مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق
پس از این آخرین خبرهای افغانستان ،منطقه و جهان را بدون نیاز به
انترنت ،فقط در بدل  4افغانی در تلفنهای همراه تان دریافت کنید.
برای عضویت ۲۰ ،را به  ۳۰۰۰ارسال نمایید .درپایان هر سه ماه ،به
مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
شماره تماسwww.ufuqnews.com ۰۷۴۴۰۹۰۰۰۰ :
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هماکنون که مینویسم ،در ساعتهای پایانی ششم جدی  1393قرار
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که اتحاد جماهیر شوروی افغانستان را ترک کرد ،حکومت مقتدر ،اقتصاد
قوی ،نیروهای نظامی مجهز و منابع فراوان برای مردم افغانستان برجا
گذاشت .در  1989اتحاد جماهیر شوری بر اساس دیپلماسی منظم،
گفتگوهای بینالمللی مؤثر و توافق منظم میان نیروهای روسیه و
افغانستان کشور را ترک کرد .حکومت صاحب اقتدار بعد از خروج این
نیروها تا  1991همچنان پا برجا بود و تنها در آپریل  1992بر اساس
کمک ایاالت متحدهی امریکا به مجاهدین ،حمایت پاکستان از گروههای
مخالف دولت و عدم حمایت کشورهای اسالمی از حکومت...
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آیا میتوان
به اصالحات در ادارهی
هرات امیدوار بود؟



شهریار

رییس جمهور غنی برای بررسی وضعیت حکومتداری و ایجاد
اصالحات اداری در هرات ،به این والیت سفر کرده است .گفته
میشود آقای غنی با عزم ایجاد اصالحات گسترده و جدی
به هرات رفته است .نظیفاهلل ساالرزی ،سخنگوی ریاست
جمهوری گفته است که رییس جمهور پس از شنیدن گزارش
هیأت بررسی وضعیت امنیتی هرات ،گفته برای سروسامان
دادن به امنیت و وضعیت حکومتداری خوب ،شخصا به این
والیت میرود.
دو هفته پیش و بهدنبال شکایتها از افزایش ناامنیها در
هرات ،رییس جمهور غنی هیأت  21نفری متشکل از
نمایندگان نهادهای مختلف حکومتی ،مشاوران رییس جمهور
و نمایندگان مردم هرات در مجلس نمایندگان را برای بررسی
وضعیت امنیتی هرات به این والیت فرستاد .این هیأت در
آن زمان طی یک کنفرانس مطبوعاتی وضعیت امنیتی هرات
را نگرانکننده توصیف کرده بود .رییس جمهور غنی پس از
شنیدن گزارش این هیأت ،سید فضلاهلل وحیدی ،سرپرست
والیت هرات را از وظیفه سبکدوش کرد و معاونش را
بهجایش گماشت.
گفته میشود که آقای غنی با عزم ایجاد اصالحات جدی در
ادارات حکومتی هرات به این والیت رفته است و میخواهد
در صحبت با مردم ،مسئوالن حکومت محلی و نهادهای مدنی
هرات ،از نزدیک وضعیت حکومتداری در این والیت را
بررسی کند.
این نخستین سفر والیتی رییس جمهور غنی برای ایجاد
اصالحات و آوردن حکومتداری خوب پس از زمان تحلیف
میباشد و از سویی نخستین برنامهی عملی وی در آوردن
اصالحات اداری و حکومتداری خوب .پیش از این بیشتر
عزل و نصبهای رییس جمهور غنی و اقدامات وی در
تغییرات اداری جنبهی سیاسی و تبلیغاتی داشته است .تغییرات
گستردهی او در ادارهی امور و دبیرخانهی شورای وزیران ،از
نخستین اقدامهایش در راستای یکدست کردن این اداره و
آوردن تیم مورد اعتمادش در این اداره بود .عزل و نصبهای
دیگری که در این مدت در مقامهای بلند حکومتی صورت
گرفته ،همگی ناشی از تصمیم عجوالنه یا مشورههای
مقطعی و فوری بودهاند که از سوی اطرافیان وی به خوردش
داده شدهاند .اما تغییرات در رهبری والیت هرات و اکنون
سفر تازهی رییس جمهور به این والیت بهدنبال شکایتها
از افزایش ناامنی و وضعیت بد حکومتداری و نیز گزارش
بررسیهای یک تیم اعزامی صورت میگیرد .به نظر میرسد
که گزارش این هیأت به اندازهای جدی بوده که رییس جمهور
را در رأس یک هیأت بلندپایه به یک سفر غیرمنتظره به این
والیت وادار کرده است.
هرچند تاکنون از جزئیات این سفر و اقدامهای اصالحی رییس
جمهور خبری در دست نیست؛ اما احتمال میرود که آقای
غنی تغییرات گستردهای در ادارات محلی هراتبهوجود بیاورد.
اقدامهای روزهای نخست رییس جمهور در مواردی چون
دیدارهای غافلگیرانه از ادارههای دولتی ،عزل و نصبهای
مأموران ارشد ،بازگشایی پروندههای بستهی فساد اداری و
دادن التیماتوم به نهادهای عدلی و قضایی ،تصامیم مقطعی
و تبلیغاتی بودند .هیچ یک از آن تصامیم به سر نرسیدند و به
نظر میرسد که رییس جمهور نیز دیگر از این جستوخیزها
مانده است.
انتظار میرود که سفر هرات از این جنس اقدامات نباشد ،بلکه
رییس جمهور واقعا اصالحات را در ادارهی حکومت محلی
هرات به میان بیاورد و تغییراتی که احتماال به میان خواهند
آمد ،باید از روی برنامهی سراسری ایجاد اصالحات باشد،
نه تصفیه حسابهای سیاسی و عزل و نصبهای سلیقهای.
مردم افغانستان اراده و تصمیم رییس جمهور غنی را در آوردن
اصالحات و حکومتداری خوب ،از روی همین سفر و نتایج آن
میسنجند .به عنوان نخستین سفر والیتی رییس جمهور برای
آوردن اصالحات و حکومتداری خوب ،این سفر را مردم زیر
ذرهبین شدید دارند و نتایج آن را مدام تعقیب میکنند .بنابراین،
آقای رییس جمهور نباید در نخستین اقدام عملیاش برای
آوردن اصالحات ،مردم را نسبت به حکومتش بیاعتماد بسازد.

اشرف غنی بیش از سی مقام محلی هرات را برکنار کرد

محمد اشرف غنی ،رییس جمهوری کشو ر با سفر
به والیت هرات ،رییس دادستانی ،فرماندهان
ولسوالیها ،شماری از کارمندان گمرک و شمار
دیگری از کارمندان ادارههای محلی هرات
را برکنار کرد .بر اساس دستور اشرف غنی،
ولسوالهایی که بدون شرکت در روند رقابتی ،به
این پستها گماشته شدهاند نیز برکنار شدهاند.
والیت هرات  ۱۵ولسوالی دارد و هر ولسوالی
یک فرماندهی پولیس دارد.
او در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت
که به تمامی مسئوالن امنیتی در هرات دستور
داده است تا مشکالت امنیتی در این شهر را
پایان دهند و هر سه ماه به نمایندگان نهادهای
مردمی در هرات گزارش بدهند .آقای اشرف
غنی بهدنبال افزایش ناامنیها و اعتراضها و
شکایتهای مردم به این والیت سفر کرد .او
قبال هیأتی را به هرات فرستاده بود تا مشکالت

را بررسی کند.
آقای غنی گفت ،بررسی این هیأت نشان داد که
نبود امنیت و حکومتداری خوب ،از مشکالت
اصلی در هرات است و او فورا وارد اقدام شده
است .رییس جمهوری افغانستان همچنین در
صحبتی که با شماری از اهالی هرات داشت ،از
آنها خواست پنج نفر را برای تصدی شهرداری
هرات به او معرفی کنند تا او یکی از آنها را به
عنوان شهردار هرات انتخاب کند.
محمد اشرف غنی همچنین به مردم هرات گفت
که او برنامههایی برای بهبود وضعیت اقتصادی
و رونق کسب و کار در هرات دارد که بعدا اعالم
و عملی خواهد کرد.
رییس جمهور غنی دو روز پیش فضلاهلل
وحیدی سرپرست این والیت را برکنار کرده
بود .پیش از آن از چندین مورد قتل ،آدمربایی و
حمالت خشونتآمیز در این والیت گزارش شده

بودند .در آخرین مورد مدیر آموزش و پرورش
ولسوالی شیندند در  ۱۷قوس به همراه پسر و
یکی از همکارانش در اثر شلیک افراد مسلح
کشته شدند و ضاربان سیزده میلیون افغانی
حقوق معلمان ولسوالی شیندند را از نزد این
مدیر به سرقت بردند.
بهدنبال این رویداد ،رادیو تلویزیون ملیگزارش
داد که اعضای یک گروه چهارنفری که به
سرکردگی فردی بهنام مال اسماعیل در شیندند
«سرگرم فعالیت های تروریستی» بودند ،به
دلیل قتل مدیر معارف شیندند و همراهانش در
عملیات نیروهای ارتش و پولیس کشته شدند.
پیشتر از آن عزیزاهلل نجفی ،عضو پیشین
شورایت والیتی و روحانی بانفوذ شیعه در
ب در اثر تیراندازی فرد مسلح
هرات در  ۲۲عقر 
موتورسیکلت سوار کشته شد و هزاران نفر در
مراسم تشییع جنازهی او خواستار مجازات عامل

یا عامالن قتل این روحانی شدند.
در سالهای اخیر بازرگانان و کسبهکاران
هرات همواره نسبت به ناامنی ،آدمربایی و قتل
تاجران معترض بودهاند و در مواردی هم دست
به اعتصاب زدهاند .ولی محمد حدید ،گزارشگر
بیبیسی در هرات میگوید ،وضعیت امنیتی
هرات نگرانکننده است و رییس اتاقهای
تجارت هرات چند روز پیش به او گفته است که
 ۱۵۰کارخانهدار و سرمایهگذار در دو ماه گذشت ه
سرمایههای خود را از هرات بیرون کشیده و کار
خود در شهرک صنعتی هرات را تعطیل کردهاند.
این نخستین اقدامی است که رییس جمهور غنی
برای انجام اصالحات در هرات روی دست گرفته
است .اما هنوز مشخص نیست این اقدام آقای
غنی تا چه حدی میتواند امنیت را به هرات
بازگرداند و آقای غنی تا چه زمانی میتواند جای
کسانی را که در یک روز برکنار کرده ،پر کند.

 ۴۴طالب در عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند

اطالعات روز :وزارت امور داخله اعالم کرد که
در عملیات نیروهای امنیتی  ۴۴شورشی طالب
کشته و هشت تن دیگر آنان زخمی شدهاند.
در خبرنامهی ارسالی این وزارت به روزنامهی
اطالعات روز آمده است که در این عملیات

مقداری جنگافراز سبک نیز بهدست نیروهای
امنیتی افتاده است .این عملیات در مربوطات
والیتهای غزنی ،قندهار ،پکتیکا ،خوست،
ارزگان ،بدخشان ،جوزجان ،سرپل ،لوگر و کنر از
سوی اردوی ملی ،امنیت ملی و پولیس راهاندازی

شده است .بر اساس خبرنامهی وزارت داخله ،این
عملیات برای پاکسازی بعضی از مناطق از وجود
هراسافگنان و تأمین امنیت بهتر در مربوطات
این والیتها راهاندازی شده بود .در خبرنام ه آمده
است که همچنان نیروهای پولیس ملی  ۱۱حلقه

ماین را از مربوطات والیتهای پروان ،قندهار،
پکتیا و هلمند کشف و خنثا کردهاند .بر اساس این
خبرنامه ،این ماینها بهتازگی از سوی شورشیان
طالب به منظور اعمال تخریبی و تروریستی
جاسازی شده بودند.

پاکستان برای تطبیق توافقنامهی اپتا ارادهی سیاسیندارد

رییس عمومی انکشاف سکتور خصوصی
وزارت تجارت میگوید که مشکالت تخنیکی
توافقنامهی  APTTAو نبود ارادهی سیاسی
میان مقامهای دو کشور موجب ایجاد مشکالت
برای تاجران افغانی شده است .عبدالرحیم
سعیدی گفت« :اول مشکل سیاسی است.
ارادهی کافی و الزم سیاسی در هردو طرف،
بهویژه پاکستان ،برای تطبیق توافقنامه وجود
ندارد».
او دلیل دوم را مسایل تخنیکی عنوان کرد و
گفت« :متأسفانه در آخرین مرحلهی مذاکرات
روی توافقنامهی  APTTAافراد مسلکی از
روند مذاکرات دور شدند و در عوض اشخاصی
آمدند و مواردی در توافقنامه درج کردند که
سبب مشکالت گردید».
رییس عمومی انکشاف سکتور خصوصی عالوه

میکند که برای بیرونرفت از وضیعت فعلی و
مشکالتی که تاجران افغانی همواره با آن مواجه
اند ،افغانستان دو گزینه پیشرو دارد :یکی
عمل باالمثل در مقابل کارشکنیهای مقامهای
پاکستانی و دوم اینکه قبل از تکمیل میعاد پنج
سالهی توافقنامهی اپتا ،آن را فسخ کنند.
جان آغا اقبال ،تحلیلگر افغان مقیم ایاالت
متحده اما به این باور است که فسخ قرارداد
 APTTAموجب افزایش تنشها میان دو
کشور خواهد شد؛ اما عمل باالمثل میتواند
منحیث یکوسیلهی فشار بر پاکستان مؤثر واقع
گردد .آقای اقبال به این باور است که پیشنهاد
حکومت افغانستان بهویژه وزارت تجارت مبنی بر
فسخ قرارداد« ،کارگر واقع نخواهد شد ،برعکس
تشنج بیشتری میان افغانستان و پاکستان ایجاد
خواهد شد».

گزینهی عمل باالمثل
اقبال اما تأکید میورزد که گزینهی عمل باالمثل
از طریق کاهش واردات امتعهی پاکستان و
تجارت با کشورهای واقع در شمال افغانستان،
بر پاکستان فشار وارد خواهد کرد تا بیش از این
مشکل تجارتی و ترانزیتی برای تاجران افغان
ایجاد نکند .اظهارات مقامهای وزارت تجارت
بعد از آن بیان میشود که خان جان الکوزی،
معاون اتاق تجارت و صنایع گفت ،مقامهای
پاکستان برای رفع مشکالت تاجران افغان
اقدامی نکردهاند .به همین دلیل ،تاجران این
کشور همه روزه متحمل خساره میشوند.
محمد اشرف غنی ،رییس جمهور کشور در
سفر رسمیاش به اسالمآباد در مورد مشکالت
ترانزیتی و تجارتی تاجران افغان با مقامهای
پاکستانی صحبت کرد و پاکستان تعهد کر د که

در ظرف یک ماه ،به مشکالت تاجران افغان
رسیدگی کند .الکوزی گفت ،از یازده مورد تا
حال مقامهای پاکستانی دو مسئله؛ یکی موضوع
پاسپورت و ویزه و دیگر مسئلهی جواز را که
از تاجران افغان در بندر کراچی تقاضا میشد،
حل کردهاند و بقیه  ٩مورد توافق شده الینحل
باقی ماندهاند.
به گفتهی مقامهای حکومتی ،در چند سال
گذشته ،واردات افغانستان از پاکستان حدود
دو میلیارد دالر در سال میرسد؛ در حالی که
صادرات افغانستان به پاکستان فقط در حد دهها
میلیون دالر در سال تخمین میشود .پاکستان
بارها تعهد کرده که به مشکالت تاجران افغان
رسیدگی کند ،ولی مقامهای حکومتی میگویند،
سران این کشور وقتتلفی میکنند.
(صدای امریکا)

سپین غر :سناتوران جدید باید به مجلس سنا معرفی شوند

برخی از نهادهای نظارت کنندهی انتخابات در
افغانستان میگویند ،حکومت باید هرچه زودتر
سناتوران جدید را معرفی نماید .شماری از
نهادهای نظارت کننده از انتخابات افغانستان
فیصلههای روزهای اخیر مجلس سنا را
غیرقانونی خوانده و از رییس جمهور میخواهند
که به زودترین فرصت سناتوران جدید را به
این مجلس معرفی کند.
جانداد سپین غر ،رییس ایوا یا دیدهبان
انتخابات افغانستان گفت ،عدم معرفی
سناتوران سبب شده تا نصاب در مجلس سنا
تکمیل نشود و فیصلههای روزهای اخیر آن نیز
غیرمشروع باشند« :از این مسئله ما تشویش
داریم؛ بهخاطر اینکه زمانی که در شورای ملی،

مخصوص ًا در مجلس سنا ،تعدادی از کرسیها
خالی باشند ،طعب ًا اول مشکل نصاب در آنجا
پیش میآید .از طرف دیگر ،فیصلههایی که
آنها میکنند ،بعد از انتخابات شاید ظاهراً
مشروع جلوه نکنند .به همین دلیل است که
باید هرچه زودتر این مشکل حل گردد».
حدود دو ماه قبل ،کمیسیون مستقل انتخابات
 ٢٩عضو شوراهاى والیتی را با توزیع
تقدیرنامهها رسم ًا به حیث سناتور به مجلس
سنا معرفی نمود .کمیسیون مستقل انتخابات
گفته است که از هریک واليت ،يک عضو
شوراى واليتى آن والیت به مجلس سنا
معرفى میشوند.
مجلس سنا  ١٠٢عضو دارد که یکسوم حصهی

آن از سوى رييس جمهور به شکل انتصابى
معرفى میشوند و یکسوم ديگر اعضای این
مجلس از طريق انتخابات شوراهای ولسوالى
انتخاب میشوند .اما در دورههاى گذشته
انتخابات شوراهاى ولسوالى صورت نگرفته و
نمایندههای شوراهای والیتی بهجای شوراهای
ولسوالی به مجلس سنا معرفی شدند.
در همین حال ،هیأت اداری مجلس سنا
میگوید ،تمام آمادگیها بهخاطر مراسم تحلیف
سناتوران جدید گرفته شده و منتظر اشتراک
رییس جمهور در این مراسم هستند .سعید
عزیزاهلل الفتی ،نایب منشی این مجلس گفت:
«به اساس اصول تشریفات ،رییس صاحب
جمهور میآید آنها را تحلیف میدهد .مراسم

تحلیف آنها ماکول شده تا رییس صاحب
جمهور اگر فردا یا پس فردا آمد ،یا هم هفتهی
آینده آمد ،مراسم تحلیف را اجرا میکند و آنها
بهکارشان طور نورمال آغاز میکنند».
با آنکه تاکنون در افغانستان انتخابات
شوراهای ولسوالی صورت نگرفته؛ اما گفته
میشود که به اساس تعهد رییس جمهور غنی،
بسیار زود انتخابات شوراهای ولسوالیها برگزار
میشود .اما بعضی از کارشناسان با اشاره به
ناامنیها میگویند که ممکن است انتخابات
شوراهای ولسوالی به این زودیها صورت
نگیرد و در این دوره نیز اعضای شوراهای
والیتی از شوراهای ولسوالی در مجلس سنا
نمایندگی کنند( .رادیو آزادی)

نمایندهی ملکی ناتو:

ناکامی افغانستان در مبارزه با فساد اداری ،به معنای قطع کمکهای جهانی است

موریتز یوخیمز ،نمایندهی غیرنظامی ناتو در
افغانستان از احتمال قطع کمکها در صورت
ناکام شدن افغانستان در کار مبارزه با فساد
اداری خبر داد .نمایندهی غیرنظامی ناتو در
افغانستان گفت که در حال حاضر افغانستان
تنها بخش بحرانی در جهان نیست؛ از همینرو،
کشورهای کمک کننده موضوع مبارزه با فساد را
در افغانستان با جدیت دنبال خواهند کرد.
موریتز یوخیمز ،نمایندهی غیرنظامی ناتو
در افغانستان در پاسخ به این پرسش که اگر
حکومت افغانستان مشکل فساد اداری را حل

نکند ،کمکها به افغانستان ادامه نخواهند یافت؟
گفت« :بلی ،این کار از امروز یا فردا نخواهد شد؛
اما سرانجام نتیجه همین خواهد بود».
وی ادامه داد« :من مطمئنم که رییس جمهور
غنی و عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی این را
بسیار خوب میدانند .من امیدوارم پس از تشکیل
حکومت آنان این مشکل را با جدیت پیگیری
کنند» .این مقام غیرنظامی ناتو میپذیرد که
خارجیان نیز در فراهم ساختن زمینههای فساد
در افغانستان نقش داشتهاند؛ اما کشورهای
کمک کننده به افغانستان پس از این از مصرف

پولهایشان در افغانستان سخت نظارت خواهند
کرد .در این گفتوگو آقای یوخیمز طالبان را
یک تهدید بزرگ برای افغانستان میداند و تأکید
میکند که حکومت افغانستان برای تأمین صلح
در افغانستان باید از جایگاه نیرومندتری با آوردن
فشارهای نظامی به یک راهحل سیاسی برسد.
یوخیمز در ادامه افزود« :موضوعی که مرا بسیار
خوشبین میسازد ،سفرهای اخیر رییس جمهور
غنی و داکتر عبداهلل به کشورهای منطقه است و
کم از کم آنان آمادگیهایشان را برای گفتوگو
با طالبان بر بنیاد شروط محدود اعالم میکنند».

این مقام ناتو ادامه داد« :این کار مرا امیدوار
میسازد و سرانجام یک راهحل سیاسی نیز به
میان خواهد آمد .فکر میکنم رسیدن به یک
راهحل سیاسی از طریق فشار نظامی یگانه
راه پیشرفت در این روند است» .هرچند آقای
یوخیمز بسیج و آموزش نیروهای هوایی افغان
را یکی از نیازهای نیروهای ارتش میداند؛
اما میگوید که تا هنگام آماده شدن نیروهای
هوایی افغانستان ،نیروهای امنیتی کشور باید بر
داشتههای کنونی خود تکیه کنند.
(طلوع نیوز)

استراتژیخروجنیروهایناتوازافغانستان


قطع رابط ه بدون هرجومرج
هماکنون که مینویسم ،در ساعتهای پایانی ششم جدی
 1393قرار دارم .در چنین روزی نیروهای نظامی اتحاد
جماهیر شوری سابق وارد افغانستان شدند .نوشتههایی وجود
دارند که مدعی «شکست» نیروهای روس در افغانستان
هستند .چنین ادعایی اص ًال درست نیست؛ زیرا زمانی که
اتحاد جماهیر شوروی افغانستان را ترک کرد ،حکومت مقتدر،
اقتصاد قوی ،نیروهای نظامی مجهز و منابع فراوان برای
مردم افغانستان برجا گذاشت .در  1989اتحاد جماهیر شوری
بر اساس دیپلماسی منظم ،گفتگوهای بینالمللی مؤثر و
توافق منظم میان نیروهای روسیه و افغانستان کشور را ترک
کرد .حکومت صاحب اقتدار بعد از خروج این نیروها تا 1991
همچنان پا برجا بود و تنها در آپریل  1992بر اساس کمک
ایاالت متحدهی امریکا به مجاهدین ،حمایت پاکستان از
گروههای مخالف دولت و عدم حمایت کشورهای اسالمی از
حکومت کابل و قطع کمکهای اقتصادی روسیه ،حکومت
نجیب رو به ضعیفشدن گذاشت و در موقعیت دفاعی قرار
گرفت و سرانجام متالشی شد.
روسها در اپریل  1978نور محمد ترکی را در افغانستان
صاحب قدرت ساختند .در زمان ترکی جنگهای درونحزبی
و قوت مجاهدین باعث شدند که حفیظاهلل امین در سپتامبر
 1974در ارگ جای بگیرد .برجنف در  1982مرد و یوری
اندروپف جای برجنف را گرفت و در سال  1984کونستانتین
چرینینکو به قدرت رسید؛ اما در  1985مرد و میخاییل
گرباچف در همین سال به قدرت رسید .مرگومیر رهبران
حزب کمونیست هرکدام بهنوبهی خودشان تأثیرات منفی و
سوء بر دولت کابل برجا میگذاشت .اما با به قدرت رسیدن
گرباچف ،شرایط در افغانستان عوض شد .مردم افغانستان
خونینترین سال حضور نیروهای روسیه را در این کشور
تجربه کردند .در فبروری  1986گرباچف نخستین اعالمیهی
خروج نیروهای روسیه را از افغانستان صادر کرد .در سال
 1980جامعهی بینالمللی ،شامل  104کشور ،به یکصدا
خواهان خروج قطعی نیروهای روسیه از افغانستان شدند.
در  4آپریل  1988توافق نهایی خروج نیروهای روسیه از
افغانستان با جامعهی جهانی امضا شد که بر اساس آن امریکا
از حمایت مجاهدین دستبردار ش د و پاکستان در امور داخلی
افغانستان مداخله نمیکرد .روسیه میتوانست به حکومت
مرکزی افغانستان پس از خروج از این کشور کمک اقتصادی
و نظامی فراهم آورد که در بخش اقتصادی افغانستان ساالنه
 4میلیارد دالر از روسیه دریافت میکرد .چنین توافقی زمانی
صورت میگرفت که افغانستان از لحاظ وارد کردن سالح
و مهمات میان سالهای  1990-1986چهارمین کشور در
جهان بود و این رقم بعد از خروج نیروهای روسیه همچنان
میتوانست ادامه یابد.
مختصری در مورد حضور نیروهای روسیه در افغانستان و
شرایط آن زمان ما را بهسوی تفصیل موضوع میکشاند؛
زیرا دستیابی به توافق یادشده کا ِر آسانی نبود .گرباچف
در جلسهی پولیتبرو در نوامبر  1986اعالم کرد« :تا این
دم ما برای  6سال در افغانستان حضور نظامی داریم .اگر
با جامعهی جهانی به توافق نرسیم ،این حضور میتواند تا
 20الی  30سال دیگر نیز ادامه یابد » .اندری گرومیکو ،
وزیر خارجهی سابق روسیه که حاال رییس اجرایی حزب
کمونیست بود« ،افغانستان را از منظر یک ایالت دور» میدید
که میتوانست با حضور نیروهای روسیه به «ایالت نزدیک»
مبدل شود .چنین تیوریای زمانی میتوانست عملی شود
که مرد ایدهآل مسکو در کابل قدرت را بهدست میگرفت.
حفیظ کنار زده شد و کارمل وارد میدان سیاست افغانستان
شد .ببرک کارمل از شاخهی پرچم که بیشترین اعضای این
شاخه را تاجیکها و ازبیکها تشکیل میدادند ،نمایندگی
میکرد .حفیظاهلل امین حکومت را «پشتونیزه» کرده بود؛
زیرا اکثریت اعضای شاخهی خلق که حفیظ به آن پیوند

عبدالرحمان رحمانی
بخش دوم

داشت ،پشتونها بودند .در جدال میان دو شاخهی کمونیست
در افغانستان 3500 ،تن از اعضای پرچم کشته شده بودند
و از همینرو ،کارمل اعضای برجستهی حزب خلق را یا
تبعید کردیا زندانی ساخت .در کنار اختالفات داخلی میان دو
شاخهی حزب اما کارمل چهار اولویت کاری برای حکومتش
مشخص کرده بود :تغییر وضعیت از کمونیسم به اسالم و
احترام گذاشتن به آموزههای اسالمی ،تقویت نهادهای
توساز مساجد و اعمار مدارس در مناطق
اسالمی و ساخ 
مختلف افغانستان .ایجاد پولیس (سارندوی) برای رویارویی
با مجاهدین .برقراری ارتباط با موسفیدان و کالنهای
مناطق ناامن در افغانستان و در نهایت جلب حمایت روسیه و
برقراری ارتباط مجدد با مسکو.
کارمل مرد مسکو بود؛ اما مرد ایدهآل نبود .او از مریضی قلبی
و جگر رنج میبرد .فشار بلند خون کالفهاش کرده بود و
دایمالخمر بود .عوامل فوق باعث میشدند که کارمل در امور
مملکتداری تنبل ظاهر شود و آهست ه آهسته محبوبیتش را
نزد مسکو از دست بدهد .در مسکو ذهنیتی غالب شده بود که
پس از خروج نیروهای روسیه از افغانستان ،کارمل نمیتواند
حکومت افغانستان را حفظ کند .از همینرو ،در بیست و
هفتمین اجالس حزب کمونیست برای افغانستان ،کارمل در
سخنرانیاش بیخیال از کنار برنامهی خروج نیروهای روسیه
از افغانستانگذشت که مورد استقبال رهبران کمونیست واقع
نشد .در مارچ  1986برای تداوی به روسیه رفت و در 5
می  1986قبل از هفتمین نشست جنیف ،داکتر نجیباهلل
به قدرت رسید.
نجیب که در زمان ریاست خاد در «آدمکشی» شهرهی آفاق
گشته بود ،برای بهدست آوردن قدرت بیشتر هنگامی که
 40سال داشت ،در  1987اعالم ریاست جمهوری کرد و در
کنار آن فرماندهیاعالی قوای مسلح را نیز به عهده گرفت.
نجیب ،این مرد بلندقامت از گردیز که به قوم احمدزی تعلق
داشت و مدتی را در اروپا نیز سپری کرده بود و خانمش
میتوانست انگلیسی صحبت کند ،با موجودیت اعضای
تاجیک و ازبیک در شاخهی حزبش ،به مشورهی خانمش،
اشتباه حفیظاهلل امین را مرتکب شد و ارگ و اطرافیان ارگ
و همچنان کرسیهای کلیدی حکومت را به پشتونها واگذار
کرد .با چنین ذهنیت قبیلهای اما هرگز نتوانست افغانستان
را به ثبات دایمی سوق دهد .در  1986قانون اساسی را
برای تقویت احزاب تغییر داد .طرح آشتی ملی و آتشبس
با مخالفان را پایهریزی کرد که بر اساس آن خواستار
حکومت ائتالفی شد .جمهوری دموکراتیک افغانستان را به
«جمهوری افغانستان» تغییر نام داد و در « 1988پرچم» را
به «حزب وطن» تغییر نام داد .بهشمول رییس جمهور و چهار
معاونش ،دو نفر پرچمی ،یکنفر خلقی و دو نفر غیرحزبی در
حکومتاش حضور داشتند.
حکومت نجیب دارای س ه نهاد پرقدرت امنیتی بود .وزارت
دفاع  132000پرسونل ،سارندوی  70000و خاد 100000
پرسونل داشت که در مجموع بالغ بر  302000پرسونل
میشد .در این هنگام بر اساس آمارهای حکومت نجیب،
مجموع مجاهدین به  173000نفر میرسیدند که به
 4530گروه خرد و بزرگ در سراسر افغانستان و مناطق
مرزی پاکستان تقسیم میشدند .مجاهدین برای نخستین
بار حمالت سیستماتیک و گروهی و همهشمولشان را از
جاللآباد آغاز کردند که توسط نیروهای امنیتی شکست
خوردند .در بدخشان و قندوز نیز با شکست گسترده مواجه
شدند .چنین به نظر میرسید که حکومت داکتر نجیب بتواند
توگو به توافق برسد؛
با مجاهدین یا از راه جنگیا از راه گف 
اما در  1988نخستین مرکز جاللآباد از نیروهای نظامی
روسیه به حکومت افغانستان تحویل داده شد.
سربازان روسیه قبل از خروجشان از این مرکز ،پارکها را
پاک و تمیز کردند .سالحها را امتحان و مهمات را انبار
کردند .غذا ،مواد سوخت و سایر وسایل لوژستیکی س ه ماهه را

برای نیروهای بومی اختصاص دادند .ساختمانهای تخریب
شب قبل از خروج از این
شده را دوباره ترمیم کردند .حتا ِ
مرکز سربازان،بیرون از پارکها خوابیدند تا مرکز را بهصورت
منظم و حرفهای و به شیوهی انساندوستانه به همکاران
افغانیشان واگذار کنند .فردا نیروهای افغانی تمام سالحها را
ِ
بعد از امتحان مکمل تسلیم شدند .صبح روز  19می 1988
آخرین سرباز روسیه از این مرکز خارج شد و پس از چاشت
آن روز تمام وسایل نظامی ،فرنیچر ،رادیوها ،تلویزیونها،
ایرکندیشنها و سایر وسایل در بازار ننگرهار به لیالم گذاشته
شدند .فرماندهی که این مرکز را از نیروهای روسیه تسلیم
گرفته بود ،شام همان روز از حکومت مرکزی خواستار مواد
غذایی و مهمات شد .همان فرماندهی که سه ماهه مواد
غذایی و لوژستیکی را از نیروهای روسیه تسلیم شده بود.
ی که جنرال گروموف به عنوان آخرین فرد روسی از
زمان 
افغانستان خارج شد ،نیروهای روسیه تنها  39نفرشان را در
پروسهی خروج از یک کشور جنگزده از دست داده بودند.
در میان روزهای  7-2مارچ  1990شهنواز تنی ،وزیر دفاع
داکتر نجیب به حکمتیار پیوست و از سوی حکومت نجیب
شکست محکمی را متقبل شدند .دومین امتحان در برابر
نجیب توسط مجاهدین در جاللآباد آغاز شد .ماههای جون
و جوالی حکومت در برابر مجاهدین در جاللآباد جنگید
تا مجاهدین را مغلوب ساخت .چنین به نظر میرسید که
حکومت نجیب روزهای پایانیاش را حساب میکند .در
 31اکتبر  1991حکومت از کمک اقتصادی روسیه محروم
شد .مسکو حکومت ایالت «دورافتاده» و در حال «نزدیک
شدن» را به کلی فراموش کرده بود .مورال سربازان روزبهروز
تضعیف میشد و در این زمان جنرال دوستم برای تسخیر
کابل به مجاهدین پیوست و باالخره در  29آپریل 1992
مجاهدین وارد کابل شدند و تاریخ افغانستان یکبار دیگر
شاهد بزرگترین خونریزیهای وحشیانه گشت.
مقایسهی حضور امریکا با روسیه
خروج نیروهای روسیه از افغانستان به هیچ عنوا ن «شکست»
روسیه قلمداد نمیشود .حتا شکست حکومت برجا مانده از
روسها نیز نمیتواند موقعیت استراتژیک روسیه را زیر سوال
ببرد؛ زیرا نیروهای روسیه نمونهی بارزی از انساندوستی
و حمایت از «نیروهای دوست» را از خود برجا گذاشتند.
تنها متالشی شدن اتحاد جماهیر شوری باعث قطع رابطهی
مسکو با کابل شد و همین قطع رابطه زمینهی شکست
حکومت نجیب را فراهم آورد؛ زیرا حکومت نجیب تا آخرین
مراحلی که هنوز کمک اقتصادی و نظامی روسیه قطع نشده
بود ،توانایی رویارویی با مجاهدین و گروههای شبهنظامی را
داشت .خروج نیروهای جنگی از یک کشور جنگزده زمانی
میتواند «موفقیتآمیز» باشد که برای نیروهای دوست
شرایط الزم بقای «حکومتداری» را فراهم آوریم .کاری
که روسیه با مردم افغانستان کرد .هرگز روسیه تجهیزات و
وسایل نظامیاش را در افغانستان به مانند ایاالت متحده به
حراج نگذاشت .توپ ،تانک ،هواپیما و سایر سالحهای خفیف
و ثقیل را از حکومت نجیب دریغ نکرد .کاریکه امریکاییها
در طول  14سال گذشته کردند.
شرایط بهمراتب بهتری اما برای امریکا نسبت به روسیه در
افغانستان وجود دارد .کشور پاکستان همواره ادعا کرده است
که یک کشور متحد امریکا است و امریکا را در رسیدن به
منافعش کمک میکند .امریکا میتواند با کمک پاکستان
و فشار آوردن بر پاکستان ،طالبان و سایر نیروهای مسلح
مخالف دولت را بر میز مذاکره بنشاند .این در حالی است
که پاکستان هرگز به کشور «متحد روسیه» مبدل نشده بود.
جامعهی جهانی به هر نحوی که بوده در طول  14سال از
جنگ امریکا در افغانستان حمایت کرده است ،چیزی که
روسیه هرگز نتوانست از آن بهرهمند شود .اکثر کشورهای
اسالمی که همواره در برابر روسیه جلس ه باالی جلسه و
کنفرانس باالی کنفرانس دایر میکردند و خواهان خروج
نیروهای روسیه از افغانستان میشدند ،از جنگ امریکا در
افغانستان حمایت میکنند .از همه مهمتر ،وضعیت داخلی
در افغانستان بهمراتب بیشتر به نفع امریکا است .تصویب
امضای پیمان امنیتی در لوی ه جرگهی مشورتی ،حمایت قاطع
مردم افغانستان را از امریکا نشان میدهد .این در حالی است
که اکثریت قاطع مردم افغانستان،از زن و مرد ،خواهان خروج
نیروهای روسیه از افغانستان بودند .در زمان اشغال شوروی
تعداد مخالفان مسلح دولت به  173000نفر میرسید که این
رقم در زمان امریکا بهمراتب کمتر و بالغ بر  20تا  30هزار
نفر است.
ــــــــــــــــــــــــ
1  Yuri Andropov
2  Konstantin Chernenko
3 Mikhail Gorbachev
4  Politburo
5  Riaz M. Khan, Untying the Afghan
Knot: Negotiating Soviet Withdrawal,
Lahore: Progressive Publisher, 1993, 1120.
6 Andrei Gromyko
7  General Gromov
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

من قیافهام به کارشناسی نمیخورد!

از کنار خانهی وزیری میگذرم .سرک پیشخانهی وزیر را قرار است قیر
ی بدرفت بسازند .جوی
کنند! دو طرف این سرک را قالب بسته که جو 
محترم مقداری آباد شده ،در یک قسمت کمرش شکسته ،آن قسمت،
خانهی وزیر قرار دارد .در آن قسمت جوی آباد نشده و احتما ًال تا این
جوی آباد نشود ،کار قیرریزی و لنگرزنی سرک هم متوقف خواهد بود .من
وزیر نیستم که بدانم چرا جوی در حد خانهی او ،از کمر شکسته؟ ظاهراً
دیوارهای سنگین محافظتی او مانع کندن و قالب کردن جوی شدهاند؛ اما
رانندهای که مسافرش منم ،باور دیگری دارد .او میگوید ،متأسفانه بهجای
اینکه وزیران ما الگوی خوب برای دیگران باشند ،همیشه از زور خود
استفاده نموده و مانع میشوند .از او پرسیدم که با این وزیران چه کار باید
کرد؟ گفت« ،مه نمیفامم .اینا یک روز میشنوی که جاسوس پاکستان
اس .روز دیگه میشنوی که رفیق طالبا اس .یک روز دیگه میشنوی که
امریکاییا به اینا جایزه داده .هیچ سور ای وزیرا مالوم نیس ».راننده از من
سوال کر د که به نظر تو چه کار کنیم همرای ای وزیرا؟ من گفتم« ،واهلل مه
هم نمیفامم .تو خو حداقل گپای باال را میفامی ،مه خو تا حالی امی گپاره
هم نمیفامیدم .البته ببخشید که این وزیر متوقف کنندهی کار و بازسازی
را به معرفی نگرفتم .چند نشانی از آن میدهم و مستقیم ًا معرفی نمیکنم.
این وزیر در برگزاری مراسم دعا ،شوق وافر دارد که یک بار از برکت دعای
او ،یک دخترک مظلوم به جایزهی نوبل رسید .در انتقال پول مکاتب به
طالبان ،نیروی ماهر دارد .گفته میشود ،طالبان از آن پولها بمب میسازند
و سرک ویران میکنند ،یا هم مکاتب دیگر را به آتش میکشند .یک بار
آن وزیر اوج گرفته بود و شرط مانده بود که اگر اشتباهی در کتابهای
درسی معارف یافتید ،من حاضرم از وزارت استعفا بکنم .فردایش فیسبوک
پر شد از عکس کتابهایی که در آن علوم اجتماعی را علوم اجمتاعی
نوشته بود و هزاران مورد دیگر! از اینها که بگذریم ،خانهاش تیر شده از
پل سرخ به سمت دهبوری است .نامش فاروق است ،تخلصش نام یکی از
والیتهای افغانستان است که مشهور به وردک میباشد .البته در کنار این
وزیر ،کسی دیگری هم اجازهی ساختن جویچه را نداده که به قول آن
راننده ،مشهور به بچهی شربت (توبه الحول میخوانم) میباشد .او هم در
رقابت با آن وزیر ،اجازهی ساختن جویچه را نداده است .خوب ما به پل
سرخ رسیدیم .او کرایهاش را گرفت و من راهم را! در مسیر راه با خودم عهد
کردم که در این مورد فکر نکنم؛ چون کاری از دست من ساخته نیست .اگر
من بروم از وزیر سابق بپرسم که چرا مانع ساختن سرک میشوی ،احتمال
اینکه همان دقیقه از آن ماشینهای آدمپچککن بخواهد و مرا جزو
سرک بسازد ،زیاد است .یا اینکه مرا مدتی در آفتاب نگهدارد تا قاق شوم،
بعدش یک کاله سرم بگذارد و عکسم را در تلویزیونها نشر کند که این
آدم آمده بود انتحاری کند؛ اما ما آن را دستگیر کردیم .خوب از این حرفها
بگذریم .در مسیر راه ،به این فکر میکردم که مث ً
ال یک نفر چهل-پنجاه
تا مشاور داشته باشد ،این مشاوران چه غلطی برای آن شخص میکنند؟
مخصوص ًا وقتی میبینیم خود همان شخص ،مثل غدهی سرطانی مانع
ی جامعه میباشد .شما هم حتم ًا شنیدهاید که وزیر معارف ما چقدر
خوش 
مشاور داشت .تعداد دقیقش یادم نیست؛ اما مطمئنم از چهل مهل بیشتر
بود! کاش یکی از آن مشاوران به این وزیر یاد میداد که به تناسب مقام و
شهرتش ،برای جامعه مفید باشد ،نه مانع! سرک منظم و هموار ،در کابل
نعمت است .وقتی شهرداری از هر طریقی میخواهد سرکی را آباد کند،
نباید مانعش شویم و کارش را ماهها یا سالها به تعویق بیاندازیم .در آخر
به این نتیجه رسیدم که قصهی مشاور در این کشور مفت است .چرا؟
چون مشاو ر هزار تیوری بلد است؛ اما زمینهی عرضهی تیوری ،خام است
و تیوری جان نمیگیرد .من کارشناس نیستم که این مسئله را موشگافی
کنم؛ اما همینقدر میدانم که ساختارهای بنیادی ما ،در جبههی مخالف
تیوریهای ظریف و پیچیدهی مشاوران قرار دارند .حال آنکه مشوقهای
مالی ،باعث میشوند که ما رنج مدام داشته باشیم و آنها گنج مدام! آنها
از گنج خود زندگی بخرند و ما با رنج خود زندگی مصرف کنیم .گیج
شدید؟! اگر واضح بگویم ،شما شنیدهاید که افغانستان تریاک زیاد تولید و
ترافیک میکند .در ضمن ،این کشور پر از کارشناس مبارزه علیه تریاک
است ،کارشناسانی که مقام مشاوریت را هم دارند .خوب چرا تریاک کم
ال ملکیت اراضی مشخص و ثبت دولت
نمیشود؟ دلیلش این است که او ً
نیست .دوم ًا این ملکیت اراضی ،ناعادالنه است و زمینهای مرغوب ،دست
آدمهای ناباب افتاده که تحت فشار یا آزادانه آن را تریاک میکارند ،وگرنه
مث ً
ال فرض کنید که ملکیت اراضی والیت هلمند پیش دولت ثبت باشد و
مالکان بزرگ و کوچک زمین هم مشخص ،دولت خیلی راحت میتواند
از این مالکان گزارش کشت و محصوالتشان را بطلبد .نه من از خیر
کارشناسی میگذرم .اص ً
ال قیافهام به کارشناسی نمیخورد .شما هم بروید
به سیل خانهی آن وزیر و ببینید که چه زیبا مانع بستن و پختهکردن
جوی بدرفت کنار سرک شده و کار را به تعطیلی کشانده! فکر نکنید این
مسئله کوچک است و ارزش تأمل را ندارد ،همین کوچک کوچکها باعث
میشوند که این روزها سرب و زغال سنگ تنفس کنیم.
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افغانستاندرنگاه

سربازان جهل

منبع :فارین پالیسی

نویسندهDavid Rothkopf :
برگردان :حمید مهدوی

چرا طالبان در جنگش علیه آینده برنده نخواهند بود؟

پایان مأموریت آیساف در افغانستان؛

پیامدهای مثبت و منفی آن
برای منطقه چه بود؟
نویسنده :ویتالی ولکوف
منبع :دویچهوله (سرویس روسی)

کشورهای آسیای مرکزی سیزده سال را در مجاورت حضور نیروهای ناتو و مأموریت
آیساف در افغانستان ،بهسر بردند .در پایان سال جاری ،مأموریت خاتمه مییابد و
کارشناسان اکنون نتایج این حضور و مأموریت برای منطقه را بررسی میکنند.

به تاریخ سی و یکم دسامبر سال روان -پس از سیزده سال حضور نظامی -مأموریت نیروهای کمک به امنیت
افغانستان (آیساف) پایان مییابد .به تاریخ هشتم دسامبر ماه جاری ،در کابل پرچم کشورهای ناتو از سوی ستاد
نظامی ائتالف ،پایین کشیده شد .با شروع سال  ،2015نیروهای ائتالف با کمیت کمتری از نظامیان ،مأموریت
جدیدشان را برای آموزشدهی نیروهای امنیتی افغانستان روی دست میگیرند .اما اکنون سوال این است
که عملیات ضدتروریسمی که در اواخر سال  2001از سوی امریکا و متحدانش و همینطور از سوی ائتالف
بینالمللی علیه طالبان و القاعده روی دست گرفته شد ،نزد کشورهای آسیای مرکزی چه انعکاسی داشت؟
افغانستان بیثبات
ِ
به باور گونترناب ،کارشناس آلمانی در مسایل افغانستان ،نکتهی کلیدی برای پاسخ به این پرسش ،عبارت از
این است که میبینیم اوضاع افغانستان در ختم مأموریت آیساف همچنان بیثبات و ناآرام است .گونترناب در
مصاحبهاش با دویچه وله اظهار داشت که «اورزوال فون دیرالین ،وزیر دفاع آلمان در سفرش به افغانستان
(دو شنبه ،سیزدهم دسامبر سال روان) بهطور غیرمستقیم تأیید کرد که برخالف توافقات قبلی ،ممکن است
سربازان آلمانی در افغانستان باقی بمانند».
به عقیدهی او ،گرچه پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان« ،طالبان» تالش میکنندموقف سیاسیشان
را تقویت کنند؛ اما طالبان برای جمهوریهای آسیای مرکزی یک تهدید بزرگ شبیه آنچه که قبل از سال
 2001بود ،به شمار نمیرود .قرار نیست طالبان فراتر از مرز افغانستان به گسترش ایدیولوژی خود مبادرت
ورزد .همچنین به گفتهی گونترناب« ،یک مسئلهی دیگر نیز وجود دارد؛ امروز طالبان مثل سیزده سال قبل
در مناطق تحت نفوذشان امکاناتی را در دست دارند که از طریق آن به حمایت گروههای رادیکال اسالمی در
آسیای مرکزی میپردازند».
آندری سیرینکو ،کارشناس روسی در مرکز مطالعات افغانستان امروز ( )ЦИСАخاطرنشان میسازد که
کشورهای آسیای مرکزی بیش از نصف  22سال استقالل خود را در همسایگی حضور نیروهای ناتو که در
افغانستان در چارچوب آیساف در حال انجام مأموریت بودند ،بهسر بردهاند .بنابراین ،واقعیت این است که بهجز
قرغیزستان ،سایر جمهوریهای آسیای مرکزی ثبات خود را حفظ کردهاند .این مسئله تا حدود زیادی به دلیل
حضور غرب در برابر گروههای رادیکال و گروههای مخل امنیت بوده است.
آندری سیرینکو میافزاید« ،حضور نیروهای ناتو در افغانستان (سال  )2001در حالی اتفاق افتاد که دامنهی
سال  ،2000افغانستان شاهد فعالیت
نفوذ «اسالم ملیگرا» تا خاک آسیای مرکزی هم رسیده بو د و در خالل 
گروههایی تحت نام جهادگرایان بود؛ اما پس از حضور ناتو در افغانستان ،این گروهها به نحوی متشتت شدند
و امروزه نمونههایی از آن در عراق و سوریه سر بلند کردهاند .آمادگی ناتو برای مبارزه با گروههای نامبرده در
خاک افغانستان ،تا حدود زیادی امنیت رژیمهای موجود در آسیای مرکزی را نیز به همراه آورد و از طرف دیگر،
جهادیستهای قفقاز روسیه را نیز کمی گوشهگیر کردند».
پیامدهای منطقهای خروج ناتو
به اعتقاد شماری از کارشناسان ،ختم مأموریت ناتو در قدم نخست باعث افزایش تولید مواد مخدر خواهد شد.
آندری سیرینکو به این نظر است که رهبری ناتو در میانهی سال  ،2000مبارزه با تولید مواد مخدر را به عنوان
بخشی از وظیفهی نیروهای امنیتی افغانستان و نهادهای مدنی این کشور قلمداد میکرد.
بوکار غیرقانون ی درگیر شدند.
به گفتهی سیرینکو« ،البته بخشی از نیروهای امریکایی در توسعهی این کس 
شخص ًا عکسهایی را در همین زمینه مشاهده کردم که در هنگام برداشت محصول تریاک ،سربازان امریکایی
شخص ًا از مزارع حفاظت میکنند؛ زیرا فرستادههایی از روسیه ،ایران و جمهوری خلق چین بر این فرایند
نظارت داشتند .در تاجیکستان ،ازبکستان ،قرغیزستان و ترکمنستان نیز افراد و اشخاصی بودند و هستند که
ت دست دارند .من هیچ عجلهای ندارم که بخواهم رشد تولید تریاک افغانستان را با عملیات ناتو
در این تجار 
پیوند دهم».
گونترناب ،همکار آلمانی سیرینکو به این نظر است که «باید تو جه داشت« ،طالبان» در مقایسه با سایر
پشتیبانان خود ،نگاه سختگیرانهتری نسبت به تولید مواد مخدر داشتند .در پیوند به این موضوع ،کسانی که
در صدد عزل مال عمر و محرومیت او از قدرت بودند ،با خروج نیروهای ناتو حسابشان فرق خواهد کرد.
بهخصوص زمانی که موقف سیاسی طالبان قویتر شود».
گونترناب به این مسئله نیز اشاره میکند ک ه تهدید جدی ناشی از خروج ناتو برای کشورهای آسیای مرکزی
عبارت از این است که مهمات نظامی ایاالت متحدهی امریکا و متحدان آن بهدست افغانهای پراکنده در
سراسر کشور بیفتد« .قب ًال در کشور افغانستان اسلحه تحت کنترول نبود و به لطف عملیات ناتو ،این مشکل
تا حدی حل شد».
«ماناس» ،پایگاه تبادله از طریق فساد مالی
آندری سیرینکو در مصاحبهاش با دویچه وله در بارهی گراف فساد اداری در افغانستان که در زمان حضور
ت نیز سخن میگوید .به گفتهی او ،در قرغیزستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان
نیروهای ناتو رونق گرف 
ت که در بخش مواد سوختی نظیر بنزین ،دیزل ،سوخت
نسلی از تاجران نزدیک به مقامهای دولتی شکل گرف 
جت و همچنین مواد غذایی و غیره به یک نوع تجارت غیرقانونی پرداختند.
او اشاره میکند که «این افراد به لطف نزدیکی با نخبگان حاکم و شریک در قدرت ،طی سیزده سال برای
قاپزنی بیشتر ،توانستند یک ساختار باثبات را بهوجود بیاورند .خروج ناتو میتواند یک اخطار جدی به
بوکار ایجاد شدهی این دستهها باشد و معلوم نیست که این مقامها از این پس چه رویکردی را اتخاذ
کس 
میکنند».
بهطور جداگانه ،او به پایگاه سابق نظامیان امریکا در میدان هوایی «ماناس» قرغیزستان اشاره میکند .به
گفتهی وی« ،به کمک طرحهای فسادآمیز ،پایگاه دیپلماسی امریکا کار خود را پیش برد .اما روسیه میداند
که در زمان رییس جمهور سابق ،قربان بیگ باقییف ،شبیه به این نقشهای ایجاد شد تابتواند با استفاده از
پولهایی که از راه فساد بهدست میآیند ،طرحهایش را پیش ببرد .به همین خاطر ،او نتوانست از سقوط رژیم
خود ،آنهم صرف ًا بهخاطر حضور امریکا در «ماناس» جلوگیری کند».
سیرینکو نهایت ًا نتیجهگیری میکند که با نفوذ تشکیالت ناتو به منطقه ،پروژههای غربی زیادی نیز وارد کار
شده و سازمانهای غیردولتی زیادی فعال شدند .در همین ارتباط ،میشود گفت که حضور ائتالف در افغانستان،
تنها راه برای پیشبرد چنین مقاصدی بود« .ناتو باعث شدمیان گروههای حاکم و دخیل در قدرتیا گروهی
از اپوزیسیونهای همیشه طرفدار غربیها ،یک رابطهی دوامدار با غرب ایجاد شود».

جهادیها بیهودهترین جنگ ممکن را پیش میبرند.
احتماال این جنگ ،ناامیدی بیمعنای موجود پشت
وحشیگری آن را توضیح میدهد .آنها علیه امریکا
یا غرب یا رژیمهایی که بهدنبال پایان دادن به خشونت
آنها اند ،نمیجنگند .بلک ه دشمن آنها ،آینده است.
هفته پیش ما یکبار دیگر
به این دلیل است که دو 
شاهد شرارتهای آنها بودیم ،شرارتهایی که لجامش
در برابر کودکان مکتبی در پاکستان و یمن رها شد.
بیش از  130دختر و پسر در مکتب دولتی ارتش در
پشاور کشته شدند و بهطور کلی ،آمار تلفات در زمان
نوشتن این مقاله 145 ،تن بود .دو موتر بمبگذاری
شده در جنوب صنعا در یمن یک اتوبوس مکتب را نابود
کردند و  15دختر را کشتند.
مالله یوسفزی ،فعال  17ساله در عرصهی آموزش
و پرورش و برندهی جایزهی نوبل که شورشیان
در سال  2012به صورتش شلیک کردند و ظاهرا با
دیدن چشمانداز تحصیل دختران و زنان حیرتزده
شده بود ،در بیانیهای گفت« :کودکان بیگناه در
مکتبشان هیچ جایی در اینگونه وحشت ندارند .من و
میلیونها تن دیگر در سراسر جهان برای این کودکان
که برادران و خواهرانم هستند ،عزاداریم .اما ما هرگز
شکست نخواهیم خورد» .و البته حق با اوست .گذر
زمان ،دشمنی است که هیچکسی یا ارتشی هرگز آن
را شکست نداده است ،فرقی نمیکند که روشهای
آنها چه اندازه بیعاطفه و (توأم با خشونت) بودهاند.
ستیزهجویان حق دارند هراس داشته باشند .مالله و
دختران و پسرانی که او برای آنها سخن میگوید،
روزانه در صنفهایشان یا به شبانه تنهایی با کتابها
و کارخانگیشان به پیروزیهایی دست مییابند که
حمالت خشونتآمیز افراطگرایان هرگز نمیتوانند مانع
این پیروزیها شوند.
اما این ،ستیزهجویان را از تالش باز نمیدارد .در واقع،
ظاهرا صرف آنها را ناامیدتر میسازد و در حال حاضر،
از تعداد آنها نمیکاهد .امروزه ،گروههای بیشتری
چون طالبان ،شبکهی حقانی ،داعش و القاعده وجود
دارند که بیش از هر زمان دیگری ،از ترس بههم
اجتناب قویترشدن
میپیچند و بر چشمانداز غیرقابل
ِ
این دختران و پسران کوچک میتازند .برای برخیها،
این مأموریت در نام آنها آشکار شده است .گروه
تروریسی بوکوحرام نیجریه ،نامش را از زبان عربی و
هوسا (مردمی که در شمال نیجریه و مناطق مجاور آن
زندگی میکنند) گرفته است که «آموزش غربی ممنوع
است» معنا میدهد.
اما وقتی دانش دشمنتان باشد ،نامها ،پرچمها و تعصب
نمیتوانند واقعیت را بپوشانند و سربازان جهل هستید.
وقتی از جوان ،درمانده و بیگناه هراس دارید ،واضح
است که میدانید اندیشهها ،کنجکاوی و آگاهی دادن
در مورد حقیقت خرابتان میکنند .آنهایی که در
این جنگ میجنگند ،پیروز نخواهند شد ،بلکه صرف
شکست اجتنابناپذیرشان به تعویق میافتد.
میتوان انتظار داشت که بیرحمی از نوعی که دو
هفته پیش لجامش رها شد ،خشونتی که با نظم
وحشتناک در سرزمینهای این گروههای ارواح تکرار
شده است ،رهبران مسئول در حفاظت از این جوامع
خشونتزده را برخواهد انگیخت تا به آن پاسخ قوی
بدهند .در پاکستان ،که طالبان از سال  2009تاکنون
بیش از  1000حمله را بر مکتبها انجام دادهاند،

طنین محکومیت حمالت روز سهشنبه هفتهی گذشته
توسط رهبران حکومت میتواند امید کوچکی باشد که
همکاری تعداد زیادی از حکومتیها با ستیزهجویان
پایان خواهد یافت .اما آنگونه که امریکاییها دیدهاند،
حتا قلبیترین سخنرانیهای رهبرانی که خشونت
در مکتب را محکوم کردهاند ،اغلب تغییری ایجاد
نمیکند .احتماال در پاکستان نیز همینطور خواهد بود،
پاکستانی که کارشناسان محلی آن باور دارند ،فاصله
بین نیروهای گذشته و آیندهی آن با گذر زمان بیشتر
میشود تا کمتر .کسی امروز با من شدیدا ابراز نگرانی
کرد که بحرانی در حال شکل گرفتن است ،بحرانی که
جهان [برای مقابله با آن] آمادگی ندارد .وی امیدوار
است که خشم عمیق در حمالت پشاور ،احتماال تأثیر
مثبتی خواهد داشت .اما او فکر میکند که به احتمال
زیاد ،این حمالت بیشتر نشانههای ضعف و غیرمصمم
بودن رهبران حکومتی اند تا طالبان ،شبکهی حقانی و
دیگر گروههایی که کشور را در هر جومرج فرومیبرند
را بهخوبی مهار کنند.
قابل یادآوری است که وقتی باراک اوباما قدرت را
در اختیار گرفت ،اتفاق نظر در جمع سیاستگذاران
خارجی این بود که پاکستان به دالیلی چون موجودیت
شکافهای عمیق در این کشور ،حکومتداری غیرمؤثر،
فساد و موجودیت ذخایر قابل توجهی از سالحهای
هستهای در این کشور ،خطرناکترین جای روی زمین
است .بحرانهای دیگر باعث شدهاند که این نگرانیها
دیگر در اولویت بحثها در واشنگتن نباشند .اما چنان
که یک مقام ارشد پیشین پاکستان به من گفت« :ما
هم ه رشد بالقوه برای یک بحران عمیق در پاکستان را
نادیده میگیریم».
از این لحاظ ،در حالی که ممکن حمالت در پاکستان و
یمن تالشهایی برای پیش افتادن از آینده بوده باشند؛
اما این حمالت همچنین نشانههای شوم برخی از
تحوالت بزرگتری اند که بر چشمانداز جهانی در سال
 2015حکمفرما خواهند بود .در واقع ،این نشانههای
شوم در خبرهای دو هفت ه پیش در هرجا وجود داشتند،
از قبیل حمالت طالبان در پاکستان که پیشرفتهای
این گروه در ماههای اخیر در سراسر افغانستان را نیز
انعکاس میدهند .حکومت اوباما تعهد کرد که به
افغانستان و پاکستان توجه ویژه خواهد کرد .اکنون
بیش از هر زمان دیگری محتملتر به نظر میرسد
که ناآرامیهای روبهرشد در هردو کشور ،سرپوش
گذاشتن بر این جنگ طوالنی و دوری جستن از آن
توسط رییس جمهور ایاالت متحد ه را ناممکن خواهد
ساخت .حتا بعید میرسد که حضور نیروها در میدان
نبرد تا پایان ریاست جمهوری اوباما نیز بتواند این وضع
را دگرگون سازد.
گروگانگیری سیدنی یک نکتهی آموزنده و افتضاحآمیز
برای تراژدیهای شدیدا مضحک آیندهها داشت .در
حالی که از دست دادن زندگی برای تمام کسانی که
به رویدادها در بزرگترین شهر استرالیا نزدیک بودند،
ناراحت کننده بود ،رسانهها درست به نفع یک گرگ
دیوانه و احتماال تنها کار کردن د که بهدنبال استفاده از
ترس تروریزم برای فرماندهی در سطح جهانی بود.
حقایق مسئله در محل حادثه به یک طرف ،در حالی که
بحران آشکار میشد ،وی اظهار کرد که با استفاده از یک
اسلحه ،یک آیپد و یک پرچم سیاه توانست چنان از
ترس و وحشت بهرهبرداری کند که ظاهرا توانست جای

تمام تحوالت دیگر در تیتر رسانهها را بگیرد .در سال
پیشرو ،این مسئله بارها اتفاق خواهد افتاد .رسانهها،
به ترس از گمکردن حمالت واقعی ،نمیتوانند کمکی
کنند .و هرباری که این کار را انجام دهد ،رسانههای
خبری نیروی کالن افزایندهی مأموریتهای اولیهی
تروریستها خواهند بود ،تروریستهایی که مهمتر از
همه ،حمله نمیکنند ،بلکه وحشتپراکنی میکنند.
یکی از تحوالتی که در هفتهی جاری تیتر رسانهها شد،
سقوط خیرهکنندهی روبل روسیه بود .ارزش روبل ،با
سقوط از پرتگاه ،در حال حاضر کمتر از نیم ارزش آن در
سال  2013است .روسیه با رهبری که عدم تواناییاش
در مدیریت اینگونه چالشها و تمایل به رفتار خطرناک
را تبارز داده است ،به سمت یک بحران اقتصادی عمیق
میرود .این چیزی است که همسایگان روسیه از آن
هراس دارند .قطعا حداقل مصیبت اقتصادی روسیه یک
بازیگر شدیدا غیرقابل پیشبینی را میپذیرد و و حتا
قابل پیشبینی بودن او را کمتر میسازد.
حمالت در یمن نشان میدهند که ما در عص ِر چیزی
بدتر از دولتهای ناکام زندگی میکنیم .اکنون ،در
نتیجهی گسترش افراطگرایی خشونتآمیز ،دولتهایی
وجود دارند که میتوان آنها را دولتهای «متاستاز»
(که سرطانهای آنها به دیگر مناطق نیز سرایت
میکنند) نامید .آنها صرف دولتهای ناکام نیستند
و به دولتهای سرکش و بدخیم تبدیل شدهاند و به
آنها باید به عنوان منابع بالقوهی دوامدار ناآرامیهای
جهان نگریسته شود .بخشهایی از یمن ،مناطق تحت
کنترول دولت اسالمی در عراق و سوریه ،احتماال لیبیا،
بخشهایی از شاخ آفریقا و شمالغرب پاکستان در این
کتگوری قرار میگیرند .جهان باید برای یک دهه وقایه
و تداوی سرطانهای اجتماعی و ایدیولوژیکی آمادگی
بگیرد ،سرطانهایی که زندگی مردم این مناطق
بدبخت را نابود میکنند.
این یک تصویر خیلی مثبت نیست .اما احتماال
خبرهای خوبی در آیندهی نزدیک در راه اند .همین
کاهش قیمت نفت که اطمینان به اقتصاد روسیه را
نابود میکند ،احتماال رشدی را در سال  2015برای
جهان به ارمغان خواهد آورد و از پایان اجتنابناپذیر
چرخهی رشد فعلی جهانی ممانعت خواهد کرد .نظر
به ادعای صندوق بینالمللی پول« ،محرک اقتصادی
عربستان سعودی» میتواند رشد جهانی را بین  1تا 1.3
درصد ،یا احتماال بیشتر از آن ،بسته به میزان کاهش
قیمت ،برانگیزد .برای بهبود اقتصاد ایاالت متحده ،این
کاهش ،اثرات افزایش نرخ بهرهی بالقوهی بانک فدرال
را متعادل خواهد ساخت و برای مصرفکنندگانی مثل
چین ،این کاهش میتواند به تبدیل کردن کساد به
رشد کمک کند و با رشد اقتصادی بیشتر احتمالی در
دو اقتصاد بزرگ جهانی ،اذهان مردم از برخی تحوالتی
که در باال یادآوری شدند ،منحرف خواهند شد.
از آنجایی که کودکان ،آنهایی که لشکرهای
جهل تالش دارند نابودشان سازند ،یا در خدمت
یک ایدیولوژی غیرقابل قبول قرارشان دهند ،بخش
حیاتی این آیندهی مشترک اند؛ این را مدیون خودمان
هستیم تا با استفاده از هر وسیلهای که در اختیار داریم،
از آنها محافظت کنیم ،یا برای آنها بجنگیم– هم
برای حیات آنها و هم برای حق قویترشدن آنها
توسط همان آگاهیای که تهدیدی برای قاتالن پشاور
و همنوعانشان است.
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کیله که نمیخری...
 حضرت وهریز

در تلویزیون ملی که کار میکردم ،نادر نبود اینکه کارمن و دوستانم خوش عدهای از کارمندان
سابق آن دستگاه نیاید .آخر کار ،شماری چاره را در آن دیدند که یکی از مقامات ارشد حکومت را
از دست من و همکارانم عصبانی کنند و این طوری از «شر» ما نجات یابند .رفتند و به احمدضیا
مسعود گفتند :وهریز و فالنی به آمر صاحب اهانت کردهاند!
سابقهی آشنایی با احمدضیا مسعود داشتم .سفیر بود در مسکو ،آنگاه که من هم دیپلمات بودم.
در سفارت کورس روسی هم داشتیم و من آموزگار آن کورس بودم .احمدضیا مسعود هم وقتی
فرصت مییافت ،به آن کورس میآمد و روسی میآموخت .گذشته از اینها ،حمی د هامی ،دوست
نوجوانیهایم رییس دفتر احمدضیا بود .اینها را ذکر کردم تا بگویم ،مالقات با معاون اول رییس
جمهور برای من خیلی دشوار نبود .چنین مالقاتی را هامی همان روز تنظیم کرد و من به دیدنش
رفتم .پس از سالم و علیک و پیش از احوالپرسی ،فکاههای را تعریف کردم به این شرح:
معاون صاحب ،چند سال پیش در همین دفتر شما ،آقای سلطانعلی کشتمند به عنوان نخستوزیر
کار میکرد و «آته رجب» در کنار وزارت معارف کیلهفروشی داشت .کسی پیش تبنگ آته رجب
ایستاد و نرخ کیله را پرسید .چند تا را دست زد و سر آخر هیچ چیزی نخرید .وقتی میخواست دور
شود و آته رجب «به فراست حرفهای» دریافته بود که مشتری میل خریدن ندارد و در آن نزدیکی
چندتا سرباز «تالشی» هم ایستاده بودند ،با قهر به مشتری گفت :حالی کیله که نمیخری ،ب ِر چی
کشتمنده داو میزنی؟
آنچه این روزها به گوش شما میرسانند ،از اینکه گویا وهریز یا کسی از همکارانش به احمدشاه
مسعود اهانت کرده ،درست حکایت همان آته رجب کیلهفروش است که دلش درد کرده بود .اینها
چون از خود چیزی ندارن د در برابر کارفهمی همکارانم علم کنند ،در پی این برآمدهاند ،تا به هر
قیمت ممکن ما را از سر راهشان بردارند .ناگزیرند با چنین توطئههایی وقت ما را صرف خنثا کردن
توطئه کنند تا از کار اصلی خود بازمانیم .خواهش میکنم یکبار به رادیو تلویزیون بیایید تا آنها
ببینند توطئ هیشان کارساز نبوده است.
همان روز یا فردایش احمدضیا مسعود به رادیو تلویزیون آمد و این توطئهی اهانت به احمدشاه
مسعود رفع شد.
وقتی شنیدم کمیسیون امور دینی و فرهنگی سنا ذکی دریایی وهادی دریابی را به جرم اهانت به
امام اعظم ،پیشوای مذهبی اکثریت مسلمانهای افغانستان ،متهم کرده و خواستار پیگیری این
مورد توسط نهادهای عدلی و قضایی است ،باز هم حکایت آته رجب کیلهفروش و سلطانعلی
کشتمند بهیادم آمد .طنز «وزیر پوهوهو» که به لطف واکنشهای سید مخدوم رهین ،وزیر سابق
فرهنگ حاال در افغانستان به شهرت بینظیر رسیده را خواندم .هیچ موردی که در آن اهانت به
امام اعظم یا پیروان مذهب حنفی یا خود مذهب شده باشد ،به نظر نرسید .بلی ،هادی دریابی

یادداشتهایسخیدادهاتف
نسبت به سید مخدوم رهین که در کرسی وزارت فرهنگ کشور نشسته بود و عنوان دکتری
و پروفیسوری دارد ،با تمسخر برخورد کرده است .از نظر من ،کسی که اتهام پژوهشگری و
استادی و دکتری را چون تاج افتخاری با خود به هرسو میبرد ،شایستهی همان نیشخندی
است که در طنز «وزیر پوهوهو» خواندیم .کسی که با آن مقالهی ناتحقیقی و سطحی ،خود
نه حرمتی برای امام اعظم قایل بوده و نه به تحقیق و نه به نام خود به عنوان وزیر فرهنگ
یک کشور ،سزاوار چگونه برخوردی است؟ در آن مقاله یگانه کسی که مورد حرمت قرار
گرفته ،حامد کرزی ،رییس سابق جمهوری افغانستان است و بس .هرچند مقاله برای سمینار
بینالمللی امام اعظم نوشته شده بود .در موقعیتی که آقای رهین بود ،در گام نخست میبایست
با حرمت نسبت به علم برخورد میکرد و چنان مقالهی رسوایی را به عنوان تحقیق به سمینار
تحمیل نمیکرد و اگر این کار را کرده بود و با نقد طنزآمیز برابر شده بود ،میبایست با درک
ش از مرحله و بیگانگیاش با روش تحقیق ،موضوع را نادیده
تغییر وضع و پرت بودن خود 
میگرفت ،نه اینکه تا هنگامی وزیر بود ،از طریق آن دستگاه و وقتی از وزارت برکنار شد،
توسط دوست و رفیقش در کمیسیون دینی و فرهنگی سنا بر منتقد خود فشار بیاورد .آیا با
چنین کاری وزیر سابق فرهنگ تفاوتی میان خود و تاریکاندیشی طالبانه گذاشته است؟ آیا
میان «زرنگی» آته رجب بیسواد و سید مخدوم رهین با القاب دکتری و پوهاندی در همین
مورد مشخص تفاوتی میتوان دید؟
سید مخدوم رهین ،نسل پیشتر ،بهشمول نسل خود من و بهصورت مشخص خود من که
معیار روشنفکری در روزگار ما داشتن اطالعات بود ،باید بدانیم که جوانان امروز از آن مرحلهی
دایرةالمعارفی ما بیرون آمدهاند .بر اینها نمیتوان با اتکا بر جایگاه رسمی خود به عنوان استاد
یا وزیر ،مقالههای سطحی فاقد معیار را به عنوان مقالهی پژوهشی و علمی تحمیل کرد .اینها
از کیفیت شعور متفاوتی برخوردارند و اگر امیدی برای آیندهی افغانستان هست ،در همین نسل
است .و بنابراین ،وظیفهی نسل پیشین که کار مهمی در هیچ عرصهای نکرده است -وضع
امروز افغانستان شاهد این مدعاست -دستگیری و تشویق نسل جوان باسواد افغانستان است،
نه تالش مضحک و بینتیجهی بستن دهن این نسل.

حکومت وحدت ملی
کاهش اعتبار آن نزد مردم
و
ِ

عبداللهی

انتخابات  1393-1392و پیامدهای جنجالبرانگیز آن نزدیک بود کشور را به پرتگاه بحرانی
دیگری سوق دهد؛ اما مداخلهی حامیان افغانستان مانع آن شد .باالخره هردو تیم انتخاباتی به یک
موافقه رسیدند و آن تشکیل حکومت وحدت ملی بود .با گذشت سه ماه از عمر این حکومت ،دیده
میشود که چالشهای مالی و امنیتی فراوانی فراراه آن قرار دارند .هرچند تشکیل این حکومت
از درون جنجالهای انتخاباتی امیدوارکننده بود ،ولی تشکیل آن از لحاظ قانونی بحثبرانگیز
است؛ زیرا این حکومت برخواسته از یک انتخابات سالم نبود .اینکه مردم از توافقنامهی رهبری
هردو تیم برای تشکیل حکومت وحدت ملی استقبال کردند ،جای بسی خوشی است ،ولی رهبری
حکومت بایستی این مسئله را در نظر گیرد که معرفی نشدن کابینهی کارا در کنار چالشهای
امنیتی و مشکالت اقتصادی فراراه دولت ،اعتبار این حکومت نزد اذهان عامه صدمه میزند.
هرچند حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن قادر شد وعدههای جامعهی جهانی را بهطور مشروط
جلب نماید؛ اما وخیمتر شدن وضعیت امنیتی و مخالف سیاسی خواندن طالبان و شبکهی حقانی
و بازدید از مجروحان علمیاتهای انتحاری ،مرهمی بر زخمهای شهروندان نگذاشت؛ زیرا یکی از
مؤلفههای مهم مشروعیت ،رضایت مردم است .این مردم اند که با همکاری حکومت آستین همت
باال میکنند و کشور را میسازند .هرگاه مردم و نیروهای امنیتی که شب و روز برای تأمین امینت
مردم مبارزه میکنند ،از دولت ناراض شوند ،حکومت با اینهمه چالشهای درونی قادر نخواهد بود
از پس مشکالت عدیدهی کشور موفق بهدر آید.
گذشت سه ماه از عمر حکومت وحدت ملی و معرفی نشدن کابینهی آن ،نشاندهندهی این حقیقت
است که رهبری هردو تیم بیشتر وقتشان را صرف چانهزنی مینمایند؛ چنانچه نشر شهرت نه
نامزدوزیر در رسانهها که از سوی رهبران حکومت وحدت ملی در نظر گرفته شدهاند ،گویای این
ادعا است .آنها به آنچه در جریان کمپاینهای انتخاباتی به مردم وعده دادند که وزیران را بر
معیار شایستگی برمیگزینند ،توجه نمیکنند و این امر با دشواریهای زیادی همراه است .با توجه
به تالش هردو طرف برای جازدن افرادشان در کابینه ،مشکل به نظر میرسد که کابینهی شایسته
و کارا تشکیل شود؛ زیرا رییس جمهور و رییس اجرایی پیش از اینکه به فکر تشکیل یک کابینهی
کارا باشند ،به این فکر اند که چگونه مهرههایشان را در کابینه شامل بسازند .اما مردم چنین فکر
نمیکنند .آنها توقع دارند که کابینهی مردمی ،پاک و کارا بهوجود آید ،نه یک کابینهی تیمی که
وزیران بر اساس روابط گزینش شوند.
این سوال مطرح است که آیا رهبران حکومت وحدت ملی از پس از این مشکالت بهدر خواهند آمد؟
آنچه از کارکرد و ناتوانی این حکومت معلوم است ،به مشکل میتوان امیدوار بود که حکومت بتواند
مشکالت خویش را به این زودیها حل کند .از این رهگذر ،مردم ناامید شدهاند و برای وعدههای
عوامفریبانهی رهبران حکومت انتظار نمیکشند؛ بهخاطری که نیت و هدف رهبری حکومت وحدت
ملی ،همانا مدیریت کشور بر اساس هنجارهای سنتی میباشد ،نه منافع کالن کشوری که اقتدار
بخشیدن به نظام و بلندبردن کارکرد آن در اولویت باشد.
بدتر شدن وضعیت امنیتی هر روز جان افراد ملکی و امنیتی را میگیرد؛ اما رهبران حکومت وحدت
ملی مصروف بازیهای سیاسیشان میباشند .پاکستان ادعا دارد که دولت افغانستان از طالبان

پاکستانی حمایت میکند و میگوید که حادثهی تروریستی پشاور از افغانستان سازماندهی
شده است .اما رهبران حکومت وحدت ملی بیاعتنا به این مسایل ،مصروف تقسیم قدرت
مخیلهیشان این مشکالت راه نمییابند.
هستند و در 
لهذا بهتر استرهبران حکومت وحدت ملی بهجای چانهزنی بر سر تقسیم قدرت ،به مردم و
سرنوشت حکومت فکر کنند و کابینهای را از کادرهای متخصص و وفادار به مردم تشکیل
دهند و در مورد اعتبار و مشروعیت حکومت خویش در میان مردم تأمل کنند .اگر تشکیل
کابینه بیشتر از این طوالنی شود و کابینهی کارا تشکیل نشود ،مشروعیت حکومت زیر سوال
میرود.
اینبار مشکل مشروعیت در کنار مشکالت عدیدهی امنیتی و مالی افزوده خواهد شد .منطقی
این است که رهبران حکومت بهجای از دست دادن اعتبار و فرصتهای خدمتگزاری ،در
پی استفادهی بهنیه از فرصتهای موجود در جهت اقتدار کشور باشند و از قدرتطلبی دست
برادرند و کشور را با مدیریت راهبردی رهبری نمایند.

آزادی بیان
ِ
و ذایقهی زور

تصور کنید که کسی یک صفحهی بزرگ روزنامه را با
حق یکی از وزیران دولت پر کرده باشد.
مدیحهای در ِ
بعد آدم منتظر بنشیند که چه وقت وزیر مذکور به خشم
میآید و آن مدیحهسرا را به دادستانی معرفی میکند.
حتما میگویید ،این دیگر چه سخنی است؟ مگر کسی
عقل خود را از دست داده باشد که از ستایش شدن بدش
بیاید و ستایشگر را نکوهش کند ،یا بدتر از آن تحت
تعقیب قرار دهد .معنای این سخن این است که هرکس
حق دارد در مدح وزیر محبوب خود مدیحه بگوید .معنای
«حق دارد» هم این است که هرکس آزاد است ستایشی
را که در بارهی فالن وزیر در دل دارد ،به بیان درآورد.
حال ،سخن این است که این قدرش را خود ما هم
میدانستیم .این از بدیهیات است که وقتی شما وزیری
را مدح میکنید ،جناب ایشان نرنجد و به خشم نیاید.
«آزادی بیان» میشناسیم ،برای
این چیزی را که بهنام
ِ
آزادی بیان
اینگونه موارد مطرح نکردهاند .ضرورت
ِ
هنگامی مطرح نشد که عدهای میخواستند مدح امیر و
وزیر را بگویند و دستگاه قدرت به آن بیچارگان اجازه
نمیداد که مدح بگویند؛ چون امیران و وزیران از مدح
شنیدن نفرت داشتند .نه ،اینگونه نبود .ضرورت آزادی
بیان زمانی به میان آمد که شهروندان میخواستند
سخنان ناخوشآیندی در بارهی ارباب قدرت بگویند و
دستگاه قدرت به آنان رخصت نمیداد که در بیان آن
ناخوشآیندها آزاد باشند.
آزادی بیان اساسا از اینجا شروع
با این حساب ،احترام به
ِ
میشود که ارباب قدرت بپذیرند که کسی از آنان انتقاد
آزادی بیان به رسمیت شناخته
کند .در قوانین افغانستان
ِ
شده .اما آنچه به رسمیت شناخته نشده ،احترام گذاشتن
به این قوانین است ،در میان ارباب قدرت .گاه ،که یکی
از اعضای دستگاه قدرت میخواهد خود را آدم متسامح و
دموکراتی نشان بدهد ،میگوید که من از انتقاد استقبال
میکنم؛ اما انتقاد باید «سالم» باشد .منظورش از انتقاد
سالم هم انتقادی است که اصال انتقاد نباشد .در اینجا،
انتقاد سالم انتقادی است که در آن هیچ چیزی نباشد که
جناب مثال وزیر از آن احساس ناراحتی کند .حقیقت اما
ِ
آن است که انتقاد ،چه در زبان متعارف مستقیم و چه
در بیان طنزی ،همواره عنصری از «ناراحت کنندگی»
دارد و همان عنصر است که باید تحمل شود .احترام
به آزادی بیان ،احترام به کالم بیخاصیت یا مدحتآلود
نیست .احترام به آزادی بیان یعنی گوش خود را به روی
سخنان درشت و تلخ باز کردن .البته در کشوری که قانون
آزادی بیان را کسی از کسی گدایی
حق
ِ
احترام شود ،این ِ
نمیکند .وظیفه و تکلیف اعضای دستگاه قدرت است که
به چنین حقی گردن بگذارند.

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
حضرت وهریز

وقتی وزیر اطالعات و فرهنگ یکی از مهمترین و
صاحبنامترین روزنامهنگاران کشور را به عنوان «همان
بچهی قیچ پنجشیری» میشناسد و در سیزده سال
متوجه نبوده که فهیم دشتی مدیرمسئول یکی از نخستین
هفتهنامههای معیاری دوران پساطالبان ،بنیانگذار و رییس
انجمن صنفی روزنامهنگاران افغانستان است ،چه چیزی برای بیان میماند ،جز تأسف؟


Daoud Naji

وقتی وزیر اطالعات و فرهنگ یکی از مهمترین و
صاحبنامترین روزنامهنگاران کشور را به عنوان «همان
بچهی قیچ پنجشیری» میشناسد و در سیزده سال
متوجه نبوده که فهیم دشتی مدیرمسئول یکی از نخستین
هفتهنامههای معیاری دوران پساطالبان ،بنیانگذار و رییس انجمن صنفی روزنامهنگاران
افغانستان است ،چه چیزی برای بیان میماند ،جز تأسف؟


سیدجمال الدین سجادی

دیروز دموکراسی را زیر پل سوخته دیدم .حقوق بشر
هم کنارش نشسته بود .برگههای رایدهی را لول کرده
و هیرویین میکشیدند .تقلب و دروغ از باالی پل بر
سر و روی دموکراسی و حقوق بشر «تف» میکردند و

میخندیدند.
دموکراسی فریاد زد :آهای بیشعور ،من را شما به این روز انداختید! من برای خودم
کسی بودم.
دروغ گفت :راست میگویی ،راست میگویی ...و بعد دوباره به او خندیدند و رفتند.
آزادی بیان داشت راهپیمایی میکرد .پالکاردهایی در دستش بود که از حقوق بشر و
دموکراسی دفاع میکردند.
دروغ در صف اول راهپیمایی حضور داشت و با رسانهها مصاحبه میکرد.
آزادی بیان روی همان پلی راهپیمایی میکرد که حقوق بشر و دموکراسی زیر آن
سیاهترین روزهایشان را تجربه میکردند؛ اما آنها را هرگز ندید؛ چون که برق کروزین
ثروت و لیموزین شهرت چشمش را کور کرده بود.
راستی صداقت را دیدم؛ ورشکست شده بود ،کسی جنسش را نمیخرید.
من نسلی را دیدم که رشوت میخوردند ،مشروب مدرنیته مینوشیدند و عارقهای
روشنفکری میزدند.
نسلی که لباسهای اتوکشیدهی مارکدار میپوشیدند ،سیگارهای گرانقیمت
میکشیدند و دودش را با یک ژست «چه گوارا»گونه به روبهرو ،به اطراف و به باال
میفرستادند و بحثهای فلسفی میکردند.
من نسلی را دیدم ،ریشه در سنت داشت و در هوای مدرنیته نفس میکشید ،نسلی که
با تفکری برهنهگرا ،از پشت عینک سکوالریسم اندام زنان برقعپوش را رصد میکرد!
نسلی که تفکر دینی را مسخره میکرد ،ولی وقت مرگ عزیزانش در مسجد ،مجلس
ختم قرآن میگرفت!
نسلی که روشنفکرانش پشت میلههای تعصب قومی گیر کرده بودند و همهچیز را در
ترازوی قومیت میسنجیدند.
و مردمش...
باز هم همان قصهی همیشگی است .تنها مردم مثل همیشه به کار مشغول بودند ،نه به
حقوق بشر کار داشتند ،نه به دموکراسی ،نه دروغ میگفتند ،نه دنبال آزادی بیان بودند.
آنها فقط میخواستند زندگی کنند؛ اما هرازگاهی یک نفر که دلش از همهجا پر بود،
خودش را منفجر میکرد و بعد مردم «شهید» میشدند و دوباره آزادی بیان به خیابان
میآمد ،دروغ مصاحبه میکرد و شهرت و ثروت دوباره سروکلهیشان پیدا میشد.


Munera Yousufzada

مردم والیت هرات متفاوت از سایر والیات کشورمان
میاندیشند .من این را در سفرهای
متعددی که به این والیت داشتهام و خیزشها و
حرکتهای مردمی این والیت که انعکاس رسانهای

داشتهاند ،درک کردهام.
امیدوارم دومین سفر والیتی رییس جمهور غنی که برای مالقات با مردم جهت مشوره
گرفتن برای تعیین والی جدید و ارتقای ولسوالی ناامن شیندند صورت گرفته است ،بتواند
تغییر مثبتی بر آیندهی این والیت داشته باشد؛ چرا که:
این والیت از جمعیت بیشتر باسواد برخوردار است.
بازسازی در این والیت بهتر از سایر والیات صورت گرفته است.
طرز دید مردم این والیت ولو آنکه بیسواد باشند ،باالتر از سایر والیات است.
در صورتی که دولت بتواند از رقابت سه کشور ایران ،امریکا و هندوستان در این والیت
بهنفع خویش بهره بجوید ،ما بهزودی شاهد تغییرات بیشتری خواهیم بود.
اما متأسفانه در سیزده سال گذشته:
بیشتر مواقع والیان گماشته شده در این والیات آنگونه که شایسته بوده ،از فرصتها
برای بهبود وضعیت مردم استفاده نکردهاند .افزایش خشونت در برابر زنان و ترور نشان
افزایش ناامنی یا نبودن حاکمیت قانون در این والیت بوده است .افزایش فساد اداری
و نبودن مدیریت کافی در گمرکات باعث پایین آمدن سطح عواید این والیت مهم و
مرزی شده است.


Ali Adili

ظاهرا یک وضعیت تهدید امنیتی در پاکستان اعالن
شده است .در بعضی جاها ،دانشگاهها دارند تخلیه و بسته
میشوند و امروز آخرین مهلت برای دانشجویان است که
از دانشگاه خارج شوند .فضای عمومی در شهرها برای
افغانها خوب به نظر نمیرسد .آیا پاکستان در حال پاکسازی کشورش از «تروریستها
و شرپسندان بد» است؟ پناهگاه یا فرارگاه طبیعی این «تروریستهای بدخیم» پاکستانی
در صورتی که با اقدامات پاکستان مواجه شوند ،کجاست؟ افغانستان چه تدابیر احتیاطی
روی دست دارد؟ عملیات مشترک اخیر با پاکستان کافی است؟

چهرههای آسیایی در سال ۲۰۱۴

روزهای پایانی سال  ۲۰۱۴میالدی است .آنچه در زیر
م یآید ،شرح مختصری است از بعضی از چهرهها و
نامهای آسیایی که در این سال مطرح شدند.

جوکووی– مرد جدید اندونزی
جوکو ویدودو – معروف به جوکووی – جوالی ۲۰۱۴
انتخابات ریاست جمهوری اندونزی را برد .این اولین
ی و از بیرون
بار است که کسی بدون سابقهی نظام 
دایرهی بزرگان سیاست سکان رهبری اندونزی را
بهدست م یگیرد .در کشوری که فساد در آن بیداد
م یکند ،جوکووی به سیاستمداری پاک شهره است.
س جمهور
یکی از نخستین کارهای او پس از ریی 
شدن ،کم کردن یارانهی سوخت بود .اقدامی که معتقد
است ،حدود  ۸میلیارد دالر به بودجهی سال  ۲۰۱۵این
کشور کمک م یکند .پینتا کارانا ،خب رنگار ب یب یسی
در جاکارتا م یگوید این اقدام آزمونی ب رای اقتدار بوده
است .بسیاری تحلی لگران جوکووی را تحسین کردند
و گفتند ،این کارش نشان م یدهد که تصویر «مرد
عمل» که از خود نشان داده ،ب یخود نبوده است.
اندکی بعد ،وقتی ب رای مراسم فارغالتحصیلی پسرش
به سنگاپور م یرفت ،به یک صندلی عادی در پروازی
عادی بسنده کرد تا نشان دهد ،تصویر «مرد مردم»
هم ب یخود نبوده است.
لی جونسئوک– چهرهی یک تراژدی ملی
ماه آپریل  ۲۰۱۴کوریای جنوبی در بهت و ماتم
فرورفت .یک کشتی با  ۴۷۶سرنشین که بی شترشان
کودکان مکتبی بودند ،نزدیک جزیرهی جهجو غرق شد

و  ۳۰۰سرنشین آن جان باختند.
انبوهی از خطاهای انسانی بهعنوان عامل این فاجعه
ذکر شدند ،از جمله دستکاری غیرقانونی در ط راحی
کشتی و بار بیش از حد .اما خشم عمومی بیش
از هرکس و ه رچیز متوجه ناخدای کشتی بود :لی
جونسئوک .او بود که هدایت کشتی را در آبهایی
خط رناک به یکی از کارکنان ب یتجربهاش سپرده بود.
او بود که دستور تخلی هی کشتی را صادر نکرده بود.
و از همه مهمتر ،خودش پیش از همه کشتی را ترک
کرده بود .بعض یها امیدوار بودند ،به جرم قتل اعدام
شود؛ اما دادگاه او را بهخاطر کوتاهی در انجام وظیفه،
به  ۳۶سال حبس محکوم کرد.
دیپیکا پادوکونه– زنی که جل و تایمز ایستاد
«بلی ،من یک زنام .پستان دارم و بین پستانهایم
خطی است .مشکلی دارید؟!»
این جواب سراسر خشم دیپیکا پادوکونه ،هنرپیشه
ی بود به روزنامهی تایمز هند که
و مدل بالیوود 
عکسی از او چاپ کرده بود با این تیتر« :یا خدا! خط
پستانهای دیپیکا پادوکونه را».
پادوکونه تایمز را متهم کرد« ،در دورانی که همه
ب رای ب رابری و توانمندسازی زنان تالش م یکنند»،
ب رای جلب مخاطب به «شیوههای نخنما» متوسل
م یشود .مردم ،بهویژه در شبکههای اجتماعی ،از این
موضعگیری او بهشکلی چشمگیر حمایت کردند.
پاسخ روزنامه این بود که گزارش در واقع از او تعریف
کرده ،هرچند که «م یشده تیتر بهتری انتخاب شود».
اما این جواب هم چیزی از خشم عمومی نکاست.
ام اچ  –۳۷۰مسئوالنی که جوابی نداشتند
مارچ  ،۲۰۱۴ماه کابوس هشامالدین حسین و اظه رالدین
عبدالرحمان بود– جانشین وزیر حملونقل و رییس
سازمان هواپیمایی مالزی .روز و شب ،کنف رانس
مطبوعاتی پشت کنف رانس مطبوعاتی ،این دو نفر باید
جل و خب رنگاران و خانوادههای قربانیان م یایستادند و
م یگفتند ،هنوز نم یدانند چه بر سر پرواز اماچ ۳۷۰
هواپیمایی مالزی آمده است .خانوادههای مستأصل
خشمشان را سر آنها خالی م یکردند و م یگفتند،
اختیار کار از دستشان خارج شده است.
بهرغم همهی تحقیقات و جس توجوهای گستردهای
که در اقیانوس انجام شد ،هنوز اثری از هواپیما و ۲۳۹
سرنشینش نیست .حتا هنوز کسی درست نم یداند
چرا از مسیرش منحرف شده بود .جس توجو البته
همچنان ادامه دارد ،در اقیانوس هند و شهر پرت در
شمال غ ربی استرالیا.
کیم یو-جونگ– در راه قدرت؟
ماه سپتامبر بود که کیم جونگ اون ،رهبر کوریای
ی از انظار عمومی ناپدید شد .بسیاری گفتند،
شمال 
بیمار است ،برخی گفتند قدرت از دستش خارج شده،
و البته سوال همه این بود که قدرت بعد از او به که

م یرسد؟
اما یک ماه بعد کیم نمایان شد .هرچند با عصا راه
م یرفت ،اما ظاه را کماکان در رأس قدرت بود .چند
هفته بعد ،نام خواهر کوچکش کیم یو جونگ در
رسانههای حکومتی بهعنوان یکی از اعضای ارشد
حزب مطرح شد .هنوز اطالعات رسمی چندانی از او در
دست نیست؛ اما گه گاه در «سفرهای هدایتگرانه»
در کنار ب رادرش دیده م یشود .شاید سال آینده بیش از
اینها از او بشنویم.
نارندرا مودی -تاری خساز
نارندرا مودی در انتخابات ماه می هند با وعدهی
احیای اقتصاد به قدرت رسید .او رهبر حزب مل یگرای
هندو– یا همان بی.جی.پ ی– است .بسیاری او را
سیاستمداری پ رانرژی م یدانند که جامعه را دوقطبی
م یکند :یا خیلی دوستش دارند ،یا ازش بی زارند .نام
مودی نخست بهعنوان مصلح اقتصادی در ایالت
گجرات سر زبانها افتاد .سال  ۲۰۰۲متهمش کردند
که جل و شورشهای مذهبی را نگرفته .شورشهایی
که به مرگ  ۱۰۰۰نفر انجامید که اکثرشان مسلمان
بودند.
آقای مودی همچنان محبوب است .تورم رو به کاهش
ت و انتظار م یرود سال آینده وضع رشد اقتصادی
اس 
بهتر شود .اما اقتصاد هند با مشکالت ساختاری
عمیقی روبهروست– مشکالتی چون زیرساختهای
فرسوده ،بار فزایندهی یارانهها و فساد همهگیر ،که
دولت آقای مودی باید هرچه سریعتر در حلشان
بکوشد .عالوه بر این ،باید تندروهای هندو را مهار کند
که ب رنامههای اقتصادیاش را خ راب نکنند.
اشرف غنی
سپتامبر بود که اشرف غنی ب رندهی انتخاباتی جنجالی
شد که بی شتر به ماراتن سیاسی م یماند .ماراتنی که
جایزهاش یکی از سختترین شغلهای جهان ،یعنی
ریاستجمهوری افغانستان ،بود– آنهم درست زمانی
که بی شتر نیروهای خارجی داشتند از این کشور خارج
م یشدند.
آقای غنی ب رنامههای بلندپروازانهای دارد ،از جمله
برخورد با فساد و ریشهکن کردن فق ر .اما اگر م یخواهد
این ب رنامهها را عملی کند ،اول باید امنیت و آرامش را
برقرار کند .م یشود گفت ،موفقیت او تا اندازهی زیادی
بستگی به این دارد که نیروهای افغان بدون کمک
ناتو چه م یکنن د و اینکه آیا طالبان و دیگر گروههای
مسلح پای گفتوگوهای صلح م یآیند یا نه .گذشته از
اینها ،آقای غنی باید با رقیبش ،عبداهلل عبداهلل ،ب رای
ائتالف مذاکره کند– که آنهم آسان نیست.
مالله یوسفزی و کایالش ساتیارت ی–
برندههای نوبل صلح
اکتبر  ۲۰۱۴یک دختر جوان پاکستانی و یک مرد هندی
که اشتراکشان دغدغهی کودکان است ،جایزهی صلح
نوبل را بردند :مالله یوسفزی ،فعال حق تحصیل
دختران و کایالش ساتیارتی ،فعال حقوق کودک.
کمیتهی نوبل این لحظه را لحظهای «مهم» خواند
که «یک هندو و یک مسلمان در راه آموزش و مبارزه
با افراطگرایی دست بهدست هم بدهند».
نکتهی جالب توجه این بود که تصمیم کمیتهی
نوبل معترضانی هم داشت ،از جمله یک روزنامهنگار
برجستهی پاکستانی که اعطای جایزه به مالله
را «توطئه» خواند .آنطور که خب رنگار ب یب یسی
در اسالمآباد همان موقع گزارش کرد ،بسیاری از
پاکستان یها به مالله به چشم «عامل غرب» نگاه
م یکنند ،به چشم «کسی که امریکای یها بهعنوان
الگو علم کردهاند که مسلمانهای پاکستانی را گمراه
کند».
جک ما– سلطان تجارت الکترونیک چین
سال  ۲۰۱۴سال جک ما ،بنیانگذار سایت عظیم
تجارت الکترونیکی عل یبابا بود .سالی که ثروت این
کارآفرین چینی تقریبا دو ب رابر شد .ماه سپتامبر ،بعد از
عرضهی تاریخی و رکوردشکن سهام شرکتش ،ثروتش
به حدود  ۱۹.۵میلیارد دالر ( ۱۲میلیارد پوند) رسید.
ارزش عل یبابا حدود  ۲۳۱.۴میلیارد دالر برآورد م یشود
که بهمراتب بی شتر از آمازون و فی سبوک است .آقای
ما که پیش از این معلم انگلیسی بوده ،از نمادهای
چین مدرن است ،کشوری که به گفتهی مجله فوربز،
 ۲۴۲میلیاردر دارد .به نظر م یرسد شرکت عل یبابا
سال  ۲۰۱۵باز هم رشد کند ،گرچه آقای ما دیگر رییس
آن نیست.

دانشجوهای معترض هنگکنگی
در دوران اعتراضهای دموکراس یخواهانهی
هنگکنگ ،چهرههای متفاوتی در قامت رهبر مطرح
شدند؛ اما آنچه از این جنبش اعتراضی جنبشی
کمنظیر ساخت ،هستهی اولی هی معترضان– و بعد
عزم خللناپذیر گروه کوچکتری– بود که ایستادند
و ایستادند.
اوایل کار ،وقتی پولیس تالش کرد معترضان را با
اشکآور و اسپری مرچ متفرق کند ،مردم بی شتری
بیرون آمدند– مردمی که به خشم آمده بودند ،از دیدن
جوانانی که ب رای محافظت از خودشان در ب رابر گاز
اشکآور و گاز مرچ فقط چتر داشتند.
در اوج اعتراضها منطقهای که قلب تجاری-مالی شهر
است ،فلج شده بود .تا میانهی دسامبر تقریبا همهی
معترضان متفرق شده بودند؛ اما ختم غایله ب ه معنای
پیروزی پرزیدنت شی جی نپینگ نبود .بهقول کری
گریسی ،سردبیر ب یب یسی در چین« ،او در یک بازی
چند مرحلهای با چند بازیکن م یجنگد .تازه از یک
مرحله جان بهدر برده».
فیلپ هیوز– ستارهی ناکام کریکت
ماه نوامبر ،مرگ فیلیپ هیوز ،ستارهی  ۲۵سالهی
کریکت استرالیا ،این کشور را در بهت فروبرد .وسط
یک مسابقهی داخلی استرالیا توپی که پرتاب شده
بود ،با سرعت به بخشی از گردن هیوز که پوشیده
نبود ،برخورد .دو روز بعد در شفاخانه مرد .مرگ
غیرمنتظره و عجیب هیوز استرالیای یها را تکان داد.
هزاران نفر در مراسم خاکسپاریاش که در شهر
خانگ یاش ،مکسویل در نیوساوتولز ،برگزار م یشد،
شرکت کردند.
ی همان موقع
تام فوردایس ،ورزش ینویس ب یب یس 
نوشت« :تراژدیها و از دست دادنها واقعی نیستند،
حتا اگر بهخاطر جوی که اط رافشان ایجاد م یشود،
ی اند .بناب راین ،وقتی آن توهم درهم
فکر کنید واقع 
م یشکند ،همانطور که با مرگ فیلیپ هیوز
ی شکست ،هیچکس انتظارش را ندارد،
استرالیای 
پذیرفتنش سخت است».
ژو یونگکانگ– ببر زندانی
ن سال  ۲۰۱۴را
شی جی نپینگ ،ریی سجمهور چی 
با وعدهی برخورد با مسئلهی فساد مهارنشدنی این
کشور آغاز کرد .ماه جوالی بود که وعدهاش عملی شد،
آنهم با صیدی بزرگ بهنام ژو یونگکانگ ،که رییس
سابق دستگاه امنیتی است .او یکی از قدرتمندترین
سیاستمداران چین بود .وقتی اعالم ش د به ظن فساد
باید با تحقیقات همکاری کند ،دیگر جای تردیدی نبود
که پرزیدنت جی نپینگ همانطور که وعده داده ،سراغ
همه خواهد رفت« ،چه پشه ،چه ببر».
ن معتقد
کری گریسی ،خنب رنگار ب یب یسی در پک 
است ،افول آقای ژو و شمار زیادی از مقامهای رده
باالی دیگر« ،غوغایی بوده که یک سال است ادامه
دارد و در خشونت و گیوتین چیزی از انقالب فرانسه
کم ندارد».
دانشمندان فضایی هند– عملیات مریخ
ماه سپتامبر ،وقتی مانگالیان بعد از سفری  ۳۰۰روزه و
پیمودن مسیر  ۶۷۰میلیون کیلومتری هند به مریخ
رسید ،هند چهارمین کشور جهان شد که به این سیاره
کاوشگر م یفرستد.
یک عکس زنان دانشمندان هندی را نشان م یدهد
که با لباسهای ساریشان در مرکز کنترل ،بازگشت
موفقی تآمیز ماهواره را جشن م یگی رند .این عکس
همان روز عکس روز شد و خب رنگار ب یب یسی در
دهلی م یگوید ،هزاران نفر از عکس تعریف کردن د و
ی حقیقی» خواندند که «تعریف مرکز
زنان را «الگوی 
کنترول را دگرگون کرده».
کواالها– دیپلماتها
ماه نوامبر بود که بیست رهبر قدرتمند جهان ب رای
نشست جی ۲۰در شهر بریزبن استرالیا جمع شدند.
محور اصلی بحث– به اصرار تونی ابوت ،نخس توزیر
استرالیا– اقتصاد بود ،نه محیط زیست .اما تقدیر چیز
دیگری بود :در عمل این کواالها بودند که ستارهی
نمایش شدند.
پس از روزها گفتوگوی سخت– و البته بدون دعوایی
که آقای ابوت وعدهاش را داده بود– رهبرها تکتک
کواالهای رام را بغل کردند .صحنهای که لبخند به
لبها آورد ،فضا را دوستانهتر کرد و البته واژهای جدید
آفرید« :دیپلماسی کواالیی»( .ب یب یسی)
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ریال پيشنهاد بايرن براي خديرا را رد کرد

لوانتقاالت
سامي خدي را ب يشک با شروع نق 
زمستاني ،به مهمترين گزينهی خروجي
باشگاه تبديل خواهد شد .هافبک آلمانی
ریال ،در فصل تابستان بارها تا آستانهی
جدایی از این باشگاه پیش رفت؛ اما هر بار
به هر دلیلی چنین چیزی ممکن نشد و او
ترجیح داد حداقل یک نیمفصل دیگر در
ریال بماند .خدی را پی شتر ه رگونه پی شنهاد
ریال ب رای تمدید قرارداد را نیز رد کرده بود.
با وجود اینکه هفتهی گذشته او در

مصاحب های از عالقهی خود به ماندن در
ریال خبر داد؛ اما به نظر نم یرسد که قرارداد
فعلی این بازیکن که تا جون  2015اعتبار
دارد ،از سوی فلورنتنیو پرز تمدید شود.
دیلی استار امروز گزارش داد که ریال یها
تاکنون سه پی شنهاد باشگاه بایرن ب رای
جذب خدی را را رد کردهاند و قصد دارند این
بازیکن را به یکی از سه تیم آرسنال ،چلسی
یا منچستریونایتد واگذار کنند.



پيشنهاد
 65ميليوني ليورپول به مهاجم ریال

ليورپول يها از خريد بالوتلي بهشدت پشيمان
هستند و قصد دارنداين بازيکن را به تيمي
ديگر واگذار کرده و خود مهاجم ديگري را
جذب کنند .به همین منظور ،مدی ران لیورپول
در صدد ارائهی یک پی شنهاد  65میلیون
پوندی به کریم بنزما ،مهاجم فرانسوی ریال
مادرید هستند .بنزما یکی از بهترین فصول

خود همراه ریال را سپری م یکند و بسیار
بعید به نظر م یرسد که حتا با این مبلغ
گزاف نیز حاضر به ترک ریال مادرید شود.
با اینحال ،دیلی اکسپرس گزارش داد که
لیورپول یها قصد دارند تا با مدی ران ریال ب رای
این منظور به گفتوگو بنشینند.



والدس از پيوستن به يونايتد منصرف شد

«ويکتور والدس» ،دروازهبان سابق بارسا
بهتازگي از کمند مصدومي ت  9ماهه رها
شده و حاال آماده است تا به يک تيم
جديد بپيوندد .والدس که دو ماه گذشته
را به درخواست فانخال همراه تیم
منچستریونایتد تمرین م یکرد ،به دلیل
آمادگی فوقالعاده باالی دخیا ،قصد ندارد با
یونایتدها قرارداد رسمی امضا کند و ریسک
نیمکتنشینی را بپذیرد.
روزنامهی مارکا دیروز ادعا کرد که دو باشگاه

لیورپول و پاریس سنت جرمن ،بهصورت
جدی قصد به خدمت گرفتن ویکتور والدس
را دارند و این دروازهبان در حال بررسی
شرایط دو تیم است .لیورپول یها از مینیوله
ناامید شدهاند و ب راد جونز نیز روز جمعه در
جریان دیدار مقابل برنلی مصدوم شد .به
نظر م یرسد که سرخهای آنفیلد ،از شانس
بی شتری ب رای جذب دروازهبان سابق بارسا
برخوردار باشند.



ابهام در انتقال تورس به اتلتيکو مادريد

در حالي که به نظر م يرسيد همهچيز
براي بازگشت فرناندو تورس به اتلتيکو
مهيا باشد ،اما اين انتقال هنوز نهايي
نشده است .یک نیمفصل ناموفق در
میالن سبب شد تا باشگاه ایتالیایی
قید قرارداد دو سالهی قرضی با تورس
را بزند و به او اعالم کند که م یتواند به
تیمی دیگر برود .هفتهی گذشته مدیران
اتلتیکو مادرید به درخواست سیمئونه با
باشگاه چلسی برای انتقال تورس وارد
مذاکره شدند و توافقات خوبی نیز بین
دو باشگاه صورت گرفت .با اینحال،
همهچیز به مشخص شدن وضعیت
السیو چرچی موکول شد.
چرچی ایتالیایی ،تابستان امسال از

تورینو به باشگاه مادریدی پیوست،
ولی نتوانست ارزشهای خود را در این
تیم اثبات کند .حاال همه منتظ ر جواب
نهایی چرچی هستند .چنانچه او به
باشگاه میالن منتقل شود ،انتقال تورس
به اتلتیکو نیز نهایی خواهد شد .تورس
هم اکنون در کشور مالدیو تعطیالت
کریسمس خود را سپری م یکند و باشگاه
میالن حتا به او اعالم کرده است که باید
برای بازی دوستانه مقابل ریال ،در امارات
حاضر شود .از طرفی ،باشگاه اینتر نیز
مصرانه خواهان به خدمت گرفتن چرچی
است .آنچه مسلم است ،اینکه هنوز
انتقال تورس به اتلتیکو نهایی نشده و
در هالهای از ابهام قرار دارد.



اسکولز :يونايتد ميتواند
مدعي قهرماني باشد

پل اسکولز ،اسطورهي منچستريونايتد
معتقد است که تيمش م يتواند در
نيمفصل دوم جزو مدعيان قهرماني
ليگ برتر قرار بگيرد .یک شروع
ضعیف توسط شاگردان فانخال ،حاال
با پیروزیهای پیاپی توسط او جبران
شده و شیاطین سرخ در ردهی سوم
جدول لیگ برتر قرار دارند .پل اسکولز
عنوان کرد که یونایتد م یتواند فصل
لیورپول در فصل گذشته ،روند خوبی
در نیمفصل دوم پیش بگیرد و برای
قهرمانی بجنگد.
او گفت« :اگر یونایتد دو بازی پی شروی
خود مقابل تاتنهام و استوک را ببرد،
تعجب نخواهم کرد که مثل لیورپول

فصل قبل عملکرد خوبی داشته باشد
و به دو تیم صدرنشین فشار بیاورد و
سپس وقتی چمپیونزلیگ شروع شد،
یونایتد یک هفته استراحت م یکند و
م یتواند راحتتر از دیگر حریفان برای
قهرمانی بجنگد».
اسکولز در تمجید از رونی گفت« :وین
بازیکن کالس جهانی است .فکر
م یکنم او هنوز م یتواند در خط حمله
بازی کند ،ولی همچنین در خط هافبک
هم عالی کار کرده است .او خودش را
با سرعت در موقعیت گول قرار م یدهد
و شم گولزنی باالیی دارد .فکر م یکنم
تمام طول بازی مقابل نیوکاسل عالی
کار کرد.

استرلينگ :ميتوانيم
بين  4تيم برتر قرار بگيريم

رحيم استرلينگ ،ستارهي ليورپول پس از پيروزي جمعه شب
تيمش مقابل برنلي ،معتقد است که آنها م يتوانند ب راي
حضور در باالي جدول تالش کنند .پس از شروع ضعیف
شاگردان راجرز ،آنها در  6بازی اخیر خود  11امتیاز کسب
کردهاند و در حال حاضر در ردهی نهم قرار دارند .استرلینگ
معتقد است که تیمش م یتواند با پیروزی در بازیهای
پی شرو ،به ردههای باالی جدول صعود کند.
او گفت« :ما قدم به قدم حرکت م یکنیم .در چند بازی اخیر،
م یتوان دید که اعتماد بهنفس به بازیکنان برگشته است .حتا
در شرایط سخت ،م یتوان دید که ما در کنار یکدیگر ب رای
کسب نتیجه تالش م یکنیم .ب رای ما ،اتحاد و اینکه در
کنار یکدیگر فوتبالی که م یخواهیم را بازی کنیم ،اهمیت
بسیاری دارد .امیدواریم که بتوانیم در چند بازی پی شرو پیروز
شویم .آنطور که م یخواستیم فصل را شروع نکردیم ،ولی
در چند هفتهی آینده بازیهای سختی پی شروی ماست و
امیدواریم با کسب چند پیروزی ،ب رای حضور در بین چهار
تیم برتر پیش برویم».

مورينيو :تري تفاوتي
با  10سال پيش ندارد

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي به تمجيد از جان تري ،کاپيتان
تيمش پس از گولزني او مقابل وستهام پرداخت .جان تری
گول اول دیدار مقابل وستهام را به ثمر رساند و از بهترینهای
تیمش در این دیدار بود .مورینیو ،تری را مثل سال  2004و
اوج آمادگ یاش دانست و عنوان کرد که در او تفاوتی با 10
سال پیش نم یبیند.
آقای خاص گفت« :او همیشه شم گولزنی باالیی داشته
است .اعتماد بهنفس باالیی دارد .من جان [تری] خودم در
سالهای  2005 ،2004و  2006را م یبینم .او فرقی نکرده
است .تنها تفاوتی که من م یبینم ،دخترهای دوقلوی او
هستند؛ زی را آنها در آن دوران بهدنیا آمدند و حاال در زمین
م یدوند و توپ را شوت م یکنند».
مورینیو سپس در بارهی شرایط چلسی گفت« :وقتی توپ در
اختیار ماست ،تیم خیلی بهتری هستیم .سال گذشته در دفاع
خیلی قوی بودیم و منظم کار م یکردیم ،ولی وقتی توپ در
اختیارمان بود ،خالقیت نداشتیم».

جاپان ،رکورددار
قهرماني در جام ملتها

جاپان با شش دوره حضور در جام ملتها و کسب 4
عنوان قهرماني ،رکورد خارقالعادهاي کسب کرده است.
جاپان یها خیلی دیر پا به جام ملتهای آسیا گذاشتند
و بین تیمهای مدعی قرار گرفتند؛ اما در همین چند
دورهی اخیر آنقدر قدرتمند ظاهر شدهاند که اکنون
رکورددار قهرمانی در این مسابقات هستند.
جاپان با کسب  4عنوان قهرمانی ،بهترین تیم رقابتها
محسوب م یشود و پس از این تیم ،عربستان و ای ران
ه رکدام با کسب سه عنوان قهرمانی در ردهی بعدی
قرار دارند .البته عربستان سه عنوان نایبقهرمانی در
کارنامه دارد و به همین دلیل ،در جدول ردهبندی باالتر
از ای ران قرار دارد .ای ران هم  4عنوان سومی کسب کرده
که از این حیث همراه با کوریای جنوبی رکورددار به
حساب م یآید .کوریای جنوبی با دو قهرمانی ،اسراییل،
کویت و ع راق ه رکدام با یک قهرمانی در ردههای بعدی
قرار دارند.

اعالم ورزشکار سال اروپا؛
نوير دوم شد

مانویل نوير با يک امتياز کمتر نسبت به نفر اول ،از
کسب عنوان بهترين ورزشکار اروپا بازماند .در م راسم
انتخاب ورزشکاران برتر قارهی اروپا که بین خبرنگاران
خبرگزاریهای ورزشی به رای گذاشته شد ،لویس
همیلتون ،ستارهی فرمول یک ،رتب هی اول را از آن خود
کرد .بعد از او مانویل نویر که در جام جهانی اخیر با
تیم ملی آلمان به عنوان قهرمانی رسید ،در جایگاه دوم
ایستاد .نوواک جوکوویچ ،ستارهی تنیس اهل صربستان
با پیشی گرفتن از کریستیانو رونالدو ،اعجوبهی پرتگالی
تیم فوتبال ریال مادرید ،سوم شد.

ماتا :بازي کردن
کنار روني يک امتياز ويژه است

خوان ماتا ،هافبک منچستريونايتد معتقد
است که بازي کردن کنار روني ،يک امتياز
ويژه است .رونی روز جمعه موفق شد 2
گول از  3گول تیمش مقابل نیوکاسل را
به ثمر برساند و به عنوان بهترین بازیکن
زمین شناخته شود .این در حالی است که او
در پست هافبک بازی گرفته شده بود ،ولی
بهخوبی به حمالت اضافه م یشد و جاگیری
م یکرد.
خوان ماتا در مصاحبه با سایت باشگاه
یونایتد گفت« :فکر م یکنم او بهخوبی در
پستش بازی م یکند .م یتواند دفاع کند،

حمله کند ،پاس بدهد و در تک به تکها
گولزنی کند .ب رای ما او بازیکن بسیار مهمی
است و فکر م یکنم بازی کردن کنار او
یک امتیاز ویژه است .از بازی کردن کنار
بازیکنانی مثل رونی ،فالکائو و فانپرسی
لذت م یبرم .آنها تحرکات زیادی دارند و
م یتوان پاسهای خوبی داد .م یخواهیم
خوب کار کنیم .آماده بودن ب رای بازی روز
یکشنبه سخت است ،ولی از لحاظ روحی
روانی آماده هستیم .امروز و فردا ریکاوری
خواهیم کرد و کامال آماده به مصاف تاتنهام
خواهیم رفت».



فانخال:
هنوز اشتباهات بدي انجام ميدهيم

لویيس فانخال ،سرمربي منچستريونايتد با
وجود پيروزي قاطع تيمش مقابل نيوکاسل،
معتقد است که تيمش هنوز در بعضي
زمينهها ضعيف کار م يکند .یونایتد  10امتیاز
با صدرنشین جدول ،چلسی فاصله دارد و
روند خوبی در هفتههای اخیر پیش گرفته
است .روز جمعه رونی در حالی که به عنوان
هافبک به میدان رفته بود ،موفق شد دو گول
به ثمر برساند و رابین فانپرسی نیز دیگر
گول یونایتد را به ثمر رساند .پاپیس سیسه،
در دقایق پایانی یک پنالتی ب رای نیوکاسل به
گول تبدیل کرد و فانخال معتقد است که

تیمش هنوز اشتباهاتی انجام م یدهد.
او گفت« :هر بازی در حال پیشرفت هستیم،
ولی بعضی مواقع اشتباهات خیلی بدی انجام
م یدهیم .باید پیشرفت کنیم ،ولی من از
عملکرد تیم خوشحال هستم؛ زی را هر بازی
در اختیار ماست .هنوز راه طوالنی پیش روی
ماست .باید پیش از اینکه فاصل هیمان با
صدر بی شتر شود ،به آنها نزدیک شویم .هر
اتفاقی ممکن است بیفتد ،مخصوصا در یکی
دو هفتهی آینده که تعداد بازیها زیاد است.
اگر بتوانیم نتیجهی خوبی کسب کنیم،
موقعیت خوبی در جدول پیدا خواهیم کرد».



مدیر برنامههای رونالدو:
کريسدر ریال بازنشسته ميشود

خورخه مندس ،مدير ب رنامههاي کريستيانو
رونالدو مدعي شد که ستارهي پرتگالي ریال
مادريد ،در اين تيم بازنشسته خواهد شد.
چندین سال است که شایعاتی مبنی بر
بازگشت رونالدو به منچستر به گوش م یرسد،
ولی او قراردادش با ریال را تا سال  2018تمدید
کرد و این بدین معناست که او  9سال را در
ب رنابئو سپری خواهد کرد و در  33سالگی
قراردادش با ریال تمام خواهد شد .با اینحال،
مندس معتقد است که تا زمانی که کریستیانو
کفشهایش را بیاویزد ،در ریال بازی خواهد
کرد .او گفت 15« :سال است که رونالدو را
م یشناسم ،از آن موقع بی شتر روزها با هم

صحبت م یکنیم .وقتی در مادرید هستم،
با یکدیگر مالقات م یکنیم .رابطهی ما
بی شتر مثل دوستی است .معتقدم که رونالدو
فوتبالش را در ریال مادرید به پایان م یرساند.
او از حضور در ریال خوشحال است و دوست
دارد موفقیت بی شتری در این تیم کسب کند.
آیا باشگاه پی راهن رونالدو را بازنشسته خواهد
کرد؟ با تمام احترامی که ب رای رائول و دی
استفانو قایلم ،هیچ بازیکنی را نباید با رونالدو
مقایسه کرد .او بهترین تاریخ است و فکر
م یکنم برترین ورزشکار تمام تاریخ .دیگر مثل
رونالدو نخواهیم دید و فکر م یکنم غیرممکن
باشد».



لوو :رويايم ،کسب يک جام ديگر با آلمان است

يواخيم لوو بعد از سال پرخاطرهی  2014هنوز
اهداف بزرگي را ب راي تيم ملي آلمان در سر
م يپروراند .سرمربی تیم ملی آلمان قصد دارد
دو سال دیگر قهرمان جام ملتهای اروپا شود
و چهارسال دیگر هم قهرمانی جام جهانی را
تکرار کند .یوواخیم لو دیروز طی مصاحب های
گفت« :آرزو م یکنم در شرایطی باشیم که
بتوانیم موفقی تهای خود را تثبیت کنیم و
در عصر حاضر تاریخساز شویم .کسب یک
عنوان بزرگ دیگر اتفاقی رویایی خواهد بود .حتا
احساس فکر کردن به آن هم زیبا است».
وی با اشاره به تورنمنتهای بزرگ پی شرو،
یعنی جام ملتهای اروپا 2016 ،در فرانسه و
جام جهانی  2018در روسیه افزود« :هدف

ما باید این باشد که سال  2016قهرمانی در
پاریس را از آن خودمان کنیم و بعد از آن روی
جام جهانی روسیه متمرکز شویم .ما در حال
حاضر مشغول تدوین ب رنامهی تیم ملی ب رای
سالهای  2015و  2016هستیم .م یخواهیم
ایدههای جدید و راهحلهای نو پیدا کنیم؛ چون
که فوتبال مدام در حال پیشرفت است و ما
نباید از این نکته غافل شویم .ما در کادر فنی
مشغول فکر کردن به این هستیم که چگونه
انگیزهی جدید ایجاد کنیم .البته بر ما روشن
است که باید گذشتهی پرفروغمان را هم چراغ
راهمان کنیم .انعطافپذیری و انضباط در بازی
دو عاملی بودند که باید به کار کردن روی آنها
ادامه دهیم.



اينيستا :ايکاش مسي توپ طال را ببرد

سال  2014براي اينيستا سال چندان خوبي
نبود .سالي که هيچ افتخاري با بارسلونا
کسب نکرد و از اواخر اکتبر تا اوايل
دسامبر نيز با يک مصدوميت بد روبهرو
شد .اینیستا این روزها برای تعطیالت در
«فوئنته آلبیا» بهسر م یبرد و قرار است
که روز جمعه در یک دیدار خیریه شرکت
کند .اینیستا در مورد اهداف خودش
و بارسا در سال  2015گفت« :همیشه

م یتوان اوضاع را بهتر کرد .سال 2014
برای ما سال خوبی نبود .هدف ما در سال
 2015جبران ناکام یهای سال  2014است.
از لحاظ شخصی نیز همچنان م یخواهم
به بهتر شدن ادامه دهم» .اینستا سپس
به تمجید از نیمار پرداخت و گفت:
«هی چکس به توانای یهای نیمار شکی
ندارد .او در بهترین تیم ممکن برای رشد
و پیشرفت حضور دارد.
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پایان مهلت مجلس برای معرفی کابینهی جدید؛

هیأت مجلس علت تأخیر معرفی کابینه را
بررسی میکند

اطالعات روز :مجلس نمایندگان هفتهی
گذشته برای رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل
یک هفته مهلت داد که اعضای کابینهی
جدید را معرفی کند .این مهلت دیروز پایان
یافت؛ اما اعضای کابین ه توسط حکومت به
مجلس معرفی نشدند .بهدنبال آن مجلس
ت که برای معرفی هرچه زودتر
تصمیم گرف 
توگ وشود
کابینه با سران حکومت وارد گف 
و دلیل تأخیر آن را نیز مشخص کند.
قرار است که امروز هیأت اداری همراه
با رییسان کمیسیونهای هجده گانهی
مجلس برای معرفی هرچه زودتر کابینه
با رییس جمهور و رییس اجرایی دیدار و
ی دیگر ،شماری از
توگو کنند .از سو 
گف 
نمایندگان مجلس در نشست دیروز این
مجلس تأکید داشتند که مطابق مادهی
 69قانون اساسی ،مجلس اشرف غنی را
به دلیل تأخیر در معرفی کابینه فرابخواند.
اما برخی دیگر از اعضای مجلس با این
کار مخالفت نشان دادند و گفتند که هیأت
مجلس در دیدار با رییس جمهور و رییس
اجرایی بر آنان فشار وارد کند ،تا هرچه
زودتر کابنیهی جدید را معرفی کنند .به
گفتهی آنان ،مطابق قانون اساسی ،مجلس
زمانی رییس جمهور را فراخوانده میتواند
که مرتکب خیانت ملی و ارتکاب جرایم
جنایی و حقوق بشری شود.

عبدالقیوم سجادی ،عضو مجلس گفت که
بر اساس مادهی  ۶۹قانون اساسی ،دعوت
رییس جمهور بهخاطر تأخیر کابینه مناسب
نیست؛ اما اگر آقای غنی به خواست خود
برای وضاحت در این زمینه به مجلس
بیاید ،کدام مشکل قانونی ندارد .اما مجلس
از سران حکومت خواست که در مورد
معرفی کابینهی جدید اختالفها را هرچه
زودتر کنار بگذارند.
تأخیر در معرفی کابینهی جدید سه ماه شد؛
اما هنوز نشانهای از معرفی اعضای آن به
مجلس وجود ندارد .در چند روز اخیر انتقادها

در مورد تأخیر معرفی کابینهی جدید از
سوی نمایندگان شورای ملی ،فعاالن مدنی
و کاربران رسانههای اجتماتی افزایش
یافته و آنان خوستار معرفی هرچه زودتر
نامزدوزیران هستند.
هم اکنون تمام وزارتها و ریاستهای
کلیدی حکومت از سوی سرپرستان اداره
میشوند؛ در حالی که شماری از نمایندگان
شورای ملی و فعاالن مدنی تأکید دارند که
سرپرستان به فکر انجام وظایفشان نیستند
و همین مسئله باعث افزایش ناامنیها و
مشکالت اقتصادی در کشور شده است.

مقامهای حکومتی بامیان
کار رسانهها را محدود کردهاند

اطالعات روز :مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانههای
آزاد اعالم کرد که بعضی برخوردهای مقامهای دولتی
بامیان کار رسانهها را در این والیت را محدود کردهاند.
در خبرنامهی ارسالی این مرکز به روزنامهی اطالعات روز
آمده است که رییس جمهور و رییس اجرایی جلو مسئوالن
محلی را در مورد محدود کردن آزادی بیان هرچه زودتر
بگیرد.
در این خبرنامه احضار و بازجویی ،تهدید و تخویف
خبرنگاران ،خودداری مسئوالن محلی از ارائهی معلومات،
سانسور ،تالش در جهت تحت تأثیر قراد دادن خبرنگاران
و مانع شدن آنان از تهیهی خبر و گزارش توسط مقامهای
بلندرتبهی دولتی بامیان از مشکالت اساسی فراراه
خبرنگاران در سال  2014عنوان شدهاند.
این برخوردها و حرکتهای مسئوالن دولتی بامیان سبب
نگرانیهای جدی خبرنگاران و باشندگان والیت بامیان
شدهاند .مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانههای آزاد
ابراز نگرانی کرده که اعمال محدودیت بر آزادی بیان و
اطالعرسانی به مرد م توسط مسئوالن حکومتی در بامیان
سرآغاز سنت بد در کشور نشود.
این نهاد تأکید دارد که در صورتی که جل و مسئوالن محلی
بامیان گرفته نشود ،این احتمالوجود دارد که شماری از
مسئوالن محلی والیتهای دیگر نیز با پیروی از مسؤالن

محلی بامیان بر رسانهها محدودیت وضع کنند .مرکز
یادشده میگوید که نباید دستآورد یک دههی اخیر،
قربانی سلیقههای شخصی و حفظ منافع مسئوالن دولتی
شود.
همچنان در خبرنامهی این مرکز آمده است که اشرف
غنی ،رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت به عنوان
مجریان قانون اساسی نگذارند آزادی بیان به عنوان یک
دستآورد ارزشمند و روند اطالعرسانی به مردم ،قربانی
رفتارهای نابخردانه و سلیقهای مسئوالن محلی والیت
بامیان شود.
در خبرنامهی این مرکز آمده است که در بیشتر از  12سال
گذشته آزادی بیان به عنوان رکن دموکراسی و دسترسی
به اطالعات یکی از دستآوردهای مهم والیت بامیان بود.
بر اساس این خبرنامه ،در این مدت ،رشد رسانههای آزاد،
امنیت خبرنگاران و اطالعرسانی بهموقع توسط خبرنگاران،
بهتر از سال  2014بود.
این در حالی است که چندی پیش دیدهبان رسانههای
آزاد افغانستان (نی) نیز از قتل و افزایش خشونت علیه
خبرنگاران در سال  2014خبر داد .بر اساس معلومات این
نهاد ،در سال روان حدود هشت خبرنگار در رویدادهای
مختلف جان دادهاند .این نهاد از حکومت خواسته است
که به وعدههای خود در حمایت از آزادی بیان عمل کند.

