دشمناشتباهی
کارخانهیتولیدبمبگذارانانتحاری

اعضای خانوادهی یک زن بیوه از «پیشین» به ما گفتند که او به خاطر از دست دادن پسر بیست و
یک سالهاش خیلی ناراحت و پریشان است .آن زن بیوه ،این پسرش را خیلی دوست داشت ،چون
وظیفهشناس و مذهبی بود و مادرش آرزو داشت که او یک مبلغ مذهبی شود .چند ماه پیش ،پسرش
در یک مدرسه در کراچی درس میخواند .او به خانوادهاش گفته بود که او با دوستانش این شهر را
به منظور اشتراک در همایش ساالنهی گروه مبلغان اسالم( تبلیغی جماعت) ترک میکند .در واقع،
آنان به افغانستان رفتند .دو هفته بعد ،در اواخر ماه سپتامبر ،این شاگرد خودش را منفجر کرد .بر
اساس گزارشها ،دیگر اعضای گروه نیز راه او را تعقیب کردند .خبر کشتهشدن آنان در دهکدهی
شان« ،پیشین» ،طنین انداخت .باشندگان دهکده آمدند و خبر مرگ او را به مادرش گفتند .تعداد
دیگر نیز نزد او آمدند و با بیان داستانهای گیجکننده ،به او گفتند که این گروه توسط نیروهای ضد
طالبان کشته شده اند.

660

یکشنبه

 16سنبله 1393 ،سال سوم قیمت 10 :افغانی

صفحه 5

Year 03 Price: 10 Af

07 Sep, 2014

Sunday

حامد کرزی :با تشکیل حکومت وحدت ملی ،نیازی به اپوزیسیون نیست
صفحه

نهادهایمذهبینبایدتبدیل
به کانون افراطگرایی شوند

صفحه3

محدودیتهایکمکهای
ایاالت متحده در افغانستان

صفحه4

موسسه تحصیالت عالی آریانا
 آشنایی با
ٔ

موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا یک کانون تحصیلی خصوصی بوده که در سال  1383در شهر پشاور جمهوری اسالمی
پاکستان جهت فراهم سازی زمینه تحصیالت عالی برای فرزندان مهاجر افغان با داشنت چهار پوهنځی طب معالجوی،
انجنیری ،اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی بنیاد گذاشته شد و طی مدت  13سال صدها جوان از پوهنځی های یادشده فارغ
و جهت خدمت به جامعه افغان تقدیم منوده است .این موسسهٔ تحصیلی در سال  1390از پاکستان به داخل کشور انتقال
محصلین آن با پوهنتون گردیز مدغم گردید در سال  1386موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا رسامً با اخذ جواز در شهر جالل
آباد والیت ننگرهار فعالیت خویش را آغاز منود که طی این مدت زمانی چهار دوره از پوهنځی های اقتصاد ،حقوق و علوم
سیاسی و یک دوره از محصالن پوهنځی طب معالجوی فارغ گردیده اند.



در موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا
تدریس مطابق به معیارهای جهانی بوده
و دارای امکانات زیر میباشد.
 .1کریکلم (مفردات) مطابق به کریکلم
پوهنتون کابل
 .2استادان به سویه ماسرت و دوکتورا
 .3محل مناسب جهت تدریس
 .4صنف معیاری و استندرد در زمستان
محهز به سیستم گرمکن و در تابستان

با سیستم رسدسازی.
 .5البراتوارهای مجهز با وسایل و
تجهیزات مدرن به منظور کارهای عملی.
 .6کتابخانه مجهز
 .7انرتنت  24ساعته.
 .8اطاق کمپیوتر لب.
 .9تدریس به وسیله تکنالوژی معارص
 .10داشنت شفاخانه کادری برای
محصالن پوهنځی طب و همچنان
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قرارداد با شفاخانه ګلف ،کیشا و مطب
برای دوره ستاژ.
 .11شعبه نرشات جهت چاپ لکچرنوت
ها و سایر موضوعات علمیږ
 .12اطاق کنفرانس جهت ارایه
سیمینارهایعلمی.
 .13کانتین و کافه تریا
 .14ساحه پارکینګ برای وسایط.
 .15ساحه باز برای تفریح محصالن

 ایجاد شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل

موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا جهت بلند بردن کیفیت پروسه درسی و کار عملی محصلین در سال  1389شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل را
در شهر جالل آباد با تجهیز مدرنرتین سامان آالت طبی ایجاد منود که با داشنت شعبات جراحی عمومی ،داخله اطفال ،عقلی و عصبی ،گوش و گلو،
نسائی والدی ،ستوماتولوژی ،زمینه کار عملی را برای محصلین فراهم و در زمینه عرضه خدمات صحی معیاری به هموطنان مرصوف فعالیت می باشد.
ضمن این شفاخانه جدیداً در شهر کابل با موافقت وزارت صحت عامه کشور رشوع به فعالیت منوده است .همین اکنون موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا همه روزه طبق پالن محصالن
صنف سوم پوهنځی طب بخاطر انجام کارهای عملی در آن شفاخانه مرصوف آموزش بخش های مسلکی و تخصصی خویش اند.

آدرس کابل :شهر کابل ،چهارراهی رسسبزی مقابل شفاخانه گلف و کیشا /آدرس ننگرهار :شهر جالل آباد ،چکنوری ،جوار مسجد تبلیغی ●●● شامرههای متاس0786786430 /0772486990 /0780174901 :

کشنبه
ی 
 16سنبله
1393
سال سوم
شماره  660

روز
یادداشت

2



دفاع از حکومت غیرقانونی؛
اوج خستگی از بنبست
انتخاباتی



شهریار فرهمند

رییس جمهور کرزی در مالقات با وزیر خارجهی آلمان گفته
است که هردو نامزد باید دولت مشترک تشکیل دهند و نیازی
به اپوزیسیون نیست .وی افزوده که وضعیت کشور غیرقابل
تحمل شده و وضعیت کنونی بدتر از توافق سیاسی آنهاست.
منظور آقای کرزی از توافق سیاسی ،تشکیل حکومت مشترک
هردو تیم انتخاباتی است که بیتوجه به نتیجهی نهایی
انتخابات اعالن و در نتیجهی آن اپوزیسیون سیاسی از بین
میرود .وزیر خارجهی آلمان به هدف حمایت از تالشها برای
تشکیل حکومت وحدت ملی به کابل آمده و از هردو نامزد
انتخابات خواسته است که هرچه زودتر اختالفاتشان را حل
کرده و حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند .اظهارات آقای
کرزی اوج ناراحتی و بیزاری وی از وضعیت سردرگم کنونی
را نشان میدهد .آقای کرزی از فرط خستگی از وضعیت
نابهسامانی که دو تیم انتخاباتی در کشور ایجاد کردهاند،
خواسته به تیمهای انتخاباتی این پیام را برسانند که جنجالها
و بحران انتخابات را هرچه زودتر خاتمه دهند ،ولو که این امر به
قیمت از دست دادن اپوزیسیون و چلیپا کشیدن به دموکراسی
عملی شود .این تنها حرف رییس جمهور نیست؛ بلکه تمام
مردم افغانستان از این وضعیت بیزار و خسته شدهاند .اکنون
همه از نتیجهی انتخابات ،ثبات و بقای دموکراسی و حکومت
دموکراتیک دست شسته و فقط این را میخواهند که تیمهای
انتخاباتی هرچه زودتر بنبست انتخابات را حل کنند و کشور
را از بحران رهایی بخشند .انتظاراتی که شش ماه پیش و در
روز رایدهی از دموکراسی و نخبگان سیاسی کشور میرفت
و شعارهای رنگارنگی که آنها در زمان کمپاین به مردم داده
بودند ،اکنون در زیر خاکها مدفون شده و هیچکس انتظاری
ندارد که تیمهای انتخاباتی یا حکومت آینده به این انتظارات و
خواستهها رسیدگی کند .همه آرزو میکنند که دو تیم انتخاباتی
به هر نحوی شده و هر کاری میکنند ،بحران انتخابات را حل
کرده و بیش از این کشور و مردم را به گروگان نگیرند .این
اوج بیزاری مردم و رییس جمهور از تیمهای انتخاباتی را نشان
میدهد .تیمهای انتخاباتی نباید این خواست مردم و رییس
جمهور را نادیده بگیرند .آنها با بحرانهایی که خلق کردند،
شیشهی انتظارات مردم برای آیندهیشان را شکستند و امروز
جز پشیمانی از رای دادن ،چیزی را به ارمغان نیاورده است.
هردو تیم انتخابات به اندازهای هم در این ماجرا و سرافکندگی
شریک هستند.
رییس جمهور بهخوبی میداند که دموکراسی واقعی با وجود
یک اپوزیسیون قانونی ،تشکیل حکومت بر اساس رای
مردم و انتخابات معنا پیدا میکند و بدون در نظر گرفتن این
مؤلفهها ،دموکراسی بیمفهوم است و او بهخوبی میداند که
توافق سیاسی که دو نامزد به آن دست یافته و طرحی را که
برای عبور از بن بست انتخابات روی دست گرفته اند ،چلیپا
کشیدن بر دموکراسی و زیر پا انداختن آرای مردم ،دموکراسی
و انتخابات است.
زمانی میتوان از حکومت دموکراتیک و انتخابات سخن گفت
که در پایان روند انتخابات تنها یک نامزد بر اساس آرای مردم
پیروز اعالن شود و حکومت جدید نیز بر اساس سازوکارهای
دموکراتیک و اصولی تشکیل شود ،نه اینکه از روی ناگزیری
و بدون توجه به انتخابات و آرای مردم ،قدرت سیاسی در کشور
میان جزیرههای قدرت ،جریانها و شخصیتهای سیاسی
تقسیم شود.
حکومتی که فعال از آن به عنوان حکومت وحدت ملی مطرح
میگردد ،چیزی جز معامله با آرای مردم و شرکت سهامی
نیست .براساس این مدل ،به خاطر ختم جنجالهای انتخاباتی و
کسب قناعت سیاستمداران قدرتطلب ،اصل انتخابات و آرای
مردم را کنار مینهند و بیتوجه به نتیجهی انتخابات ،قدرت
سیاسی را میان دو تیم انتخاباتی تقسیم میکنند .در این طرح
این اصل که انتخابات تنها یک برنده دارد و نامزد بازنده باید
موقف اپوزیسیون را اختیار میکند ،باطل میشود و هردو تیم
انتخاباتی بر اساس یک معاملهی آشکار سیاسی ،قدرت سیاسی
کشور را بین هم تقسیم میکنند .تشکیل حکومت وحدت ملی
از نظر قانونی هیچ توجیهی ندارد و اگر قرار باشد این حکومت
تشکیل شود ،اساسش بر بیقانونی و معامله خواهد بود.

حامدکرزی:

باتشکیلحکومتوحدتملی،نیازیبهاپوزیسیوننیست

اطالعات روز :حامد کرزی ،رییس جمهور
کشور روز گذشته اعالم کرد ،با تشکیل حکومت
وحدت ملی ،نیازی به اپوزیسیون نیست .او افزود:
«نامزدان ،حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند،
یکی رییس جمهور و دیگر رییس اجرایی شود ،ما
همه به آنان هستیم و با ایشان همکاری میکنیم.
افغانستان قطع ًا به حزب مخالف یا اپوزیسیون نیاز
ندارد».
رییس جمهور کرزی این اظهارات را دیروز در دیدار

با شماری از زنان در ارگ ریاست جمهوری بیان
کرد .کرزی در این دیدار از جنجالهای انتخاباتی
ابراز نگرانی کرد و گفت ،امیدوارم نتایج نهایی
انتخابات هر چه زودتر اعالم شود ،تا رییس جمهور
جدید بیاید و به کارش آغاز کند.
او اذعان کرد ،در دیدار اخیر خود با عبداهلل عبداهلل
و اشرف غنی احمدزی گفته« :هر توافقی که با
یکدیگر کردید ،تشویش نکنید ،آن را تطبیق کنید،
بخاطریکه حالت کنونی کشور از توافق تان بسیار

وخیم تر است» .حامد کرزی افزود ،به هر توافق
نامزدان احترام میگذارد و از آنان خواسته که با
تشکیل حکومت مشترک ،کشور را از «سردرگمی»
نجات دهند.
حامد کرزی هفته گذشته با عبداهلل عبداهلل و اشرف
غنی احمدزی دیدار و گفتوگو کرد .رییس جمهور
کرزی افزود ،به دوستی هردو نامزد احترام میگذارد
و آروز دارد ،این دوستی باعث تشکیل یک حکومت
قوی شود .از سویی هم او گفت ،با تشکیل دولت

وحدت ملی راه پیشرفت در کشور فراهم خواهد
شد .این درحالی است که جنجالهای انتخاباتی
وارد مرحلهی تازه شده است .تیم اصالحات و
همگرایی دیروز اعالم کرد ،اختالف اصلی روی
صالحیتهای پست اجرایی نیست و تیم رقیب
در تالش تشکیل حکومت ائتالفی است .اما تیم
تحول و تداوم گفته ،اکنون تنها یک مورد اختالف
بین دو تیم انتخاباتی که به صالحیتهای پست
اجرایی بر میگردد ،باقی مانده است.

خواست وزیر خارجه آلمان از نامزدان برای حل بحران انتخابات

اطالعات روز :فرانک والتر شتاینمایر ،وزیر
خارجهی آلمان روز گذشته در یک سفر غیر
منتظره ،وارد پایگاه نظامی اردوی آلمان در والیت
مزار شریف شد .او پس از چاشت دیروز با رییس
جمهور کرزی نیز دیدار کرد .به گزارش «دویچه
وله» وزیر خارجهی آلمان ،با دو نامزد ریاست
جمهوری افغانستان نیز دیدار داشته است.
بر اساس گزارشها ،آقای شتاینمایر ،در این سفر با

نامزدان ،حامد کرزی و یان کوبیش ،نماینده ویژهی
سازمان ملل برای افغانستان روی حل جنجالهای
توگو کرده است.
انتخاباتی دیدار و گف 
او قبل از این سفر از نامزان ریاست جمهوری کشور
خواسته بود ،به جنجالهای انتخاباتی هر چه زودتر
پایان دهند و در غیر آن ،حمایت جامعهی جهانی از
افغانستان با خطر جدی مواجه خواهد شد .شتاینمایر
روی تشکیل حکومت وحدت ملی در کشور تأکید

کرد و گفت ،نامزدان دور دوم انتخابات افغانستان،
باید زمینه نخستین انتقال دموکراتیک قدرت را در
تاریخ این کشور ،فراهم کند .از سویی هم ،شتایمنایر
تأکید کرده ،عبداهلل و اشرف غنی به قانون اساسی
کشورشان احترام کند و نیز نتایج برآمده از تفتیش
آرا را بپذیرند .او میگوید ،افغانستان در حال حاضر
در یک مرحلهی بسیار حساسی قرار دارد و نامزدان
بیش از این ،جنجالهای انتخاباتی را به درازا

نکشند .این درحالی است که نامزدان هنوز در روند
انتخابات به تفاهم نرسیده و با گذشته شش ماه،
تا کنون مشخص نیست که رییس جمهور جدید
کشور چه کسی خواهد شد .در حال حاضر روند
تفتیش آرا پایان یافته و روند ابطال آرا نیز جریان
دارد .نورمحمد نور ،سخنگوی کمیسیون انتخابات
دو روز پیش گفت ،نتایج نهایی انتخابات تا چند روز
دیگر اعالم خواهد شد.

حامد کرزی :عامالن تجاوز گروهی پغمان علنی اعدام میشوند

اطالعات روز :حامد کرزی ،رییس جمهوری
کشور روز گذشته در دیدار با شماری از زنان در
ارگ گفت ،عامالن تجاوز گروهی پغمان اعدام
خواهند شد .دفتر رسانههای ریاست جمهوری با
نشر خبرنامهی اعالم کرد ،حامد کرزی در این
دیدار افزود ،با صدور حکم دادگاه ،عامالن جنایت
پغمان به زودی در محضر عام اعدام خواهند شد.
حامد کرزی میگوید ،همواره با مجازات اعدام
در کشور مخالف بوده ،اما در خصوص حادثه
پغمان ،شخص ًا خواستار اعدام عامالن آن شده
است .شب جمعه ( 31اسد) گروهی از مردان

مسلح با یونفررم پولیس ،راه شماری از اشتراک
کنندگان عروسی در پغمان را گرفتند و پس از
دزدی زیورات و پول نقد آنان ،بر چهار زن تجاوز
جنسی کردند.
یکی از قربانیان این رویداد دختر هجده ساله
است که دستکم  10بار مورد تجاوز جنسی
گروهی قرار گرفته است .این رویداد در جریان
سالهای گذشته در کابل و حتا در سطح کشور
بیپیشنه بوده است .پولیس کابل در حاضر
حاضر هفت عامل این جنایت را بازداشت کرده
و گفته ،تالشها برای بازداشت سه تن دیگر آنان

همچنان جریان دارد.
در جریان چند روز گذشته ،شهروندان ،دانشجویان
و فعاالن مدنی در کابل و شماری از والیتهای
کشور با راهاندازی تظاهرات گسترده ،خواستار
اعدام عامالن این رویداد شدند .قرار است امروز
(یکشنبه 16 ،سنبله) نیز در پیوند به این رویداد،
شماری از فعاالن مدنی ،دانشجویان و باشندگان
کشور در برابر دادگاه عالی در کابل ،دست به
تظاهرات بزنند.
با این حال ،بصیر عزیزی ،سخنگوی دادستانی
کل کشور روز گذشته در یک نشست خبری

آرای  49محل رای دهی باطل اعالم شد

اطالعات روز :نادر محسنی ،سخنگوی
کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی
کشور دیروز در پنجمین نشست علنی خود
در خصوص رسیدگی به شکایتهای روند
تفتیش و ابطال آرا گفت ،آرای  50محل
رای دهی باطل شده است .او افزود ،روند
رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی به زودی
پایان مییابد و سپس نتایج آن به کمیسیون

انتخابات ارسال خواهد شد.
تمام شکایتها در خصوص روند تفتیش
و ابطال آرا از سوی تیم تحول و تداوم به
رهبری اشرف غنی احمدزی ،ثبت شده است.
تیم اصالحات و همگرایی به رهبری عبداهلل
عبداهلل تا هنوز هیچ شکایتی را در خصوص
ابطال آرا در کمیسیون شکایتهای انتخاباتی
ثبت نکرده است.

سخنگوی کمیسیون شکایتهای انتخاباتی
دیروز گفت ،تیم تحول و تداوم هفته گذشته
 15مورد شکایت را در ارتباط به  50محل
ابطال شده از سوی کمیسیون انتخابات ،ثبت
این کمیسیون کرده بود .او افزود که پس از
رسیدگی به شکایتهای تیم تحول و تداوم،
یک محل رای دهی مورد اعتبار خوانده شده
و متباقی یعنی  49محل بار دیگر باطل اعالم

در کابل گفت ،این دادستانی برای هفت عامل
جنایت پغمان ،مجازات اعدام درخواست کرده و
پروندهی آنان روز گذشته (شنبه 15 ،سنبله) به
دادگاه عالی کشور ارسال شده است.
او افزود ،اتهامهای وارده علیه عامالن این
رویداد ،شامل استفاده غیر قانونی از سالح ،سوء
استفاده از لباس پولیس ،دزدی و تجاوز جنسی بر
زنان اند .عزیزی گفت ،چهار تن از عامالن این
رویداد ،در گذشته هم مرتکب جرم شده و هر
کدام از هفت تا ده سال زندانی بودهاند که پس
از پایان دوره زندان خود ،آزاده شده اند.

شدند .از سویی هم ،محسنی تأکید کرد،
کمیسیون شکایتهای انتخاباتی از آغاز روند
رسیدگی به شکایتها در خصوص محالت
ابطال شده از سوی کمیسیون مستقل
انتخابات ،تاکنون  427محل رای را باطل
اعالم کرده است .او افزود ،روند رسیدگی به
شکایتها ،امروز (یکشنبه 16 ،سنبله) نیز
جریان خواهد داشت.

نزدیک به  170تن ،به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند

اطالعات روز :وزارت امور داخلهی کشور
میگوید 167 ،تن را به شمول هفت زن و چهار
شهروند خارجی ،در پیوند به قاچاق مواد مخدر ،در
والیت نمیروز بازداشت کردهاند .در خبرنامهی که
این وزارت ،به روزنامهی اطالعات روز ،فرستاده،
آمده است؛ این افراد به دلیل دست داشتن در
 152قضیه قاچاق مواد مخدر بازداشت شدهاند.
براساس این خبرنامه ،در حال حاضر تحقیقات از

افراد بازداشت شده ،جریان دارد .در این خبرنامه
آمده است ،از نزد این افراد ،دستکم  27میل
سالح مختلفالنوع و  77عراده واسطه نقلیه ،نیز
به دست آمده است.
از سویی هم ،وزارت داخله ،از حریق شدن
بیش از  15تُن مواد مخدر در والیت نمیروز
خبر داده است .به گفتهی مسووالن این وزارت،
این مقدار مواد ،شامل  1738.197کیلوگرام

هیروئین  95.500کیلوگرام مورفین8013.170 ،
کیلوگرام تریاک 153.927 ،کیلوگرام چرس،
 1541کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد 347 ،لیتر
مواد کیمیاوی مایع 3178.500 ،لیتر مشروبات
الکولی 182 ،گرام شیشه بوده است.
مراسم حریق این مقدار مواد مخدر که روز
گذشته برگزار شد ،در آن شماری از مقامهای
امنیتی به شمول امیرمحمد آخوندزاده والی

نمیروز و قسیم جنگل باغ ،فرمانده پولیس این
والیت حضور داشتند.
اخیراً تالشها برای جلوگیری از قاچاق مواد
مخدر در کشور افزایش یافته است .پیشتر
نیز در والیتهای هرات و فراه دهها تُن ،مواد
مخدر ،مواد کیمیایی و مشروبات الکولی از سوی
مأموران امنیتی ،کشف و پس از آن حریق شده
بود.

اصالحات و همگرایی :تیم رقیب خواهان تشکیل حکومت ائتالفی است

اطالعات روز :مسووالن تیم اصالحات و
همگرایی میگویند ،اختالف اصلی در مذاکرات
سیاسی روی پست اجرایی نیست بلکه ستاد
انتخاباتی اشرف غنی احمدزی ،خواهان تشکیل
حکومت ائتالفی است .فضلالرحمان اوریا،
سخنگوی تیم اصالحات و همگرایی دیروز به
صدای امریکا گفت ،مذاکرات سیاسی تا به حال
هیچگونه پیشرفتی نداشته است.
او با اشاره به اینکه روند مذاکرات سیاسی از
سوی تیم رقیب ،آگاهانه به بنبست کشیده شده،
تأکید کرد« :مشکل اساسی روی پست اجرایی و
صالحیتهای آن نیست ،بلکه مشکل در این است
که دولت آینده وحدت ملی باشد یا ائتالفی .تیم

رقیب تأکید دارد ،در حکومت بعدی پست وزارتها
و والیتها تقسیم شوند ،اما صالحیتها نه».
اوریا افزود ،در حکومت وحدت ملی صالحیتها
و هم پستهای کلیدی کابینه تقسیم میشود.
او همچنان تأکید کرد ،تیم تحول و تداوم تحت
نام «تشکیل حکومت وحدت ملی» قصد تشکیل
حکومت ائتالفی را در کشور دارد؛ ولی ما با آن
مخالف هستیم .اوریا هشدار داد ،اگر تیم رقیب به
آرای پاک مردم احترام نگذارد و نیز به تعهدات قبلی
خود وفادار باقی نماند ،تیم اصالحات و همگرایی
در مورد ضرباالجل قبلی خود ،فکر خواهد کرد.
پیشتر این تیم هشدار داده بود ،درصورتی که
به خواستهای منطقی آنان رسیدگی نشود ،روند

انتخابات را برای همیشه ترک و به مردم مراجه
خواهد کرد .اما تیم تحول و تداوم میگوید ،در حال
حاضر تنها یک مورد اختالف بین دو تیم انتخاباتی
که به صالحیتهای پست اجرایی بر میگردد؛ باقی
مانده است .طاهر زهیر ،عضو تیم تحول و تداوم روز
گذشته به رسانهها گفت ،کمیتهی مشترک متشکل
از اعضای دو تیم انتخاباتی ،روی صالحیتهای
پست اجرایی به توافقهای خوبی رسیدند و تنها در
این مورد که« :رییس پست اجرایی ،رییس کابینه
هم باشد» به توافق نرسیدند.
او میگوید ،این مورد اختالفی به نامزدان محول
شده و آنان در روزهای آینده ،روی آن بحث
خواهند کرد .زهیر گفت ،پس از توافق نامزدان

روی صالحیت پست اجرایی ،تیمهای انتخاباتی
اعالمیهی مشترک توافق کلی را به نشر میرسانند.
جنجالهای انتخاباتی از شش ماه به این سو
ادامه دارد و هنوز مشخص نیست ،این جنجالها
چه زمانی پایان خواهد یافت .اما این جنجالها
مشکالت جدی را در عرصههای مختلف کشور به
وجود آورده است .هم اکنون به دلیل جنجالهای
انتخاباتی صدها فابریکه تولیدی و شرکتهای
ساختمانی در کشور مسدود شده و نیز ،هزاران تن
کارگر از کار باز ماندهاند .مردم از این جنجالها به
ستوه آمده و از نامزدان میخواهند ،به خاطر تقسیم
قدرت و منافع شخصیشان ،بیش از این موجب
سرگردانی آنان مشوند.
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بر اساس گزارش روزنامهی آرمان ملی که دو روز
پیش به نشر رسید ،به روز جمعه ( 14سنبله) مولوی
فرید ،امام جمعه مسجد پل خشتی کابل از سوی
نمازگزاران مورد لتوکوب قرار گرفت و با دخالت
نیروهای امنیتی از چنگ نمازگزاران رهایی یافت.
مولوی فرید در خطبهی نماز جمعه ،طالبان را
فرشتگان خوانده و گفته است که این گروه صلح
سرتاسری را به وجود میآورد .مولوی فرید یکی از
مالهای افراطی و حامی طالبان است که در دور
قبلی پارلمان عضویت این نهاد را داشته است.
مسجد پل خشتی یکی از مساجد کالن و تاریخی
شهر کابل میباشد .این مسجد یکی از مراکز بسیج
اجتماعی و تبلیغ دینی در کابل میباشد .مولوی
فرید تنها مولوی و مالیی نیست که به حمایت از
طالبان سخن گفته است و مالهای افراطی زیادی با
استفاده از منبر و مسجد و مناسبتهای مذهبی ،در
سخنرانیهایشان از افراطگرایی حمایت میکنند و
به بهانهی دفاع از ارزشهای مذهبی ،دستآوردهای
جدید را در کشور ،کفرآمیز و ضدارزشهای دینی
میخوانند و حتا عمال در همدستی با طالبان و
گروههای افراطی مذهبی ،از مساجد به عنوان
پایگاههای سازماندهی حمالت تروریستی
استفاده میکنند .در شبکههای اجتماعی نوارهای
تصویریای که از چنین صحبتهای افراطی و
تفرقهافگنانهی مولویها و مالها به نشر رسیده و
میرسند ،نشان میدهند که این مالها در مواردی
به گونهی علنی تنشهای فرقهای و مذهبی را دامن
میزنند و پیروان مذاهب دیگر را کافر میخوانند.
بر عالوهی این مسئله ،یکی از محورهای تمرکز
گروههای افراطی-مذهبی ،نفوذ در پایگاهها و
نهادهای مذهبی میباشد .بسیاری از مالامامان
مساجد به نحوی با نهادهای مذهبی کشورهای
همسایه ،ایران و پاکستان ،ارتباط دارند و این
کشورها برنامههای سیاسی و مذهبی خویش را از

پس در این خصوص الزم است
که دولت افغانستان در قدم اول
مساجد و مراکز آموزش مذهبی را
ثبت و رسمی سازد .با این کار ،مراکز
آموزشی و فعالیتهای غیرقانونی
گروههای افراطی مذهبی کنترول
میشوند و از جانب دیگر ،زمینهی
هرنوع سوء استفاده از اماکن مقدس
به منظور انجام اعمال وحشیانه،
تروریستی و تخریبی گرفته خواهد
شد .همچنین الزم است که مالامامان
مدارس ملزم ساخته شوند که
تبلیغات مذهبیشان را برخالف مصالح،
وفاق ملی و ارزشهای شهروندی
نکنند و کوشش نمایند که دولت
را در زمینهی مبارزه با افراطگرایی
حمایت کرده و با خردمندی و
روشنگری مردم را با ارزشها و
آموزههای مذهبی آشنا سازند.
حرکت اعتراضی مردم در برابر
سخنان ناسنجیدهی مولوی فرید،
این حقیقت را آشکار میسازد که
مردم دیگر طالبان و سایر گروههای
افراطی مذهبی را که هر روز با
حمالت انتحاریشان جان مردم بیگناه
را میگیرند ،به عنوان فرشتگان
نمینگرند و از هرنوع باور دگم و
متحجرانهی مذهبی بیزارند.
طریق مالامامان مساجد در افغانستان دنبال میکنند.
ساالنه به تعداد زیادی از مالهای شیعهمذهب که در
قم تحصیل کردهاند یا مصروف تحصیل میباشند،
برای تبلیغ مذهبی و گسترش قلمرو حاکمیت مذهبی
والیت فقیه با حمایت مالی نهادهای مذهبی و دولت

ایران ،به داخل افغانستان میآیند و برنامههای
دیکتهشدهی مذهبی نظام جمهوری اسالمی ایران
را در افغانستان تطبیق و دنبال مینمایند.
همچنین مراکز آموزش افراطگرایی مذهبیای که
در پاکستان فعال میباشند و دولت پاکستان آن
مراکز آموزشی را اجازهی فعالیت میدهند ،کانون
تربیهی طالبان و آموزشهای نظامی و تروریستی
هستند که طالبان و سایر گروههای افراطی مذهبی
در آن تجهیز شده و در همانجاها پرورش مییابند
و کسانی که در این مراکزی بهنام مذهبی ،آموزش
میبینند ،در افغانستان به منظور ترویج باورهای
افراطگرایانه و حمالت تروریستی فرستاده میشوند.
اما دولت افغانستان در برابر تمامی این تهدیدها
برنامهی مشخصی را برای خنثاسازی اثرات و
پیامدهای آن ندارد.
پس در این خصوص الزم است که دولت افغانستان
در قدم اول مساجد و مراکز آموزش مذهبی را
ثبت و رسمی سازد .با این کار ،مراکز آموزشی و
فعالیتهای غیرقانونی گروههای افراطی مذهبی
کنترول میشوند و از جانب دیگر ،زمینهی هرنوع
سوء استفاده از اماکن مقدس به منظور انجام اعمال
وحشیانه ،تروریستی و تخریبی گرفته خواهد شد.
همچنین الزم است که مالامامان مدارس ملزم
ت مذهبیشان را برخالف
ساخته شوند که تبلیغا 
مصالح ،وفاق ملی و ارزشهای شهروندی نکنند
و کوشش نمایند که دولت را در زمینهی مبارزه با
افراطگرایی حمایت کرده و با خردمندی و روشنگری
مردم را با ارزشها و آموزههای مذهبی آشنا سازند.
حرکت اعتراضی مردم در برابر سخنان ناسنجیدهی
مولوی فرید ،این حقیقت را آشکار میسازد که مردم
دیگر طالبان و سایر گروههای افراطی مذهبی را که
هر روز با حمالت انتحاریشان جان مردم بیگناه را
میگیرند ،به عنوان فرشتگان نمینگرند و از هرنوع
باور دگم و متحجرانهی مذهبی بیزارند.

غزنی والیتی است خرم از کوههای گرانقیمت و سرشار از برادران
ناراضی ،آبوهوایش به لطف یک والی مهربان ،زهری است.
نمایندگان این والیت در پارلمان به عدد  11میرسد .این والیت
که از هیچ جا با پاکستان هممرز نیست ،بازهم همواره مورد توجه
خشونتورزان کورچشم و سیاهدل قرار دارد .من مردم غزنی را بسیار
دوست دارم ،چرا که هربار به وطن میروم ،از شهر غزنی بیسکویت
میخرم و بیسکویت غزنی نسبت به کابل ارزان است .کابل شهر مردار
است .مردم کابل عادت نمودهاند که شهر را مردار نگهدارند .اما غزنی
ش چتل
برعکس ،یک شهر بسیار مقبول است .تنها کوچههای قصابیا 
است و مندوی سبزیاش! بقیهی شهر از شدت پاکی هر سه روز بعد
سیرم
یکبار ضعف میکند و داکتران یک هوتل ،این شهر را به ُ
وصل میکنند .داکتران میگویند که غزنی برای رسیدن هیئت حامد
کرزی بیقرار است .حامد کرزی بارها ادعا کرده بود که اگر اوضاع
طبق خواست ما و خداوند متعال به پیش برود ،انشااهلل انشااهلل انشااهلل
بهزودی ،مرکز تصمیمگیریهای حکومتی از قندهار و کابل ،به غزنی
انتقال خواهد یافت .این بار نیز ادعا کرده که در غم خانوادههای شهدا
شریک است و کوشش میکند شهادت فرزندان غزنی را با رهایی
طالبان باقیمانده در زندان ،جبران کند .وی برای اثبات ادعایش ،یک
هیئت متخصص را به غزنی فرستاده است .طبق گزارشها ،این هیئت
مکلف به تماشای وسعت خرابی شهر میباشد .همچنان تذکر داده
شده که اعضای هیئت به هیچقیمتی حق ندارند همانجا که انفجار
شده و فرزندان دلیر وطن را شهید نموده ،عکس یادگاری بگیرند .به
گمانم از این هیئت تعهد گرفته شده که به دیدار شخص والی غزنی
بروند و از وی بهخاطر اینکه تا هنوز زنده است و دست به خودکشی
س جمهور کرزی
نزده ،کمال امتنان و سپاس نمایند .در ضمن ،پیام ریی 
را به والی غزنی باید برسانند .من نمیدانم کرزی چه پیامی را برای
والی غزنی فرستاده .معمو ًال پیامها سری اند و باید سری باقی بمانند!
اما از معرفی غزنی دور نشویم ،گفتیم که شهر غزنی برای رسیدن
هیئت کرزی ،به بیقراری متوصل شده ،مثل اینکه اگر شما ازدواج
کرده باشید و خداوند به شما یک پسر داده باشد و این پسر شما
بیرون رفته و کدام چیز ناجور خورده باشد و اسهال شده باشد و برای
تشناب رفتن بسیار بیقرار شده باشد و در تشناب هم کدام نفر دیگر
باشد و شما هم حق نداشته باشید که از وی درخواست بیرون شدن
را بکنید ،غزنی نیز بیقرار است .در قدیم که غزنی بهدست طالبان
نیفتاده بود ،سنایی زندگی میکرد و میگفت« ،بس که شنیدم صفت
رم و چین /خیز و بیا ملک سنایی ببین» ماهم که میخیزیدیم و به
دیدار ملک سنایی میرفتیم ،ملک سنایی را میدیدیم .از اقتدارش
دهانمان بازمیماند ،هیچ متوجه نمیشدیم که دهانمان باز است.
تا اینکه کدام سیب یا زردآلویی به دهانمان میافتید .آسمان غزنی
مثل کابل است ،اما زمینش فرق دارد .اگر به پیادهروهای غزنی کمی
دقیق نگاه کنیم ،متوجه میشویم که مث ً
ال چند دقیقه پیش تروریست
از اینجا عبور کرده و به هوتل السعودی یا مسجد حاجی اختر رفته،
اما در کابل اینکار میسر نیست .اگر تروریست حتا کفشهای خودت
را پوشیده برود ،تو نمیتوانی رد پایش را پیدا کنی .فقط باید منتظر
بمانی که چه وقت تو را به جرم اینکه کفشهایت را تروریست برده،
دستگیر مینمایند .البته باید اعتراف نمایم که آسمان کابل نسبت به
آسمان غزنی ،ستارهی کمتری دارد .دیگر تفاوتهای غزنی با کابل
زیاد است .نمیتوانم همهی آنها را بگویم .مث ً
ال در کابل شما اگر دقت
کرده باشید ،سیاف نفس میکشد؛ اما در غزنی ما سیاف نداریم .به
جای سیاف ،آنجا موسی خان اکبرزاده داریم که بهخوبی سیاف نفس
میکشد .حج رفتن را بسیار دوست دارد .نمیدانم شاید خداوند بزرگ
کدام غدهی مخصوص را در بدن این والی جابهجا نموده که عطش
عبادتش هیچوقت فرونمینشیند .در غزنی همهچیز یافت میشود ،از
پمپرز بچهها گرفته تا انواع و اقسام قوطی نسوار و بیلهای چینایی
و قیماق لیلی .در غزنی کسی دشمنش را تعریف کرده نمیتواند؛ این
کار بسیار سخت است .تا بخواهی دشمن را تعریف کنی ،میبینی
که وی یکی از دوستان والی برآمد و چهل شبانهروز میشود که در
مهمانخانهی والی ،مصروف لذت بردن از نعمتهای خداوند میباشد.
تا بخواهی بگویی که والی غزنی با طالبان همکاری و ارتباط دارد،
میبینی که دیگر جای نمانده...
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شفیقه پویا

محدودیتهایکمکهای
ایاالت متحده در افغانسـتان
منبع :فارین پالیسی

نویسنده :نعمتاهلل بیژن
برگردان :حمید مهدوی

اگر سفیدیم یا سیاه،
ستم و یاو ه گویی
مردان آرا م مان
نمی گذارد

ما در سرزمینمان ثانیه ای احساس آرامش و امنیت
نمیکنیم .دهشت از خانه ،کوچه و پسکوچههای این خاک
سر میکشد .هر روزه شاهد نقض حقوق انسانی و پامال شدن
خواستها و آرزوهای انسانیمان بوده و هستیم .هزاران هزار
بار خواستهایم که ای کاش سرنوشت و بخت نگون ،ما را
در این سرزمین نکبت بار و پرماجرا پرت نکرده بود .شکی
نیست که دختر افغانستانی هیچوقت آرزوی پسر بودن را
نمیکند؛ اما صدها بار ،از افغانستانی بودنش پشیمان است.
دشواری زن بودن را تنها زنان افغانستانی بهتر میدانند.
ساعت چهارونیم پسازچاشت با دوست و همکار دفترم
کارمان را به قصد خانه ترک کردیم و هنوز قدم از دروازه ی
دفتر بیرون نگذاشته بودیم و نگهبان ،دروازه را از پشت سر ما
نبسته بود ،که صدای چیشت چیشت که انگار گنجشکها از
شاخهای به شاخه ی دیگر میپریدند ،توجهمان را جلب کرد.
بی اختیار گردنمان به سمت صدا دور میخورد و چشم ما به
گروهی از پسران جوان میافتد که به گمان زیاد ،دانشگاهی
اند .در یک چشم به چشم شدن ،چشمک ،قاشکقاشک و
خنده های بیجا و چرت و پرت های بیمعنای دو نفر آنها
را دیدیم و شنیدیم و پشیزی اهمیت ندادیم و به راهمان ادامه
میدهیم .نارسیده به سرک عمومی ،هارن و هایوهویی از
موترهای شخصی و مسافردار که گاهی مسافران هم به
کمک رانندگان میرسند ،شروع میشوند .بهسختی از سرک
پرجنبوجوش پل سرخ که هر ثانیه دستی از موتر به قصد
تماس با بدن ما دراز می شود ،میگذریم .نم نم عرق و
سرخی گونه هایمان را بهخوبی حس میکنیم و در ایستگاه،
چشم بهراه موتر می نشینیم .از پیش روی میشنویم« :صدقه
کومای سفیدتان»؛ از پشت سر« ،صدقه اندام »...در مدت ده
دقیقه ،ده ها واژه ی زشت و ناپسند از ده ها دهان بدبو و
گاهی بیدندان نثار ما و سایر دختران ایستگاه می شوند.
اندکی نمیگذرد که بیخودی چهار نفری در چوکی های
موتر چیده میشویم و دو نفر هم سر ماشین و در فاصله ی
میان پل سرخ و دشت برچی حرکت میکنیم .یکی از آن
مردها که سر ماشین نشسته ،آنقدر چشمها و لب و دهانش
را کجوپیچ و خودش را باال و پایین میزند که بهشدت نگران
سالمتی و کجی دایمی چشم و دهانش میشویم .در طول
مسیر دوستم جوک آرام ،اما نهایت خندهداری را در گوشم
زمزمه میکند .انبوه خنده ها از دل و جگرم فواره میکند.
خنده ها را از صورت و لبانم چیده ،قورت میدهم؛ اما نه،
انگار همه از چشمانم سرازیر می شود .با چادرم بازی میکنم
و به بهانه ی پشت چادرم ،کمی از خندههایم را که سرازیر
شدهاند ،آزاد میکنم و از موتر پایین می شویم .بایسکلسوار
صدا میزند« :یک نفر پیشروی جای دارم» و موتورسوار
میگوید« :همرای ما نمیروید؟» تکسیران« :کجا میروید؟
و همینگونه پیاده و سواره به ما کار دارند و گاهی برای جلب
توجه ،سنگی را به سمت ما پرتاب میکنند.
ما گیج و حیرانیم .اگر سفیدیم یا سیاه ،اگر چاقیم یا الغر،
اگر خنده میکنیم یا گریه ،اگر آرامیم یا خوشطبع  ،در هیچ
حالت و ثانیهای ذهن ما از رنج و یاوه گوییهای هموطنان
ما آرام نیست .ما از نوشتن این اعمال و جمله های کوچه
ای میشرمیم .در عجبم که ...از انجام این کارها هیچوقت
شرمی ندارید.
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جان سوپکو ،سربازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار)،
در ماه جوالی  2014گزارش داد که پس از تعدیل تورم109 ،
میلیارد دالری را که ایاالت متحده از سال  2002بدینسو برای
بازسازی افغانستان تخصیص داده است ،بیشتر از  103میلیارد
دالری است که این کشور پس از جنگ جهانی دوم ،بین سالهای
 1948تا  ،1952برای عملی شدن طرح مارشال تعهد کرده بود.
اما این مقایسهی سیگار گمراهکننده است ،به دلیل اینکه در این
مقایسه پیچیدگیهای مختلف در دو مورد در نظر گرفته نشدهاند.
رویهمرفته طرح مارشال برای بازیابی موفقانهی اقتصادی 16
کشور اروپایی و اهداف درازمدت ایاالت متحده طرحریزی شده بود.
با این وجود ،آنچه را که این گزارش نشان میدهد ،ناکامی سیاست
کمکی ایاالت متحده در افغانستان است .با وجود پیشرفتهای
اندک در زمینههایی چون گسترش آموزش و پرورش و مراقبتهای
بهداشتی ،افغانستان هنوز آسیبپذیر ،فقیر و بهشدت به کمکهای
خارجی وابسته است.
یکی از دالیلی که کمکهای ایاالت متحده در افغانستان پس
از  2001به اندازهی اروپای پس از  1948مؤثر نبوده است ،این
است که بسیاری از ویژگیهای طرح مارشال در روابط ایاالت
متحده– افغانستان وجود ندارند 90 .درصد پرداختهای طرح
مارشال کمکهایی بودند که توسط کشورهای اروپایی و در داخل
اقتصاد اروپا به مصرف میرسید .این کمکها همچنین از سه درصد
تولید ناخالص داخلی این کشورها تجاوز نکرده و صرف چند سال
محدود دوام کردند .ایاالت متحدهی امریکا تنها کشور کمک کننده
بود و در مورد چگونگی بازیابی اقتصادی اروپا در واشنگتن ،اتفاق
نظر وجود داشت؛ اروپایی که از کشورهای صنعتی و دارای منابع
انسانی و مهارتها تشکیل شده بود و صرف با کمبود مزمن سرمایه
مواجه بود.
در سوی دیگر ،افغانستان پس از  ،2001در نتیجهی درگیرهای
طوالنیمدت ،درهم شکسته بود .از سال  1987بدینسو ،بیش از دو
دهه جنگ ،زیربناها و نهادهای نوپای افغانستان را نابود کرده بود و
دورنمای بلندمدت ثبات را محو کرده بود .با در نظرداشت اینکه در
جریان جنگها بیش از دو میلیون تن کشته شده بودند ،افغانستان

نه تنها با کمبود نیروی انسانی ،بلکه با کمبود مهارتها و سرمایه
نیز مواجه بود .نظر به گزارش بانک جهانی ،هزینهی دو دهه جنگ
در افغانستان 240 ،میلیارد دالر زیان به رشد اقتصادی و هزینههای
کمکهای انساندوستانه و نظامی بوده است.
با وجودی که ایاالت متحده به افغانستان بیشترین کمک را کرده
است 53 ،کشور دیگر و سازمانهای بینالمللی نیز در بازسازی
کشور سهم فعال داشتند .با این حال ،این کشورها در مورد اینکه
چگونه کمکهایشان در افغانستان به مصرف برسند ،فاقد یک
دیدگاه منسجم بودند که این امر همآهنگی کمکها را سخت کرد.
برخالف اروپا ،کمکهای خارجی در افغانستان که سهچهارم آن
را ایاالت متحده کمک کرد ،بهطور میانگین بیش از نصف تولید
ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل داد .در نتیجه ،اقتصاد جنگ و
صنعت مواد مخدر افغانستان ،بازسازی و حکومتداری در کشور را با
چالشهای جدی مواجه ساختند؛ چالشهایی که هیچکدام در اروپای
پس از جنگ وجود نداشتند.
با این حال ،گزارش سیگار این تفاوتها را نادیده میگیرد و صرف
مصارف  62میلیارد دالری امریکا در زمینهی ایجاد و حفظ اردوی
ملی و پولیس ملی افغانستان را به عنوان نقاط اختالف با طرح
مارشال برجسته میسازد .عامل دیگری که تأثیر کمکهای ایاالت
متحده بر اقتصاد افغانستان را به حداقل رسانده است ،حقیقتی است
که بیش از  90درصد این کمکها خارج از بودجه و سیستمهای
حکومت به مصرف رسیدهاند و یک سکتور همگانی موازی را ایجاد
کرده است .از مجموع کمکهای ایاالت متحده که از سال 2002
تا کنون در افغانستان به مصرف رسیده است ،حکومت افغانستان
صرف حدود  7درصد آن را حساب پس میدهد که از طریق
بودجهی ساالنهی حکومت افغانستان و سپردههایی که بهصورت
مشترک مدیریت میشدند ،به مصرف رسیده بود .به گونهی مثال،
در ماه جوالی  ،2011وزارت مالیهی افغانستان با نشر بیانیهی
مطبوعاتیای که از طریق ایمیل به گردش درآمد ،اظهار داشت که
از جملهی  2میلیارد دالری که از طریق نهادهای حکومتی در یک
دههی گذشته به مصرف رسیده بود ،صرف  45میلیون دالر آن با
اختیار حکومت افغانستان به مصرف رسیده بود .فساد در حکومت

افغانستان و ظرفیتهای محدود آن ایاالت متحده را تشویق کرد
تا بخش بزرگی از کمکهایش را بهطور مستقیم مدیریت کند .اما
این رویکرد صرف فساد موجود و ضعف سازمانی را تقویت کرد.
ایاالت متحده مشغول مدیریت سکتور همگانی موازی باقی ماند و
فرصت حمایت کافی از ایجاد نهادهای رسمی داخلی را از دست داد.
در حالی که پس از آن ایاالت متحده مشروط به افزایش شفافیت
و بهبود ظرفیت وعده داد تا  50درصد کمکهایش را از طریق
بودجهی حکومت افغانستان و وجوه سپردهای که بهصورت مشترک
مدیریت میشدند ،به مصرف برساند؛ اما برای ارزیابی هدف،
معلومات قابل اعتماد وجود ندارد .با این حال ،مقامهای حکومت
افغانستان استدالل میکنند که به هدف  50درصد نایل نیامدهاند.
مبالغ هنگفت کمکهای ایاالت متحده صرف عقد قرارداد با
شرکتهای بینالمللی شدند که اغلب در سطوح مختلف قراردادها
را به شرکتهای دیگر واگذار میکردند و این امر قیمت پروژهها
را افزایش داده و ناکارآمدی را بهدنبال میآورد .بنابراین ،قیمت
پروژههایی که توسط ایاالت متحده تمویل میشدند ،بهمراتب بلندتر
از قیمت پروژههایی بودند که توسط دیگر کمککنندهها ،مانند بانک
جهانی ،تمویل میشدند .برخالف طرح مارشال ،کمکهای ایاالت
متحده در افغانستان همچنین با تعدادی از تناقضات داخلی نیز مواجه
بوده است .تناقض عمده در درگیری ایاالت متحده در افغانستان بین
«جنگ علیه دهشتافگنی» و دولتسازی بوده است .جنگ علیه
دهشتافگنی روی اهداف کوتاهمدتی چون اتحادسازی با کارگزاران
انفرادی قدرت برای شکست طالبان و القاعده و تمویل پروژهها برای
بهدست آوردن دل و ذهن مردم متمرکز است که در نهایت تالشها
در راستای ایجاد نهادهای پایا و پاسخگو را تضعیف کرده است.
گزارش سیگار با وجود کاستیهایش ،دعوتی است تا سیاست
کمکی ایاالت متحده در افغانستان به شکل جامع بازبینی شود.
بخش بزرگتر کمک ایاالت متحده باید از طریق بودجه و
سیستمهای حکومتی و در داخل اقتصاد افغانستان به مصرف
برسد .روی دولتسازی نیز باید بیشتر تمرکز شود .مورد افغانستان
محدودیتهای کمکهای ایاالت متحده در قرن  21و ضرورت
اصالحات در سیاست کمکی ایاالت متحده را نشان میدهد.

5
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تـکه
چهـــل

دشمن
اشتباهی

یاد داشت های
سخیداد هاتف از شنبه تا پنجشنبه

گریز به آزادی

امریکا در افغانستان
2014-2001
کارلوتا گال
برگرداننده :جواد زاولستانی

-8-

فصل

قسمت 69

کارخانهیتولید
بمبگذاران
انتحاری
اعضای خانوادهی یک زن بیوه از «پیشین» به ما گفتند که او با شنیدن داستان هر حملهی کنندهی انتحاری ،بخشی از برنامهی
به خاطر از دست دادن پسر بیست و یک سالهاش خیلی ناراحت استخدام و آموزش پنهانی آنان آشکار میشد .مدرسهها نقطهی
و پریشان است .آن زن بیوه ،این پسرش را خیلی دوست داشت ،آغاز بود .کسی از آنجا ،مال یا کسی بیرون از مدرسه ،با موافقت
چون وظیفهشناس و مذهبی بود و مادرش آرزو داشت که او مالیان این نهادها ،شاگردان انتخاب شده را به دورههای آموزشی
یک مبلغ مذهبی شود .چند ماه پیش ،پسرش در یک مدرسه میبرد و این زمانی اتفاق میافتاد که شاگردان مدرسهیشان را
در کراچی درس میخواند .او به خانوادهاش گفته بود که او با به منظور مطالعات بیشتر یا آموزش نظامی در یک اردوگاه ترک
دوستانش این شهر را به منظور اشتراک در همایش ساالنهی میکردند و در مسیر نظامیگری افراطی رهنمایی میشدند .یک
گروه مبلغان اسالم( تبلیغی جماعت) ترک میکند .در واقع ،آنان شاگرد قبلی مدرسه به من گفت که در هر مدرسه مالهایی
به افغانستان رفتند .دو هفته بعد ،در اواخر ماه سپتامبر ،این شاگرد وجود داشتند که همپندار و همکار سازمانهای نظامی بودند
خودش را منفجر کرد .بر اساس گزارشها ،دیگر اعضای گروه و حتا با القاعده ارتباط داشتند .آنان به حیث شناساییکنندگان
نیز راه او را تعقیب کردند .خبر کشتهشدن آنان در دهکدهی قوی کار میکردند و شاگردان بالقوه جهادی را برای سپری
شان« ،پیشین» ،طنین انداخت .باشندگان دهکده آمدند و خبر کردن آموزش جهاد و بمبگذاری انتحاری از میان دیگران جدا
مرگ او را به مادرش گفتند .تعداد دیگر نیز نزد او آمدند و با بیان میکردند 1.یک افسر پیشین پولیس عین حرف را گفت .او در
داستانهای گیجکننده ،به او گفتند که این گروه توسط نیروهای صحبت با من بیان داشت که «مدرسهها رخصتیهایی دارند که
ضد طالبان کشته شده اند .وابستگان مرد او به کراچی رفتند تا در جریان آن شاگردان میتوانند به خانه یا برای سپری کردن
دربارهی او معلومات بیشتر به دست آورند ،اما مالها با آنان دورههای آموزشی خاص یا برای تجربهی کوتاهی از جهاد بروند.
همکاری نکردند و گفتند که دربارهی این گروه از شاگردانشان سازمانهای نظامی میآیند و آنان را با خود میبرند ».او گفت
چیزی نمیدانند .برادر شاگرد کشته شده گفت که خانوادهاش از که بعضی از مالها با سازمانهای نظامی همدلاند ،شاگردان را
رفتن به افغانستان یا پرسوپال بیشتر ،بسیار میترسند .او گفت :انتخاب و با آنان وصل میکنند و بعضی از شاگردان ،خود به این
2
راه میروند ،در بس مینشینند و راهی مناطق قبایلی میشوند.
«ما نمیخواهیم که خود ما {نیز} کشته شویم».
این دو تن ،هر دو از من
یک خانواده در کویته ،پسر هجده سالهی شان را در یک بمبگذاری خواستند که به دلیل ترس
از مجازات شدن توسط
انتحاری از دست داده بودند .این خانواده نیز ،خواستند که نام شان
گروههای نظامی و آی.اس.
نشر نشود .پدرش گفت که پسرش برای آموزشهای مذهبی ،در
آی ،نام شان ذکر نگردد.
چند سال اخیر یک مدرسه در ایالت پنجاب را انتخاب کرده بود .تمام یک خانواده در کویته ،پسر
دوستان او پنجابی بودند و پس از فراغت ،خانه را ترک کرده و گفته هجده سالهی شان را در
بود که با دوستانش برای ادامهی در 
س به جایی میروند .او گهگاهی یک بمبگذاری انتحاری از
به خانه زنگ میزد و میگفت که برای ادامهی درسهایش ،به جای دست داده بودند .این خانواده
دیگری رفته است .آخرین جایی که او نام برد ،چترال بود .چترال نیز ،خواستند که نام شان
منطقهای در شمال غربی پاکستان و نزدیک مرز افغانستان است .پس نشر نشود .پدرش گفت که
از آن ،مردی به آنان زنگ زده و گفته بود که پسرشان خوب است پسرش برای آموزشهای
مذهبی ،در چند سال اخیر
و درس میخواند .دو روز بعد ،او بار دیگر تماس گرفته و گفته بود
یک مدرسه در ایالت پنجاب

که پسرشان شهید شده است .او به خانوادهی آن پسر گفته بود که
برای شادی روح او مراسم فاتحهخوانی برگزار کنند .این اتفاق هفت
ماه پیش رخ داده بود .برادر کوچکترش گفت« :ما هنوز منتظریم و
آرزو میکنیم که او برگردد .تا ما جسد او را با دستان خویش به خاک
نسپاریم ،آرام نمیگیریم ».او گفت که حتما کسی برادرش را مجبور
کرده است که دست به حملهی انتحاری بزند ،ور نه خودش مرتکب
چنین کاری نمیشد .پدرش گفت که کسی پسرش را اغوا کرده است
و حکومت پاکستان را مقصر اصلی میدانست .مدرس ه نخستین نقطهی
تماس بود .اما او گفت که یک مرد دالل پول گرفته بوده تا پسرش را
فریب دهد .او گفت که حکومت از کسانی که جوانان مدرسه را فریب
میدهند ،حمایت میکند.

را انتخاب کرده بود .تمام دوستان او پنجابی بودند و پس از
فراغت ،خانه را ترک کرده و گفته بود که با دوستانش برای
ادامهی درس به جایی میروند .او گهگاهی به خانه زنگ میزد
و میگفت که برای ادامهی درسهایش ،به جای دیگری رفته
است .آخرین جایی که او نام برد ،چترال بود .چترال منطقهای
در شمال غربی پاکستان و نزدیک مرز افغانستان است .پس از
آن ،مردی به آنان زنگ زده و گفته بود که پسرشان خوب است
و درس میخواند .دو روز بعد ،او بار دیگر تماس گرفته و گفته
بود که پسرشان شهید شده است .او به خانوادهی آن پسر گفته
بود که برای شادی روح او مراسم فاتحهخوانی برگزار کنند .این
اتفاق هفت ماه پیش رخ داده بود .برادر کوچکترش گفت« :ما
هنوز منتظریم و آرزو میکنیم که او برگردد .تا ما جسد او را با
دستان خویش به خاک نسپاریم ،آرام نمیگیریم ».او گفت که
حتما کسی برادرش را مجبور کرده است که دست به حملهی
انتحاری بزند ،ور نه خودش مرتکب چنین کاری نمیشد .پدرش
گفت که کسی پسرش را اغوا کرده است و حکومت پاکستان را
مقصر اصلی میدانست .مدرسه نخستین نقطهی تماس بود .اما
او گفت که یک مرد دالل پول گرفته بوده تا پسرش را فریب
دهد .او گفت که حکومت از کسانی که جوانان مدرسه را فریب
میدهند ،حمایت میکند .او گفت« :ما از این حکومت میترسیم.
در این روزها ،تعدادی از جایی پول میگیرند و کودکان مردم را
به کام مرگ میفرستند ».او گفت میترسد که همان افراد باز
هم دنبال پسر دیگرش بیایند».
من گزارشهای زیادی دربارهی این دالالن دریافت کردم .این
مردان از سازمانهای نظامی بودند که در روستاها و مدرسهها
دنبال افراد تازه برای استخدام میگشتند .در یک دهکدهی
نزدیک پشاور حتا به یک مرد لقب «القاعده» داده شده بود ،چون
همه میشناختند که او پول میگیرد و در بدل آن پسران محل
را اغوا کرده و به اردوگاههای آموزش نظامی میفرستد .استفاده
از داللها روش مؤثری برای پنهان نگهداشتن هر سازمانی بود،
چه آی.اس.آی ،چه القاعده.
1

مصاحبه با شاگرد مدرسه ،اسالمآباد 12 ،جنوری.2013 ،

2

مصاحبه با یک افسر پولیس پاکستان ،الهور ،نومبر .2012

معاون وزارت دفاع امریکا ،آقای لی هندریکس ،به
افغانستان پناهنده شد .آقای هندریکس که در رأس یک
هیأت بلندپایه به افغانستان آمده بو د تا در مورد آیندهی
افغانستان با مقامات دولت ما مذاکره کند ،قبل از شروع
مذاکره درخواست پناهندگی خود را تسلیم کرد .وی در
این مورد به خبرنگاران گفت:
«سوال بسیار خوبی است».
وی همچنان در پاسخ به سوال یک خبرنگار دیگر،
انگیزهی اصلی پناهنده شدن خود به افغانستان را
اینگونه شرح داد:
صحنهای را دیدم که اشک شوق را از دیدگان این
جانب جاری نمود .قضیه از این قرار است که امروز
چاشت یکی از دگرواالن محترم وزارت دفاع شش
نفر از زیردستان خود را پیش خود خواست و آنها را
بهشدت سیلیکاری کرد .آخر کار هم به صورتشان تف
انداخت و بر سرشان فریاد زد!Mordagaaaaaw ،
البته من معنایش را نفهمیدم ،ولی از آهنگش معلوم
بود که کلمهی مقدسی است .من خیلی از این حرکت
این دگروال خوشم آمد .اینجا چهقدر آزادی زیاد است.
در امریکا خفقان بیداد میکند .باور کنید من چهل
سال است در ارتش امریکا خدمت میکنم و تا هنوز
نتوانستهام یک سرباز معمولی را سیلی بزنم .دیدن این
صحنه باعث شد که من درخواست پناهندگی بدهم.
دنیا دو روز است .نمیارزد که آدم عمر خود را در زیر
یوغ استبداد و خفقان سپری کند .به قول ویکتور هوگو،
اگر در تمام عمر خود نتوانستهای به صورت کسی تف
بیندازی ،وقت آن است که خودت را حلقآویز کنی».
گفته میشود ،رییس جمهور افغانستان دستور داده که
درخواست پناهندگی آقای هندریکس فورا پذیرفته شود.
بر اساس گزارشها ،رییس جمهور فرمان داده که یک
چند نفر آدم بد را در سر یکی از چهارراههای شهر به دار
بیاویزند تا تفاوت میان جامعهی باز* و جامعهی بسته
مبرهن گردد.
*جامعهی باز به جامعهای گفته میشود که بسته نباشد.
مثال اگر شما از کنار یک حویلی رد شوید و یکی از
آفریدگان خداوند در آنجا به میخ بسته باشد و آفریدهی
مذکور هرچه بکوشد با شاخ به شما حمله کند ،زنجیرش
اجازه ندهد ،آن جامعه یک جامعهی بسته است .جامعهی
باز یعنی جامعهای که در آن هیچ زنجیری بر پای ارادهی
هیچ آفریدهای نباشد.

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
Abdullah Watandar
«عبدالرحمانی باید تا کارها به سامان آید!»
این سخن یکی از سیاستمداران هزاره افغانستان ،آقای
عبدالعلی محمدی ،یکی از سخنگویان تیم داکتر اشرف
غنی احمدزی است .معنای این سخن این است که برای
سامان یافتن کارها ،به آدمی مثل عبدالرحمن نیاز داریم.
حاال فرض کنیم آرزوی آقای محمدی بر آورده شود ،و هفتهی آینده کسی مثل
عبدالرحمن به قدرت برسد .هزارهها ،نورستانیها ،شینواریها و بدخشیها و چند کتلهای
قومی دیگر را با درجات متفاوت قتل عام کند .بخشی از خاک افغانستان در شمال را به
جمهوریهای آسیای مرکزی بدهد ،و چند والیت را هم در جنوب و شرق به پاکستان
بدهد .در بدل این خاک دادن و وطنفروشی ،برایش حقوق ماهیانه از چندین کشور
بگیرد .زنان اقوام قتل عام شده را در بازارهای افغانستان و کشورهای منطقه به فروش
برساند .اسیران مرد منسوب به این اقوام را برای قبایل مورد حمایت و نظرش به عنوان
برده هدیه بدهد .و ...
در این صورت ،افغانستان و زندگی انسان افغانی چه شکلی به خود خواهد گرفت؟ مگر
نه اینکه بشریت قرنها خود را به آب و آتش زده است تا از شر این گونه «به سامان
آمدن» کارها ،رهایی یابد؟
همین حاال ،نسخهی عربی عبدالرحمن در عراق و سوریه ،فرمان میراند .ابوبکر
البغدادی ،گرچند نسبت به عبدالرحمن بسیار نرمتر است ،اما اصوال همان کارهای
عبدالرحمن را در یک مقیاس محدودتر انجام میدهد .آیا این عبدالرحمن عربی ،توانسته
است کارهای سوریه و عراق را تا اندازهای به سامان کند؟
آرزوی آقای محمدی برای ظهور یک عبدالرحمن ،مرا به یاد نژادپرستان پولندی
میاندازد .اینها هیتلر را نمونهای یک پیشوای واقعی میدانند و ناجی مردم خود ،در
حالیکه نابودی پولندیها بخشی از اهداف ایدیولوژیک و جنگی هیتلر را تشکیل میداد.
هیتلر ،پولندیها را یک نژاد ،پستی میدانست که باید نابود میشد.
آرزوی ظهور یک عبدالرحمن دیگر توسط یکی از نخبگان هزاره ،زشتتر و زنندهتر
از باالکردن عکس هیتلر و خالکوبی کردن نشان نازیها  -سواستیکا  -توسط یک
نژادپرست ابله پولندی است.


Ali Payam

جنگ ،نه
جنگ ،نه .دیدی که نگفتم :مرگ بر جنگ .چون با
«مرگ» مخالفم .جنگ مردم را در خاک سیاه مینشاند.
البته جنگ جشن کالغها و الشخورهاست .انتخابات به
هر جایی برسد یا نرسد نباید به فکر جنگ بود.
امروز همین طوری به یاد یک خاطرهای افتادم:
سالهای  84بود .من در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار میکردم .یک روز که با
جیپ اداره ،ماموریت میرفتم ،در کنار رودخانهی بندر دایکندی توقف کردم .از سر
اتفاق با یک پسر بچهای سر صحبت باز شد .او گفت« :پدرم را در پیش چشمانم
سر بریدند .پدرم را حالل کردند ».من آن روز ،عکس آن پسر بچه را گرفتم و یک
یادداشت نیز ضمیمه کردم تا جایی باشد برای او در پروندهی عدالت انتقالی .سالها
بعد ،جوانی را دیدم .خود را معرفی کرد و گفت« :دانشجو هستم ».این دانشجو همان
پسر بچهای بود که از قتل پدرش برایم قصه کرده بود.
جنگ ،نه .جنگ هیچ توجیهی ندارد .همانطوری که این همه سال جنگ در
افغانستان توجیه ندارد .فقط کالغها و الشخورها ،از جنگ خوش شان میآیند .همان
طوری که سالها جنگ ،جشن کالغها و الشخورها شد .امید است که هیچ پسر
بچهای نه تنها در بندر ،بلکه در هیچ جای این سرزمین و تمام سرزمینهای جهان
جنگ نبیند .جنگ ،نه.


Yasin Samim

دو اظهار نظر و چند تذکّ ر!
جناب حمیداهلل فاروقی ارشاد فرموده است که غیر
پشتونها ،شایستگی رییس جمهور شدن را ندارند؛
اینها شهروند درجه دوم اند .این گفته ،ماهیت پنهان
دسیسهها و برنامههایی را روشن میسازد که از نخستین روز انتخابات ریاست
جمهوری  ،93تاکنون انجام شدهاند .هراسی که از روی کار آمدن تیم غنی داشتم،
به همین خاطر بود؛ ورنه ،ما با جناب داکتر غنی کدام سیالداری و اودورزادگی
نداریم .برعالوه ،آقای فاروقی کسان دیگری نیز در محوریت جناب غنی جمع شده
اند که هر ازگاهی عقدههای برتری طلبی قومی خویش را علیه اقوام و شهروندان
غیر پشتون این سرزمین فرو میریزند و در ظاهر با تهییج احساسات تعدادی از
هموطنانِ پشتون تبار ما ،برای خود حمایت اجتماعی و سیاسی کسب میکنند .گپ
و گفتهای ،یون و طاقت و  ...یا ِد تان نرفته است.
اما آنچه مایهی تعجبام شده است ،همانا آخرین اظهارنظ ِر جناب عبدالعلی
محمدی است که دریادداشتی نوشته است :امیرعبدالرحمانی باید تا کارها سامان
گیرد! آقای محمدی زوار آهنین زاده! این حس نوستالیژیک شما برای بازگشت به
عصر امیر آهنین ،از کجا منشأ میگیرد؟ آیا با ایشان پیوند خونی و خانوادگی دارید
و یا هم برعکس ،چشمانداز دستیابی به یگان پُست و مقام ،شما را اینقدر دیوانه
کرده است؟ لطف ًا توضیح دهید!
آقای فاروقی بزرگوار! این قدر بدانید که ارزشهای دموکراتیک تسجیل شده در
قانون اساسی کشور ،ایجاب میکند تا دیگر در این کشور کسی درجه اول و درجه
دو و درجه سه نباشد .اگرچه در عمل هنوز زود است که به این مرحلهی آرمانی
برسیم ،امّا حداقل شما استاد اسبق دانشگاه و وزیر ترانسپورت ،باید بدانید که تبعیض
رعایت مصلحت
ِ
در قانون اساسی افغانستان ،یک امر نکوهش شده است و برای
وحدت ملی ،نباید چنین سخنان زشتی را به زبان جاری کنید .همچنان ،شما آقای
محمدی باید بدانید که آرزوی داشتنِ یک زعیم دیکتاتور و مستبدی چون امیر
آهنین ،به معنای نفی همهی ارزشهای مدنی-دموکراتیکی است که شما در آن
قدرت اظهارنظر به شما میدهد .پس ،لطف ًا یاوه نگویید!
ِ
نفس میکشید و

آیاشماقربانی«همیشهآنالین»هستید؟

متئووال،گزارشگراقتصادیبیبیسی
اگر در تعطیالت بهسر میبرید؛ اما به محض بیدار
ی خود را چک میکنید.
شدن ،مخفیانه ایمیلهای کار 
اگر هوتلی که در آن اقامت دارید ،وایفای نداشته باشد،
یا موبایل باالی کوه آنتن ندهد ،مضطرب میشوید.
اگر چارج موبایلتان در حال تمام شدن باشد ،بیقرار
میشوید و نگرانید وقتی سر کار نیستید ،کارها بد پیش
بروند.
اینها همه نشانههای بارز استرس ناشی از«همیشه
آنالین بودن» است که نتیجهی اعتیاد به تیلفونهای
هوشمند است .برای بعضی از مردم ،دستگاههای قابل
حمل و انترنتدار الزام ساعت کار اداری  ۹صبح تا ۵
عصر را از بین برده است .انعطاف در ساعت کاری به
زندگی کاری آنها استقالل داده و اجازه میدهد زمان
بیشتری را با دوستان و خانوادهی خود سپری کنند.
اما برای خیلیهای دیگر ،تیلفونهای هوشمند تبدیل
به دیکتاتورهایی در جیبهایمان شدهاند که هیچوقت
اجازه نمیدهند بهطور کامل خاموش شویم ،استراحت
کنیم و باتریهای خود را دوباره چارج کنیم .این
نشانهها برخی از مفسران را شدیدا نگران کردهاند.
تعادل در کار و زندگی
ساکن پیتسبورگ ،به قدری
نویس
ِ
کوین هولش ،برنامه ِ
از زمانی که به استفاده از آیفون اختصاص میداد و
معاشرت با خانواده و دوستان را فدای آن میکرد،
نگران بود که تصمیم به طراحی اپلیکیشنی به نام
مومنت ( )Momentگرفت تا میزان استفادهی او از
آیفون را کنترول کند.
این اپلیکیشن به کاربران اجازه میدهد ببینند چقدر از
زمان خود را صرف استفاده از دستگاه خود میکنند
و میتوانند برای استفاده از آن محدودیت بگذارند و
هرگاه زمانی که خود مشخص کردهاند ،نقض شد،
اخطار دریافت کنند .وبسایت این اپلیکیشن میگوید:
«هدف مومنت ،ترویج تعادل در زندگی شماست.
تخصیص مدتی به استفاده از موبایل و مدتی هم
برای معاشرت با دوستان و عزیزان اطراف شما بدون
موبایل».
برخی از کارفرمایان نیز اقرار میکنند ،ایجاد تعادل
بین کار و زندگی آسان نیست .به کمک نیاز داریم .به
عنوان مثال ،شرکت آلمانی موترسازی دایملر بهتازگی
ل کسانی
سیستمی طراحی کرده که بهطور خودکار ایمی 
که در تعطیالت هستند را پاک میکند؛ زیرا به این
نتیجه رسیده که برخی از کارمندان ممکن است ارادهی
قطع کامل از کار در تعطیالت را نداشته باشند.
«همیشه مضطرب»
دکتر کریستین گرنت ،روانشناس در مرکز پژوهش در
روانشناسی ،رفتار و پیشرفت در دانشگاه کاونتری به
بیبیسی گفت« :اثرات منفی این فرهنگ «همیشه
آنالین بودن» این است که ذهن شما هیچگاه استراحت
نمیکند ،به بدن خود اجازهی تجدید قوا نمیدهید،
بنابراین ،همیشه مضطرب هستید».
«هرچقدر بیشتر خسته و مضطرب شویم ،اشتباههای
ما نیز بیشتر میشود .سالمت جسم و روان آسیب
میبیندي .او معتقد است ،این واقعیت که در هرجای

دنیا میتوانیم با کارمان در ارتباط باشیم ،یک ناامنی
عمیق به وجود میآورد.
دکتر گرنت میگوید "یک اضطراب عظیم در دست
کشیدن از کنترل وجود دارد .در تحقیقی که انجام دادم
آدمهای زیادی بودند که تمام مدت با تکنولوژی سفر
میکردند ،فارغ از اینکه به کدام منطقه زمانی میروند،
در نتیجه خیلی خسته بودند»« .زنان بهطور خاص
مستعد بودند که یک روز کامل را در دفتر بگذرانند ،به
خانه بیایند ،شام درست کنند و به بچههایشان برسند،
و بعد قبل از خواب دوباره کار کنند .این شیفت سهگانه
میتواند تأثیر زیادی بر سالمتی بگذارد».
دکتر السدیر امسلی ،رییس جامعهی طب کار نیز با
نظرات دکتر گرنت موافق است« :هر سال نزدیک به
 ۴۰۰هزار نفر در بریتانیا گزارش میکنند که استرس
ناشی از کار آنها را مریض کرده است»« .تغییرات در
تکنولوژی یکی از عوامل تأثیرگذار است ،بهخصوص
اگر باعث شود کارمندان احساس کنند ،نمیتوانند از
پس مطالبات روزافزون برآیند یا کنترول کمتری بر
مدیریت میزان کار خود دارند».
ناتوانی در تصمیمگیری
بنا به گزارش آفکام ،نهاد ناظر بر رسانههای بریتانیا۶۱ ،
درصد بزرگساالن در بریتانیا امروزه میگویند ،صاحب
یک تیلفون هوشمند هستن د و تعداد خانوارهایی که
تبلت کامپیوتری دارند نیز در یک سال اخیر دوبرابر شده
و به  ۴۴درصد رسیده است .بنا به گفتهی آفکام ،از سال
 ۲۰۱۰تا امروز ،استفادهی روزانه از رسان ه در بریتانیا از
 ۸ساعت و  ۴۸دقیقه در روز به بیشتر از  ۱۱ساعت
رسیده است ،افزایشی که بخش بزرگی از آن ناشی از
ظهور تیلفونهای هوشمند است.
در حال حاضر در بریتانیا زمانی که مردم به استفاده از
رسانهها اختصاص میدهند ،از زمان خوابشان بیشتر
است .هرچقدر تعداد تیلفونهای همراهی که به انترنت
متصل میشوند ،بیشتر میشود ،میزان اطالعاتی که
در اختیارمان قرار میگیرد نیز بیشتر میشود.
مایکل رندل ،شریک شرکت پیدبلیوسی معتقد است،
این ماجرا بهنوعی به ناتوانی در تصمیمگیری منجر
میشود« .مردم با محدودهی وسیعتری از اطالعات و
وسایل ارتباطی مواجهاند و مدیریت کردن همهی آنها
سخت است ،که این شرایط در محیط کار اضطراب
بیشتری به وجود میآورد».
«در واقع تصمیمگیری سختتر میشود و کارایی
بسیاری از مردم کم میشود؛ زیرا غرق در اطالعات
میشوند و احساس میکنند هیچوقت نمیتوانند از دفتر
فرار کنند».
در گزارش پیدبلیوسی ،با چشمانداز آیندهی کار و
سفر در سال  ،۲۰۲۲با  ۵۰هزار شاغل در سراسر دنیا
مصاحبه شده است .آقای رندل میگوید« :نیروی کار
ن همه ارتباطات و اطالعات ،بهرهوری
بریتانیا با وجود ای 
بیشتری نسبت به قبل ندارد».
تیم فورر ،وکیل مدافع ،با بالک مورگان ،کارشناس
قانون کار همنظر است« :چرا دستمزدها با تورم
افزایش پیدا نکرده است؟ برای اینکه تعداد بیشتری

نیروی کار داریم که کمتر کار میکنند»« .فکر میکنیم
چک کردن ایمیل کار محسوب میشود؛ در حالی که در
بسیاری مواقع کار مفید و مولد نیست».
روز کاری؟
اما خط ماتی که کار و تفریح را از هم جدا میکند ،تنها
مسئلهی سالمتی کارمندان نیست .عواقب آن برای
کارفرماها نیز جدی است .آقای فورر میگوید« :بر
اساس دستورالعمل ،زمان کار در اروپا حداکثر ساعت
کار در یک هفته  ۴۸ساعت است و هرکس باید بین هر
 ۲۴ساعت کار ۱۱ ،ساعت استراحت داشته باشد»« .اما
اگر اولین کاری که صبح و آخرین کاری که شب قبل
از خواب میکنید ،چک کردن اساماس و ایمیلهای
کاری است ،بهراحتی این مرزها شکسته میشود».
او معتقد است« ،این شرایط وظیفهی شرکتها در
مراقبت از کارمندانشان را خدشهدار میکند» .سوالر
ویندز ،یک شرکت مدیریت نرمافزار مدیریت اطالعات
معتقد است ،اطمینان از کار کردن قسمتهای
مربوط به تکنولوژی شرکتها ،فشاری مضاعف بر
بخش فنآوری آنها میگذارد .اتکای کارمندان
به اپلیکیشنهای کاری بیشتر شده است ،اما صبر
و تحمل افراد هنگامی که این اپلیکیشنها از کار
میافتند ،شدیدا رو به کاهش است.
بنا به تحقیقات شرکت سوالر ویندز ،بیش از نیمی از
کارمندان احساس میکنند با توجه به راههای ارتباطی
زیاد ،از آنها انتظار میرود سریعتر کار کنند و کارها را
زودتر از موعود تحویل دهند ،همچنین نزدیک به نیمی
از کارمندان معتقدند ،کارفرمایشان از آنها انتظار دارد،
همیشه و همهجا در دسترس باشند.
مدیریت حجم کار
مسلما شرکتهای تولیدکنندهی موبایل و سایر
تکنولوژیهای مربوط به آن معتقدند ،ارتباط از طریق
موبایل کامال سودمند است ،نه مضر ،و بسیاری از
جوانان ،کارمندهای دفتری و افرادی با شغل آزاد نیز با
آنها موافقند .گراهام النگ ،معاون تیم بیزنس شرکت
سامسونگ در بریتانیا میگوید« :تیلفونهای همراه،
تبلتها و ...به کارها سرعت میبخشند و انعطافپذیری
را باال میبرند که هم کارفرما و هم کارمند به یک
اندازه از آن سود میبرند».
از طرف دیگر ،کریس کزاپ ،مدیر ارشد اروبا نتورکز
نیز میگوید« :در تحقیقی که با فیوچر البراتوری
انجام دادیم ،به این نتیجه رسیدیم که ایدهی «همیشه
آنالین» و همیشه در ارتباط بودن به کارمندان کمک
میکند تعادل بین کار و زندگی را مدیریت کنند».
نکتهی کلیدی این است که از این انعطافپذیری
بهدرستی استفاده کنید و استفادهی بیرویه از
تیلفونهای هوشمند را مهار کنید .بنابراین ،اگر دارید
برای رفتن به کنار دریا آماده میشوید ،ایمیل خودکار
«در دفتر نیستم» را راه بیندازید ،تیلفون همراه خود را
خاموش کنید و هنگامی که به تخت میروید ،آن را دور
س خود بگذاری د و توصیهی دکتر گرنت را به
از دستر 
گوش بسپارید« :بهندرت پیش میآید ،شما تنها کسی
باشید که توان حل کردن یک مشکل را دارد».
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ويدال :لطف ًا اخبار را اختراع نکنيد

آرتورو ويدال ،هافبک يوونتوس شايعات مربوط به
مصدوميتش در جريان تمرينات تيم ملي شيلي
را رد کرد .گزارشها حاکی از آن بودند که ویدال
به دلیل یک مصدومیت جدید از ناحی هی زانو ،به
اجبار از جلس هی تمرینی تیم ملی شیلی در میامی
خارج شده و در نتیجه باید مدت طوالن یتری را
دور از میادین باقی بماند .اما او در حسابش در
شبکههای اجتماعی این شایعات را رد کرد .او

در حساب توییتر خود نوشته است« :زانوی من
نقصی ندارد ،لطف ًا اخبار را اختراع نکنید».
این بازیکن  ۲۷ساله که پیش از پایان فصل
گذشته مجبور به انجام عمل جراحی روی زانوی
خود شده بود ،در طول جام جهانی از آمادگی کامل
فاصله داشت .با این حال در بازی آغازین سری آ
که پیش از تعطیلی بازیهای ملی انجام شد ،در
ترکیب تیمش ب رابر کی هوو حضور پیدا کرد.



دي ماريا :هرگز نميخواستم از ریال بروم

بازیکن ارجنتاینی در مصاحبه با رادیو آمریکا گفت:
حرفهای او را دیدم .ب رای این که دستمزدم به
اندازهی رونالدو باشد ،باید توپ طال ببرم .وی در
ادامه گفت :هرگز نم یخواستم از ریال بروم .هرگز
این را نخواستم .در جام جهانی فقط به مسابقات
فکر م یکنم .نم یدانم روزنامههای اسپانیایی از کجا
خبر م یسازند .به هر صورت م یگفتند که فروش
من با  75میلیون یورو ب رای اقتصاد ریال خیلی خوب
بوده است و هزینه هایشان را جب ران کرده است.
دی ماریا ،در این باره که آیا دوست داشته در ریال
بماند یا نه نیز گفت :هیچکس به من و وکیلم
نگفت که بمانیم و به همین خاطر فکر کردیم که
م یخواهند مرا بفروشند.
ال فیدئو در مورد روابطش با پرز گفت :رابطه چندان
نزدیکی با او نداشتم .وقتی قرارداد امضا کردم یا
تمدید کردم هم او را ندیدم .و در مورد رابطهاش
با هواداران گفت ،کاسیاس و راموس به من گفتند
که تا کنون صدای تشویقی مثل صدای تشویق

هواداران ب رای من در بازی مقابل اتلتیکو نداشتند.
هواداران تا سرحد مرگ مرا دوست داشتند … اما
این چیزها م یگذرند .گاهی باید رفت و به سمتی
دیگر نگاه کرد.
دی ماریا ،آنجلوتی را نیز مقصر نم یداند :زمانی که
کل دنیا م یخواستند مرا بکشند به من فرصت داد.
از او ممنونم .مرا در پستی دیگر در زمین قرار داد تا
بتوانم در کنار بیل در ترکیب باشم .هیچ مشکلی با
او ندارم  .رابطهام با او خوب است.
وی همچنین افشا کرد که ریال در نامهای رسمی،
خواستار بازی نکردن او در فاینل جام جهانی شده
است :آنها یک نامه رسمی فرستادند .من سخت
تالش م یکردم تا در فاینل بازی کنم اما م یدانستم
که اگر بازی کنم به احتمال 90درصد ،مصدومیتم
تشدید م یشود .اما وقتی آن نامه را دیدم آن را پاره
کردم .با هیچکس در باشگاه در این باره صحبت
نکردم ،سابیا کسی بود که باید تصمیم م یگرفت
نه ریال.



منير :از اينکه دعوت شدم خيلي تعجب کردم

ستارهي جوان بارسلونا از سوي دل بوسکه ب راي
بازي مقابل مقدونيه در غياب ديگو کاستاي
مصدوم؛ به تيم ملي اسپانيا دعوت شده است .او
م یگوید ،وقتی خبر را شنیده ،شگفت زده شده
است .دیگو کاستا بعد از بازی اسپانیا و فرانسه که
با نتیجهی  0-1به سود فرانسه به اتمام رسید،
ب رای درمان به باشگاه چلسی برگشته است.

منیر دربارهی واکنش به خبر دعوتش می گوید:
وقتی به من گفتند دهانم بازماند .این یک رویاست
که به تحقق پیوسته و من خیلی خوشحالم .من
تیم ملی اسپانیا را از وقتی کوچک بودم دنبال
م یکردم .م یخواهم اینجا از خانواده و دوستانم که
مرا حمایت م یکنند ،تشکر کنم و از این لحظات
لذت ببرم.



جرارد :روزي سرمربي ليورپول ميشوم

استیون جرارد ،کاپیتان با سابقه لیورپول ب رای
اولین بار اعتراف کرد که دوست دارد به زودی
سرمربی تیم محبوبش شود .استیون جرارد،
کاپیتان انگلیسی لیورپول پس از پایان فصل
آینده  35ساله خواهد شد ،اما این هافبک با
تعصب لیورپول یها در گفتوگو با مجله «»24
از آرزویش ب رای هدایت تیم لیورپول سخن گفت.
جرارد در گفتوگو با این مجله گفت :روزی آرزویم
به عنوان سرمربی لیورپول به حقیقت خواهد
پیوست .من به تازگی قراردادم را به مدت یک
سال با لیورپول تمدید کردهام و باید از همین
حاال ب رای آیندهام برنامهریزی کنم .هدفم این
است که در  12ماه آینده بتوانم در کالسهای
مرب یگری شرکت کنم .همیشه به زندگی پس
از پایان دوران فوتبالم فکر کردهام و م یدانم
بهترین گزینه پی شروی من هدایت تیم محبوبم

«لیورپول» است.
جرارد در ادامه گفت :با جیمی کاراگر ،صحبت
کردهام و او نیز دوست دارد که در کنار من در
لیورپول همکاری کند .م یخواهم در فوتبال باقی
بمانم .اگر به اندازه کافی خوب باشم ،اگر لیورپول
تمایل به آوردن من به عنوان سرمربی داشته
باشد ،حتما این کار را خواهم کرد و سرمربی تیم
محبوبم خواهم شد .این یک آرزو ب رای من است.
جرارد درباره کار کردن با مربیان مختلف در
لیورپول ،گفت :از کودکی سعی کردهام چیزهای
زیادی از مربیانم یاد بگیرم .از جلسات تمرینی
آنها گرفته تا مسائل تاکتیکی .من حتی بعضی
مواقع از کارهای مربیانم یادداشتبرداری م یکنم،
زی را فوتبال را دوست دارم .دوست دارم وقتی
فوتبالم تمام م یشود ،همچنان در این ورزش
باقی بمانم ،چه به عنوان مربی یا سرمربی.



فرگوسن عليه قانون گول زده در خانه حريف

سر الکس فرگوسن م يگويد ،مربيان اروپايي بر سر
آنکه آيا قانون گول زده در خانهي حريف بخشي
از رقابتهاي اروپايي مثل ليگ قهرمانان و ليگ
اروپا باقي بماند يا نه اختالف نظر دارند .این قاعده،
نخستین بار در جام ب رندگان جام فصل ۱۹۶۵-۶۶
وارد رقابتها شد و م یگوید در صورتی که گولهای
زده و خوردهی دو تیم در دو بازی رفت و برگشت
ب رابر باشند و کار به تساوی کشیده باشد ،گولهایی
که در خانهی حریف به ثمر رسیدهاند ارزشی دوب رابر
خواهند داشت .اما منتقدان این قانون آن را مخرب
و ناعادالنه م یدانند.
سر الکس فرگوسن پس از نشست سرمربیان
نخب هی اروپا که پنجشنبه در مقر یوفا برگزار شد،
اظهار کرد« :بحث کوچکی بود دربارهی اینکه ،آیا
این قانون امروز هم اهمیتی دارد یا نه .برخی فکر
م یکنند اهمیت این قانون دیگر به اندازهی سابق
نیست و امروزه تاکید روی بازی تهاجمی سبب
م یشود تیمهای بی شتری در خانهی حریفان
پیروز شوند .اگر ما به مث ً
ال  ۳۰سال پیش برگردیم،

ضدحمله شامل یک یا شاید دو بازیکن م یشد .اما
امروزه در هنگام ضدحمله پنج یا شاید شش بازیکن
به جلو سرازیر م یشوند و پاسکاری آنها واقع ًا مثبت
و سریع است».
زمان یکه این قانون ب رای نخستین بار اعمال م یشد،
نسبت به یک دیدار زمانبر پل یآف یا انداختن سکه
بسیار ترجیح داشت .نباید فراموش کرد که یک بار
در نیمهنهایی جام اروپایی در  ۱۹۶۵لیورپول پس از
دو تساوی بدون گول ب رابر کلن با پ رتاب سکه راهی
دیدار پایانی شد .در آن زمان که مسافرت هوایی
هنوز این قدر توسع هیافته و قابل اطمینان نبود،
تیمها باید ب رای بازیهای خارج از خانه سفرهایی
پرماجرا انجام م یدادند که بعضا با شرایط غیرمعمول
و دشوار همراه بود .به همین دلیل پیروزیهای خارج
از خانه بهندرت اتفاق م یافتادند و این قانون جدید
بهدرستی نشانهی قدرت تیم مهمان بود .اما در این
دوران ،شرایط بازی در قسمتهای مختلف اروپا
تقریب ًا مشابه است و مسافرتهای هوایی خارجی
دیگر در هالهای از ترس و واهمه انجام نم یشوند.

ورزش

خانهنشيني روسي
به چهار ماه افزايش پيدا کرد

مهاجم ايتاليايي تيم فوتبال فيورنتينا که پيش از آغاز فصل دوباره
مصدوم شد ،ب راي مدتي طوالنيتر از آنچه که تصور م يشد بايد به
استراحت بپردازد .باشگاه فیورنتینا اعالم کرد ،جوزپه روسی ،پس از
عمل جراحی که روی زانوی وی صورت گرفته است ،بین چهار تا
پنج ماه از میادین دور خواهد بود.
روسی  27ساله در آخرین روزهای اردوی پیش فصل بنفشپوشان
فلورانس از ناحیه زانو ،آسیب دید و پس از آن راهی آمریکا شد تا
مشخص شود که او از ناحیه مینیسک آسی بدیده است و باید
تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
عمل جراحی صورت گرفته روی زانوی مهاجم پیشین ویاریال
موفقی تآمیز بوده است اما ب رای تکمیل دوره درمان آن ،وی باید
بین چهار تا پنج ماه استراحت کند.
روسی در حالی خانهنشین م یشود که زمان زیادی از بازگشت او به
میادین نم یگذرد .او در پایان نیمه اول فصل گذشته دچار پارگی
رباط صلیبی شد و تا هفتههای پایانی ،خانهنشین و به همین دلیل
فرصت حضور در جام جهانی  2014را هم از دست داد .پیش از این
گفته شده بود که دوره ریکاوری روسی حداکثر شش هفته به طول
خواهد انجامید.


عذرخواهيلواندوفسکي
از دروازهبان شالکه

در بازي بايرن مونيخ ب رابر شالکه لواندوفسکي شوت
محکمي روانه دروازه شالکه کرد که اين ضربه به گوش
رالف فهرمن برخورد کرد و موجب شد پرده گوشش پاره
شود .در بازی بایرن مونیخ ب رابر شالکه رابرت لواندوفسکی
مهاجم بایرن درحال یکه در موقعیت آفساید قرار داشت،
شوت محکمی روانه دروازه شالکه کرد که این ضربه به
گوش رالف فهرمن برخورد کرد و موجب شد پرده گوشش
پاره شود.
داکتران ورزشگاه موقتا به وضعیت او رسیدگی کردند تا
بتواند به بازی ادامه دهد .اما بعد از بازی وی مستقیما به
شفاخانه رفت .بعد از آن شب ،این دروازهبان هر روز تحت
درمان است تا به شنوای یاش آسیب بی شتری وارد نشود.
روز گذشته ،لواندوفسکی در گفتگو با «بیلد» اظهار داشت:
«ب ینهایت متاسفم .وقتی داور سوت زد و آفساید اعالم
کرد ،دیگر من ضربه را به توپ زده بودم .من در آن مسابقه
چیزی از این آسی بدیدگی نفهمیدم و تازه خبردار شدهام.
ب رای رالف سالمتی آرزو م یکنم و امیدوارم هرچه زودتر با
آمادگی کامل در مسابقات بعدی حضور پیدا کند».


نيمار:برزيلميتواند
قهرمان جهان شود

نیمار در نخستین بازی که کاپیتانی تیم ملی برزیل را بر
عهده داشت بامداد دیروز (شنبه) در دیداری دوستانه موفق
شد از روی یک ضربه ایستگاهی گولزنی کند و تیمش را
به پیروزی یک بر صفر مقابل کلمبیا برساند .وی در بازی
دوستانه سهشنبه سلسائو مقابل اکوادور در نیوجرسی هم
بازوبند کاپیتانی را به بازو خواهد بست.
توگو با شبکه تلویزیونی «اسپورت ت یوی»
نیمار در گف 
برزیل گفت :کاپیتانی تیم در این بازی مسئولیت بزرگی
بود و از اینکه سرمربی ،بازیکنان و کادر فنی برزیل به
من اعتماد کردند ،خیلی خوشحالم ولی باید بگویم که ما
 11بازیکن و یک مربی داریم .همه ما قدرت غرش را داریم
چون یک تیم واحد هستیم .در کنار یکدیگر و در قالب
یک تیم م یتوانیم قهرمان جهان شویم.
از این بازی  73هزار و  429نفر دیدن کردند که رکورد
حضور تماشاگران را در ایالت فلوریدا آمریکا شکست .در
این دیدار کامیلو سونیگا ،مدافع کلمبیا هم حضور داشت
که در مرحله یکچهارم نهایی نیمار را مصدوم کرد و این
اولین برخورد این دو بازیکن پس از آن ماجرا بود.
مهاجم بارسلونایی برزیل در این خصوص گفت :سونیگا
پیش از شروع بازی ،بابت حرکتش در جام جهانی از من
عذرخواهی و ب رای من آرزوی موفقیت در این مسابقه کرد.
کلمبیا همیشه کمی فیزیکی و درگی رانه بازی م یکند
هرچند این هم جزیی از فوتبال است .به هر حال باید
باهوش و در زمین مراقب خودمان باشیم.

رويس :آلمان نبايد اسکاتلند را دستکم بگيرد

هافبک تيم بورسيا دورتموند به همتيم يهايش
در تيم ملي آلمان هشدار داد ،تصور نکنند
شکست دادن اولين حريفشان در مرحله
انتخابي يورو  ،2016کار آساني خواهد بود.
مارکو رویس ،نگران است تیم ملی آلمان
ی خود در مرحله مقدماتی یورو
در اولین باز 
 2016ب رابر اسکاتلند ،غافلگیر شود .تیم ملی
اسکاتلند از یک سال پیش تا کنون شکست
نخورده است و انگیزه زیادی دارد که به طلسم
 16سالهاش ب رای حضور در مرحله نهایی یک
تورنمنت بزرگ بی نالمللی ،پایان دهد .رویس که
چهارشنبه شب در شکست  4بر  2تیم ملی
کشورش در خانه ب رابر ارجنتاین  90دقیقه بازی
کرد ،با هشدار به ژرمنها در خصوص خطری

که مردان گوردون استراکان م یتوانند ب رای
آنها به وجود آورند ،گفت :اسکاتلندیها تا به
حال دو بار کرواسی را شکست دادهاند .تیمشان
قوی است و در سطح باالیی رقابت م یکند و به
خوبی فضاها را م یبندد .ما باید ب رابر اسکاتلند به
مراتب بهتر از بازی مقابل ارجنتاین عمل کنیم.
رویس افزود :مقابل دروازه باید دقی قتر باشیم و
انگیزه بی شتری ب رای استفاده از موقعی تهای
خود داشته باشیم .اسکاتلند قطع ًا این شانس را
دارد که به عنوان تیم دوم از گروهمان صعود
کند .دارن فلچر ،نقش فرماندهای واقعی را ب رای
اسکاتلند بازی م یکند و البته این تیم مهرههای
هجومی خط رناکی هم دارد .ب رابر اسکاتلند باید
با حوصله بازی کنیم.



آرسنال همچنان عالقهمند به جذب فانديک

باشگاه آرسنال ،ويرژيل فانديک مدافع مياني
سلتيک اسکاتلند را ب راي انتقال در ماه جون زير
نظر گرفته است .توپچ یها در روز پایانی پنجرهی
نقل و انتقاالت نیز ب رای جذب ویرژیل فاندیک
مدافع مل یپوش هالندی اقدام کرده بودند ،اما اقدام
آنها بسیار دیر بود .با این حال استع دادیابهای
این باشگاه همچنان این بازیکن را زیر نظر
گرفتهاند و احتمال انتقال او در ماه جون به آرسنال

وجود دارد .آرسنال یها در روز پایانی نقل و انتقاالت
ب رای جذب ماتیا ناستازیچ از منچستر سیتی و ران
فالر از استون ویال نیز اقدام کرده بودند ،اما در هر
دو مورد نتیجهای حاصل نشده بود .به این دلیل
تیم آرسن ونگر همچنان در پوشش دفاع میانی
ضعف دارد و به هنگام باز شدن پنجرهی نقل و
انتقاالت در جون این پست در اولویت اول باشگاه
خواهد بود.



ترديد منچسترسيتي در تمديد قرارداد جو هارت

جايگاه جو هارت در منچستر سيتي پس از
يک شروع سخت در فصل جاري ،بار ديگر در
معرض خطر قرار گرفته است .بهرغم اینکه
مدی ران منچستر سیتی قرارداد بازیکنانی مثل
وینسنت کمپانی ،سرخیو آگوئرو ،داوید سیلوا،
ادین ژکو ،سمیر نصری و الکساندر کوالروف
را در شروع این فصل تمدید کردند ،اما جو
هارت را همچنان در انتظار قرارداد جدید نگاه
داشتهاند .به نظر م یآمد خیال هارت  ۲۸ساله
که دروازهبان تیم ملی انگلیس نیز هست از
بابت جایگاهش در تیم راحت باشد ،اما مانوئل
پیگرینی در این تابستان با پرداخت  ۶میلیون
پوند ویلی کابایرو را به تیم اضافه کرد تا رقابت
جدی ب رای هارت ایجاد کند .سیتی در بازی آخر

خود در لیگ متحمل شکست غیرمنتظرهی
 ۱-۰ب رابر استوک سیتی در ورزشگاه خانگی شد
و در این بازی مامه دیوف توپ را از بین پاهای
هارت وارد دروازه کرد ،هرچند دیگر همتیم یهای
هارت هم در فرار  ۷۰متری دیوف نتوانستند
کاری ب رای توقف او صورت بدهند .هارت در
نیمهی اول فصل گذشته هم ،چند اشتباه
متوالی داشت که در نهایت یکی از آنها منجر
به گول پیروزیبخش تورس ب رای چلسی در
دقایق پایانی شد .در پی این اشتباهات پیگرینی
به کاستل پانتیلیمون دروازهبان دوم تیم میدان
داد و حاال احتمال م یرود او ب رای سه بازی دشوار
تیمش ب رابر آرسنال ،بایرنمونیخ و چلسی در
هفتهی آتی نیز به ویلی کابایرو اعتماد کند.



يوونتوس به دنبال جذب خوان ماتا

خوان ماتا که در جنوری سال جاري در مياني
موجي از هيجان به اولدترافورد آمده بود ،با خريد
فالکائو و ديماريا در تابستان به حاشيه رانده شده
است .قهرمانان ایتالیا امکان خرید خوان ماتا از
منچستر یونایتد در جنوری را مورد بررسی قرار
م یدهند و در صورتی که این هافبک بازیساز
که در ماه جنوری با مبلغ  ۳۵میلیون پوند از
چلسی به جمع یونایتدها اضافه شده بود ،پس از
خریدهای تابستانهی آنها مازاد بر نیاز باشد ،ب رای
خرید او اقدام خواهند کرد.
ماتا در حال حاضر نبرد سختی را ب رای حفظ
جایگاه خود در ترکیب یازدهنفرهی لوییس

فانخال پی شرو دارد و در این راه ،رقبایی مثل
رابین فانپرسی ،وین رونی ،دیماریا و فالکائو را
در مقابل م یبیند.
حال مسووالن یوونتوس پیشرفت او را بهدقت زیر
نظر خواهند گرفت و در صورتی که به دور حذفی
لیگ قهرمانان اروپا راه پی دا کنند و در نتیجه
پول کافی را ب رای هزینه در بازار نقل و انتقاالت
زمستانی در اختیار داشته باشند ،ب رای جذب او
اقدام خواهند کرد.
آنها همچنین جذب آنتونیو والنسیا از منچستر
یونایتد و ماتیا ناستازیچ از منچستر سیتی به
صورت قرضی را نیز دنبال م یکنند.



اسکولز:منچسترنبايدولبکراميفروخت

هافبک سابق يونايتدها معتقد است که اگر
ولبک در روز پاياني نقل و انتقاالت به آرسنال
فروخته نم يشد ،م يتوانست در اولدترافورد
بدرخشد .پل اسکولز تاکید م یکند که
منچستر یونایتد در واگذار کردن ولبک به
آرسنال مرتکب اشتباه شد .انتقال ولبک ۲۳
ساله در لحظات پایانی فرصت نقل و انتقاالت
با قراردادی به ارزش  ۲۰میلیون یورو به آرسنال
نهایی شد تا پوششی ب رای اولیویه ژیرو مهاجم
مصدوم توپچ یها باشد.
موقعیت ولبک در اولدترافورد پس از جذب
رادامل فالکائو فوقستارهی کلمبیایی ـ که او
هم در آخرین فرصتها به یونایتد پیوست ـ
بیش از پیش متزلزل شده بود ،با این حال
اسکولز اعتقاد دارد که این بازیکن م یتوانست
نقشی تعیی نکننده در آیندهی بلندمدت یونایتد
ایفا کند و ضرر یونایت دیها ،سود توپچ یها
خواهد بود.
«طبیعت ًا من به عنوان یک هوادار یونایتد از
این که م یدیدم ولبک اینجا را ترک م یکند

غمگین بودم .احساس من این بود که اگر او
م یتوانست پنجرهی نقل و انتقاالت را پشت
سر بگذارد و در باشگاه باقی بماند ،م یتوانست
بخشی از آیندهی یونایتد در چند سال آینده
باشد .اینکه باشگاهی به بزرگی آرسنال دنی
را به خدمت گرفت نشان م یدهد که اعتبار او
چهقدر باال ست .او هرگز یک مهاجم با  ۲۰تا
 ۲۵گول در یک فصل نخواهد بود ،اما م یتواند
 ۱۰تا  ۱۵گول ب رای آرسنال به ثمر برساند».
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