
مشترکات  کشور،  دو  این  دارند.  طوالنی  مشترک  مرز  پاکستان،  و  افغانستان 
کابل- روابط  اما  دارند.  ریشه داری  و  گسترده  زبانی  و  مذهبی  قومی،  فرهنگی، 

اسالم آباد، به وسعت این اشتراکات، خوب نبوده است. به استثنای دوران مجاهدین 
و امارت اسالمی طالبان، هم واره اختالفاتی بر سر جغرافیا و مسایل امنیتی و سیاسی 
و  فراز  است. در 14 سال گذشته، روابط دو کشور  داشته  میان دو کشور وجود 
بر  تظاهر  بر  کشور،  دو  روابط  گذشته،  سال   14 است.  نداشته  فراوانی  فرودهای 
 14 این  در  کشور،  دو  است.  گذشته  دیرینه  دشمنی  یک  پنهان کردن  و  دوستی 
سال، براساس منافع ملی خود رابطه داشته و سیاست کرده اند. پاکستانی ها، 14 سال 
امنیتی و سیاسی از مجراهای شبکه های تروریستی،  با مداخالت پنهان  گذشته را 

نظیر طالبان، حقانی، لشکر طیبه و چند شبکه ی کوچک...

مال عمر در سال 2013 مرده بود. اما مرگ او فقط در این اواخر تأیید شد. سه گروه وابسته 
به القاعده مال عمر را پس از مرگش ستودند. اما آنچه آنان در این بیانیه ی خود نگفته اند به 

اندازه ی آنچه گفته اند، قابل توجه است. 
پیام های جبهه ی النصره در سوریه، القاعده ی شبه جزیره ی عربستان که در یمن مستقر است 
و القاعده ی افریقای شمالی که در مغرب اسالمی...    صفحه3

انگار حرکت هاي دادخواهانه واقعاً مایه ي نگراني سیاسیون را بار آورده است. ظرفیت هاي 
سیاسي این روزها در نزد عقل پرسش گر مردم وزن مي شوند. باب گفت وگو از آدرس هاي 
سیاسیون بسته مي شوند و این ها به مردم نشان مي دهند که اهل گفت وگو نیستند و فقط 
مي خواهند هم واره از مردم گله وار استفاده کنند. شوراي سراسري هزاره هاي اهل سنت 
صفحه4 افغانستان به عنوان آدرس مردمي در کابل ایجاد شده...   

دومین  موصل،  بر  را  حمله ای  داعش،  2014، جنگ جویان  ۶ جون  در 

شهر بزرگ عراق، شروع کردند. چهار روز بعد، شهر موصل سقوط کرد. 

برای نیرویی با هزار و سه صد جنگ جو، دربرابر ارتشی با شصت هزار 

این یک  با خود داشت،  نیز  را  سرباز، که پولیس محلی و فدرال عراق 

پیروزی حیرت انگیز بود. مانند بسیاری مسایل دیگر در عراق، تفاوت 

در اعداد نیز آن چیزی نبود که به نظر می رسید. برای نمونه، فساد در 

آن ها عمال در موصل حاضر  تنها یک سوم  امنیتی عراق، که  نیروهای 

بودند و بقیه با دادن نصف معاش خود به افسرانشان،...
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تمجید از مال عمر 
و خاموشی درباره ی مال منصور 

احترام به راي مردم اقتدار 
بار مي آورد نه بي احترامي

وزیر دفاع بریتانیا: از گسترش فعالیت های 
داعش در افغانستان نگرانیم

والی کنر: 40 موشک از سوی نظامیان 
پاکستانی باالی کنر پرتاب شده اند

کابل- اسالم آباد؛ 
تظاهر به دوستی و پنهان کردن دشمنی

»بیکاری جوانان« تهدید جدی برای آینده افغانستان 

صفحه 2 



هرگاه  که  می دهد  نشان  تازه  گزارش  روز: یک  اطالعات 
تشکيل  را  کشور  نفوس  نصف  از  بيش  که  جوانان، 
می دهد، در زمينه هاى استخدام، آموزش و توان مندسازی 

کمک نشوند، جامعه را به بحران خواهند بُرد.
تحقيق که تحت عنوان )گزارش رسمايه گذارى روى  اين 
از  افغانستان(  مزيت جمعيتى  تحقق  و چه گونگى  جوانان 
طرف صندوق جمعيت سازمان ملل متحد )UNFPA( و 
وزارت اطالعات و فرهنگ تهیه شده آمده است که ميزان 
و  مردان  ميان  در  درصد  هشت  به  برابر  جوانان  بيکارى 

حدود ١٩ درصد در ميان زنان رقم زده شده است.
بر اساس این گزارش، هم اکنون ۶۳ درصد جمعیت کشور 
را جوانان زیر ۲۵ سال تشکیل می دهد و این مسئله کشور 
را از لحاظ ساختار سنی در جایگاه دوم کشورهای دارای 
نرخ جمعیت جوانان در  قرار داده است.  جمعیت جوان، 
دهه تحول در حال شکل گیری است و حکومت باید به 
منظور بهره وری از مزایای اقتصادی گذار نفوس و مزیت 

نفوس، روی جوانان رسمایه گذاری بیشرت کند.
گزارش  این  در  متحد  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق 
هشدار داده که اگر به وضعیت جوانان در افغانستان توجه 
نشود، این کشور با بی ثباتی و مشکالت اجتامعی بیشرتی 

مواجه خواهد شد.
چهار  آینده  سال  پنج  تا  که  شده  گفته  گزارش  این  در 
به جمعیت کاری کشور ملحق می شوند که  میلیون جوان 
به شغل نیاز دارند؛  بنابر این حکومت باید از همین اکنون 

رسمایه گذاری را به ویژه روی توان مند سازی زنان، معارف 
و ایجاد شغل بیشرت کند.

ملل  سازمان  صندوق  مسئول  رابرتسون،  ساکس  انیت 
نکته  این  مذکور  »گزارش  گفت:  افغانستان  در  متحد 
جمعیت  دارای  کشورهای  در  که  می سازد  برجسته  را 
مؤثر  رسمایه گذاری  کار،  رشایط  واجد  افراد  باالی  نسبتاً 
می تواند؛  افراد  این  اشتغال  و  تعلیم  توان مندسازی،  روی 
پیشنهاد  نیز  این گزارش  و  بار آورد  به  را  اقتصادی  مزیت 
را  شده  یاد  زمینه های  در  افغانستان  بیشرت  رسمایه گذاری 

دارد.«
روی  آسیا  در  که  »کشورهای  افزود:  رابرتسون  خانم 
رسمایه گذاری  جوانان  اشتغال  و  تعلیم  توان مندسازی، 
و  اند  یافته  دست  بی سابقه ای  اقتصادی  رشد  به  کرده اند 
در افغانستان نیز باید متام رسمایه گذاری ها در درون یک 

چارچوب منسجم پالیسی سازی صورت گیرد.«
یادآور  نیز  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  جهانی،  عبدالباری 
شود؛  درست  مدیریت  کشور  جوان  نیروی  اگر  که  شد 
جمعیت جوان فرصتی خوبی برای پیرشفت های اقتصادی 
کشور است و اگر نه این مسئله برای کشور بحران آفرین 

خواهد بود.
به  نیاز  آینده  سال  ده  در  جوانان  افزود،  جهانی  آقای 
این مهم توجه نشود،  به  اگر  بیشرت دارند و  رسمایه گذاری 

تأمین صلح و امنیت در کشور به مخاطره می افتد.
این  ارائه  محفل  در  که   اقتصاد،  وزیر  مراد،  عبدالستار 

رشد  برای  گزارش  »این  گفت:  بود،  کرده  رشکت  گزارش 
اقتصادی کشور یک قوه بالفعل است و با استفاده درست 
اقتصادی  مشکالت  جوانان  جمعیتی  رشد  مزیت  از 

افغانستان حل خواهد شد.«
شغل  جوانان  درصد   ۱۹ اکنون  »هم  افزود:  مراد  آقای 
مطمین دارند و ۸۱ درصد دیگر شغل قابل اطمینان ندارند 
و از سوی هم ۴۰۰ هزار جوان ساالنه به نیروی کار افزوده 
نهادهای  با  هم کاری  در  اقتصاد  وزارت  بنابراین  می شود؛ 
ذیربط روی پالیسی کار می کند که در آن متام مشکالت 

کاری جوانان در نظر گرفته شود.«
افغانستان  جوانان  مىل  اتحاديه  آمار  که  درحاىل ست  اين 
نشان می دهد که ساالنه حدود١٢٠هزار جوان در رسارس 
کشور، از بيکارى رنج می برند و شامرى از آن ها براى کار 

به کشورهاى همسايه می روند.
ميالدى   ٢٠١١ سال  از  جهاىن،  بانک  گزارش  اساس  بر 
بدين سو، ساالنه ١٨٠ هزار جوان واجد رشايط کار، وارد 
جامعه می شود؛ اما از اين جمله ٦٠ هزار آن به کار گامشته 

شده و١٢٠هزار تن ديگر بيکار باقى می مانند.
 ١٦ حدود  که  می گويد  کارگران  ملی  اتحادیه ی  هم چنان 
دارند،  وجود  کشور  در  کار  رشایط  واجد  افراد  میلیون 
بوده و ١٣  میلیون شان مرصوف کار  از آن جمله سه  که 
با درآمد کم  به طور روزمزد  هم  یا  و  بيکار  ديگر  ميليون 

کار می کنند.

سفری  در  بریتانیا،  دفاع  وزیر  فالون،  مایکل  روز:  اطالعات 
در  داعش  فعالیت های  گسرتش  و  حضور  از  افغانستان  به 

افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
عبدالله،  عبدالله  با  کابل  در  سفرش  جریان  در  فالون  آقای 
دفاع،  وزارت  رسپرست  استانکزی،  معصوم  اجرایی،  رییس 
شورای  مشاور  امتر،  حنیف  و  داخله  وزیر  علومی،  نورالحق 
امنیتی  تهدیدهای  و  صلح  مورد  در  و  دیدار  ملی  امنیت 

صحبت کرده است.
فالون گفته است که بریتانیا و سایر هم کاران بین املللی اش از 
حضور و توسعه فعالیت های داعش در افغانستان نگران است. 
افغانستان  به  محدود  نگرانی  این  که  افزوده  فالون  آقای  اما 
این  هم  مدیرتانه  ماورای  در  و  آفریقا  اندونزی،  »در  نیست: 
با خود  را  تندرو  نگرانی وجود دارد، چرا که آن ها گروه های 
یکجا می سازند. این یک ایدولوژی خیلی قوی  است که باید 
من  است  داعش  که  جا  هر  این  بنابر  بدهیم،  شکست  را  آن 
نگران آن جا هستم. پس ما باید کار بیشرتی برای شکست آن 

انجام بدهیم.«
برای  سفر  این  ادامه  در  فالون  آقای  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
به  صلح  گفت وگوهای  روند  ادامه ی  برای  طرف ها  تشویق 

اسالم آباد رفته است.
صلح  گفت وگوهای  روند  به  نسبت  بریتانیا  که  گفته  فالون 
امیدوار است و انتظار دارد که افغانستان و پاکستان از نزدیک 
در زمینه اعتامدسازی و مبارزه با چالش  ها از جمله تروریسم 

هم کاری کنند.
او افزوده: »اعالم خرب مرگ رهرب گروه طالبان در روند صلح 
اما مهم این است که این روند آغاز شود.  وقفه ایجاد کرده؛ 
آماده ی  که  دارند  حضور  میانه رو  افراد  طالبان  گروه  میان  در 
گفت وگو با دولت افغانستان هستند و نیاز است تا ما آن ها را 

ترغیب کنیم.«
وزیر دفاع بریتانیا در سفری از کابل به اسالم آباد با مقام های 
این کشور، در  نواز رشیف، نخست وزیر  از جمله  پاکستانی 

مورد مسایل منطقه ای صحبت کرده است.

مقام های  ترغیب  پاکستان  به  سفر  از  هدفش  که  گفته  فالون 
پاکستان برای کمک به روند صلح است که فرصت را از دست 

ندهند و از روند صلح حامیت کنند.
وزیر  که  گفته  هم چنان  پاکستان  خارجه ی  امور  وزارت 
مورد  در  کشور  این  مقام های  با  دیدارهای  در  بریتانیا  دفاع 
هم کاری ها در زمینه های آموزش و پرورش، تجارت و مسایل 

امنیتی و دفاعی نیز گفت وگو کرده است.
به  بریتانیا  دفاع  وزیر  عنوان  به  فالون  آقای  سفر  دومین  این 
نیروهای  سایر  کنار  در  بریتانیایی  نیروهای  است.  افغانستان 
ناتو در جنوری سال ۲۰۱۵ به مأموریت نظامی خود در کشور 

پایان دادند.
تن   ۴7۰ اکنون  کشور،  در  ناتو  نظامی  مأموریت  پایان  با 
ناتو  رسباز  هزار   ۱۳ از  بیش  کنار  در  بریتانیایی  نیروهای  از 
افغانستان  در  قاطع"  "حامیت  نام  زیر  را  جدیدی  مأموریت 
نیروهای  به  مشوره دهی  و  که هدف آن آموزش  آغاز کردند 

امنیتی کشور است.

الله کلیم زی، والی کرن در رشق کشور  اطالعات روز: وحید 
می گوید که در چند روز گذشته حدود ۴۰ موشک از سوی 
شده اند.  برتاب  والیت  این  مربوطات  بر  پاکستانی  نظامیان 
نظامیان  پراگنی  موشک  دلیل  به  که  افزوده  کلیم زی  آقای 
از  کرن  رسکانوی  و  ناری  مناطق  باشنده  صدها  پاکستانی، 

خانه های شان آواره شده اند.
از  ناشی  مالی  تلفات جانی و خسارات  اما کلیم زی در مورد 

حمالت موشکی نظامیان پاکستانی چیزی نگفته است.
پیش از این نیز حمالت موشکی نظامیان پاکستانی از ۵ سال 
بدین سو بر مناطق مرزی رشقی از جمله والیت کرن به صورت 
با روی کار آمدن حکومت وحدت  اما  ادامه داشته؛  مقطعی 

ملی برای مدتی متوقف شد. 

اما نظامیان پاکستان از حدود یک ماه بدین سو باز هم حمالت 
موشکی بر مناطق رشقی را از رسگرفته اند.

وزارت خارجه به تاریخ ۱۲ رسطان و ۲ اسد سفیر پاکستان در 
کابل را در اعرتاض به حمله های راکتی و توپ خانه ای نظامیان 
پاکستان بر خاک کشور در امتداد خط مرزی دیورند و شلیک 
نیروهای پاکستانی بر پولیس مرزی، به این وزارت احضار کرد.
در  حمالت  این گونه  ادامه ی  که  بود  گفته  خارجه  وزارت 
حقوق  خالف  و  هم جواری  حسن  اصول  با  کامل  مغایرت 
دوستانه  روابط  بر  و  بوده  بین املللی  شده  پذیرفته  موازین  و 

مردمان دو کشور صدمات سنگین را وارد می مناید.
وزارت خارجه خواهان توقف هرچه عاجل این گونه حمالت 
از سوی نظامیان پاکستانی بر مناطق مرزی کشور گردیده بود.

نگرانی ها و خواست های  بود که  پاکستان وعده سپرده  سفیر 
دولت افغانستان را به مقام ها و مراجع مسئول کشورش خواهد 

رساند.
نیافته  توقف  کرن  بر  پاکستان  نظامیان  حمالت  همه،  این  با   
است. اما والی کرن هشدار داده که اگر این حمالت ادامه یابد، 

افغانستان به عمل باملثل دست خواهد زد.
به گفته ی او، نیروهای امنیتی توانایی دفاع در برابر تهدیدهای 
تا  است  این  بر  تالش  نخست  در  ولی  دارند،  را  خارجی 

مشکالت از راه های سیاسی حل شود.
گفته می شود که در نتیجه ی این حمالت، صدها تن کشته و 
زخمی، هزاران خانواده آواره شده اند و از سوی دیگر، تعداد 

زیادی از جنگالت مناطق رشقی کشور از بین رفته  است.

اطالعات روز: مقام های محلی والیت قندوز از افزایش تلفات 
نیروهای پولیس خیزش مردمی خرب  بر تجمع  انتحاری  حمله 
داده و می گویند که بر اساس آخرین گزارش ها شامر تلفات 

این رویداد به ۲۹ تن رسیده و ۱۸ نفر هم زخمی شده اند.
محمد یوسف ایوبی، رییس شورای والیتی قندوز، با تایید این 
خرب گفته است که چهار غیرنظامی نیز در میان کشته شدگان 
هستند و بیشرت زخمی های این رویداد نیروهای مسلح مردمی 

هستند که در مقابل طالبان می جنگند.
نیروهای  شدن  کشته  از  خربنامه ای  نرش  با  داخله  وزارت  اما 

خیزش مردمی در این رویداد چیزی نگفته است.
پولیس  گزارش  بنیاد  »بر  آمده:  داخله  وزارت  خربنامه ی  در 
مواد  تروریست  یک  شنبه  شام   ۶:۴۵ ساعت  حوالی  قندوز، 
انفجاری حامل اش را  در میان افراد ملکی در منطقه ی شوراب 
ولسوالی خان آباد والیت قندوز منفجر ساخت که در نتیجه 
این رویداد ۲۱ تن از افراد ملکی شهید و ۱۰ فرد ملکی دیگر 

زخمی شدند.«
همه  رویداد  این  شدگان  کشته  نامه  خرب  این  اساس  بر 

غیرنظامیان هستند.
آقای ایوبی در مورد جزئیات این حمله گفته است که نیروهای 
خیزش مردمی شب شنبه هنگامی در ولسوالی خان آباد والیت 
قندوز کشته شدند که در نزدیکی تانک تیل روی موضوعات 
امنیتی بحث می کردند که یک حمله  کننده ی انتحاری سوار بر 
یک موتر، مواد انفجاری هم راه اش را در نزدیکی این نیروها 

منفجر ساخت.
ایوبی افزود که در میان قربانیان این رویداد نیروهای پولیس و 

افراد غیرنظامی نیز حضور دارند.
به گفته ی وی در این رویداد ۱۲ تن دیگر زخم برداشته اند.

قندوز  والی  سخن گوی  واحدی،  عبدالودود  حال،  همین  در 
نام های  به  مردمی  خیزش های  فرمانده  چهار  که  کرده  تایید 
این  شدگان  کشته  میان  در  تور  و  رسدار  نادر،  قدیر،  فرمانده 

رویداد هستند.
به گفته ی واحدی، حادثه برخاسته از انفجار ماین کارگذاری 
خیزش  نیروهای  افراد  قربانیان  و  است  بوده  محل  در  شده 

مردمی هستند که علیه طالبان می جنگند.

انتحاری در کابل رخ داده  این حمله پس از سلسله حمالت 
انفجار  سه  روز  اخر  تا  جمعه  روز  نخست  ساعات  از  است. 
مهیب شهر کابل را لرزاند. در این حمالت نزدیک به ۵۰ تن 
از غیرنظامیان، رسبازان افغان و یک تن از نیروهای ناتو کشته 

شدند.
و  خواند  طالبان  کار  را  کابل  حمالت  غنی  جمهور  رییس 
تالشی  طالبان  حمالت  که  گفت  آن ها  کردن  محکوم  ضمن 
این  در  قدرت  جنگ  مسئله  از  عمومی  افکار  انحراف  برای 

گروه است.
سازمان ملل  متحد، آمریکا و هند نیز این حمالت مرگ بار را 

محکوم کردند.
از سوی هم، از آغاز سال روان، شورشیان حمالت گسرتده را 
در والیت های شاملی به خصوص قندوز، بدخشان، فاریاب و 
رسپل افزایش داده اند. گفته می شود که هم اکنون شورشیان 
ارچی،  ولسوالی های چهار دره، دشت  از بخش های  شامری 
علی آباد، قلعه زال، خان آباد و امام صاحب را به اداره ی خود 

در آورده اند و با نیروهای امنیتی درگیری هستند.
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وزیر دفاع بریتانیا: از گسترش فعالیت های داعش در افغانستان نگرانیم

والی کنر: 40 موشک از سوی نظامیان پاکستانی باالی کنر پرتاب شده اند

تلفات حمله انتحاری در قندوز به 29 تن رسید

کابل- اسالم آباد؛ تظاهر
 به دوستی و پنهان کردن دشمنی

کشور،  دو  این  دارند.  طوالنی  مشرتک  مرز  پاکستان،  و  افغانستان 

مشرتکات فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی گسرتده و ریشه داری دارند. 

نبوده  خوب  اشرتاکات،  این  وسعت  به  آباد،  کابل-اسالم  روابط  اما 

هم واره  طالبان،  اسالمی  امارت  و  مجاهدین  دوران  به استثنای  است. 

کشور  دو  میان  سیاسی  و  امنیتی  مسایل  و  جغرافیا  رس  بر  اختالفاتی 

وجود داشته است. در 14 سال گذشته، روابط دو کشور فراز و فرودهای 

فراوانی نداشته است. 14 سال گذشته، روابط دو کشور، بر تظاهر بر 

دوستی و پنهان کردن یک دشمنی دیرینه گذشته است. دو کشور، در 

این 14 سال، براساس منافع ملی خود رابطه داشته و سیاست کرده اند. 

پاکستانی ها، 14 سال گذشته را با مداخالت پنهان امنیتی و سیاسی از 

و  طیبه  لشکر  حقانی،  طالبان،  نظیر  تروریستی،  مجراهای شبکه های 

این سال ها، اسالم آباد  چند شبکه ی کوچک تر دیگر طی کرده اند. در 

تالش کرده است با حذف ارتباطات دیپلامتیک و رسمی، از یک طرف 

حامیت  با  دیگر  جانب  از  و  است،  افغانستان  هم کار  که  بدهد  نشان 

شبکه های  برای  جنگ  خط و نشان  تعیین  و  تررویستی  شبکه های  از 

تروریستی، تا توانسته است دولت افغانستان را دچار چالش های امنیتی 

با  و بی ثباتی کرده است. این پالیسی پاکستان، در 14 سال گذشته، 

و  نداشته  چشم گیری  تغییرات  رییس جمهورش،  و  نخست وزیر  تغییر 

دنبال  افغانستان،  با  پاکستان  خارجی  سیاست  در  ثابتی  خط  به عنوان 

شده است.

نیز  کرزی  حامد  ریاست  با  کابل،  سال،   13 طی  در  دیگر،  طرف  از 

از  با فشار آی اس آی،  نداشته است. حامد کرزی  ثابتی  موضع چندان 

پاکستان خارج شده و با سابقه ی روابط پرتنشی با دولت پاکستان، وارد 

افغانستان شد. اما، او در اوایل حکومت داری اش، تا سال های 2007، 

زنده شدن  داشت.  پاکستان  با  و گسرتده  نیک  روابط  به  مثبت  نگاهی 

طالبان و حامیت پاکستان از این شبکه، آهسته آهسته، نگاه کرزی به 

صداقت پاکستان را تغییر داد و کابل در سال های اخیر حکومت کرزی، 

دوران  پایان  تا  کرزی  که  هرچند  داشت.  پاکستان  با  پرتنشی  روابط 

هم کاری  به  متقاعد  را  پاکستان  تا  کرد  تالش  ریاست جمهوری اش، 

مثبت و سازنده ای در روابط سیاسی، امنیتی و تجاری دو کشور کند، اما 

بیش از 20 بار سفر حامد کرزی به پاکستان، تغییری در روابط تیره و 

بازی دوگانه ی پاکستان با افغانستان ایجاد نکرد.

در  تازه  فصلی  ملی،  وحدت  حکومت  رشوع  و  کرزی  دوران  پایان 

تغییر  در  پاکستان  متقاعدکردن  برای  افغانستان  حکومت  تالش های 

رییس  غنی،  می رود. ارشف  به شامر  افغانستان،  به  اسرتاتژیک  نگاه 

به  پاکستان  متقاعدکردن  برای  عجیبی  اقدامات  ملی،  وحدت  دولت 

هم کاری با کابل به روی دست گرفت. غنی، پرس از 13 سال، افرسان 

نظامی افغانستان را برای آموزش به پاکستان فرستاد و خرید اسلحه از 

هند را که دو کشور هند و افغانستان، پیش تر بر آن توافق کرده بودند، 

پاکستان،  استخباراتی  سازمان  نظامِی  ارشد  مقامات  و  کرد؛  متوقف 

ملی  وحدت  دولت  گسرتده ی  تالش های  کردند.  سفر  کابل  به  بارها 

صلح  گفت وگوهای  در  کشور  این  هم کاری  راستای  در  پاکستان،  با 

و  واضح  نتایج  تاکنون  تجاری،  و  ترانزیتی  و  امنیتی  هم کاری های  و 

ملموسی بر بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان نداشته است. هرچند که 

بار، منایندگان حکومت  نخستین  برای  از 13 سال،  پاکستانی ها پس 

افغانستان را با منایندگان طالبان، بر رس یک میز جمع کردند، اما این 

تالش ها به نتیجه ای نرسید و اکنون پس از گذشت حدود یک سال از 

آغاز حکومت وحدت ملی، یک بار دیگر، تردیدهایی جدی در کابل به 

منظور بازبینی در روابط با اسالم آباد ایجاد شده است.

نشست روز شنبه ی شورای امنیت ملی، با انتقادات گسرتده ای از بازی 

دوگانه ی پاکستان هم راه بوده و رییس جمهور غنی، پس از سه حمله ی 

انتحاری مرگ بار در کابل، از سوی اعضای این شورا تحت فشار قرار 

گرفت که: در رابطه اش با پاکستان، روشن تر سخن بگویید و محتاط تر 

و با جدیت بیشرتی عمل کند.

آخرین نشست شورای امنیت ملی، نشان می دهد که مقامات کابل، نگاه 

یک سان و موضعی هم سان، درمورد روابط با پاکستان ندارند. بسیاری 

از اعضای شورای امنیت ملی، درمورد هم کاری با پاکستان بدبین بوده و 

از ادامه ی روابط خوش بینانه  و هم کاری های یک جانبه، نگران هستند. 

ازاین رو، روابط کابل– اسالم آباد، پس از چند ماه حرف های دیپلامتیک 

و شیک، بار دیگر، در هامن محوری است که سیزده سال پیش از آغاز 

حکومت جدید نیز با آن سپری شده است. تظاهر به دوستی، هم چنان 

ادامه داشته و حمله های اخیر تروریستی که مقامات کابل به نحوی آن 

را تالشی سازمان یافته توسط نهادهای استخباراتی پاکستان می دانند، 

ظاهرا نتوانسته است بر این تظاهر چیره شده یا از شدت آن بکاهد. غنی 

گفت وگوهای صلح  پیگیری  دنبال  به  هم چنان  افغانستان،  و حکومت 

به معنای  افغانستان  باور دارند که بی ثباتی  و  بوده  پاکستان  از مجرای 

که  می کند  گامن  هنوز  کابل  دیگر،  جانب  از  است.  منطقه  بی ثباتی 

و  دارد  وجود  اسالم آباد  و  کابل  میان  اعالم نشده ای  و  پنهانی  دشمنِی 

منطقه  در  فعال  تروریستی  شبکه های  مجرای  از  دشمنی  و  ستیز  این 

دنبال می شود.

»موضع  درمورد  را  اختالفاتی  این که  ضمن  اخیر،  حمالت  بنابراین، 

هم سان« حکومت وحدت ملی دربرابر پاکستان ایجاد کرده است، اما 

نتوانسته مقامات دو کشور را، به گفت وگوهایی رصیح تر و پرده برداری 

از یک دشمنی اعالم نشده در میان نهادهای شان وادار کند. اینک، پس 

از چند ماه، مقامات حکومت وحدت ملی، بار دیگر، به هامن تظاهر بر 

دشمنی  که  می  رسد  حقیقت  این  به  اما  برمی گردد  پاکستان  با  دوستی 

پنهانی پاکستان ها با کابل، هم چنان ادامه دارد.
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مال عمر در سال ۲۰۱۳ مرده بود. اما مرگ او فقط در 
مال  القاعده  به  وابسته  گروه  سه  شد.  تأیید  اواخر  این 
اما آنچه آنان در این  عمر را پس از مرگش ستودند. 
اندازه ی آنچه گفته اند، قابل  به  بیانیه ی خود نگفته اند 

توجه است. 
القاعده ی  سوریه،  در  النصره  جبهه ی  پیام های 
و  است  مستقر  یمن  در  که  عربستان  شبه جزیره ی 
اسالمی  مغرب  در  که  شمالی  افریقای  القاعده ی 
موقعیت دارد، مال عمر را به خاطر پناه دادن به اسامه 
به ایاالت متحده پس از  بن الدن و تحویل ندادن او 

حمله های ۱۱ سپتامبر، ستایش کردند. 
برعالوه ی آن، این گروه ها از مال عمر به خاطر آنچه 
تبدیل کردن افغانستان به مکتب جهاد می دانند، تمجید 
استخباراتی  بنیاد آنچه در ویب سایت گروه  بر  کردند. 
سایت )SITE INTEllIgENcE groUP( آمده ، 
این مکتب جهاد  از  بیانیه ی خود گفته اند که  آنها در 

»شیرها و قهرمانان پرعطش« فارغ شدند. 
اما در هیچ یک از این بیانیه ها از جانشین کنونی مال 
عمر و معاون پیشین او، مال اختر محمد منصور،  حتا 
نامی برده نشده است. این نشان می دهد که رهبر جدید 
این  دادن جنگجویان  قناعت  به  قادر  کنون  تا  طالبان 
گروه نشده و نتوانسته قدرتش را برای آنان ثابت کند. 
 ۳۰ تاریخ  به  مجاهد،  الله  ذبیح  طالبان،   سخن گوی 
جوالی تعیین شدن مال منصور را به حیث رهبر طالبان 
حکومت  ارشد  تحلیل گران  از  یکی  اما  کرد.  اعالن 
مال  به  مجاهد  الله  ذبیح  که  می گوید  متحده  ایاالت 
نمی تواند  او  و واضح است که  نزدیک است  منصور 

از تمام گروه طالبان نمایندگی کند. 
تا  می گوید  متحده  ایاالت  حکومت  ارشد  تحلیل گر 
تثبیت نشود- و  بر طالبان  زمانی که کنترل مال منصور 
رسمیت  به  از  القاعده  بیفتد-  اتفاق  چیزی  چنین  اگر 
به  چیزی  طالبان  رهبر  حیث  به  منصور  مال  شناختن 

دست نمی آورد. 
است  پاکستان  در  شان  زندگی  و  پناه گاه  که  طالبان 
می دهند،  انجام  افغانستان  در  را  عملیات های شان  اما 
و  است  سرکش  گروه  یک  بدین سو  مدت ها  از 
است. یک  پراگنده ساخته  را  آنها  رقابت های درونی 
گفت:»تنها  متحده  ایاالت  حکومت  ارشد  تحلیل گر 

چسبی که آنها را به هم پیوند می زد، مال عمر بود.« 
طالبان  اعضای  میان  در  شکاف ها  آخرین  از  یکی 
در  طالبان  سیاسی  دفتر  رییس  که  افتاد  اتفاق  زمانی 
قطر از مقامش استعفا کرد و از پذیرش مال منصور به 
حیث رهبر این گروه سر باز زد.  سید طیب آغا یکی 

از متحدان نزدیک مال عمر بود. 
نیز  عمر  مال  خانواده ی  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
آن،  جای  به  نپذیرفته اند.  را  منصور  مال  رهبری 

خانواده ی مال عمر بیانیه ای صادر کرده  و گفته اند که 
و  شناخته شده  طالبان  توسط  طالبان  بعدی  رهبر  باید 
گزارش  بنیاد  بر  برعالوه،  برگزیده شود.  اسالم  علمای 
رویترز،  پسر مال عمر، مال یعقوب و برادر کوچکتر مال 
عمر، عبدالمنان،  از جلسه ی طالبان که به تاریخ ۲۹ ماه 
بیرون شدند.  بود،  برگزارشده  قبل(  ) ۱۲ روز  جوالی 
مال اختر محمد منصور، یک روز پس از این جلسه، 

به حیث رهبری طالبان اعالن گردید. 
یک افسر بلند رتبه ی پیشین در ارتش ایاالت متحده، 
حیث  به   ۲۰۱۳ تا   ۲۰۰۹ سال  از  که  هاروی  دیریک 
در  متحده  ایاالت  مرکزی  فرماندهی  مرکز  رییس 
با این استدالل که رهبر  افغانستان-پاکستان کار کرده، 
مال  گفت:»خانواده ی  شده،   انتخاب  شتاب  با  طالبان 

عمر تالش دارند که با مال منصور مخالفت کنند.« 
مال  یکی   طالبان،  قدرت مند  چهره های  دیگر  از 
عبدالغنی برادر است. او یکی از رهبران ارشد طالبان و 
از متحدان مال عمر بود. مال برادر در ماه سپتامبر سال 

افغانستان پس  منظور کمک در روند صلح  به   ۲۰۱۳
از سه سال، از زندان در پاکستان آزاد شد. به گفته ی 
هاروی، چهره ی دیگر قدرت مند در میان طالبان، آغا 
اندکی  اعضای  از  یکی  معتصم  است.  معتصم  جان 

معتدل در میان شورای کویته است. 
با این وجود، رقیبان مال منصور نمی تواند این واقعیت 
در جریان  که  است  بوده  او  این  که  بگیرند  نادیده  را 
رهبری   را  گروه  این  عمر،  مال  مرگ  از  پس  سال  دو 
کرده است- حتا اگر او اکثریت مطلق اعضای این گروه 
گفت:»در  هاروی  نگهداشت.  بی خبر  او  مرگ  از  را 
می کنند  فکر  که  دارند  وجود  گروه هایی  طالبان  میان 
به  عمر  مال  مرگ  نگهداشتن  پنهان  با  منصور  مال  که 

آنان خیانت کرده است.« 
تعیین کننده است  آنچه  طالبان،  با  مرتبط  موضوع  در 
نقش سیاه استخبارات طالبان است. نقش آی اس آی 
تحوالت  و  تغییرات  این  از  که  نتیجه ای  گونه  هر  در 
بیرون آید، تعیین کننده است. آی اس آی از سال ۱۹۹۴ 
کرده است.  پشتیبانی  و  تغذیه  را  طالبان  گروه  کنون  تا 
بروس رایدل که قبال از مقام های سازمان  استخبارات 
می گوید:»منصور  بود،   )cIA( متحده  ایاالت  مرکزی 
شناخته  آی اس آی  دل خواه  فرد  حیث  به  عموما 

می شود و این برداشت درست نیز است.« 
اینکه القاعده رهبری مال منصور را به رسمیت بشناسد 
یا نه، اهمیت نمادین دارد. طالبان متمرکز به نزاع های 
جهاد  به  زیادی  عالقه ی  و  است  افغانستان  داخلی 

جهانی ندارد. 
ستایش نامه ی  این  که  القاعده  به  وابسته  گروه  تنها 
الشباب در  نکرده، گروه  امضا  را  از مال عمر  مشترک 
داللت  حدودی  تا  الشباب  اقدام  این  است.  سومالی 
بر این دارد که این گروه تمایل به گروه دولت اسالمی 
)داعش( پیدا کرده است. اما کارشناسان می گویند که 
یکی از دالیل آن این موضوع هم می تواند باشد که 
الشباب از شبکه ی ارتباطات القاعده تا حدود زیادی 

بیرون مانده است. 
در این میان اما، غیبت صدای ایمن الظواهری از همه 

انگشت  نماست. 
بروس رایدل که اکنون در انستیتوت بروکینگز به حیث 
کارشناس استخبارات کار می کند، گفت که به نظر او 
مشترک  بیانیه ی  این  در  القاعده  ارشد  رهبری  »اینکه 
شامل نیست، برای او موضوع پرسش برانگیزی است.« 
او می گوید که »آنها به مال عمر خیلی نزدیک تر بودند 

و از سال ۱۹۹۸ بدین سو به او بیعت کرده بودند.« 
منصور چه حمایت القاعده را مهم بداند و چه نداند،  
و  است.  متفاوت  کامال  موضوع  یک  طالبان  رهبری 
که  رسید  خواهد  نتیجه  این  به  یقینا  سرانجام  منصور 

حمایت القاعده از او غیرضروری است. 
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آن دو شاخ موش اگر خر داشتی
یا تصور کن که خرس زهر داشتی

خلق عالم را شکایت بود چنین
برو بابا! حوصله نگذاشتی!

ایران!  به  برویم  که  شوید  آماده  ناچیز،  بیت  دو  این  با  می کنم  خواهش 
هم  نظامش  و  عادل  دولتش  مهربان،  مردمش  است،  خوبی  جای  ایران 
مشروع است. کاری به آزادی، حد و شدت دیکتاتوری و مشروعیت یا عدم 

مشروعیت نظام ایران ندارم. 
بر اساس تعریف سازمان خلل که از ایران بیرون داده است، ایران کشوریست 
که برخورد با مهاجرین افغانی را از روی نبض سوریه تنظیم می کند. یعنی 
اگر در سوریه بشار اسد شاد و آرام بود، مهاجرین افغانی نه حق تحصیل و 
تعلیم در دانشگاه ها و مدارس را دارند و نه اجازه ی حضور در پارک و اماکن 
اما اگر روزگار بر وفق مراد بشار اسد نچرخید، کلوخ و سنگ قبور  دیدنی. 
افغانی، هم  مهاجرین  و  مواجه شده  به خطر  قبل،  سال  چند صد  رفته گان 
عزیز می شوند، هم ضرورت می افتد که در مدارس شامل شوند. راه دانشگاه 
می کنند.  شان  تکریم  کرده،  دعوت  خندوانه  برنامه  در  و  می کنند  باز  را 
پارک ها برای پذیرایی از مهاجرین افغانی، خدا خدا کرده و مسئولین سپاه و 
اطالعات، انگار هشت سال متواتر کرم و کاهو خورده اند، مهربان می شوند. 
که  اواًل  مطلب!  اصل  روی  بروم  راست  یک  و  بگذرم  حاشیه   از  بگذارید 
بود  نخواهد  برای خر چیزی  باشد،  داشته  اگر شاخ  ندارد، حتی  موش شاخ 
نظام  غذب  و  خشم  فروکش  دومًا،  باشد.  داشته  خود  با  را  آن  بخواهد  که 
مهاجرین،  انسانی  حیثیت  کردن  اعاده  برای  نه  افغانی،  مهاجرین  بر  ایران 
بل از روی ضرورتی است که ایران ناچار باید هزینه کند. سوریه به عنوان 
کمبود  با  سوریه  دولت  ندارد.  خوبی  روز  و  حال  ایران،  استراتژیک  دوست 
نیروی انسانی برای جنگ با داعش و مخالفین بشار اسد مواجه است. ایران 
به عنوان یک دوست و بازی گر فعال در منطقه دوست ندارد ابُهت و نفوذ 
خویش در سوریه را از دست بدهد تا از بازی با عربستان و مصر، عقب نماند. 

از این رو، ایران باید به سوریه سرباز جنگی بفرستد. 
ایرانی ها دفاع از حرم حضرت زینب و بقیه حرم های منسوب به ائمه اطهار 
نپرسید  لطفًا  اند.  اسد  بشار  حکومت  به  کمک  در صدد  داده،  قرار  بهانه  را 
دفاع  تشیع  مذهب  بزرگان  قبور  از  رفته  سوریه  به  ایرانی ها  خود  چرا  که 
نمی کنند؟ البُد حوصله ندارند. اما استفاده از مجبوریت مهاجرین و فرستادن 
قابل قبول نیست. نظام والیت  از هیچ زاویه ی  افغان به سوریه،  مهاجرین 
روش  حاال  اما  می کردند  گسیل  را  مهاجرین  جبر،  از  استفاده  با  قباًل  فقیه 
تازه ای در پیش گرفته اند. می خواهند با جواز ورود به مدارس و دانشگاه ها 
کنند.  گیر  جو  را  مهاجرین  شان  خود  قول  به  کارگران،  با  نیکو  برخورد  و 
حتی اجازه ی برگزاری کنسرت به هنرمندان افغانی در ایران، بخشی از این 

پروژه خواهد بود. 
این مسلم و ثابت شده است که عقاید مذهبی، کم کم نقش خویش را در 
دولتی  به  متعلق  ممکن  افغانی  مهاجرین  می دهند!  دست  از  مردم  تحمیق 
باشند که برایش مهم نباشند، اما انسان اند و نباید مواد سوخت آتشی شود 
ائمه توجیه  از حرم  اگر دفاع  بیافروزد. حتی  ایران در سوریه  که قرار است 
ایرانی ها  این خود  لحاظ حقوق بشری،  از  بازهم  باشد،  داشته  مذهبی-دینی 
نه  می کنند،  مذهبی  بزرگان  قبور  کلوخ  و  سنگ  سپر  سینه  که  باشند  باید 
پناه  ایران  به  ماندن  زنده  برای  زمانه،  و جور  از ظلم  بدروز که  افغانی های 

برده اند. 
ایران در چه حدیست، اما هرکه  افغانستان و  نمی دانم مناسبات دیپلماتیک 
قدر کافی  به  ایران  است.  آدم بی ظرفیت  است،  ایران  با  دیپلماسی  مسئول 
مرهون افغانستان است، نیاز نیست جا دادن به افغان ها را به رخ ما بکشند 
چون در بدل پناه دادن، به بدترین شکل، مورد استثمار قرار شان می دهند. 
مجانی  سال هاست  که  بکشم  ایران  رخ  به  را  آب  مسئله ی  ندارم  دوست 
استفاده می کنند. شاید حرف صادق زیبا کالم هنوزهم معنای قوی و پیام به 
مراتب انسانی تر داشته باشد که گفته بود: تهران به دست مهاجرین افغانی 
این  و  ندارند  را  تهران  به  گشت وگذار  حق  مهاجرین،  همین  اما  شده  آباد 

اصاًل درست نیست! 
و ماند آن دو بیت باال که باید توضیح داده شود. آن دو بیت باال اشاره ایست 
به تقسیم جغرافیایی زمین و جدا کردن ملت ها! )کی گفته بی ربط است؟(. 
مثاًل تصور کنید که خامنه ای رهبر کل جهان بود یا اشرف غنی ما رییس 
من  دیگر!  نمی دانید  خوب  می شد؟  چه  می دانید  می بود؛  نلی  تول  جمهور 
هم نمی دانم ولی حدس می زنم شکایت خلق عالم به خدا این بود که برو 
اشرف  شما  که  می کرد  استدالل  خدا  هرچه  یعنی  نگذاشتی!  حوصله  بابا! 
مخلوقات اید و این راه رسیدن به رفاه و آن هم منتهی به چاه است، باز ما 

قبول نداشتیم و می گفتیم "برو بابا! حوصله نگذاشتی!"

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

برو بابا! 
حوصله نگذاشتی!

تمجید از مال عمر 
و خاموشی درباره ی مال منصور 

اینکه القاعده رهبری مال منصور 
نه،  یا  بشناسد  رسمیت  به  را 
طالبان  دارد.  نمادین  اهمیت 
داخلی  نزاع های  به  متمرکز 
عالقه ی  و  است  افغانستان 

زیادی به جهاد جهانی ندارد. 
تنها گروه وابسته به القاعده که 
از  مشترک  ستایش نامه ی  این 
گروه  نکرده،  امضا  را  عمر  مال 
این  است.  سومالی  در  الشباب 
اقدام الشباب تا حدودی داللت 
بر این دارد که این گروه تمایل 
به گروه دولت اسالمی )داعش( 
کارشناسان  اما  کرده است.  پیدا 
آن  دالیل  از  یکی  که  می گویند 
باشد  می تواند  هم  موضوع  این 
که الشباب از شبکه ی ارتباطات 
بیرون  زیادی  حدود  تا  القاعده 

مانده است. 
صدای  غیبت  اما،  میان  این  در 
از همه انگشت   الظواهری  ایمن 

نماست. 
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قول  از  کلینتون،  جمهوری  ریاست  اوایل  در 

رونالد  سابق  رسانه ای  منشی  دیور،  میشل 

ریگان، نقل شده است که »این زن، از زنانی 

آن جا  از  و  بماند  صحنه  پشت  در  که  نیست 

نفوذ  )اعمال  بگرداند  را  عروسک ها  تارهای 

کار  این  صحنه  پیش  در  بلکه  باشد(،  داشته 

دیور،  رییس  همسر  که  آن جا  از  می کند«.  را 

بود  گرفته  قرار  انتقاد  این  مورد  ریگان،  نانسی 

که قدرت پشت صحنه است، روشن است که 

و  تعریف  قصد  بود،  گفته  که  آن چه  از  دیور 

تمجید از او را نداشت.

به اظهارنظر غیرمعمول ترنت الت، رهبر اکثریت 

سنا، پس از انتخاب هیالری کلینتون به عنوان 

این  که  »زمانی  کنید:  توجه  نیویورک،  سناتور 

باشد  یافته  راه  اگر  یافت،  راه  سنا  به  هیالری 

–شاید بارقه ای اصابت کند و نتواند-، او یکی از 

100 نفر خواهد و ما به او اجازه نمی دهیم این 

را فراموش کند«. حتا بدون توجه به مسئله ی 

که  هم کارانه ای  نزاکت های  زیرپاگذاشتن 

خشم  غلیان  موجب  نظر  این  می رفت،  انتظار 

مستقیم  اشاره ی  هیالری«  »این  می شود: 

احساسی »این«، ارتباط اش را با فاعل جمله، 

ارجاع  می دهد؛  نشان  اهانت آمیز  شکلی  به 

دارد  نیز صمیمیتی یک سویه  اسم کوچک  به 

)چنان که به شکل سنتی از سوی مردان به زنان 

مرسوم است، اما نه برعکس آن؛ و یادآور این 

است که در سنای موردنظر ترنت الت، همان 

مناسبات جهان قدیمی تر هنوز پابرجاست(. من 

هیالری(  به  بارقه  )اصابت  او  مرگ  آرزوی  از 

اما  نمی دهم.  آن  به  راجع  نظری  و  می گذرم 

است؟  دیگر  سناتور   99 »ما«،  از  الت  منظور 

»تمام سناتورهای مرد«؟ در هرصورت، مقصود 

و  استثناءشمردن هیالری  آشکار،  به شکلی  او 

آزاردادن او است: »تو به این جا تعلق نداری، 

زن!«

نسبت  زنان  رویکرد  همین اندازه،  به  حداقل 

است،  ناراحت کننده  نیز  کلینتون  هیالری  به 

و  باتجربه  افرادی  سوی  از  که  نگاهی  و  رفتار 

روشن فکر، در طول دوره ی کمپاین او منعکس 

نیز  روزنامه  و  تلویزیون  گزارشات  می شد. 

داشتند،  اشاره  او  به  نسبت  زنان  سوءظن  به 

ذکر  رأی دهنده  زنان  از  یکی  قول  از  چنان که 

»او  دارد«؛  زیادی  »او چمدان های  بود:  شده 

باید بداند که مردم درباره اش حرف خواهند زد. 

بااین وجود او بازهم خود را کاندید کرده است. 

خودش  درباره ی  حد  بیش از  او  می کنم  گمان 

خوش بین است«. 

آخرین جمله، به نظر آهنگی ناجور و زننده دارد: 

من درعوض انتظار داشتم گفته شود »او واقعا 

و  دل  مورد،  این  در  اما  دارد«.  جرأت  و  دل 

کرده  پیدا  دیگرگونه  مفهومی  کلینتون،  جرأت 

است و یادآور آن چیزی است که اوپرا وینفری 

زنان  به  دارند  تمایل  زنان  به عنوان عبارتی که 

دارند  قرار  برجسته  جایگاهی  در  که  دیگری 

بگویند: »او فکر کرده چه کسی است؟«.

عنوان  با  کلینتون  از  گزارشات،  این  در 

»فریب کار« یاد می شود. اما ذات این فریبندگی 

پاتریشیا  خانم  از  می شود.  آشکار  به ندرت 

هوکس )زنی آالبامایی که در طرفداری از ریک 

کرده  گذاری  سرمایه  کلینتون،  رقیب  الزیو، 

بود(، نقل قول شده است که او زیر و بم خانم 

کلینتون را در اولین باری که او را برای نخستین 

بار در یک برنامه ی تلویزیونی 60 دقیقه ای در 

او،  گفته ی  به  است.  شناخته  دیده،   1990

می خواهد  که  است  قدرت طلب  »زنی  کلینتون 

کنترل را به دست داشته باشد؛ می خواهد روی 

استیج ملی قرار بگیرد«. اما در این »زیر و بم 

در  را  فریب کاری  چه  هوکس  خانم  دیدن«، 

هیالری کلینتون دریافته است؟

برای  زمینه ای  نیز  کلینتون  خصوصی  زندگی 

او است. در همان مقاله،  بی صالحیت دانستن 

از زنی که یک پزشک متخصص اطفال است، 

چنین نقل قول شده است: »من می خواهم او 

زمانی  نمی توانم.  اما  باشم،  داشته  دوست  را 

احترامم را به او از دست دادم که در ماجرای 

باقی  کلینون(  )بیل  همسرش  کنار  او  مونیکا، 

ماند«. بااین وجود، محبوبیت او در تمام دوران 

پیوسته  روزنامه ها  اگرچه  بود.  باال  اعتراضات 

گزارشاتی درباره ی نفرت زنان از کلینتون منتشر 

اکثریت  با  را  رقابت  او  پایان،  در  می کردند، 

زنان  شد:  برنده  امتیازی   12 اتفاق  به  قریب 

باوجود تمام این ها به او رأی دادند.

نقل قول هایی که ذکر شده بود، ممکن است به 

این معنا باشد که زنان، با پرسش ها، تردید ها و 

عدم قطعیت های شخصی شان دست به گریبان 

هستند و درواقع از کلینتون به عنوان یک مورد 

آزمایشی استفاده کردند: آیا می توانم/ آیا باید، 

این کار را انجام بدهم؟ در نهایت، بسیاری باید 

باشند که »او« )هیالری  نتیجه رسیده  این  به 

کلینتون(، »ما« )زنان( بوده است.

یک  عنوان  به  کلینتون  از  بگوییم  این که 

اسب  یا  وضعیت(  تعیین  )برای  تورنسل  کاغذ 

اغواکننده  نظری  شده،  استفاده  شرط بندی 

ازدواج  مسئله ی  درباره ی  رفراندومی  است: 

»ما« )زنان(، در هزاره ای که زندگی می کنیم. 

باید  مشابه(،  موردی  )در  این که  درباره ای 

آن ها  کنار  در  یا  کنیم  ترک  را  خود  همسران 

کسی  چه  همسربودن،  از  جدای  ما  بمانیم؟ 

هستیم؟

کلینتون  از  برداشت  گفت  می توان  نهایت،  در 

مجموعه ای  تالقی  نقطه ی  او  که  است  این 

حل  نتوانسته اند  هنوز  زنان  که  تضادهاست  از 

کنند. بسیاری ادعا می کنند که از او نفرت دارند، 

ایستاده  اند  او  کنار  در  که  می بینیم  آخر  در  اما 

در  آن ها  سوءظن(؛  و  نگرانی  با  گاهی  )حتا 

او وحشت می کنند،  از جاه طلبی  عین حال که 

خویش  قدرت مند  جایگاه  در  او  که  زمانی  اما 

باال  درجه ای  و  ارزش  برایش  است،  ایستاده 

در  ایستادن  برای  او  از  آن ها  درنظر می گیرند. 

زمانی  بااین وجود،  می کنند،  انتقاد  مردش  کنار 

او  به  زیادی  امتیاز  می کند،  را  کار  این  که 

می دهند. سیاست مداران مرد، به ندرت مجبور 

به انجام چنین انتخاب های ظریف و خطرناکی 

می شوند. 
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زبان، جنسیت و سیاست: 
قراردادن واژه های »زنان« و 

»سیاست« در یک جمله
نویسنده: رابین الکوف
مترجم: معصومه عرفانی

شوراي سراسري 
هزاره هاي اهل سنت 
افغانستان به عنوان 

آدرس مردمي در کابل 
ایجاد شده و یگانه هدف 

شورا در نخست "انسجام" 
هزاره هاي سني و در بحث 

ملت-دولت شدن، ایجاد 
"پل ارتباط" میان اقوام و 
مذاهب مختلف افغانستان 
است. حاال تعریف این پل 

نزد بعضي ها مشخص 
است و "قدرت مردمي" 
هزاره هاي سني را در 

افغانستان درك مي کنند 
و بعضي هاي دیگر 

حرکت هاي دادخواهانه این 
شورا را از دید تعصب و 

تبعیض مي بینند.

بخش هفتم و پایانی

احترام به راي مردم اقتدار 
بار مي آورد نه بي احترامي

 د وشنبه19 اسد، 1394سال چهارم شماره 891

رحمان رحماني
عضو شوراي سراسري هزاره هاي اهل سنت افغانستان

معموالً با چفیه و عبا می پوشند( می دادند تا به جای یونیفورم خود بپوشند تا بتوانند 
از کجا  این که  از  اما  بپوندد،  بغداد  فامیل خود در  به  بود  توانسته  فرار کنند. عباس 
آمده است حرفی به ارتش نگفته بود زیرا امکان داشت همان گونه که برای یکی از 

دوستانش اتفاق افتاده بود، به دلیل فرار از خدمت محاکمه اش کنند.
شهروندان سنی موصل، در حالی که از رفتن ارتش خوش حال بودند و از برگشت آن 
هراس داشتند، می دانستند که موصل به مکان خطرناکی بدل شده است، اما کاری از 
دست شان برنمی آمد. در ۱۱ جون، یک زن سنی از دوستان من، که در موصل شغل 
خوبی داشت، برایم ایمیلی فرستاد که به خوبی نگرانی های عمومی را نشان می دهد: 
افتاده. وضعیت این جا اندکی آرام است. رفتارشان  »موصل کامال به دست داعش 
غارت گران  دربرابر  دولتی  تأسیسات  از  و  است  مودبانه  و  فروتنانه  ظاهرا  مردم  با 
محافظت می کنند. مقامات دولتی موصل و تمامی ارتش عراقی، هم راه با نیروهای 
کردیم  تالش  هم  ما  کرده اند.  فرار  جبهه  از  و  کرده  ترک  را  خود  وظایف  امنیتی، 
در  مهاجر  به عنوان  را  ما  است  قرار  گرفتند.  را  ما  جلوی  اما  کنیم  فرار  کردستان  به 
خود  خانه های  به  مردم  اکثر  به همین خاطر،  دارند.  نگه  آفتاب  زیر  در  خیمه هایی 
برگشتند و تصمیم گرفتند که نمی توانند مهاجر باشند. اما نمی دانم در ساعات آینده 

چه بر سر ما خواهد آمد. خدا همه را حفظ کند. برای ما دعا کنید«. 

ادامه از صفحه 5
به آن منطقه، جنگ آغاز شد. اما صبح ۱۰ جون، فرمانده ی او به افراد خود دستور 
شورشیان  به  را  خود  سالح های  تا  بود  خواسته  آن ها  از  و  بود  داده  شلیک  توقف 
واگذاشته، یونیفورم های خود را درآورده و از شهر خارج شوند. اما پیش از انجام 
دستور، پادگان آن ها به اشغال جمعیتی از غیرنظامیان درآمده بود. عباس می گوید 
»آن ها به سوی ما سنگ پرتاب می کردند و فریاد می زند که ما شما را در شهر خود 
نمی خواهیم. شما فرزندان مالکی هستید! شما حرام زاده اید! شما صفوی هستید! شما 

ارتش ایران هستید!«.
و  عمومی  قیامی  درنتیجه ی  هم  موصل،  سقوط  که  داد  نشان  غیرنظامیان،  حمله ی 
با ارتش عراق، به عنوان سربازان خارجِی اشغال گِر  هم حمله ی نظامی بوده است. 
رژیم  خود  که  موصل،  در  مالکی  رژیم  حفظ  به منظور  که  می شد  برخورد  شیعه 
میان  در  که  می گوید  عباس  دارند.  حضور  می شد،  خوانده  ایرانی  دست نشانده ی 
می گفتند  سربازان  به  آن ها  می خورند.  چشم  به  داعش  جنگ جویان  غیرنظامیان، 
اگر  بروید.  و  بگذارید  را  تفنگ های تان  فقط  نمی آید:  پیش  برای تان  »مشکلی 
نروید شما را می کُشیم«. عباس، زنان و کودکانی را دیده بود که با خود سالح حمل 
می کردند. مردم محلی به سربازها دشداشه  )لباسی بلند و راحت مردانه که عرب ها 

به  افغانستان  سنت  اهل  هزاره هاي  سراسري  شوراي 
نظرم  به  كابل،  در  آن ها  مردمي  پايگاه  يگانه  عنوان 
بدنه ي  يك  دارد  نور  محمد  عطا  استاد  آهسته آهسته 

كالن مردمي را در شمال از دست مي دهد.
هويتي  و  قومي  تفاهم هاي  سؤ  برداشتن  ازميان  براي 
اعضاي شورا پس از اين كه متيقين شدند كه استاد عطا 
محمد نور از آن ها دعوت نمي كند، خود تالش كردند 
تا از مجرا هاي مردمي در بغالن با استاد عطا محمد نور 
ديدن داشته باشند و دغدغه هاي شكل گيري شورا كه 
بدون شك نه "حذف" بلكه "تعامل" است، را با آن ها 
به عنوان بزرگ شمال در جريان بگذارند. اما متأسفانه 
بعد از كوشش هاي بسيار از سوي خانوار وكيل غفار 
در بغالن و خانواده ي شهيد عبدالحي حق جو در كابل 
)كه از سران هزاره هاي سني بودند( استاد عطا محمد 
سنت  اهل  هزاره هاي  سراسري  شوراي  اعضاي  نور 
به  مالقات  وقت  ندادن  حاال  نپذيرفتند.  را  افغانستان 
يك شوراي مردمي سوال هاي زيادي را خلق مي كند. 
"پايگاه  و  مردمي"  "قدرت  نور  محمد  عطا  استاد  آيا 
اجتماعي" هزاره هاي سني را در شمال نمي داند؟ اگر 
مي داند، آيا واقعاً مي خواهد مثل ساليان دراز "رمه وار" 
"هويت"  ابراز  جّرأت  آن ها  و  كند  استفاده  آن ها  از 
شوراي  رهبري  اعضاي  نپذيرفتن  آيا  باشند؟  نداشته 
بر  هنوز  كه  نيست  معنا  بدين  سني  هزاره هاي  مردمي 
اين مردم "حساب سياسي و اجتماعي" باز نمي شود؟ 
سني  هزاره هاي  مردمي  آدرس  يگانه  نپذيرفتن  آيا 
نيست  مردم  اين  مليوني  راي  برابر  در  "بي احترامي" 
ريخته  هم گرايي"  و  "اصالحات  هاي  صندوق  به  كه 
باقي  شد؟ و ده ها پرسش ديگر كه هم چنان الجواب 

مي مانند.

سني مي تواند معادالت سياسي و اجتماعي را در اين 
دهد.  تغيير  و  درآورده  چرخش  به  درجه   ١٨٠ كشور 
پايگاه مردمي استاد عطا محمد نور در شمال بر محور 
اين  اگر  و  مي چرخد،  سني  هزاره هاي  قاطع  اكثريت 
مردم در رهبر سازي استاد عطا ١٠٠٪ نقش نداشته اند 
نكردن  پي دعوت  در  داشته اند.  نقش  كه  الاقل ٥٠٪ 

نگراني  مايه ي  واقعاً  دادخواهانه  حركت هاي  انگار 
سياسيون را بار آورده است. ظرفيت هاي سياسي اين 
مي شوند.  وزن  مردم  پرسش گر  عقل  نزد  در  روزها 
باب گفت وگو از آدرس هاي سياسيون بسته مي شوند 
گفت وگو  اهل  كه  مي دهند  نشان  مردم  به  اين ها  و 
گله وار  مردم  از  هم واره  مي خواهند  فقط  و  نيستند 
اهل سنت  استفاده كنند. شوراي سراسري هزاره هاي 
ايجاد  كابل  در  مردمي  آدرس  عنوان  به  افغانستان 
"انسجام"  نخست  در  شورا  هدف  يگانه  و  شده 
شدن،  ملت-دولت  بحث  در  و  سني  هزاره هاي 
مختلف  مذاهب  و  اقوام  ميان  ارتباط"  "پل  ايجاد 
بعضي ها  نزد  پل  اين  تعريف  حاال  است.  افغانستان 
سني  هزاره هاي  مردمي"  "قدرت  و  است  مشخص 
ديگر  بعضي هاي  و  مي كنند  درك  افغانستان  در  را 
تعصب  ديد  از  را  شورا  اين  دادخواهانه  حركت هاي 
قانوني  يونس  جناب  مثال،  براي  مي بينند.  تبعيض  و 
درك  را  سني  هزاره هاي  اجتماعي  و  سياسي  وزنه ي 
مي كند و براي تمكين به "قدرت مردمي" آن ها را به 
"اژدهاي خفته" تعبيير مي كند و با جبين باز و گشاده 
اعضاي شورا را مي پذيرد و از آن ها استقبال مي كند 
و در راستاي بهبود وضعيت اقوام در كشور بر مبناي 
نيز  مفيد  مشوره هاي  گاهي  از  هر  اتحاد"  و  "برابري 

ارايه مي دهد.
اما استاد عطا محمد نور همه ي دار و ندار  آن طرف 
اين مردم )كه بدون شك همين شوراست براي فعال( را 
مد نظر ندارد و هنوز كه هنوز است نمي خواهد از دِر 
گفت وگو و مذاكره وارد با مردم پيش آيد. استاد عطا 
محمد نور به عنوان يك سياست گر، بايد يك موضوع 
را تا كنون درك كرده باشد كه منسجم شدن هزاره هاي 



دوم
نبرد موصل

در ۶ جون ۲۰۱۴، جنگ جویان داعش، حمله ای را بر موصل، 
دومین شهر بزرگ عراق، شروع کردند. چهار روز بعد، شهر 
موصل سقوط کرد. برای نیرویی با هزار و سه صد جنگ جو، 
دربرابر ارتشی با شصت هزار سرباز، که پولیس محلی و فدرال 
عراق را نیز با خود داشت، این یک پیروزی حیرت انگیز بود. 
مانند بسیاری مسایل دیگر در عراق، تفاوت در اعداد نیز آن 
چیزی نبود که به نظر می رسید. برای نمونه، فساد در نیروهای 
امنیتی عراق، که تنها یک سوم آن ها عمال در موصل حاضر 
در  افسرانشان،  به  خود  معاش  نصف  دادن  با  بقیه  و  بودند 

مرخصی دایمی به سر می بردند.
القاعده ی عراق )نامی  ناامن شده بود.  موصل، مدت ها پیش 
این  در  به آن خوانده می شد(،  نام،  تغییر  از  پیش  داعش  که 
هم واره  بودند،  سنی مذهب  عموما  که  نفری  میلیون  دو  شهر 
از  مدتی  معمول،  طبق  آن ها،  داشت.  قدرت مند  حضوری 
می کردند.  اخاذی  کارشان  و  کسب  از  حفاظت  برای  مردم 
به من گفت که  بغداد،  تاجرم در  از دوستان  در ۲۰۰۶، یکی 
مجبور  زیرا  ببندد  را  خود  تیلفون فروشی  دکان  می خواهد 
اغراق آمیز  روایت های  بدهد.  القاعده  به  هنگفتی  پول  است 
بعد،  سال  در  آمریکایی  نیروهای  عملیات  موفقیت های  از 
نفوذ  است،  داده  شکست  را  القاعده  گویا  این که  بر  مبنی 
مستحکم شورشیان در موصل را نادیده می گرفت. چند هفته 
بغداد مالقات کردم  با تاجر ترکی در  از سقوط موصل،  پس 
بازسازی  بزرگ  قرارداد  اخیر، یک  که می گفت در سال های 
برای  ماهانه  داعش،  رهبر  بود.  آمده  دست اش  به  موصل  در 
می خواسته  دالر  هزار  پنج صد  او  از  شرکت اش،  از  حفاظت 
است. او گفت »بارها اعتراضم را به دولت در بغداد بردم، اما 
آن ها هیچ کاری نکردند و تنها گفتند باید پولی را که به آن ها 

می دهم، درج هزینه ی قرارداد کنم.«
داعش، امتیاز دیگری نیز دارد که تاکنون به آن کمک کرده 
و  فرات  باشد:  داشته  دشمنانش  بر  باالتری  دست  تا  است 
و  بی حفاظ  و  دل گیر  جلگه ای  دجله،  رودخانه ی  دره های 
صحرا، که در شمال و غرب عراق و شرق سوریه قرار دارند؛ 
صرف نظر از این که شما در کدام سوی مرز هستید، این مناطق 

بسیار شبیه به هم اند. اما شرایط نظامی و سیاسی در دو کشور 
به کلی باهم فرق دارد، و این چیزی است که فرماندهان داعش 
را قادر می سازد تا نیروهای خود را در این میان به جلو یا عقب 
را  خود  دشمنان  و  کند  استفاده  فرصت ها  از  و  داده  حرکت 
موصل  ماه جون،  در  داعش  دلیل،  همین  به  نماید.  غافل گیر 
بغداد حمله نکرد؛ در ماه جوالی،  به  اما  و تکریت را گرفت 
چندین بار ارتش سوریه را شکست داد، در اوت به کردستان 
عراق حمله کرد؛ و در سپتامبر به کردهای سوری در کوبانی، 
در مرز ترکیه، حمله کرد. داعش از فعالیت در این دو کشوِر 

متفاوت، قدرت بسیاری کسب کرد.
سقوط موصل در جون ۲۰۱۴، چنان نقطه ی عطفی در تاریخ 
به  تا  این را دارد  عراق و سوریه و خاورمیانه است که ارزش 

تفصیل، دلیل سقوط آن را به بررسی بگیریم.
گونه ای  به  داعش  عملیات  محاصره،  به  منتهی  روزهای  در 
آغاز شد که به نظر می آمد حمالتی انحرافی به سوی اهدافی 
در شمال عراق است. به احتمال زیاد، این تاکتیکی بود برای 
واقعی  از هدف  امکان  تا حد  را  و دولت  ارتش  این که ذهن 
افراد  از  مملو  ماشین های  از  دسته ای  ابتدا،  دارد.  نگه  دور 
راه  جون،   ۵ در  می کردند،  حمل  مسلسل  خود  با  که  مسلح، 
خود را به سامرا در والیت سالح الدین باز کرد و قسمت های 
واکنش  واقعه  این  ظاهرا  نمود.  تصرف  را  شهر  از  زیادی 
جدی دولت را در پی داشته است، زیرا سامرا، باوجود این که 
یکی  مسجدالعسکری،  قرارداشتن  محل  است،  سنی  عموما 
یک  انفجار   ،۲۰۰۶ در  است.  شیعه  مزارهای  مقدس ترین  از 
بمب در این منطقه، منجر به واکنش خشم ناک شیعه ها شد و 
قتل عام سنی های زیادی را در بغداد با خود به هم راه داشت. 
همان گونه که پیشبینی می شد، ارتش عراق، نیروهای تازه ای از 
قطعه ای خاص را توسط هلیکوپتر اعزام کردند تا جنگ جویان 
را بیرون برانند. در رخدادی دیگر، افراد مسلح قسمت هایی از 
صدها  و  کرده  تصرف  را  انبار  والیت  مرکز  رمادی،  دانشگاه 
دانش جو را برای مدتی اسیر کردند. در رویدادی دیگر، یک 
بعقوبه  در  ضدتروریسم  ستاد  مرکز  بمب گذاری شده،  موتر 
باقی  مهاجم  تیم  دیگران،  مانند  مورد،  این  در  داد.  انفجار  را 

نماندند و زود محل را ترک کردند. 
حمله بر موصل، هرچند در اوایل به نظر نمی آمد مهم باشد، 

اما درحقیقت بسیار جدی بود؛ با پنج حمله ی انتحاری آغاز 
شد که توسط حمالت خمپاره ای پشتیبانی شدند. خیلی زود 
نقش بندی،  بعثِی  گروه  به شمول  شبه نظامی،  دیگر  گروه های 
هرچند  پیوستند.  داعش  به  مجاهدین،  ارتش  و  انصاراالسالم 
داعش عمل  نفوذ  از  گروه ها چقدر خارج  این  این که  سر  بر 
جهادی،  جنگ جویان  دارد.  وجود  اختالف نظر  می کردند، 
را  شهری  ترافیک  سیستم  مدت ها  که  را  بازرسی  پست های 
امنیتی  کارایی  هیچ  شد  مشخص  بعدها  و  بود  کرده  مختل 
ندارد، تصرف کردند. این حمالت، تفاوتی با حمالتی انحرافی 
که در جنوب راه اندازی شده بود، نداشتند، اما در ماه جون، 
آمریکایی ها و وزارت داخله ی کردستان، متوجه کاروان های 
در  موصل  سمت  به  سوریه  از  که  بودند  شده  داعش  بزرگ 
بود؛  سرنوشت ساز  بعد  روزهای  در  جنگ  بودند.  حرکت 
جمله  –از  مهم  ساختمان های  داعش،  جنگ جویان  چنان که 
مقر پولیس فدرال- را تصرف کردند. در بغداد، دولت نتوانست 
دیپلمات های  به  همین رو  از  کند،  درک  را  وضعیت  جدیت 
تا  می گیرد  وقت  هفته  یک  که  می گفتند  آمریکایی  نگران 
پیشنهاد  به موصل فرستاده شود. دولت، هم چنین  تازه  نیروی 
برای فرستادن پیش مرگه ها  بارزانی، رهبر کردستان را،  مسعود 
به موصل برای جنگ با داعش، رد کرد زیرا تصور می کرد این 

یک فرصت طلبی است.
در ۹ جوالی، شکست، واضح و برگشت ناپذیر بود، چنان که 
قنبر، معاون رییس ستاد،  - عبود  بلندرتبه ی عراقی  سه جنرال 
علی غیدان، فرمانده ی نیروی زمینی، و مهدی الغراوی، رییس 
عملیات »نینوا«-، سوار هلیکوپتر شده و به کردستان گریختند؛ 
نظامی  نیروهای  ازهم پاشیدن  و  روحیه  تضعیف  موجب  این 
توان  نه  مالکی،  دولت  که  شد  مشخص  جون   ۱۱ در  شد. 
به گونه ای که  نه قدرت درک اوضاع را؛  تصمیم گیری دارد و 
اجازه  پیش مرگه ها  به  کامل موصل،  از سقوط  یک روز پس 

داد تا وارد شهر شوند.
در  گیرافتادن  فهم  برای  شاید  عراقی،  سرباز  یک  داستان 
از  سربازی  صدام،  عباس  کند.  کمک  شرم آور  شکست  این 
ناحیه ای شیعه نشین در بغداد، مربوط به قطعه ی یازدهم ارتش 
مدت  شد.  منتقل  موصل  به  رمادی  از  جون  اوایل  در  عراق، 
کوتاهی پس از رسیدن عباس...                ادامه در صفحه 4
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یادداشت های سخیداد هاتف

غصب  یادآور  دیورند«  »خِط  عبارت  افغان ها  اکثر  برای 

سرزمین است. بسیاری از ما می دانیم -گیرم به صورتی بسیار 

مبهم- که خط دیورند هرچه بود به ضرر افغانستان بود. 

خط  از  گفتن  سخن  در  سنتاً  نیز  افغانستان  سیاست مداران 

دیورند احساساتی می شوند و سوگند یاد می کنند که آن را به 

رسمیت نمی شناسند. بی اعتنایی به روایت وطن پرستانه یی 

از  را  افغان  سیاست مدار  شده،  تنیده  خط  این  گِرد  بر  که 

جرگه ی میهن دوستی بیرون خواهد راند.

اما فارغ از واکنش های عاطفی سیاست مداران، واقعیت این 

است که افغانستان هیچ چاره یی جز پذیرفتن این خط ندارد. 

سیاسی  و  نظامی  توان  افغانستان  که  خاطر  این  به  فقط  نه 

آن هم هست؛  ندارد.  را  پاکستان  بر  آوردن  فشار  برای  الزم 

بل بیشتر به این خاطر که دولت افغانستان دیگر اعتماد ملی 

زمینه  این  در  را  افغانستان  اکثر شهروندان خود  پشتیبانی  و 

بتوان  را  عاقلی  شهروند  کم تر  دیگر  است.  داده  دست  از 

یافت که به تحکیم سیستمی رأی بدهد که نتیجه اش گسترش 

تا  دیگر،  عبارتی  به  باشد.  طالبان  مذهبی-قبیله یی  تروریزم 

به  بگیرد، کسی  قربانی  افغانستان  مردم  از  دیورند«  »دایره ی 

نخواهد  اعتنایی  دیورند«  »خط  از  افغانستان  دولت  روایت 

کرد.

کنید  دیگر. فرض  دیورند« چیست  »دایره ی  می پرسید  حتماً 

پاکستان  افغانستان و  به جای خطی که میان  جناب دیورند 

کشید، در داخل افغانستان هزاران دایره می کشید)در سرتاسر 

کشور( و می گفت که آن چه در درون این دایره هاست متعلق 

به پاکستان خواهد بود و پاکستان طبعا حق خواهد داشت با 

خاک درون دایره ها هم چون پاره هایی از ماِل خود رفتار کند. 

فرض کنید پاکستان تصمیم می گرفت که به مدد کارگزاران 

روز  هر  دولتی شان-  و حامیان  طالبان  - همان  افغان خود 

دایره یی از دایره های دیورند را منفجر کند. در این صورت، 

است  طور  چه  که  می پرسیدید  افغانستان  مردم  از  اگر شما 

پاره ی بزرگی از خاک  این همه دایره،  آقای دیورند به جای 

افغانستان را به پاکستان بدهد و میان دو کشور خطی بکشد 

و از شر این دایره های پخش شده در سراسر کشور خالص 

رهایی  برای  امکانی  را  دیورند«  »خط  قطعا  مردم  شویم، 

می دیدند.

اکنون، وقتی که طالبان به دستور پاکستان هر روز »دایره«یی 

از سرزمین ما را به آتش می کشند و حامیان دولتی طالبان این 

کار تروریستان را پشتیبانی می کنند، ما عمال با چیزی به نام 

»دایره ی دیورند« رو به روییم. هزاران پاره ی خاک این وطن 

عمال مال پاکستان است و در اختیار کارگزاران تروریست آن 

کشور. قبیله پرستان دولتی نیز از اشغال این دایره ها توسط 

پاکستان حمایت می کنند. در چنین حالتی، آن چه برای مردم 

اهمیت دارد رهایی از شر »دایره ی دیورند« است و نه »خط 

دیورند.«

و  از کمپ ها  زور  به  را  افغان  مهاجران  این روزها  پاکستان 

اخراج  این  می کند. صورتی خشن تر  اخراج  خانه های شان 

هم  افغانستان  پایتخت  در  دیورند  دایره های  از  یکی  در  را 

داشتیم. انفجار هولناک در شاه شهید در واقع اخراج کردن 

بار که  بود. هر روز و هر  دیورند«  »دایره ی  از یک  افغان ها 

کارگزاران پاکستان در دولت افغانستان از جنایت های طالبان 

حمایت می کنند، دایره ی دیورند تازه یی آفریده می شود.

دایره ی دیورند

 د وشنبه19 اسد، 1394سال چهارم شماره 891
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در عرص حارض سازمان ها برای بقا، نیازمند افرادی 
هستند که برای چالش های محیط واکنش مناسبی 
دانش  اشرتاک گذاشنت  به  از  دهند،  نشان  از خود 
مدیران  امر سبب شده،  این  نهراسند.  اطالعات  و 
تا  باشند،  داشته  انتظار  کارکنان خود  از  سازمان ها 
در انجام کار و قبول مسئولیت درگیر شوند. ولی 
سازمان ها  که  باورند  این  بر  کارکنان  از  بسیاری 
و  دانش  اشرتاک  ارتباطات،  از  چندانی  حامیت 

اطالعات منی کنند.
 سکوت سازمانی؛ پیامدها و راهکارها

و  اعتامد  فقدان  اطالعات،  نبود  عمده،  موانع  از 
به ویژه آن چیزی است که آن را »سکوت سازمانی 
1« می نامند. سکوت سازمانی را خودداری کارکنان 
از بیان ارزیابی های رفتاری، شناختی و اثربخش در 
دو  می کنند.  تعریف  سازمان،  موقعیت های  مورد 
عامل اصلی که سبب سکوت کارمندان در سازمان 

می شود عبارت است از:
از  منفی  بازخوردهای  از  مدیریت  ترس   -1
و  منافع  افتادن  خطر  به  به دلیل  کارمندان  سوی 

موقعیت شان.
در  مدیریت  باورهای ضمنی  از  کارکنان  ادراك   -2

مورد آن ها.
و  هستند  مدیریت  باورهای  اگرچه  مسائل  این 
ممکن است هیچ یک در سازمان واقعیت نداشته 
باشند اما عواطف و احساسات مخربی را هم چون 
به وجود  کارکنان سازمان  در  و خشم  فریب  ترس، 
می آورد و در نهایت سبب ایجاد سکوت سازمانی 
کارکنان می شود. این یادداشت در پی آن است تا 
انگیزه ها  سازمانی،  سکوت  مفهوم  بررسی  ضمن 
و انواع آن را در سازمان بررسی كرده و در نهایت 
ارائه  سازمان  در  آن  بهینه  برای درک  راهکارهایی 

كند. 
سکوت سازمانی، انگیزه و انواع آن 

و  نظرات  ایده ها،  دارای  اغلب  سازمان  در  افراد 
اطالعاتی برای ارائه روش های سازنده در بهبود کار 
را  ایده ها  این  افراد  برخی  هستند.  خود  سازمان  و 
ارائه و برخی دیگر ایده ها، نظرات و اطالعات خود 

را مسکوت نگاه داشته و سکوت می کنند.
 آن چه موجب سکوت در سازمان ها می شود تابع 
مدیریتی  متغیرهای  یک رسی  که  است  فرآیندی 
متغیرها  این  دارد.  بسزایی  تاثیر  آن  بر  و سازمانی 
باورهای  منفی،  بازخورد  از  مدیران  ترس  شامل 
پیشینه فرهنگی  به سکوت،  ضمنی آن ها نسبت 
میان  جمعیت شناسی  تفاوت های  وجود  مدیران، 
ساختارهای  سازمان،  در  دیگران  و  ارشد  مدیریت 
موقت  کارمندان  به  زیاد  اتکای  و  سازمانی  بلند 

هستند.
اثربخشی  کردن  محدود  با  سازمانی،  سکوت 
این  است.  ارتباط  در  سازمانی  تصمیم گیری های 
از  سازمان ها  بیشرت  که  می شود  باعث  مشکل 
اظهارنظر کم کارکنان رنج بربند. زمانی که چنین 

کاهش  تصمیم گیری  کیفیت  می افتد  اتفاقی 
پیشنهادهای  و  به درخواست ها  نه گفنت  می یابد. 
در  هرن  یک  به  رسپرستان،  توسط  زیردستان 
رفتارهای  چنین  و  است.  شده  تبدیل  سازمان ها 
می شوند  منجر  سکوت  و  خاموشی  به  منفی 
با ناظران و سازمانی  طوری كه کارکنان در ارتباط 
را  عكس العمل هایی  و  رفتارها  چنین  این  كه 
تشویق می کنند، از اظهارنظر خود کوتاهی کرده و 
نتیجه ای در آن منی بینند. با این توصیف سه نوع 

انگیزه مرتبط با سکوت سازمانی وجود دارد:
1-  رفتار کناره گیرانه براساس تسلیم بودن و رضایت 

دادن به هر چیز؛ 
2-  رفتار خودحفاظتی براساس ترس؛ 

3- رفتارهای دیگر خواهانه به دلیل عالقه به دیگران 
و ایجاد فرصت برای ترشیک مساعی با آن ها؛ 

با این وصف، ما عمدتا با سه نوع سکوت شناخته 
شده مواجه هستیم:

رفتاری  شامل  مطیع  سکوت  مطیع:  سکوت   )1
اطالعات  ارائه  از  خودداری  و  منفعالنه  و  عمدی 
موثر  تغییرات  این که  احساس  یا  تسلیم  براساس 
قابلیت های گروه است، می باشد.  هنگامی  فرای 
نام  فرد ساکت  به عنوان  را  فردی  افراد،  اکرثیت  که 
می نهند، منظور آن ها اغلب آن است که وی به طور 
فعال، ارتباط برقرار منی کند. از ویژگی های رفتاری 
افراد دارای این نوع سکوت می توان مشارکت کم، 

اهامل، مسامحه، غفلت و رکود را نام برد. 
2( سکوت تدافعی: سکوت تدافعی شبیه حالتی 
است که افراد از انتشار خربهای بد به دلیل آشفته 
شدن افراد یا ایجاد پیامدهای منفی برای شخص 
خربرسان احرتاز می ورزند. انگیزه این نوع سکوت، 
که  است  اطالعات  ارائه  از  فرد  در  ترس  احساس 
به منظور حفظ خود از تهدیدهای خارجی به کار 

می رود. 
ایده ها،  بیان  از  امتناع  دوستانه:  نوع  سکوت   )3
اطالعات یا نظرات مرتبط با کار با هدف سودبردن 
نوع  انگیزه های  براساس  و  سازمان  در  افراد  دیگر 
نوع  این  به  هم کاری.  و  مساعی  ترشیک  دوستی، 
نیز   .)OCB( سازمانی2  شهروندی  رفتار  سکوت 

گفته می شود.
 این موضوع، ماهیت پیچیده و چندبعدی سکوت 
سکوت  منشاهای  می سازد.  منایان  را  سازمانی 

سازمانی عمدتا دارای دو بعد ذیل است:
1( نگرانی مدیران از بازخورد منفی؛ 

2( عقاید ضمنی که اغلب به وسیله مدیران ایجاد 
می شود. 

ساختارها و روش های مورد استفاده در سازمان به 
گسرتش آن چه ما »جو سکوت«3 می نامیم، کمک 
می كند تا به طور گسرتده ای بین کارکنان این گونه 
و  مشکالت  مورد  در  گفت وگو  که  شود  ادراک 
بی اثر و خطرناک است. زمانی که چنین  مسائل 
جوی در سازمان حاکم شود، واکنش غالب در یک 

سازمان سکوت خواهد بود تا اظهارنظر افراد. 
پیامدهای سکوت در سازمان ها

کیفیت  بر  سازمانی  سکوت  کلی  به طور 
کارکنان  رفتارهای  و  واکنش ها  تصمیم گیری، 
تاثیرگذار  است. یکی از پیامدهای مهم سکوت 
سازمانی، تاثیر آن بر تصمیم گیری سازمانی است. 
تحلیل  و  تجزیه  عدم  موجب  سازمانی  سکوت 
کمی  احتامل  این صورت  در  که  می شود  ایده ها 
جامع  تحلیل  و  تجزیه  یک  بتوان  که  دارد  وجود 

برای فرآیند تصمیم گیری انجام داد.
کاهش  یا  موفقیت  عدم  باعث  خود  امر  این   
نیز کاهش  و  فرآیندهای تصمیم گیری  اثربخشی 
اقدامات  و اصالح  برای شناسایی  توانایی سازمان 
منفی،  بازخور  دریافت  بدون  است.  سازمان  در 
می یابند،  شدت  حتا  و  می یابند  ادامه  اشتباهات 
انجام  مورد نیاز،  زمان  در  اصالحی  اقدامات  زیرا 
منی شوند. نکته مهم در این بین آن است که اتفاق 
و اجامع نظری واحد در خصوص مفید یا مرض و 

بی فایده بودن سکوت سازمانی وجود ندارد.
با  را  سکوت  پژوهش گران،  اکرث  حال  عین  در 
از  و  مختلف  رویکردهای  و  ادراکات  به  توجه 
زاویه دید خود مورد نقد و بررسی قرار داده اند و به 
پیامدهای مثبت و منفی آن اشاره کرده اند. به طور 
و  فرآیندها  بر  شده  ایجاد  سازمانی  سکوت  کلی 
پیامدهای سازمان به صورت منفی تاثیرگذار  بوده 

که می توان به موارد زیر اشاره كرد:
1-  کاهش کیفیت تصمیم های سازمانی 

و  شناسایی  برای  سازمان  ناتوانایی   -2
اصالح اشتباهات

3- واکنش هایی نامطلوب از جانب کارکنان
سکوت سازمانی؛ پیامدها و راهکارها

راهکارها و پیشنهادهای بهینه سکوت سازمانی 
سکوت  خطرناك  و  مخرب  اثرات  باید  مدیران 
سازمانی را با دقت بیشرت مد نظر قرار داده و با توجه 
ارزیابی سازمان  به  ایجاد کننده آن،  متغییرهای  به 
خود پرداخته و در صورت وجود رشایط خاص آن 
به اصالح آن ها بپردازند. در جهت کاهش پدیده 

سکوت سازمانی موارد ذیل پیشنهاد می شود:
1- برقراری برنامه های بهبود مدیریت منابع انسانی 
و تشکیل کارگاه های آموزشی مهارت های برقراری 
آموزش  برای  رسپرستان  و  مدیران  برای  ارتباط 
مهارت های تصمیم گیری و درگیری در مشکالت 

سازمانی؛
اهمیت  و  گروهی  به صورت  تصمیم ها  اتخاذ   -2

دادن به گروه ها وکمیته های کاری در سازمان ها؛
3- تغییر فرهنگ سازمان ها در جهت سازمان های 

یادگیرنده؛ 
و  افراد  قابلیت های  و  توان مندی ها  شناسایی   -4
استفاده از آن ها در امور اجرایی و تصمیم گیری و 
استقرار نظام پاداش دهی مناسب برای نظریات و 

پیشنهادهای خالق کارکنان؛
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بگو مگو از

اگر سال های ۶۸ و ۶۹ و ماه های اخیر حاکمیت داکرت 
مشابه  تقریبا  وضعیت  باشد،  تان  یاد  به  الله  نجیب 
تحت  کابل  یک سو٬  قریه ها  و  ولسوالی ها  سقوط  بود. 
اقل  حد  روزانه  تلفات  و  بود  راکتی  شدید  حمالت 
چه  منی دانم  مثال  می رسید.  کابل  در  تنها  نفر   ۵۰ به 
مثل  بود٬ درست  یاد دارید. حادثه وحشت ناکی  به  را  افغانان  ده  تعدادتان حادثه 
در  دولت  یعنی  داشت.  را  استدالل  عین  دولت  هم  زمان  آن  شهید.  شاه  حادثه 
با پشتیبانی آی اس آی و اشرتاک مستقیم نظامیان  نیرو های مخالف مسلح  مقابل 

می جنگید. پاکستانی 
گسرتده  تبلیغات  برای  زیادی  وسایل  وقت  آن  در  دولت  آن که  وجود  با  ولی 
نداشت٬ از تلویزیون ملی بهرتین استفاده صورت می گرفت. یعنی شام وقتی شب 
موسیقی  مستند٬  و  هرنی  فلم های  می گرفتید.  روحیه  خیلی  می دیدید  تلویزیون 
و  فعال  جمهور  رییس  دهنده٬  روحیه  خیلی  خرب های  حامسی٬  گزار  تاثیر  خیلی 
تعداد  تاثیر گذار... یک  تبلیغاتی  با روحیه و مصمم٬ کلپ های  حداقل در ظاهر 
تان حتام  تعداد  یک  دارید.  یاد  به  را  ارمان  و  فرار  و  رسباز  صبور  فلم  حتام  تان 
به  میهن  تن  یاره٬   لیال٬ اللیه هوابازه٬  ای رسبازه  یار یک رسباز است  آهنگ های 
داکرت  شور  پر  بیانیه های  حتام  تان  تعداد  یک  دارید.  یاد  به  است  احتیاج  مرهم 
و سیاسیون  مردم و رسبازان  دادن  این ها همه در روحیه  دارید...  یاد  به  را  نجیب 

یکسان تاثیر گذار بودند.
واسطه  به  فقط  را  اخیر خود  الله سه سال  نجیب  داکرت  فکر می کنم حکومت  من 

تبلیغات و پروپاگند موثر زنده مانده بود و بس!
جنگ  آن  کالن  قسمت  که  جنگ  این  در  بازیگری  برای  تا  دارد  نیاز  فعلی  نظام 
روانی و تبلیغاتی است از وسایل اطالعات جمعی٬ فلم و موسیقی و خرب و گزارش 

سازی و سایر وسایل ارتباط جمعی استفاده موثر بکند.
باز تکرار می کنم این جنگ جنگ توپ و تانک و طیاره نیست. این جنگ  من 
بُرد و هر که روحیه  باخنت است. هر که روحیه داد  جنگ روحیه دادن و روحیه 

باخت ُمرد!
ارتباطات  و  تبلیغات  در صحنه  هرکه  دارم٬  13 سال گذشته  از  من  که  تجربه ی  با 

پیش قدم بود٬ در جنگ برنده است!

هفتاد هفتاد فدای کلوخ

قرار  دشمن  محارصِه  در  سوریه  در  مردمش  از  نفر  هفتاد 

افتخار  یک  را  آن  او  اما  می شوند،  کشته  همه  گرفته، 

از  نفس  آخرین  تا  نفر  هفتاد  آن  که  می نازد  و  می داند، 

کلوخ های یک قرب در یک رسزمین بیگانه دفاع کرده اند.

از  افغانی در حلب در اسارت شورشیان سوری قرار دارند. بیش  نفر  همین حاال چند 

با  را  بار تالش کرده اند آن ها  این شورشیان چندین  دارند.  قرار  اسارت  یک سال در 

اند  لبنانی ها حارض  نه  و  نه سوری ها  ایرانی ها،  نه  اما  کنند،  تبادله  اسیران شورشی، 

اشپیگل  خربنگاران  از  یکی  با  مدتی  برای  من  کنند.  آزاد  کرده،  تبادله  را  افغانی ها 

از  یکی  خاطر  به  هم  آن  می کردم،  مکاتبه  می کند،  مسافرت  سوریه  به  پیوسته  که 

از زندانی در تهران به سوریه فرستاده شده است.  این اسیران که به صورت جربی 

شورشیان سوریه به این خربنگار می گفتند که از نان دادن به اسیران بی ارزش افغانی 

خسته اند، و این اسیران برای شان هیچ سودی ندارد )کسی آن ها را تبادله منی کند 

و یا برای آزادی شان پول منی دهد.(

داشت،  روا  هزاره ها  بر  ایران  اسالمی  که جمهوری  تحقیری  و  آن همه ستم  از  بعد 

منطقوی اش  اهداف  برای  را  شان  جان  داده،  فریب  را  تعدادی  می تواند  هم  هنوز 

آی  و  طالبان  رابطِه  می کنم،  فکر  تصور  قابل  غیر  رابطِه  این  به  وقتی  من  بگیرد. 

که  حالی  در  چه گونه،  که  می کنم  درک  و  می شود،  فهم  قابل  برایم  هم  آی  اس 

نیروهای امنیتی پاکستان حتا بر زنان و کودکان مهاجر پشتون رحم منی کنند، هزاران 

تباه  را  و هستی شان  مال خود می گذرند،  و  از جان  آی  آی اس  در خدمت  پشتون 

می کنند. هر دو، ظرفیت عجیبی در گیر افتادن در گرداب تبلیغات مذهبی دارند، و 

قدرت های منطقه می توانند با استفاده از ایامن مذهبی شان برای رسیدن به هدف و 

در جنگ های نیابتی استفاده کنند. کم تر مردم منطقه به اندازِه این دو مردم، ظرفیت 

شمشیر زدن برای بیگانه را دارند.

Waheed Omer

Abdullah Watandar
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فیلیپه لوئیس: 
در اتلتیکو بازنشسته می شوم

نیمار سوپرکاپ اسپانیا و اروپا 
را از دست داد

آلگری: 
هنوز بهترین بازی  های پوگبا

 را ندیده ایم

فیلیپه لوئیس، مدافع اتلتیکومادرید عنوان کرد که می خواهد 

فوتبالش را در این تیم به پایان برساند. 

مدافع 30 ساله که فصل گذشته از این تیم به چلسی پیوسته 

اتلتیکومادرید  بود، پس از یک سال ناموفق در انگلیس، به 

بازگشت و حاال عنوان کرد که قصد دارد فوتبالش را در این 

تیم به پایان برساند. 

او گفت: امیدوارم فوتبامل را در اتلتیکو به پایان برسانم. سالی 

که با کوکه قهرمان لیگ شدیم عالی بود. متام لحظه ها را به 

انجام می دهد که  را کوکه  خاطر دارم. مهم ترین کار دفاعی 

کار دیگر بازی کنان را راحت تر می کند. 

گفت:  سیمئونه  دیگو  شاگردی  به  بازگشت  درباره  لوئیس 

این  در  نیست  نیازی  و  ایم  گذرانده  یکدیگر  کنار  سال ها 

رابطه، کسی چیزی به من بگوید. من تفکرات او را می شناسم 

که کار را برایم در اتلتیکو راحت تر می کند. 

نیامر، مهاجم بارسلونا به دلیل بیامری اوریون، دیدار سوپرکاپ 

بین  اسپانیا  سوپرکاپ  و  سویا  و  بارسلونا  تیم  دو  بین  اروپا 

بارسا و اتلتیک بیلبائو را از دست داد. 

می رود  سیوا  مصاف  به  تفلیس  شهر  در  دوشنبه  روز  بارسا 

باشگاه  حال  آورد.  دست  به  را  خود  پیاپی  جام  چهارمین  تا 

بارسلونا در بیانیه ای، غیبت نیامر در این دیدار را تایید کرد. 

روز  در  بارسلونا  اول  تیم  پزشکی  کادر  آمده:  بیانیه  این  در 

انجام  پزشکی  تست های  از  پس  که  می کند  تایید  دوشنبه 

گرفته روی نیامر، مشخص شد که او به اوریون مبتال شده و 

منی تواند با چنین بیامری در دیدارهای تیم حارض شود. 

اتلتیک  مقابل  فصل  بازی  اولین  برای  است  امیدوار  بارسا 

بیلبائو، نیامر را در اختیار داشته باشد. 

پوگبا  که  کرد  عنوان  یوونتوس  رسمربی  آلگری،  ماسیمیانو 

هنوز بهرتین بازی هایش را به منایش نگذاشته است. 

هافبک 22 ساله به عنوان یکی از بهرتین هافبک های جوان 

اروپا شناخته می شود و تیم های پاری سن ژرمن و بارسلونا، 

پیشنهادات نجومی برای به خدمت گرفنت او ارائه کرده اند. 

ولی  داده  دست  از  زیادی  ستاره های  تابستان  این  در  یووه 

آلگری مطمنئ است که پوگبا، بهرتین عمل کردش را به منایش 

خواهد گذاشت و جدایی هیچ کدام حس نخواهد شد. 

او گفت: فکر می کنم پوگبا قابلیت بازی کردن به عنوان یک 

ستاره را دارد. باید بازی هایش از زمان پیوستنش به یووه تا 

او  کنیم.  نگاه  را  بعد  به  این  از  و  کنیم  فراموش  را  حال  به 

او در زمین می توانیم  از حضور  خیلی پیرشفت کرده است. 

خط  بابت  از  می توانند  هم تیمی  هایش  و  کنیم  استفاده 

میانی خیال شان راحت باشد. 

خوب  عمل کرد  و  التزیو  مقابل   0-2 پیروزی  درباره  آلگری 

خیلی  بازی کن  مانژوکیچ  می کنم  فکر  گفت:  بازی کنانش 

خوبی است، در غیر این صورت متایلی به جذب او نداشتیم. 

جدا از شخصیتش، در خط حمله به خوبی حرکت می کند و 

جدا از گول زنی، می توان روی تکنیک باالی او حساب کرد. 

پیگرینی:
 سیتی قهرمان نشود، اخراج خواهم شد

فردیناند:
 جدایی دخیا یعنی وداع با قهرمانی

مانک: 
اخراج کورتوا کامال درست بود

بیلسا دلیل استعفا خود را 
اعالم کرد

اسمالینگ: 
رومرو در یونایتد خیلی خوب جا افتاده

شکست غیرمنتظره آرسنال مقابل وستهام

فیلیپه لوئیس: 
در اتلتیکو بازنشسته می شوم

اینیستا در اندیشه شکستن رکورد
 پویول

روز  چند  منچسرتسیتی،  شیلیایی  رسمربی 

این  با  را  قراردادش  رسمی  بصورت  پیش 

باشگاه به مدت دو سال دیگر متدید کرد. 

این متدید قرارداد در رشایطی حاصل شد که 

به  گواردیوال  آمدن  از  زنی ها  گامنه  برخی 

داشتند.  حکایت  آینده  تابستان  در  سیتی 

بازی فصل به مصاف  اولین  امروز در  سیتی 

وست بروم در زمین این تیم خواهد رفت. 

گفت:  بازی  این  خربی  نشست  در  پیگرینی 

بدون  پی،  در  پی  سال  دو  منی توانید  شام 

دهید.  ادامه  سیتی  در  جامی  هیچ  کسب 

قهرمان  را  سیتی  امسال  اگر  که  می دانم 

نکنم اخراج خواهم شد. البته این هم مهم 

است که در باشگاه، به شام و کاری که انجام 

می دهیم اعتامد داشته باشند. 

شک ندارم که از اشتباهات فصل گذشته به 

خوبی درس گرفته ایم و باید تیم محکم تری 

در فصل جدید باشیم. همه تالش مان را برای 

قهرمانی بکار خواهیم بست.  

دیگر  بار  یک  نشست،  این  در  پیگرینی 

خوشبینی خود به درخشش اسرتلینگ، خرید 

ابراز  را  جاری  فصل  در  سیتی  میلیونی   69

یا سه سال  دو  که  و گفت: مطمئنم  داشت 

بعد، همه متوجه خواهند شد که اسرتلینگ 

است.  داشته  را  یورو  میلیون   69 ارزش 

بازی کنان انگلیسی در اینجا گران تر از سایر 

بازی کنان هستند. البته من هرگز نگفته ام 

منظورم  می ارزیده،  پوند  میلیون   100 او  که 

این بود که چند سال بعد، ارزش او این مقدار 

خواهد شد. 

سابق  کاپیتان  و  مدافع  فردیناند،  ریو 

جدایی  به  نسبت  شدت  به  رسخ  شیاطین 

دخیا از منچسرتیونایتد بدبین است. 

که  است  ماه  دو  به  نزدیک  دخیا  داوید 

و  اسپانیا  در  رسانه ای  توجهات  کانون  به 

رئال  مذاکرات  است.  شده  تبدیل  انگلیس 

هم چنان  او  جذب  برای  یونایتد  با  مادرید 

نیز  روشنی  نتیجه  به  البته  و  دارد  ادامه 

ختم نشده است. او روز شنبه به بهانه عدم 

مترکز، از سوی لوئیس فان خال به سکوهای 

مقابل  تیمش  بازی  و  تبعید شد  الدترافورد 

تاتنهام را از آنجا متاشا کرد. 

روزنامه  در  خود  ستون  در  فردیناند  ریو 

از  دخیا  احتاملی  جدایی  مورد  در  سان، 

یونایتد و پیوستنش به رئال مادرید نوشت: 

جدایی  اجازه  دخیا  به  منچسرتیونایتد  اگر 

باید  بپیوندد،  مادرید  رئال  به  او  و  داده 

جام ها  دیگر  و  برتر  لیگ  در  قهرمانی  با 

یونایتد  مثل  باشگاهی  کند.  خداحافظی 

نباید اجازه دهد ستاره ای چون دخیا به این 

به  او  فروش  از  که  پولی  شود.  جدا  راحتی 

یونایتد  به  نیز منی تواند  آمد  دست خواهد 

مختلف  جبهه های  در  قهرمانی  نربد  برای 

کمک کند. 

گری مانک، رسمربی سوانسی، پس از تساوی 

2-2 تیمش مقابل چلسی، اظهار امیدواری کرد 

که منایش  خوب تیمش ادامه داشته باشد.  

سوانسی که فصل قبل، در اولین دیدار فصل 

مقابل منچسرتیونایتد در الدترافورد  به پیروزی 

مدافع  توانست چلسی،  بار  این  بود،  رسیده 

عنوان قهرمانی را در استمفوردبریج متوقف 

کند.  

با  دقیقه   35 دیدار  این  در  آبی ها  البته 

سوانسی  و  کردند  بازی  کم تر  بازی کن  یک 

نتوانست از این برتری  نفری استفاده کند اما 

مانک معتقد است تیمش در رسارس 90 دقیقه 

خوب بازی کرد.  

او به خربنگاران گفت: فصل گذشته ما مقابل 

این  اما  کردیم  بازی  دقیقه خوب  چلسی 45 

مترینات  در  ما  بودیم.  دقیقه  خوب   90 بار 

پیش فصل، پیام مان به بازی کنان این بود که 

را  هجومی  خودشان  بازی کنان  می خواهیم 

تاکتیک های دفاعی  البته روی  نشان بدهند؛ 

هم کار کردیم.  

فکر می کنم ما لحظه به لحظه در این دیدا 

آوردیم.  دست  به  امتیاز  یک  ما  شدیم.  بهرت 

اگر این منایش را در  هفته آینده ادامه ندهیم، 

عدالت را در حق خودمان اجرا نکردیم.  

برخالف ژوزه مورینیو که حارض نشد در مورد 

اخراج تیبو کورتوا صحبت کند، مانک رصاحتا 

اعالم کرد  که تصمیم مایکل الیور درست بوده 

تکرار  من  بود.  درست  اخراج  مطمئنا  است: 

موقعیت  نظر  مطمئنا  و ب  دیدم  را  صحنه 

با  می توانست  گومیس  بود.  گول زنی  مسلم 

یک شوت، گول بزند اما دروازه بان بیرون آمد و 

او  را رسنگون کرد.  

علت  خربنگاران  جمع  در  بیلسا  مارچلو 

استعفا خود را بیان کرد. 

از  کردن  کناره  گیری  از  پس  بیلسا  مارچلو 

لرزه  پس   که  مارسی  رسمربی گری  سمت 

شکست خانگی یک بر صفر تیمش برابر کان 

در هفته اول لیگ 1 فرانسه در فصل 2015-16 

هر  که  هوادارانی  از  من  داشت:  اظهار  بود، 

روز و در جریان همه بازی ها حامی ام بودند، 

پایان  به  اینجا  در  من  کار  می کنم.  تشکر 

رسیده است و به کشورم بازخواهم گشت. من 

هر کاری که از دستم ساخته بود برای مارسی 

انجام دادم. 

استعفایش  دالیل  از  یکی  کرد  اعرتاف  بیلسا 

عدم توافق مسئوالن باشگاه مارسی با وی بر 

رس متدید قراردادش با این تیم بوده است. 

که  منی کنم  ترک  را  مارسی  من  داد:  ادامه  او 

از  قبل  بگیرم.  برعهده  را  تیم دیگری  هدایت 

آنکه با رسانه ها صحبت کنم، استعفایم را به 

رئیس  به  نامه  یک  طریق  از  و  کتبی  صورت 

انجام  که  کاری  از  من  کردم.  تقدیم  باشگاه 

پیشنهاد  بار  چند  و  نیستم  پشیامن  داده ام 

با  را  کردم. من خودم  رد  را  مارسی  در  ماندن 

تغییراتی که در باشگاه رخ داد وفق دادم، اما 

که  بپذیرم  منی توانستم  بحث  ما  سه  از  بعد 

درباره موضوع متدید قراردادم به صورت مداوم 

تغییر شکل بگیرد. 

که  هستند  آن  از  حاکی  شایعات  برخی 

تیم  نیمکت  بیلسای 60 ساله قرار است روی 

از اخراج میگل  بنشیند که پس  ملی مکزیک 

بیلسا  اما  است،  رسمربی  بدون  اکنون  هررا 

داشت  اذعان  او هم چنین  کرد.  تکذیب  را  آن 

لیگ  اول  هفته  در  تیمش  منی کرد  تصور  که 

فرانسه متحمل یک شکست خانگی شود. 

انتظار  چون  ناراحتم،  کرد:  تأکید  بیلسا 

برای  بهانه ای  هیچ  نداشتم.  را  باخت  این 

اول  نیمه  در  نیست.  پذیرفتنی  باخت  این 

بازی مان  دوم  نیمه  در  اما  داشتیم،  مشکالتی 

رضایت بخش بود و می توانستیم بازی را بربیم. 

به  منچسرتیونایتد  مدافع  اساملینگ،  کریس 

متجید از رسجیو رومرو، دروازه بان جدید تیمش 

پرداخت. 

در  را  دخیا  دیوید  جای  شنبه  روز  رومرو 

حالی  در  بود،  گرفته  یونایتد  اصلی  ترکیب 

که دروازه بان اسپانیایی که به حضور در رئال 

مادرید نزدیک است، حتی در لیست 23 نفره 

قرار نداشت. با این حال، اساملینگ به متجید 

از رومرو پرداخت و گفت که او به خوبی در 

تیم جا افتاده است. 

افتاده  جا  تیم  در  نظرم رسجیو  به  گفت:  او 

او بیرون می آمد و به ما می گفت که  است. 

در محوطه چه کاری انجام دهیم که این کار، 

دقیقا چیزی است که از دروازه بان انتظار داریم 

زیرا وقتی دروازه بان هستید، خطر را بهرت حس 

می کنم  فکر  داد:  ادامه  اساملینگ  می کنید. 

ظاهر  موثر  و  خیلی خوب  جدید  خرید های 

شدند. دارمیان در پست دفاع راست عالی بود. 

فصل  پیش  بیشرت  در  که  است  خوب  خیلی 

حضور داشتند. 

اولین دیدار خود در فصل جدید  آرسنال در 

لیگ برتر، در خانه 2-0 مغلوب وست هام شد. 

با وجود عمل کرد خوب در بیشرت دقایق نیمه 

اول، شاگردان ونگر در دقیقه 43، اولین گول 

را دریافت کردند تا با شکست راهی رختکن 

شوند و در نیمه دوم نیز در 10 دقیقه ابتدایی، 

گول دوم را دریافت کردند تا تقریبا کار برای 

آن ها در اولین بازی لیگ به پایان برسد. 

رشوع  طوفانی  را  بازی  اول  نیمه  در  آرسنال 

داشت.  اختیار  در  را  میدان  و  توپ  و  کرد 

روی  متعددی  موقعیت های  ونگر،  شاگردان 

دروازه آدرین، دروازه بان وستهام ایجاد کردند. 

پشت  به  سانرت  یک  چمربلین   ،11 دقیقه  در 

دیدنی  شوت  یک  با  را  جریمه  محوطه ی 

کم  بسیار  اختالف  با  توپ  که  کرد  همراه 

رضبه  کازورال   ،14 دقیقه  در  رفت.  بیرون  به 

وستهام  دروازه  سمت  به  خوبی  ایستگاهی 

رفت. حمالت  بیرون  به  بدشانسی  با  که  زد 

ادامه  هم چنان  اول  نیمه  پایان  تا  آرسنال 

و  اوزیل  رمزی،  توسط  توپ چی ها  و  داشت 

کازورال بار دیگر صاحب موقعیت شدند ولی 

 ،43 دقیقه  در  این که  تا  نربدند  جایی  به  راه 

وستهام بر خالف جریان بازی، گول اول را به 

مثر رساند. روی سانرت خوب پایت از یک رضبه 

ایستگاهی، کایوته با یک رضبه رس موفق شد 

دروازه پرت چک را فرو بریزد. اشتباه چک در 

خروج در صحنه این گول کامال مشهود بود. 

آرسنال  برتری  با  دیگر  بار  نیز  دوم  نیمه 

توسط  آرسنال  اول،  دقیقه  در  و  شد  همراه 

این  اوزیل صاحب موقعیت شد ولی  و  ژیرو 

ونگر  شاگردان  برای  حاصلی  موقعیت ها 

نداشت. در دقیقه 57، زاراته با به هم ریخنت 

و  خوب  شوت  یک  و  آرسنال  دفاعی  خط 

هم چنین اشتباه پرت چک در مهار آن، موفق 

و  برساند  مثر  به  را  وستهام  دوم  گول  شد 

چکش ها را در اولین بازی شان تحت هدایت 

انداخت.  پیش  آرسنال  زمین  در   0-2 بیلیچ، 

به  را  از گول دوم وستهام، ونگر سانچز  پس 

به  را  بازی  شیلیایی  ستاره  تا  فرستاد  میدان 

می رسید  نظر  به  ولی  برگرداند  تیمش  نفع 

خستگی کامال بر سانچز غلبه کرده و هافبک 

26 ساله، به جز لو دادن توپ کار دیگری برای 

تیمش انجام نداد. وستهام به حمالتش ادامه 

افزایش  برای  داد و موقعیت های خوبی هم 

اختالف ایجاد کرد ولی راه به جایی نربد. 

 0-2 خانگی  شکست  با  بازی  ترتیب،  بدین 

آرسنال همراه شد تا ونگر، اولین گام را لغزان 

فصلی  امید  به  وستهام،  هواداران  و  بردارد 

بیلیچ  خود،  جدید  مربی  با  انگیز  شگفت 

بنشینند. 

اتلتیکومادرید عنوان  فیلیپه لوئیس، مدافع 

کرد که می خواهد فوتبالش را در این تیم به 

پایان برساند. 

این  از  گذشته  فصل  که  ساله   30 مدافع 

یک  از  پس  بود،  پیوسته  چلسی  به  تیم 

اتلتیکومادرید  به  انگلیس،  در  ناموفق  سال 

دارد  قصد  که  کرد  عنوان  حاال  و  بازگشت 

فوتبالش را در این تیم به پایان برساند. 

به  اتلتیکو  در  را  فوتبامل  امیدوارم  گفت:  او 

پایان برسانم. سالی که با کوکه قهرمان لیگ 

خاطر  به  را  لحظه ها  متام  بود.  عالی  شدیم 

انجام  کوکه  را  دفاعی  کار  مهم ترین  دارم. 

راحت تر  را  بازی کنان  دیگر  کار  که  می دهد 

می کند. 

دیگو  شاگردی  به  بازگشت  درباره  لوئیس 

یکدیگر  کنار  سال ها  گفت:  سیمئونه 

رابطه،  این  در  نیست  نیازی  و  ایم  گذرانده 

او  تفکرات  من  بگوید.  من  به  چیزی  کسی 

اتلتیکو  در  برایم  را  کار  که  می شناسم  را 

راحت تر می کند. 

در  شنبه  سه  روز  اگر  اینیستا  آندرس 

به  بگیرد،  قرار  سویا  مقابل  اروپا  سوپرجام 

حیث  از  بارسلونا  تاریخ  بازی کن  سومین 

انجام  تیم  این  برای  که  هایی  بازی  تعداد 

داده تبدیل خواهد شد. 

بازی کنان  دیگر  هم چون  بی شک  اینیستا 

رس  به  گانه  شش  فتح  رویای  در  بارسلونا، 

می برد اما او در فصل جدید، هدف دومی را 

نیز دنبال می کند. برای بارسا فصل بصورت 

رسمی از همین سه شنبه آغاز خواهد شد. 

روز  دو  اروپا،  سوپرجام  فتح  برای  تیم  این 

خواهد  قرار  سویا  برابر  تفلیس  در  دیگر 

گرفت تا اولین جام فصل را به دست بیاورد. 

تعداد  دیدار،  این  در  حضور  با  اینیستا 

بازی های خود برای بارسلونا را به عدد 550 

خواهد رساند و با پیشی گرفنت از "میگلی"، 

از منظر  بارسلونا  تاریخ  بازی کن  به سومین 

از  جلوتر  او  شد.  خواهد  بدل  بازی  تعداد 

با  ژاوی  و  بازی   593 با  پویول  کارلس  خود، 

رکورد جاودانه 767 بازی را می بیند. 

فصل  متام  در  بازی   60 گذشته  فصل  بارسا 

فصل  هم چون  تیم  این  اگر  و  داد  انجام 

گذشته به متام فینال ها صعود کند، با توجه 

به حضورش در سوپرجام اروپا، اسپانیا و جام 

 65 به  بازی هایش  تعداد  باشگاه ها،  جهانی 

نیز خواهد رسید. با توجه به فاصله 44 بازی 

بین اینیستا و پویول، کاپیتان اول این فصل 

رکورد  شکسنت  به  امیدوار  می تواند  بارسا 

کاپیتان سابق تیم کاتاالنی درد انتهای فصل 

نیز باشد. 
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حقجو: 
حکومت یک شهرک  رسانه یی را در کابل و پنج والیت دیگر ایجاد کند

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید

گفت  فرهنگ  و  اطالعات  وزير  جهاىن،  عبدالبارى 
که اين منايشگاه، به هدف هامهنگى رسانه ها و نشان 
بيان  به جهانيان، حاميت از آزادى  دادن توانايى آنان 
و ستايش از قرباىن هاى خربنگاران در راستاى توسعه 

آزادى بيان برگزار شده است.
وزیر اطالعات و فرهنگ دست آوردهای رسانه ها را در 
از  بيش  باارزش خواند و گفت در  بیان  بخش آزادی 
يک دهه ی اخري در سطح کشور، اضافه از يک هزار 
رسانه ی چاپى، ١٦٠ راديو، ٧٠ تلويزيون و صدها مرکز 
کوتاه  در  رسانه ها  و  کرده  آغاز  فعاليت  به  مطبوعاىت 

مدت نقش شان را ثابت ساخته اند.
و  زورگويى ها  ناامنى،  که  گفت  جهانی  باری  اما 
از  يکى  هم  هنوز  افغانستان  که  شده  باعث  تهدید ها 
فعاليت هاى  و  خربنگاران  براى  خطرناک  کشورهاى 

رسانه يى باشد.

او افزود که هر سال ده ها مورد قتل، جراحت و لت و 
کوب خربنگاران به ثبت می رسد؛ اما با همه مشکالت 
و چالش ها توسعه آزادى بيان در کشور ىب نظري است 
بايد از قرباىن هاى خربنگاران در اين راستا ستايش  و 
کرد. با این که فعالیت های چشم گیر رسانه ها در زمینه ی 
آزادی بیان یک از دست آوردها چهارده سال گذشته 
با  اما تاکنون خربنگاران و رسانه ها  به حساب می آید؛ 

مشکالت فروان چون نبود امنیت، مشکالت مالی، عدم 
هم کاری مقام های حکومتی، امنیت شغلی و خشونت 

و بد رفتاری با خربنگران روبه رو هستند.
اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  امسال  ثور  ماه  در 
گذشته،  سال  دوم  نیمه ی  در  که   گفت  حکومت 
علیه  خشونت  میزان  و  شده  ثبت  خربنگاران  قتل  پنج 

خربنگاران شصت درصد افزایش را نشان می دهد.

از  زمني  شود؛  گرفته  نظر  در  رسانه يى  شهرک  نام  به 
طرف دولت داده شود و رسانه ها درآن رسمايه گذارى 

منايند.«
او تأکيد کرد که اگر اين فرصت براى رسانه هاى کشور 
افغانستان  و  آمده  پایني  بودجه وى  فشار  گردد،  فراهم 
اين منايان گر  داراى شهرک رسانه يى خواهد شد، که 
خواهد  سکتور  اين  به  نسبت  دولت  اهميت  و  احرتام 

بود.
عرصه هاى  در  را  رسانه ها  نقش  آیسا،  اداره  رییس 
گفت  و  خواند  برازنده  امنيت،  و  اجتامع   سياست، 
همه  در  پيرشفت  عمده ی  عوامل  از  يکى  رسانه ها  که 

عرصه ها بوده است.
در این منایشگاه دو روزه رسانه های مختلف تصويری، 
دست آوردهاى  و  فعاليت ها  آنالين،  و  چاپی  صوتی، 

شان را به منايش گذاشتند.

روزه  دو  منایشگاه  گذشته  روز  روز:  اطالعات 
رسانه های افغانستان از سوی مرکز منایشگاه افغانستان 
حضور  با  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  هم کاری  با 
در  خربنگاران  و  رسانه ها  مسئوالن  دولتی،  مقام های 

کابل برگزار شد.
رسمايه  از  حاميت  اداره  رييس  حقجو،  قربان  محمد 
تدوير  گفنت  تربیک  ضمن  )آيسا(  افغانستان  گذارى 
این منايشگاه از وزارت اطالعات و فرهنگ خواست تا 
به منظور حاميت و توان مند ساخنت رسانه های کشور، 
یک شهرک  رسانه یی را در کابل و پنج واليت بزرگ 

ايجاد منايد.
از مشکالت  آقای حقجو گفت: »مشکل جاى، يکى 
رسانه ها است؛ امروز بيشرتين پول رسانه ها براى کرايه 
شهرک  يک  بايد  بناً  می رسد؛  مرصف  به  شان  دفاتر 
بزرگ  واليت  پنج  و  کابل  بخصوص  شهر  هر  در 


