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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کابل ،شهر دودی و نفسگیر با شهرنشینی بیمعیار

هوای کابل نزدیک به یک دهه است که بهخاطر تراکم بیش از حد جمعیت و وسایط
نقلیه ،دودآلود و نفسگیر است .اما این مشکل اکنون به یک هشدار خطرناک برای
زندگی کردن مبدل شده است .این روزهای زمستانی که بهخاطر کمبود امکانات شهری؛
ی چوبی
مانند برق و وسایل گرمایی که کاربن تولید نمیکنند ،مردم ناگزیر اند از بخاریها 
و ذغالی استفاده کنند .صبحگاهان و شامگاهان ،هوای شهر کابل بهطور کلی آلوده و
نفسگیر شده است .این مشکل هرچند ساده به نظر میرسد؛ اما پیامدهای نامطلوب آن
بر صحت و زندگی شهروندان این شهر ،فاجعهبار است.
میتوان خطر ناشی از آن را بر زندگی و صحت انسانهایی که در این شهر زندگی
میکنند ،بیشتر از جنگهای خونین دههی هفتاد خورشیدی و حمالت انتحاری یاد کرد
که این اهریمن مرگ و نابودی جان همه را تهدید میکند .هیچکسی از گزند آن مصئون
نیست .هر روز صبح ،دو ِد ناشی از مواد سوخت بخاریها ،حمامها و سایط نقلیهی کهنه
آنقدر فضای این شهر را دودآلود میسازد که نفس کشیدن برای انسان دشوار میگردد
و کاربنهای پخششده در فضا ،چشم انسان را میسوزاند و از اثر دودهای...
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جزمینگری در
راهبردهای نظامی
امریکا در افغانستان
 هادی صادقی
رییس جمهور غنی اخیرا در مصاحبه با یکی از رسانههای
امریکایی گفته است که ضرباالجل دوسالهی خروج تمام
سربازان امریکایی از افغانستان نیازمند بررسی دوباره است.
آقای غنی گفته است که ضرباالجل نباید جزمی باشد و
برنامهی خروج سربازان امریکایی متناسب با شرایط و
واقعیتهای افغانستان عملی شود .رییس جمهور امریکا گفته
است که پس از انتقال کامل مسئولیت به نیروهای امنیتی
افغانستان ،تمام سربازان امریکایی تا سال  2016از افغانستان
خارج خواهند شد.
منطبق نبودن برنامههای نظامی امریکا و ناتو با واقعیتهای
جنگ با تروریسم در افغانستان ،یکی از واقعیتهایی است
که همیشه تکرار شده و همین امر یکی از عوامل اصلی
طوالنیشدن روند مبارزه با تروریسم میباشد .استراتژیستها
و سیاستگذاران امریکایی همیشه راهبردها و برنامههای
کالن نظامیشان در مبارزه با تروریسم را بدور از واقعیتهای
عینی میدان نبرد و صرفا برمبنای تحلیل و تشخیص
حلقههای مشخص مشورتی کاخ سفید طرح کردهاند .در
حکومت باراک اوباما این مشی در سیاستگذاریهای نظامی
این کشور در ارتباط با افغانستان بیشتر مورد استفاده قرار
گرفت .استراتژی افزایش سی هزار سرباز در سال ،2009
استراتژی خروج و انتقال مسئولیتها به نیروهای امنیتی
افغانستان و جدول زمانبندی خروج به عنوان چند برنامهی
کالن نظامی امریکا در جنگ افغانستان ،همه بر اساس
ارزیابی و تحلیل استراتژیستها و سیاستگذاران امریکایی
در کاخ سفید طرح و عملیاتی شدند .تمام این برنامهها بر
اساس ترجیحات سیاسی کاخ سفید و بدون در نظر گرفتن
الزامات اساسی میدان جنگ و واقعیتهای عینی افغانستان
طرحریزی گردیدند.
استراتژی خروج سربازان امریکایی و جدول زمانبندی آن ،از
سوی ناظران داخلی و بینالمللی با انتقادهای زیادی همراه
شد و همین امر موجی از بدبینیها و ترس و اضطراب از
آیندهی پس از  2014را برای مردم افغانستان و جهانیان
خلق کرد .آماده نبودن شرایط امنیتی افغانستان برای خروج
سربازان خارجی و میزان تهدید تروریسم ،نوک پیکان تمام
انتقادها بود .با اینکه بر اساس این راهبرد ،اکنون مأموریت
رزمی نیروهای ناتو در افغانستان خاتمه یافته است؛ اما هنوز
هم انتقادها از عجوالنه بودن این تصمیم وجود دارند.
این نوع سیاستگذاری هزینههای زیادی برای ایاالت
متحدهی امریکا و افغانستان داشته است .این امر سبب شد
که سربازان امریکایی قبل از شکست کامل تروریستان دست
از نبرد بکشند و بدون تجهیز و آمادهسازی کامل نیروهای
امنیتی افغانستان ،مبارزه با تروریسم را ناتمام رها کرده و بار
جنگ را به دوش نیروهای امنیتی افغانستان بگذارد .بدون
تردید ،این خال فرصت زیادی را برای تروریستان خلق کرد.
این مشی سیاستگذاری در تعیین ضرباالجل دوسالهی
خروج سربازان امریکایی نیز اعمال شده است .نگرانی رییس
جمهور غنی در این ارتباط قابل درک است و نباید تعیین این
ضرباالجل بر اساس مشی اشتباه گذشته صورت بگیرد .در
شرایطی که هنوز مبارزه با تروریسم خاتمه نیافته و آیندهی
افغانستان مبهم است ،نمیتوان از کارآمدی و درستی یک
تصمیم برای تمام شرایط در دو سال آینده مطمئن بود.
اکنون افغانستان با آیندهی مبهم روبهرو است و کسی دقیق
نمیداند نبرد با تروریسم تا دو سال آینده به کجا میانجامد؛
اینکه طالبان و دیگر گروههای تروریستی در افغانستان نابود
میشوند یا سایهی سیاه آنها بر بخشهای بیشتر کشور
مستولی میگردد .از همینرو ،به هیچ عنوان نمیتوان آینده
را تضمین نمود و برای آن ضرباالجل تعیین کرد.
اصوال اینگونه ضرباالجلها و برنامههای عملیاتی باید
انعطافپذیر باشند و متناسب با شرایط و مقتضیات افغانستان
هماهنگ و اجرا شوند .تصمیمها و برنامههای جزمی عملی
نمیشوند و اگر عملی شدند ،سبب ارتکاب اشتباه میشوند.
سربازان امریکایی باید تا سال  2016در مأموریت حمایت
قاطع از افغانستان نقش ایفا کنند و نیروهای امنیتی افغانستان
را در مبارزه با تروریسم حمایت نمایند.

اشرف غنی:
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اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور میگوید که تاریخ تعیینشده
برای خروج کامل نیروهای امریکایی در پایان
سال  2014از افغانستان ممکن نیاز به بررسی
مجدد داشته باشد .او در برنامهی « 60دقیقه»ی
شبکهی امریکایی سیبیاس که شب یکشنبه
پخش شده ،گفته است که تجدید نظر در این
زمنیه عملگرایانه خواهد بود.
اشرف غنی میگوید که آمادگیها برای بررسی
مجدد مهلت تعیین شده مبنی بر خروج کامل
نیروهای امریکایی باید وجود داشته باشد:
«اگر هردو طرف ،یا در این مورد چند طرف

با منافع مشترک بیشترین تالش را برای
رسیدن به اهدافشان کردهاند و پیشرفت واقعی
بهدست آمده است ،باید تمایل به بررسی مجدد
ضرباالجل وجود داشته باشد».
رییس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا در
این رابطه با باراک اوباما ،رییس جمهور امریکا
مالقات کرده ،گفته است که رییس جمهور
امریکا او را میشناسد و نیاز نیست «به یکدیگر
بگوییم» .مقامهای ایاالت متحدهی امریکا تا
حاال در رابطه به این اظهارات رییس جمهور غنی
واکنش نشان ندادهاند.
بر اساس برنامهی باراک اوباما ،قرار است تمام

نیروهای امریکایی در پایان سال  2016افغانستان
را ترک کنند و پس از این سال ،حضور امریکاییها
در کشور به سفارتخانه و نمایندگیهای سیاسی
محدود شود .این در حالی است که همزمان با
پایان مأموریت جنگی نیروهای خارجی در کشور،
حمالت طالبان افزایش یافتهاند.
از سوی دیگر ،اکنون نگرانیهایی مطرح میشوند
که در سالهای آینده گروه موسوم به داعش در
کشور نفوذ نکند .اشرف غنی نیز از این مسئله
ابراز نگرانی کرده و گفته است که با تجربه از
گذشتهها ،تهدید تروریستی در حال تغییر بوده
است .اما جنرال جان کمپبل ،فرمانده نیروهای

باقیماندهی بینالمللی در کشور میگوید ،گروه
داعش وارد افغانستان نمیشود.
او در برنامهی تلویزیونی سیبیاس گفته است
که باور ندارد «دولت اسالمی» مانند آنچه
در عراق انجام داد ،وارد افغانستان شود .به
گفتهی کمپبل ،نیروهای امنیتی افغانستان از
توانایی خوبی برخودار شدهاند و اجازهی وارد
شدن چنین گروهها به این کشور را نمیدهند.
نیروهای بینالمللی بعد از این در نقش حمایت و
آموزش نیروهای امنیتی کار میکنند و مسئولیت
رهبری عملیات و تأمین امنیت در کشور به دوش
نیروهای امنیتی است.

وزارت فواید عامه:
وزارت مالیه به پروژههای نیمهتمام بودجه اختصاص نداده است

اطالعات روز :وزارت فواید عامهی کشور اعالم
کرد که وزارت مالیه در بودجهی سال  1394به
 30پروژهی نیمهکاره پول اختصاص نداده است.
به گفتهی مقامهای این وزارت ،از جملهی 61
پروژهی نیمهکارهی سال گذشته ،وزارت مالیه
تنها به  31پروژهی آن در بودجهی سال روان
پول اختصاص داده است .آنان هشدار دادهاند که
اگر تمام پروژههای نیمهکاره شامل بودجهی سال

اطالعات روز :نیروهای اردوی ملی به منظور
آمادگی برای تأمین امنیت و مبارزه با گروههای
تروریستی ،بهویژه طالبان ،مانور نظامیای را در
یک پاسگاه ارتش ملی در والیت بغالن اجرا
کردهاند .این تمرینات نظامی در کمپ کیلگی
ولسوالی دوشی والیت بغالن چندین ساعت
ادامه داشته است .در این مانور نیروهای کندک
اول لوای سوم قول اردوی  209شاهین از توپ،
هاوان و راکتانداز به گونهی نمایشی استفاده
کردهاند .نیروهای اردوی ملی در این مانور با

روان نشوند ،س روصدای مردم باال خواهند شد.
نورگل منگل ،سرپرست وزارت فواید عامه دیروز
در صحبت با رسانهها ،دلیل تکمیل نشدن پروژهها
را عدم اختصاص بودجهی الزم از سوی وزارت
مالیه عنوان کرده است .او این پروژهها را مربوط به
شماری از والیتها خوانده و گفته است که وزارت
مالیه و مجلس نمایندگان این پروژهها را باید شامل
بودجهی انکشافی امسال کنند .منگل تأکید کرده

است که وزارت مالیه در بودجهی سال  ،1394حتا
برای یک پروژهی جدید وزارت فواید عامه بودجه
در نظر نگرفته است .در همین حال ،عبدالقادر
جیالنی ،سخنگوی وزارت مالیه در واکنش به این
اظهارات منگل گفته است که در حال حاضر کار
روی بودجهی سال  1394جریان دارد و تالشها
برای شامل ساختن تمام پروژههای نیمهکاره در
این بودجه جریان دارد .این در حالی است که از

مانور نظامی اردوی ملی در شمال کشور
استفاده از سالحهای آتشدار جنگی ،مهارتها
و آمادگىهاىشان را برای مبارزه با شورشیان
طالب و همچنان تأمين امنيت کشور به نمايش
گذاشتهاند .غالم فاروق احمدی ،فرمانده لوای سوم
قول اردوی  ٢٠٩شاهین پس از ختم این مانور
نظامی گفت که نیروهاى اردوى ملى برای دفاع
از وطن آمادگی دارند .او افزود که نیروهای اردوی
ملی قول اردوی  ٢٠٩شاهین امکانات نظامی
خوبی را در اختیار دارند و با این امکانات ،توان
تأمین امنیت مناطق تحث مسئولیتشان را دارند.

بهدنبال آن ،سلطان محمد عبادی ،سرپرست
والیت بغالن گفت که نیروهای اردو در این والیت
گروه طالبان را شکست دادهاند و تروریستان دیگر
توانایی مقابله با این نیروها را ندارند .عبادی تأکید
کرد که طالبان در سراسر کشور شکست خورده و
اکنون به همین دلیل آمادهی گفتوگو با دولت
شدهاند .در همین حال ،تمرينات نظامی نیروهای
اردوی ملی در بغالن مورد استقبال باشندگان
این والیت قرار گرفته و آنان گفتهاند ،از آمادگى
نيروهاى امنیتی برای تأمین امنیت تا حدی امیداور

سال مالی جدید بیش از دوهفته میگذرد.
بودجهی سال  1394چندی پیش به دلیل عدم
توازن میان والیتها و اختصاص ندادن پول برای
پروژههای جدید از سوی مجلس نمایندگان رد شد.
پس از آن وزارت مالیه اعالم کرد که با گنجانیدن
پیشنهادهای اعضای مجلس و اصالحات الزم در
طرح این بودجه ،آن را در آیندهی نزدیک دوباره به
مجلس ارسال میکند.

شدهاند .این تمرینات نظامی دو روز پیش اجرا
شده است .مجموع نیروهای امنیتی به بیش از
 352هزار میرسد .اما عدم همآهنگی و کمبود
سالحهای سنگین ،بهویژه هواپیماهای جنگی ،از
مشکالت عمدهی نیروهای امنیتی عنوان میشوند.
مسئوالن نهادهای امنیتی گفتهاند که در قسمت
ایجاد همآهنگی بین نیروهای امنیتی برنامه دارند.
آنان از امریکا و ناتو خواستهاند که به تعهداتشان
عمل کنند و نیروهای امنیتی را کشور با سالحهای
سنگین تجهیز کنند.

فعاالن مدنی «کابینهی نمادین» معرفی کردند

اطالعات روز :دهها فعال مدنی و شماری از
شهروندان کابل دیروز در اعتراض به تأخیر معرفی
کابینهی جدید« ،کابینهی نمادین» معرفی کردند.
آنان با گردهمآیی اعتراضی زیر نام «معرفی
کابینهی نمادین جامعهی مدنی و شهروندان» ،به
رسم اعتراض دو تن را رییس جمهور و رییس
اجرایی ساختند که این دو تن  29تن را به عنوان
نامزدوزیر معرفی کردند .رییس جمهور و رییس
اجرایی نمادین نهادهای مدنی ۲۵ ،نامزدوزیر

نمادین را بر اساس سهمیههایشان معرفی
کردند که  ۴زن و دو غیرمسلمان «اهل هنود»
نیز شامل این کابینه بودند .همچنان معترضان
پوقانههایی را که شعارهایی چون «فساد اداری،
فقر ،بیاتفاقی ،جنگ ،ناامنی ،بیکاری ،اختالفات،
بیسوادی ،آلودگى هوا» بر آن نوشته شده بودند،
به رسم اعتراض ترکاندند .آنان هشدار دادند که
اگر سران حکومت وحدت ملی باز هم معرفی
کابینه را به تأخیر بیندازند ،اعتراضهای جدی

و گستردهای را در کشور راهاندازی میکنند.
نهادهای مدنی میگویند که تأخیر در معرفی
کابینه مشکالت زیادی را در عرصههای مختلف
در کشور بهوجود آورده و تأثیرات این مشکالت
دامنگیر مردم شدهاند .آنان تقسیم وزارتها به
اساس ملیت ،زبان و سمت را از دالیل اصلی تأخیر
معرفی کابینه خواندند و گفتند که عبداهلل و غنی
در معرفی کابینه باید شایستهساالری و تخصص
را در نظر بگیرند .معترضان در پایان گردهمآیی

با صدور قطعنامهای خواستار معرفی کابینه در
روزهای آینده شدند .همچنان در این قطعنامه
آمده است که با گذشت حدود صد روز از تشکیل
حکومت وحدت ملی ،نشانهای از بهبود وضعیت
امنیتی و سیاسی دیده نشده است .در چند روز
گذشته انتقادها از تأخیر سه ماهه در معرفی کابینه
بیش از هر زمانی افزایش یافته و دیروز اعضای
مجلس نمایندگان تأکید کردند که سران حکومت
بیش از این موجب سرگردانی مردم نشوند.

اعالم حمایت هزارانجوزجانی از نیروهای امنیتی

اطالعات روز :هزاران شهروند والیت جوزجان،
زن و مرد ،دیروز در همایشی در پارک بخدی
شهر شبرغان ،حمایتشان را از آغاز روند دفاع
مستقالنهی نیروهای امنیتی اعالم کردهاند .در
خبرنامهی دفتر رسانههای معاونت اول ریاست
جمهوری آمده که آنان همچنان از فراخوان جنرال
دوستم از مخالفان مسلح برای پیوستن به صلح
نیز حمایت کردهاند .بر اساس این خبرنامه ،در
این همایش سرپرست والیت جوزجان ،مقامهای

امنیتی مستقر در جوزجان ،رییس و اعضای شورای
والیتی و رییسان شورای جوانان و زنان جنبش
ملی والیت جوزجان اشتراک داشتهاند .در این
خبرنامه آمده که آنان در این همایش سپردن
مسئولیتهای امنیتی به نیروهای افغان را برای
برقراری صلح و ثبات مهم خواندهاند.
سخنرانان این همایش تأکید کردهاند که فراخوان
جنرال دوستم از مخالفان مسلح دولت برای
پیوستن به روند صلح ،مورد توجه عامهی مردم

والیتهای شمال قرار گرفته و تاکنون نتایج
مثبتی را در پی داشته است .دوستم چندی پیش
در سفرش به شمال کشور از گروههای تروریستی
خواست که به روند صلح بپیوندند.
در خبرنامهی معاونت اول ریاست جمهوری آمده
است که سخنران این همایش با اعالم حمایتشان
از این سیاست دوستم ،از مردم خواستند که برای
برقراری صلح و ثبات در کشور ،از نیروهای
امنیتی حمایت کنند .بر اساس این خبرنامه ،در

این همایش یکی از علمای دینی والیت جوزجان
حمایت از نیروهای امنیتی را مسئولیت دینی
عنوان کرده است .نیروهای امنیتی اکنون در
شماری از والیتهای کشور در جنگ نفسگیر
با گروههای تروریستی ،بهویژه طالبان ،قرار دارند.
آنان در مبارزه با تروریزم در سالهای گذشته از
توانایی خوبی برخودار شدهاند؛ اما اکنون با کمبود
تجهیزات نظامی ،سالحهای سنگین و همچنان
نبود هواپیماهای جنگی مواجه اند.

حملهی انتحاری در کابل ،تلفات برجا گذاشت

اطالعات روز :در حملهی انتحاری بر موتر
حامل نظامیان خارجی در شرق کابل ،یک
تن کشته و پنج تن دیگر زخمی شدهاند.
حشمت استانکزی ،سخنگوی فرماندهی
پولیس کابل دیروز گفت که این انفجار
حوالی ساعت  ۱:۳۰دقیقه بعدازظهر روز
دوشنبه در منطقهای موسوم به «یکه توت»
در مربوطات حوزهی نهم امنیتی کابل رخ
داده است .به گفتهی او ،مهاجم انتحاری،
موتر مملو از مواد انفجاری را به موتر حامل
نظامیان خارجی کوبیده است .استانکزی

گفت که در این حمله ۶ ،شش غیرنظامی
زخمی شدند که یکی از آنان در شفاخانه
جان داده است .پولیس اتحادیهی اروپا در
کابل با نشر خبرنامهای اعالم کرده است که
موتر مربوط به این اتحادیه در شرق کابل
هدف حمله قرار گرفته است .در این خبرنامه
آمده است که به سرنشینان موتر این اتحادیه
آسیبی نرسیده است.
کشته شدن  14طالب
در عملیات مشترک تصفیهای نیروهای
امنیتی کشور در  ۲۴ساعت گذشته۱۴ ،

شورشی طالب کشته شدهاند .در خبرنامهی
ارسالی وزارت امور داخله به روزنامهی
اطالعات روز آمده است که در این عملیات
 10شورشی طالب زخمی و  4تن دیگر آنان
از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
بر اساس این خبرنامه ،این عملیات در
مربوطات والیتهای بدخشان ،پکتیا،
خوست ،ننگرهار ،زابل ،پکتیکا ،کنر و
میدانوردک به همکاری نیروهای اردوی
ملی و امنیت ملی راهاندازی شده است.
این عملیات به منظور پاکسازی بعضی از

مناطق کشور از وجود هراسافگنان طالب و
تأمین امنیت بهتر در مربوطات این والیتها
راهاندازی شده است .در خبرنامهی وزارت
داخله آمده است که در این عملیات مقداری
جنگافزار نیز بهدست نیروهای امنیتی افتاده
است .در بخش دیگر این خبرنامه آمده است
که نیروهای پولیس در یک اقدام دیگر
چهار حلقه ماین را از مربوطات والیتهای
پکتیکا ،خوست و کنر کشف و خنثا کردهاند.
این ماینها بهتازگی توسط شورشیان برای
اعمال تخریبی جاسازی شده بودند.
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هوای کابل نزدیک به یک دهه است که بهخاطر تراکم
بیش از حد جمعیت و وسایط نقلیه ،دودآلود و نفسگیر
است .اما این مشکل اکنون به یک هشدار خطرناک برای
زندگی کردن مبدل شده است .این روزهای زمستانی که
بهخاطر کمبود امکانات شهری؛ مانند برق و وسایل گرمایی
که کاربن تولید نمیکنند ،مردم ناگزیر اند از بخاریهای
چوبی و ذغالی استفاده کنند .صبحگاهان و شامگاهان،
هوای شهر کابل بهطور کلی آلوده و نفسگیر شده است.
این مشکل هرچند ساده به نظر میرسد؛ اما پیامدهای
نامطلوب آن بر صحت و زندگی شهروندان این شهر،
فاجعهبار است.
میتوان خطر ناشی از آن را بر زندگی و صحت انسانهایی
که در این شهر زندگی میکنند ،بیشتر از جنگهای
خونین دههی هفتاد خورشیدی و حمالت انتحاری یاد
کرد که این اهریمن مرگ و نابودی جان همه را تهدید
میکند .هیچکسی از گزند آن مصئون نیست .هر روز
صبح ،دو ِد ناشی از مواد سوخت بخاریها ،حمامها و سایط
نقلیهی کهنه آنقدر فضای این شهر را دودآلود میسازد
که نفس کشیدن برای انسان دشوار میگردد و کاربنهای
پخششده در فضا ،چشم انسان را میسوزاند و از اثر
دودهای پخششده نمیتوان چیزی را بهخوبی دید.
این سناریوی فاجعهبار همهروزه تکرار میشود و بیش از

دیگر فصلهای سال ،در فصل سرما بر دامنه و اثرات
زیانبار آن افزوده میشود .در این شهر که ناگزیر هرکسی
باید برای زندگی کردن تالش کند ،هر صبح و غروب که
به سر کار و برنامههایشان میروند و به خانههایشان
برمیگردند ،باید این دودهای غلیظ و مضر را تنفسکنند.
اگر مثالی از ضرر این سناریوی خاموش فاجعهبار یاد کنیم،
این است که هر انسانی که در این شهر زندگی میکند،
همهروزه دود غلیظ و مضر ذغال را تنفس میکند .در
چنین وضعیتی ،چگونه میتوان از تهدید سالمتی و خطر
مرگ در این شهر و شهرهای دیگر کشور که جمعیت
آنها رو به افزایش است و شهرنشینی بدون معیارهای
شهری گسترش مییابد ،غافل بود .یک تدبیر این است که
هرکس باید به فکر سالمت خویش باشد و برای حفاظت
از سالمتیاش ،از «ماسک» استفاده کند تا اندکی از اثرات
زیانبار آن جلوگیری شود .اما این یک راهح ل ابتدایی است.
نیاز است که برای حل این مشکل که دامنگیر شهر کابل
و شهرهای بزرگ کشور شده است ،راهکارهای اساسیتر
جستوجو شوند .علتهای آلودگی محیط زیست کابل و
شهرهای دیگر کشور را اینگونه میتوان برشمرد :نظام
شهری ما معیاری نیست ،هنجارهای زندگی شهری رعایت
توسازها بدون نقشه و برنامههای شهری
نمیشوند و ساخ 
انجام میشوند .این مشکل به علت شهرنشینی روزافزون

مردم ،بهخاطر افزایش بیکاری و دسترسی به منابع و
سهولتهای شهری بهطور بیرویه در تمام شهرهای بزرگ
کشور رو به گسترش است .این مشکل و عدم تطبیق
برنامهها و هنجارهای شهری ،تراکم بیش از حد و غیر
قابل کنترول جمعیت را در شهرهای کشور و بهخصوص
کابل بهوجود آورده است و نظام شهری کشور را به چالش
کشیده است و حتا تطبیق برنامههای اصالحی شهری را
نیز با مشکل مواجه ساخته است.
راهحل نخست این است که دولت قواعد نظام شهری را
جدی بگیرد و نگذارد که دامنهی شهرها بهطور خودسرانه و
بدون نقشهگذاریها و برنامههای شهری گسترش پیدا کند
و قواعد و هنجارهای شهری هم دربخشهای نقشهشده
و هم غیرنقشهشد ه تطبیق گردد .این راهکار میتواند تا
حدودی بینظمیهای شهری را کنترول کند.
راهحل دومی و اساسی این است که برنامهی توسعهی
ی کشور روی دست گرفته شود .این
شهری در تمام شهرها 
نیاز با توجه به افزایش شهرنشینی ،یکی از نیازهای اساسی
کشور میباشد .بهخاطری که جامعه دارد دوران گذار را از
مرحلهی فیودالی به مرحلهی نظام سرمایهداری و الگوی
ی سپری میکند ،تطبیق برنامههای توسعهی
زندگی شهر 
شهری کمک میکند که هم شهرنشینی حمایت شود و هم
روند آ ن با نارساییهای بیشتر از این مواجه نشود.

جنگ سری خطرناک بین ایران و پاکستان
که توسط مواد مخدر تمویل میشود

منبعwww.thedailybeast.com :
نویسنده :عمر فاروق
برگردان :جواد زاولستانی
بخش سوم و پایانی

جادهی تربت بهسوی مرز ،از وسط دشت تفتیدهای میگذرد
که توسط بوتههای علف و درختهای کوچک نقطهگذاری
شده است .گرد و غبار همقد آسمانخراشهایی است که
در دوردست ظاهر میشوند .گهگاه باغستانهای خرما در
دوردست از افق تاریک پیدا میشوند و زمانی را به یاد
میآورند که خرما میوهی صادراتی مشهور این منطقه بود.
جادهی ناهموار و بدون عالمتی به طرف شمالغرب
جدا میشود و ما با گذر از تپههای زموران ،به شهرستان
مرزی -سراوان -ایران میرویم ،جایی که جیشالعدل در
ماه سپتامبر  2014بر یک پایگاه ارتش ایران حمله کرد.
در این تپهها شهرکهای کوچک تجارتی مانند شهرک
بولیده ساخته شدهاند که اکثر باشندگان آن را بلوچها
تشکیل میدهند که با قاچاق دیزل و مواد مخدر زندگی
میگذرانند .سه سال پیش ،سربازان گارد جمهوری بر این
تپهها حمله کردند و یک آخوند محلی متهم به پناه دادن
جنگجویان جنداهلل را به قتل رساندند.
ظهور بولیدی ،یک وزیر ایالتی پیشین گفت« :نیروهای
ایرانی با مردمی که در مناطق مرزی با پاکستان زندگی
میکنند ،دشمنی همیشگی دارند .آنان همیشه ما را
بهخاطر همکاری با جنداهلل مقصر میدانند؛ چون جنداهلل
عملیاتهایش را از نزدیکی این مناطق انجام میدهد.
بمباران و موشکباران شدن ،موضوعات معمولی اند».
صدها خانواده زموران را بهخاطر موشکباران شدن ،ترک
کرده و در جاهایی مانند تربت اقامت گزیدهاند .اما جنگ
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در آنجا نیز آنان را دنبال کرده است.
یک مرد در مسجد تربت به من گفت« :ایران میداند که
در هر خانهی اینجا ،که زندگی میکند .آنها میتوانند
اینجا حتا در شهر تربت بیایند و هرکدام ما را بگیرند .اما
حکومت ما [پاکستان] هیچ کاری نمیکند».
در یک خانهی یکاتاقه در حاشیهی شهرک ،مردی بهنام
عبداهلل خاموشانه داستان گمشدن برادر  26سالهاش را
بازگو میکند .برادرش ،تنویر ،در یک شهرک مرزی
پاکستان ناپدید شد .به تاریخ  11جنوری  2013چهار
سرباز لباس مخفی ایران سوار بر دو موتر بارکشی ایرانی
خود را تاجران دیزل معرفی کردند و با فریب ،مرد جوان را
داخل یکی از موترها بردند .عبداهلل میگوید« :وقتی تنویر
فهمید که چه اتفاقی افتاده است ،از موتر پایین پرید .اما
سربازان ایرانی او را با تیر کشتند .جسد او را دو هفته بعد
به ما آوردند و گفتند که آنها تنویر را اشتباهی کشتهاند».
آنها بهدنبال تنویر نا ِم دیگری بودهاند.
در کنسولگری ایران در کویته ،سید حسن یحیاوی با
تعارف چای ،شیرینی ترکی و واژههای دیپلماتیک به من
میگوید« :ما به نیت نیک پاکستان ،برادر و همسایهی
ما ،کامال اعتماد داریم .اما از مقامهای پاکستان توقع
کمک بیشتر داریم ».سپس او با خط رسمی تهران
همنوا میشود و میگوید که جیشالعدل توسط ادارهی
استخبارات ایاالت متحده ( ،)CIAعربستان سعودی
و قدرتهای «منطقهای» که هدفش آیاسآی است،

پشتیبانی میشود.
مسجدها و مدرسههایی که توسط بلوچهای سلفی
فعال شدهاند ،در منطقهی اطراف تربت در یک دههی
گذشته افزایش یافتهاند .بعضی از این بلوچهای سلفی در
عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج درس خواندهاند
و توسط آنها تمویل میشوند .این باعث شده است که
بعضیها به این باور برسند که گروههایی مانند جیشالعدل
از کانال آنها تمویل میشوند.
توضیح مقامهای امنیتی پاکستان اختالفات بیشتر را
آشکار میسازد .خان واسع ،سخنگوی لوای سرحدی
پاکستان ادعا میکند که در واقع جیشالعدل در بلوچستان
پایگاه ندارد .او میگوید که سربازان آنها برای جلوگیری
از قاچاق و جهادیها کار میکنند« ،اما قدرتهای دیگر
در این بازی نقش دارند».
در واقع ،بیش از  55000سرباز پاکستانی در بلوچستان،
خودشان جنگی را بهراه انداختهاند .در جریان  9سال
گذشته ،آنان با ملیگرایان سکوالر بلوچ که خواهان
استقالل بلوچستان اند ،جنگیدهاند .شبهنظامیان بلوچ،
نظامیان پاکستان را که اکثرا پنجابی هستند ،مقصر به
سودجویی از منابع عظیم گاز طبیعی ،طال و مس میدانند.
با وجود آنکه این منابع در ایالت بلوچستان واقع شدهاند،
این ایالت بهجای اینکه ثروتمندترین ایالت پاکستان
باشد ،فقیرترین ایالت این کشور است .جنگ بین ارتش و
ملیگرایان بلوچ در همان جادههای خاکیجریان دارد که
پیکارجویان جیشالعدل برای حمله بر ایران از آن استفاده
میکنند .اما آشکار است که آنان دشمن اصلی سربازان
پاکستانی نیستند و از بینظمی به سود اهداف خودشان
استفاده میکنند.
ساختمان جیشالعدل در کوهلهو در مسیری قرار دارد که
سه گروه جداییطلب بلوچ و دستکم یک گروه مرگ که
مظنون به دریافت حمایت از حکومت است ،هرکدام برای
خود ایستگاههای بازرسی ایجاد کردهاند .با آنکه ایران
صدها کیلومتر دیوار و خندق ایجاد کرده است ،رشوهستانی
سرازیرشدن دیزل و تریاک را آسان کرده است.
مقامهای محلی پولیس ،مانند بشیر بروهی ،رییس پولیس
نرمگو و آراستهی تربت ،میگوید که احتماال جیشالعدل
میتواند فعالیتهایش را با قاچاق مواد مخدر تمویل کند
و اعتراف میکند که «اساسا کار حکومت در داخل خط
شهری تربت پایان مییابد... ».ادامه در صفحه 5
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وقتی شایعه میشود که یک نفر برای فالن وزارت یا فالن ریاست از سوی
فالن داکتر یا فالن تیم پیشنهاد شده و هردو طرف هم روی تقرری
وی موافقه کرده ،دوستان و بستگان آن نفر شروع میکنند به تعریف
از وی! مث ً
ال فرض کنید که پوهاند دیپلوم محمداهلل ساز ،برای کرسی
وزارت معارف از سوی جناب داکتر صاحب به جناب داکتر صاحب دیگر
معرفی شود ،هردو داکتر هم موافقه میکنند که همین آدم را به پارلمان
میفرستیم تا معلوم شود که نزد نمایندگان پارلمان آبرو و شایستگی دارد
یا خیر؟ این شایعه به بیرون درز میکند ،به فیسبوک میرسد .تعریف
و تمجید آقای ساز شروع میشود .بچهی کاکایش میآید مینویسد که
پوهاند دیپلوم محمداهلل ساز یکی از دلسوزترین فرزندان این کشور است
که توانایی فوقالعاده برای خدمت به مردم و کشور عزیز ما دارد .اگر
ایشان وزیر معارف پیشنهاد شود و وکالی محترم مجلس نمایندگان
به او رای اعتماد بدهند ،بدون شک معارف افغانستان از خطر نجات پیدا
خواهد کرد و هر سال ،هم از لحاظ کیفی ،هم از لحاظ کمی و بهخصوص
از لحاظ کیفی ،پیشرفت قابل مالحظهای خواهد کرد .من بدون هیچ نوع
تعصب اعالم میکنم که انتخاب وی هم بهسود قوم پشتون است ،هم به
سود قوم هزاره ،هم به سود قوم تاجک و ازبک و در کل میتوان گفت که
ایشان از هر لحاظ واجد شرایط است .امیدوارم حکومت وحدت ملی این
مهم را مدنظر داشته باشد و تالش کند که افراد شایسته ،باسواد ،متعهد
و مسلمان ،با اخالق و تالشناک را در بدنهی حکومت شامل کند تا این
کشور ،بعد از صدها سال ،رو بهسوی خوشبختی در حرکت بیفتد و درد
مردم هر روز بیشتر نگردد ،بلکه کم شود.
همینطور دیگر دوستان و بستگانش ،با آپلود کردن عکس آقای ساز
و نوشتن جمالتی از این دست ،به تعریف و تمجید وی میپردازند .اگر
تمام حرف و حدیثها را جمع کنیم ،به یک نتیجه میرسیم و آن اینکه،
صداقت ،شایستگی و تالش در خون وی نهفته است .این روش ،حتا اگر
من هم برای یکی از وزارتها از سوی یکی از این دو داکتر معرفی شوم،
یا شایعه شود که معرفی میشوم ،به کار میرود .این روش ،تازه نیست.
در حکومت قبلی هم وجود داشت .در خصوص سایر وزارتها نیز این
مسئله صادق است.
قب ً
ال هم وقتی پسر کاکای یک قوماندان برای پست معینیت یک وزارت
یا ریاستهای کالن معرفی میشد ،بدون شک وی یکی از شایستهترین
افراد کشور بود .در خدمت کردن به وطن و مردم ،یک استعداد فوقالعاده
و بینظیر داشت .از صداقتش که دهن حضرت فیل باز میماند .البته
همیشه هم همینطور بود .فرزندان رهبران ،خویشاوندانشان ،تر و
خشک وزیرها ،همیشه آدمهای شایسته بوده و خواهند بود .صداقت
داشتند ،خدا نمیکرد که دستشان به خزانهی دولت میرسید ،یک رقم
به مردم خدمت میکردند که قویترین سازمانهای تحقیقی غربی ،از
تحقیق در مورد میزان و روند خدمت آنها به مردم عاجز میماندند.
حاال ،مشاور حقوقی رییس جمهور ادعا دارد که شماری از همین آدمهای
شایسته ،متعهد ،صادق و خادم مردم ،وقتی از وظیفه سبکدوش شدهاند،
مقداری از داراییهای دولتی را با خود برده که از لحاظ قانون ،دزدی و
از لحاظ شرع حرام است .البته مشاور رییس جمهور نام نمیبرد که این
دزدان متعهد ،شایسته و در خدمت مردم کیها اند و از کدام پستهای
دولتی برکنار شدهاند؟ یعنی از همین حاال میتوان شایستگی ،صداقت و
شجاعت مشاور حقوقی را هم حدس زد .یعنی بهراستی ،چه چیزی باعث
میشود که خبر دزدی را به مردم بدهیم و خود دزد را معرفی نکنیم؟ آیا
پسرخالههای مشاور حقوقی اند؟ یا کاکازادههای اشرف غنی؟ نمیدانم.
حاال خدا کند این خبر درست باشد که شماری از مقامهای برکنارشده،
اموال دولتی را با خود بردهاند .اگر درست نباشد ،تمام این نوشته ضرب
صفر میشود .شاید یکی از دالیلی که مشاور حقوقی از ذکر نام ربایندگان
اموال دولتی خودداری کرده ،این باشد که ایشان دقیق خبر ندارد ،از
کسی شنیده که از فالن وزارت موتر و قالین و اسلحه و فرنیچر گم شده
و احتما ًال کار همان مقامی باشد که به دستور اشرف غنی از مقامش خلع
شده است .همین شایعات فیسبوکی را دیدید چقدر گرم است؟ یک نفر
مث ً
ال معتبر میآید چیزی مینویسد ،همه شروع میکنند به پخش خبر!
حال آنکه هیچکسی از جریان واقعی باخبر نیست .ممکن است جناب
مشاور هم با یک چنین وضعی روبهرو شده باشد .ورنه ایشان چه کم و
کسری دارد که مانع افشای نام مقامهای خلع شده که اموال دولتی را هم
با خود بردهاند ،میشود؟
بنا ًء نتیجه میگیریم که فعاالن مدنی کابینهی نمادین خویش را اعالم
کردند .یعنی میفرمایید که این چه ربطی به آن دارد؟! از اول هم قرار نبود
ربط داشته باشد .خواستم کمی از شجاعت ،صداقت ،اخالق ،شخصیت،
فداکاری ،جوانمردی ،قصابی ،خطاطی ،آشپزی ،چوپانی و تعهد خویش
نسبت به وطن و مردم را نشان بدهم .در ضمن ،دیشب هوا خیلی سرد
بود! آنچه را خواندید ،دانشمندان یونانی ،پنچرگیری معاصر میخوانندش!
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بخش سوم

با همهی اینها اما در شرایط حاضر آیا میتوان باور کرد که امریکا میخواهد
دولت اشرف غنی را به حال خودش رها کند؟ واشنگتن بهزودی تالشهایش را
برای از سرگیری زیرساختهای جدید نظامی برای ایاالت متحده در منطقه شروع
میکند؛ اما به حداقل رساندن بار مسئولیتی که مشروط به آینده است ،زمان درازی
را در بر خواهد گرفت.
حمالت تهاجمی طالبان
در سال  2014طالبان از آغاز عملیات «خیبر» در سراسر کشور خبر دادند و پس از
یک وقفهی طوالنی با تاکتیک حمالت مستقیم بر مراک ز نیروهای بزرگ و برخی
از مناطق جنگی ،به صحنهی جنگ برگشتند .ناظران خارجی از این حمله بهنام
«حملهی گروهی» یاد کردند :جنگجویان با جمعی تازهنفس متشکل از چند صد
نفر ،حمالت سریع را راهاندازی کردند .بهطور معمول ،این حمالت توسط جمع
بزرگی از هردو طرف [طالبان و غیرنظامیانی که با طالبان در ارتباط اند] ،همراه
است؛ اما حتا در صورت بازتاب ،تأثیرات سیاسی آن بر روحیهی ساکنان محلی
تأثیر خواهد گذاشت.
بسیاری از این حمالت به هدف تخریب ایستگاههای بازرسی پولیس در
ولسوالیهای مختلف راهاندازی میشوند .این کار بهخاطر این است که مراکز
کنترول و بازرسی وسایط از سوی نیروهای طرفدار دولت ،متوقف گردد .برای
مثال ،میتوان به حملهی ماه اکتبر در ولسوالی وردوج (بدخشان) اشاره کرد که
حملهی مذکور توسط چند صد تن از مخالفان مسلح ابتدا بر یک ایستگاه بازرسی
راهاندازی شد و به کشته شدن چندین پولیس دولت انجامید .پیش از این ،در
تابستان سال  2014یک عملیات مشابه در ولسوالی ازره (والیت لوگر) راهاندازی
شد .بعداً نظیر چنین حمالتی ،در والیتهای هلمند و ننگرهار و کنر نیز تکرار شد.
باید توجه داشت که چنین تاکتیکهایی ،برای شبهنظامیان مخالف دولت،
موفقیتهایی را به همراه دارند .با توجه به برآوردهای موثق ،پس از انجام این
نوع حمالت در والیت لوگر ،طالبان به بخشهای بزرگی از خاک والیت مذکور-
شامل  5تا  7ولسوالی -دست یافتند .نیروهای پولیس در بیم و هراس قرار گرفتند
و شماری از فرماندهان پولیس از تخلیهی مناطق ناامن از سوی نیروهای دولتی
شکایت کردند .پیروزی جنگجویان نفس این جنگها را تعریف میکند .ساکنان
صراحت ًا همکاریشان را با طالبان انکار میکنند؛ اما کل ماجرا ،این نیست.
اگر به مشکالت کنترول مناطق نگاه کنیم ،در آن صورت به واقعیتهای ذیل
برمیخوریم :در آغاز سال  ،2014نزدیک به هشتاد درصد از مردم به این فکر بودند
که مناطق آنها از سوی نیروهای پولیس دولت تحت کنترول خواهند بود .با این
حال ،پس از مدت زمانی ،دریافتند که مناطقی که آنها در آن زندگی میکنند،
تحت «کنترول درهم ریخته»ی پولیس و مخالفان مسلح قرار دارند .در مناطق
روستایی جنوب کشور ،پاسخدهندگان جواب واحدی دارند :آنها فقط به 61,8
درصد خاک مناطق دسترسی دارند .با در نظرداشت ادامهی حمالت در سطح
بزرگ بر ضد نیروهای دولتی ،دشوار است که بخواهیم از آیندهی امنیت ،برآوردی
به دست دهیم .با اینحال ،بهطور کلی فقط میتوان گفت که اوضاع امنیتی سال
جاری در مقایسه با سال گذشت ه بدتر خواهد بود.
مشکل کنترول مقامهای پولیس در مناطق روستایی کشور ،عمدت ًا وضعیت
نیروهای محلی است .بر مبنای برآورد شهروندان ،اردوی ملی کشور مناطق عمده
و پرجمعیت را کنترول میکند و نقش بزرگی را در تأمین امنیت و دفاع از نیروهای
«اربکی» و «پولیس محلی» دارد .مورد بعد این است ک ه مقامهای امنیتی همچون
عناصر کلیدی برای تأمین امنیت سراسری و مدافعان امنیت عمومی ،عمدت ًا شامل
گروهی از فرماندهان است که با پولیسهای باصالحیت محلی هماهنگ شدهاند و
عدد رسمی این گروه تا ماه جنوری سال گذشته به  30هزار نفر میرسید.
از فعالیت ضعیف این گروه به عنوان مثال میتوان به وقایع اخیر در والیت
قندوز اشاره کرد که در در تابستان سال گذشته ،تعدادی از آنها از سوی افراد
طالبان تحت حمایت تعدادی از جنگجویان پاکستانی ،دستگیر شدند .نمایندگان
این گروه مخالفان دولت بعداً ادعا کردند که آنها توانستهاند  60تا  70درصد
مناطق این والیت ،از جمله دو/سه ولسوالی سرمرزی افغانستان را در اختیار خود
بگیرند .مقامهای غیررسمی نیز اعتراف کردند که جنگجویان مخالف دولت،
فعالیتهایشان را تا چندین کیلومتر دورتر از مرکز ولسوالیهای تحت نفوذشان
گسترش دادهاند .با این حال ،طی دو ما ِه فصل خزان ،اربکیهای تحت رهبری
میر اعلم ،موفق شدند کنترول برخی از مناطق ولسوالی خانآباد را بهدست بگیرند؛
جایی که در آن ،جمعیت طالبان بیشتر از ساکنان محلی است .البته نمیتوان انکار
کرد که نیروهای اربکی با گامهای صریح در راستای حفظ مناطق تحت نفوذ یا
تحت حملهی طالبان ،شایستگیشان را نشان دادند.
واقعیت دارد که دفاع کردن از خود ،گاهی باعث جرم میشود :موارد مستندی
وجود دارند که نشان میدهند ،نیروهای دولتی به اخاذی ،کشتار مردمان ملکی
ی مبادرت میورزند .حکومت کابل حتا در تالش است
و حتا درگیریهایی خود 
نیروهای اربکی در والیت قندوز را منحل کند .با این حال ،برخی از مقامهای
امنیتی میگویند که این کار «غیرممکن» است.

زنان افغانستان از روزهای تار حاکمیت رژیم طالبان
تاکنون ،راه درازی را پیمودهاند .با این حال ،میزان بلند
خشونت علیه زنان ،یک مانع کلیدی ادامهی این پیشرفت
است .در زمینهی رایجترین جرایم علیه آنها ،از قبیل تجاوز
جنسی ،خشونتهای خانوادگی و ازدواجهای قبل از بلوغ و
اجباری ،سیستم حقوقی نتوانسته است از آنها به اندازهی
مطلوب حفاظت کند.
به این دلیل است که در سال  ،2009یک تعداد از فعاالن
برجستهی حقوق زن افغان ،اعضای گروههای جامعهی
مدنی و برخی از قانونگذاران دست بهدست هم دادند تا
با طرح الیحهای ،از زنان افغانستان از طریق کانالهای
حقوقی بهتر محافظت کنند و جرایم خشونت علیه زنان
را تعریف کنند .این الیحه که به قانون محو خشونت علیه
زنان شهرت دارد ،با فرمان اجرایی رییس جمهور پیشین،
حامد کرزی ،در  20جوالی  ،2012به قانون تبدیل شد،
زمانی که نمایندههای پارلمان در تعطیالت بودند.
در چنین دورهای ،قانون اساسی افغانستان به رییس جمهور
اجازه میدهد تا در موارد اضطراری فرمان صادر کند؛ اما
قانون اساسی همچنین میخواهد چنین فرمانهایی برای
تصویب به پارلمان فرستاده شوند .با این حال ،برخی از
فعاالن زن گفتند که ضرورت نبود قانون محو خشونت علیه
زنان به پارلمان فرستاده شود.
فضای سیاسی
دیگران ،بهشمول خودم ،استدالل کردیم که هرچند فرمان
اجرایی قانون محو خشونت علیه زنان یک گام مهم در
راستای مبارزه با خشونت علیه زنان است ،این قانون در
برابر احتمال لغو آن از سوی رییس جمهور جدید آسیبپذیر
باقی ماند .در واقع ،انتخابات ریاست جمهوری نزدیک بود.
با نزدیک شدن به خروج نیروهای بینالمللی ،ما هراس
داشتیم که فضای سیاسی به شکل فزایندهای فرستادن
قانون به پارلمان را دشوار میکند .در ضمن ،ما هراس
داشتیم که هرگونه گفتوگوهای صلح با طالبان به قربانی
شدن قانون محو خشونت علیه زنان ،برای خوشنود کردن
شورشیان ،منجر خواهد شد .تصویب شدن این قانون توسط
پارلمان به ما اسلحهی قویتری در حفاظت آن از حمالت
افراطگرایان خواهد داد.
ما برای ایجاد توافق در مورد قانون محو خشونت علیه
زنان در پارلمان ،با استفاده از سه استراتژی اصلی ،ماهها به
شکل خستگیناپذیر کار کردیم .نخست اینکه ما کمپاین
البیگری با کسانی را شروع کردیم که با این قانون
مخالفت داشتند و بیشتر محافظهکاران بودند.
دوم اینکه ما برای دیدن آنها به خانههایشان رفتیم و
تمام بندهای این قانون را به آنها توضیح دادیم تا امضای
آنها را در حمایت از این قانون بهدست بیاوریم .ما همچنین
دیدارهایی را با قانونگذاران محافظهکار دیگر کشورهای
اسالمی سازماندهی کردیم که آنها پیگیری کنند ،چگونه
در چندین دهه قانون مشابهی را در کشورهایشان تطبیق

کردهاند.
سرانجام اینکه ما برای بیشتر از دو سال از طریق
کمیتهی مشترک در پارلمان برای ایجاد اتفاق نظر در مورد
این قانون و خنثا کردن مخالفت محافظهکاران کار کردیم.
در اواخر سال  ،2009صرف دو مسئله باقی مانده بود که در
مورد آن ،قانونگذاران توافق نداشتند.
این دو مورد عبارت بودند از مجازات قانونی اقارب برای
ازدواجهای پیش از وقت و چندزنی تحت شرایط مشخص و
همچنین این حقیقت که طرفداران حقوق زن میخواستند
«قتل ناموسی» را نیز به عنوان یک جرم مشخص در قانون
شامل سازند.
با این حال ،در این مقطع زمانی قانونگذاران بیشتر گرفتار
انتخابات پارلمانی آینده شدند که قرار بود در بهار 2010
برگزار شود ،پس این روند شتابش را از دست داد .متأسفانه
پس از انتخابات پارلمانی  ،2010پارلمان محافظهکارتری
روی کار آمد .نتایج جدالبرانگیز انتخابات ،پارلمان را برای
تقریبا یک سال فلج کرد .در نتیجه ،بحثها روی قانون
محو خشونت علیه زنان صرف در اواسط  2011از سر گرفته
شدند.
این بار پیشنویس این قانون به تمام کمیسیونهای هجده
گانهی پارلمان دوباره فرستاده شد .تمام کمیسیونها ،به
استثنای یک کمیسیون ،با متن قانون موافقت کردند ،یا
پیشنهادهای سازنده دادند .کمیسیون آخری ،کمیسیون
تقنینی که رییس آن مخالف درجه یک قانون محو خشونت
علیه زنان بود 34 ،صفحه پیشنهاد برای اصالح این قانون
ارائه داد.
برخی از این پیشنهادها مفید بودند و بهموقع در این قانون
شامل ساخته شدند ،از قبیل پیشنهاد داشتن واحدهای
تخصصی پیگرد قانونی در سراسر افغانستان .ما ،مانند
گذشته ،پیشنهادهای ازدواج پیش از وقت (قبل از بلوغ) و
ازدواجهای چندهمسری به عنوان اعمال مجاز را رد کردیم.
به عین ترتیب ،ما پیشنهاد جدیدی مبنی بر بستن تمام
خانههای امن زنان و ایجاد زمینه برای قربانیان که بهجای
خانههای امن با اقاربشان بمانند را نیز رد کردیم.
مخالفان این قانون
هرچند مخالفان دهن بریده بودند و نظراتشان را آزادانه
بیان میکردند؛ اما تعداد آنها از دیگران بیشتر نبود .با
این حال ،زیانآور رقابتهای سیاسی ناسالمی بودند که
بین اکثریت قانونگذاران زن و حامیان قانون محو خشونت
علیه زنان شکل گرفتند .برخی از فعاالن ترقیخواه حقوق
زن ،بهشمول تعدادی از فعاالن وابسته به سازمانهای
بینالمللی ،استدالل کردند که زمان برای تصویب قانون
محو خشونت علیه زنان مناسب نبود و باید به عنوان فرمان
رییس جمهور باقی میماند.
برای بهدست آوردن تصویب پارلمان ،دالیل خوبی وجود
داشتند .با این حال ،تعدادی از همکارانم به اتهامبستن علیه
من آغاز کردند که از این الیحه برای پیشبرد فعالیتهای

سیاسی خود و جلب حمایت برای هدف فرضیام در
انتخابات ریاست جمهوری  2014استفاده میکنم .تعداد
زیادی از قانونگذاران زن بهجای حمایت از قانون محو
خشونت علیه زنان ،در جریان بحثهای پارلمانی در مورد
این الیحه ساکت ماندند و برخی حتا تا سرحد البیگری
علیه آن پیش رفتند .در نتیجه ،اعضای محافظهکار پارلمان
که مخالف قانون محو خشونت علیه زنان بودند ،جسورتر
شدند.
رییس جدید مجلس ،نفوذ زیادی نداشت و احتماال به همین
دلیل از این الیحه نیز حمایت نکرد .همزمان با اینکه
اعضای محافظهکار پارلمان در موضع مخالفتشان با قانون
محو خشونت علیه زنان محکم ایستادند ،رییس ضعیف
مجلس و فقدان حمایت از سوی همکاران قانونگذار زن
باعث شد که قانون محو خشونت علیه زنان تصویب نشود.
آن عدهای از ما که به تصویب قانون محو خشونت علیه
زنان فراتر از سیاست میدیدیم و اهمیت آن را برای مبارزه
با خشونت علیه زنان درک میکردیم ،دلمان شکست.
با توجه به کاهش تدریجی درگیری جامعهی جهانی در
افغانستان ،زنان افغانستان زمان را از دست میدهند .ما
از سال  2001دستآوردهای مهمی داشتهایم؛ اما برای
حفظ دستآوردهایمان ،به قدرت قانون ضرورت داریم .ما
در جنگ با خشونت و دیگر مشکالت جامعه که روحیهی
خواهران ما را در سرتاسر کشور نابود میکند ،باید خود را
با اسلحهی قوانین مستحکمی چون قانون محو خشونت
علیه زنان مجهز کنیم .این حقیقت که قانون محو خشونت
علیه زنان توسط پارلمان تصویب نشده است ،دلیل اجرای
ضعیف آن است .بسیاری از مقامهای عدلی و قضایی وضع
این قانون را پرسشبرانگیز دانسته و بنابر آن ،از اجرای آن
خودداری میکنند.
یکی از موارد امیدوارکننده این است که اکنون رییس جمهور
و رییس اجراییای داریم که هردو چالشهای فراوانی را که
زنان افغانستان با آنها مواجه اند ،درک میکنند .میخواهم
با استفاده از این فرصت از رییس جمهور اشرف غنی و
عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی بخواهم که حمایتشان را
از تصویب الیحهی قانون محو خشونت علیه زنان اعالن
کنند .همچنین از زنان همکارم در پارلمان و تمام فعاالن
حقوق زن افغان و همکاران بینالمللیمان میخواهم که
تفاوتهایشان را کنار بگذارند و در حمایت از تصویب این
الیحه با ما بپوندند .همانطور که تصویب موافقتنامهی
دوجانبهی امنیتی توسط پارلمان نشان میدهد ،وقتی
حکومت و دیگران چیزی را در اولویتشان قرار میدهند،
اعضای محافظهکار پارلمان به حاشیه رانده میشوند.
اکنون شاید زمان ،زمان سختی برای افغانستان باشد.
تفاوتها ممکن گسترده باشند و چالشهای امنیتی رو به
افزایش؛ اما اگر در حمایت از قانون محو خشونت علیه زنان
شکست بخوریم و اجازه بدهیم این قانون بمیرد ،ضربت
شدیدی بر پیکر حقوق زنان افغانستان وارد خواهد شد.
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اعتراض طالبان افغانستان بر حمله باالی یک مکتب در پشاور ،یک اختالف
آشکار را در صف تحریک اسالمگرایان افراطی به نمایش میگذارد.
اگر تقسیمبندی طالبان «خوب» و «بد» مطابق چشمدید دستگاه استخباراتی پاکستان صورت
میگیرد ،تقسیمبندی در صفوف «طلبههای دینی» نیز یک حقیقت آشکار است .اعتراض طالبان
افغانستان بر طالبان پاکستان بهخاطر حمله بر یک مکتب در پشاور ،گواه بر همین مسئله است.
طالبان پاکستانی و طالبان افغانستانی همپیمان و متحد همدیگر اند .طالبان پاکستانی با هدف
قراردادن افراد ملکی ،چندین حمله را راهاندازی نمودهاند و زمانیکه به روز سهشنبه 16 ،دلو بر
یک گروه بزرگی از دانشآموزان نظامی در پشاور پاکستان حمله نمودند ،مورد اعتراض گروه
طالبان افغانستانی قرار گرفتند .حمله بر دانشآموزان نظامی این مسئله را میرساند که خشونت
با اهداف متفاوت در میان این گروههای افراطی جریان دارد .ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی طالبان
افغانستان در این مورد چنین پیام داده است« :امارت اسالمی افغانستان [نام رسمی طالبان
افغانستان] با خانوادههایی که کودکانشان را در پی این حمله از دست دادهاند ،همدردیاش را ابراز
میدارد .طراحی مرگ افراد بیگناه ،زنان و کودکان ،مخالف دستورات اسالم میباشد.
در واقع طالبان افغانستان و پاکستان در سه گرایش بزرگ ،تقسیمبندی میشوند .طرحها و

جنگ سری خطرناک بین ایران و پاکستان...

تازهترین هدف او حاجی حسن بوده است .او ارباب قاچاق مواد مخدر است که به ایران فرار کرد و
در سال  2000در تربت اقامت گزید .شهرت حاجی حسن در اینجا افسانهای است .در ایران ،زمانی
او شنید که ایرانیها بر روستایی که افراد او اقامت دارند ،حمله خواهند کرد .یکی از افراد مهم او
گفت« :زمانی که سربازان ایرانی وارد یک دره شدند ،افراد حاجی حسن بر آنها آتش گشودند و
بیشتر از  50تن آنان را کشتند .پس از آن ،او مجبور شد که ایران را ترک کند».
حاجی حسن در محلهی ثروتمندنشین تربت ( )Overseas Colonyزندگی میکند.
خانههای مجلل این محله با خانههای سنتی گِلی ،تفاوت خیرهکننده و فاحش دارند .تعداد زیادی
از اربابان قاچاق مواد مخدر در اینجا زندگی میکنند .آنان بر تجارت چندین میلیارد دالری قاچاق
مواد مخدر در امتداد مرز کنترول دارند و بلوچهای تبعیدی ایران هستند .گفته میشود که آنها
گروههایی مانند جیشالعدل را تمویل میکنند .مردم محل نزدیک به حاجی حسن میگویند که
او در گذشته از رهبران جنداهلل ،بهشمول عبدالمالک ریگی ،میزبانی کرده است و شاید حاال نیز از
جنگجویان مال عمر (رهبر جیشالعدل) پذیرایی کند.
چنین پندارهایی باعث شدهاند که ایرانیها از بروهی و لوای سرحدی پاکستان بخواهند که این
محلهی مجلل را برای پیدا کردن پنج سرباز ایرانی که در ماه فبروری  2013توسط جیشالعدل
اختطاف شدند ،جستوجو کنند .سلسلهای از حملهها در جریان امسال ،دهها تانزانیایی ،نایجیریایی،
یمنی و ایرانی را که برای تضمین معامالت مواد مخدر در بازارهای جهانی نگهداری میشدند،
پیدا کردند .اما هیچ سربازی پیدا نشد .چهار تن از پنج سرباز اختطاف شده ،سرانجام در ایران در
نزدیکی تپههای زموران پیدا و با میانجیگری یک مالی بلوچ ایرانی ،از قید رها شدند.
مقامهای پاکستانی این تبادله را ثبوتی برای حضور نداشتن جیشالعدل در پاکستان میدانند .اما
تعدادی هنوز هم باور دارند که آیاسآی با حمایت از مهرههای قاچاق که آنان را تمویل میکند،
بهطور غیرمستقیم از شبهنظامیان پشتیبانی میکند.
برای مقامهایی مانند بروهی ،تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر در تربت مانند گذشتن از میدان ماین
سیاسی است .یکی از مشهورترین قاچاقچیان مواد مخدر نیز از تربت است و از پشتیبانی حزب
حاکم ایالت بلوچستان برخوردار .امام بهیل در سال  2009در فهرست قاچاقچیان بینالمللی شامل
تحریمهای ایاالت متحده قرار گرفت .پسرش ،یعقوب بیزنجو ،تا سال  2013به حیث عضو حزب
اسامبلهی ملی کار میکرد.
با توجه به تمام مشکالت امنیتی داخلی که این بخش پاکستان از آن رنج میبرد ،احتمال اینکه
دولت پاکستان بتواند گروههایی مانند جیشالعدل یا مهرههای قاچاقی را که را تمویل میکند،
سرکوب کند ،دور از انتظار است.
ریگی اهداف جنداهلل را مبارزهی یک اقلیت قومی برای خودمختاری در درون یک دولت فدرال
ایرانی تعبیر میکرد .برخالف او ،مال عمر و دیگر جانشینان او ،بر منطق ستیزهجویانهی شیعه-
سنی تکیه کردهاند که توسط دولت اسالمی خودخوانده یا داعش در سوریه و عراق بهکار گرفته
میشود.

برنامههای آنها خیلی مبهم است و در عین حال کنشهایشان متفاوت از هم میباشند.
گرایش ناسیونالیستی و سنتی :این گرایش توسط مال عمر ،رهبر مذهبی و سیاسی طالبان
افغانستان عینیت یافته است .در حالحاضر به نظر میرسد که وی در منطقهی کویته ،مرکز
ایالت بلوچستان پاکستان در خفا زندگی میکند .او پیرو مکتب اسالمی دیوبند میباشد .این
گروه با ارتش پاکستان و سازمان استخباراتی داخلی این کشور یا ( ISIاستخبارات نظامی)
رابطهی تنگاتنگ دارد .استخبارات پاکستان ،این گروه را مسلح ساخت ،از نگاه مالی کمک
نمود و از نگاه نظامی این گروه را برای تصرف کابل ،حمایت کرد .با کمک همین سازمان،
طالبان توانست که در سال  ،1996قدرت را در کابل به دست گیرند و پس از آن نیز حمایت
از این گروه ادامه یافت و در مواردی اسالمآباد هم حمایتش را آشکار میکرد .همچنین این
حمایت در سالهای  90توسط نصراهلل بابر ،وزیر داخلهی پاکستان در زمان بینظیر بوتو،
بهطور رسمی علنی شد .لذا طالبان افغانستان ،همیشه وابسته و وفادار به ارتش پاکستان و
سازمان استخبارات نظامی یا  ISIباقی مانده است .به همین دلیل است که طالبان افغانستان،
حمله بر دانشآموزان نظامی در پشاور را بهشدت مورد اعتراض قرار دادند.
گرایش وهابیت :بهطور عموم ،تحریک طالبان پاکستان ( )TTPکه چندی پیش بر یک
مکتب در پشاور حمله نمودند ،این گرایش را دارند .این گروه از نزدیکترین و وفادارترین
گروهها به القاعده است .مال عمر با سی سازمان که حداقل از نگاه فکری باهم نزدیکی داشتند
و کمتر باهم رقابت میکردند ،یک ائتالف تشکیل داد .اگرچند به نظر میرسید تعدادی از
آنها با وضع یک قانون ،در سال « ،2007جهاد» را علیه دولت پاکستان توقف دادند و علیه
«کافران» امریکایی متمرکز ساختند ،برخالف آن ،از میان آنها یک تعدادشانمبارزهیشان
را علیه حکومت پاکستان شدت دادند .آنها با راهاندازی حملهیشان علیه ارتش پاکستان ،به
نظر میرسد که تصمیم گرفتهاند ،حملههایشان را بر افراد ملکی افزایش دهند؛ چنانچه در
اوایل ماه نوامبر ،در نزدیکی مرز هندوستان ،در پی یک حمله  55تن کشته شدند و نیز به روز
سهشنبه 16،دلو در پشاور 141 ،تن جانهایشان را از دست دادند .تحریک طالبان پاکستان
( )TTPتا اوایل همین امسال ،برای بخش عمدهای از پناهندگان قبایلی در وزیرستان شمالی
در نزدیکی مرز افغانستان ،زمینه را فراهم میکرد .این منطقه ،یکی از مراکز اصلی فرماندهی
جهادیان [طالب] پس از سقوطشان در سال  2001پنداشته میشود .در ماه نوامبر ،2013
حکیماهلل محسود ،رهبر تحریک طالبان پاکستان توسط حملههای هواپیماهای بدون سرنشین
امریکا ،در منطقهی قبایلی به قتل رسید و پس از آن ،مال فضلاهلل که مشهور به «مال رادیو»
میباشد ،جانشین وی شد .وی بهخاطر بیانات خویش در شبکههای رادیویی محلی ،به این
نام مشهور شده است .تاکنون تمام رهبران تحریک طالبان پاکستان از خانوادهی محسود
میباشند که همه از وزیرستان که بستر اصلی شورشیان پنداشته میشود ،برخاستهاند.
گرایش به دولت اسالمی (داعش) :این شکنندگی در صف تحریک طالبان پاکستان ،پس
از مرگ حکیماهلل محسود ،فرد شماره یک اهداف پیشین امریکا که در سال  2013توسط
حملههای هواپیماهای بدون سرنشین امریکا به قتل رسید ،به میان آمده است .تحریک
طالبان پاکستان ،اکنون به دولت اسالمی (داعش) پیوسته است و هر روز به خشونتها و
تنشهایش میافزاید و قربانی بیشتر میگیرد .در ماه می ،یکی از فرماندهان تحریک طالبان
پاکستان ( )TTPبهنام خان سید سجنا ( )Khan Said Sajnaاز صف این گروه خارج
شد .در ماه سپتامبر ،جنگجویان در منطقهی قبایلی مهمند یک گروه دیگر را تشکیل دادند و
موجودیتشان را بهنام جماعتاالحرار اعالن نمودند .در  22اکتوبر ،شهیداهلل شهید ،سخنگوی
این تحریک از پیوستنشان به دولت اسالمی (داعش) خبر داد و با سرپیجی از بیعت با مال
عمر ،حمایتش را از دولت اسالمی اعالن کرد.
زمانی که جیشالعدل پنج نگهبان مرزی ایران را در ماه فبروری  2013گروگان گرفت،
تقاضای جیشالعدل برای تبادلهی آنها ،شامل آزاد کردن  300زندانی سنی میشد که آنها
ادعا کردند ،بعضی در سوریه نگهداری میشوند .یک حمله که در سال گذشته جان  16سرباز
ایرانی را گرفت ،به عنوان «پاسخی به جنایتهای گارد انقالبی ایران در سوریه» تبلیغ شد.
این گروه اکثر بیانیههایش را در صفحهی تویتر یا وبسایتهای متعددش به زبان عربی
(بهجای زبان بلوچی یا فارسی) منتشر میکند .شبکههایی که این بیانیهها را بیش از همه
پوشش میدهند ،ایستگاههای خبری عربی در کشورهای خلیج است .این گروه ،در پاکستان
نیز ستایشگرانی دارد.
رمضان منگل ،رییس والیتی حزب اهل سنه و الجماعه که از دههها بدینسو متهم به قتل
شیعهها در پاکستان است ،میگوید« :در ایران ،سنیها اجازهِی ساختن مسجد را ندارند،
مسجدهای آنان ویران و حقشان گرفته میشود ».دو پولیس پیش دروازهی مدرسهی
کوچک او که در حاشیهی شهر کویته قرار دارد ،برای نگهبانی ایستادهاند .او میگوید ،به
این دلیل این سربازان برای او داده شدهاند که «عوامل ایران» یازده آخوند سنی را در این
شهر به قتل رساندهاند .او گفت« :جنداهلل و جیشالعدل «در واکنش به اینگونه ستم» سر
برآوردند .آنان گروههای کوچکی بودند که به فعالیت آغاز کردند [اما] اکنون خارهای بزرگی
در زیر بغل ایران اند».
جنرال کنسول ایران در شهر کویته ،یحیاوی ،گفت« :جنگ سوریه اثراتش را در اینجا نیز
جنگ فرقهای جهانی بدهند ».یحیاوی
رنگ ِ
گذاشته است .مردمانی تالش دارند که به آن ِ
و دیگر مقامهای ایرانی هراس دارند که مبادا جیشالعدل تبدیل به گروهی با ارتباطات
بینالمللی شود و از همان نیروهایی حمایت جذب کند که به صفوف داعش میپیوندند.
فعاالن حقوق بلوچها؛ مانند بولیدی -ناراضی بلوچ که در سویدن زندگی میکند ،نیز چنین
نگرانیهایی دارند .ایرانیهای جوان برای گرفتن مشوره با او که مدافع مشهور حقوق بلوچها
در ایران است ،تماس میگیرند .او گفت« :پانزده سال است که من از یک شمارهی تیلفون
استفاده میکنم .به این دلیل ،من گهگاهی از آن شبهنظامیان نیز تماس دریافت میکنم .من
به آنها میگویم ،ما همه مسلمانیم؛ اما در جستوجوی یک حکومت اسالمی جدید نیستیم.
من به آنها میگویم ،شما کسانی که بلوچها میخواهند ،نیستید».

یادداشتهایسخیدادهاتف

کجامیروید؟
منمزاحکردم!

سابق که مردم پرفیوم را عطر میگفتند و به همین خاطر
عطرشان هیچ رایحه نداشت ،ما هم خردسال بودیم .طبعا،
لب پرتگاه
عقل ما هم دایم از ِ
چون بچه عقلش کچه استِ ،
آویزان بود و کافی بود تا باد مالیمی بوزد که آن را از جا
بکند .مثال یادمان هست که وقتی بزرگان پشت بام را
کاهگل میکردند ،ما خود را به آب و آتش میزدیم که
بگذارند ما هم در کار سهم بگیریم .اگر خشت باال کردن
بود ،ما با آن بیست و پنچ سانتی متر قد خود در میدان ورود
میکردیم و میگفتیم بگذارید همهی خشتها را ما باال
کنیم .بعد که شش تا خشت باال میکردیم ،آه و نالهی ما
به آسمان میرفت و میگفتیم ،تشنهایم ،گشنهایم و اینها،
تا کالنها مگر رحمی به دلشان بیاید و ما را رخصت کنند.
این همه بهخاطر این بود که...
اصال میخواستم یک چیز دیگر را بگویم و آن این است که
این رییس جمهور ما ،محمد اشرف غنی خان ،به خبرنگار
یکی از شبکههای تلویزیونی امریکا گفته ،امریکا میتواند
زمان خروج کامل نیروهایش از افغانستان ،یعنی
در مورد
ِ
سال  ،2016تجدید نظر کند .نه اینکه ما از این حرفش
ناراحت یا ناراضی باشیم یا خدای نخواسته بهخاطر همین
یک جمله به مخالف سیاسی او تبدیل شویم و لگن خود
را به مواد منفجره بیاالییم .این طور نیست .قضیه این
است که این جناب رییس جمهور ،قبل از آنکه رییس
جمهور شود ،هی ناله میکرد که تمام مسئولیتهای امنیتی
مملکت باید به خود نیروهای قهرمان افغانستان محول
شود .اگر یادتان باشد ،یک وقت گلوی ایشان خوابیده بود،
یعنی صدا نمیداد و علتش این بود که در این باب زیاده
چیغ زده بود .حاال هنوز کابینه تشکیل نشده و مملکت حتا
یک کیلو کشمش صادر نکرده ،ایشان دیده که خشتها
خیلی سنگین اند و شروع کرده به بمانید بمانید .خوب،
پای خود متکی! مگر از اول نمیفهمیدید که
آقای س ِر ِ
چیز است ،چه میگویند ،این خشتها سنگین اند و باال
کردنشان طاقت میخواهد؟
البته گناه رییس جمهور هم نیست .این فرماندهان فرورفته
در کوچ هم وقتی که پشت میکروفون قرار گرفتند،
چیزهایی میگویند که هر رییس جمهور بالغی را هم
به اشتباه میافکنند .بروف بروفشان را حتما دیدهاید.
نمیگویند طالبان را مهار میکنیم ،میگویند پنجابیها را
نابود میکنیم .فقط مانده که بگویند ،نسل زرد را از چین
برمیاندازیم .کسی هم نیست بگوید که برادر من ،تو از کی
به بعد متوجه شدهای که برادران ناراضی پنجابی اند؟ ولی
خوب با همهی اینها دعا کنید که رییس جمهور ما دیگر
سخنی از اخراج نیروهای خارجی از وطن نراند و سر همین
قول بمانید بمانید خود بماند .و مناهلل الشکست و التوفیق.

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.

سهشنبه 16جدی1393 ،سال چهارم شماره 750

بگو مگو از
Abdullah Watandar
ما و رابطهی پیدا و پنهان چین با طالبان
ایمل فیضی گفته است که زمینهی سفر نمایندگان
طالبان به چین را آیاسآی فراهم کرده است.
کرزی سالها تالش کرد که نقش بیشتری به
چین در بازیهای افغانستان بدهد و حتا برای تحریک امریکاییها ،وزن خود
در محاسبات چینیها و نقش چینیها در مسایل افغانستان را بسیار بیشتر
از آنچه بود ،مینمایاند .از طرف دیگر ،چین از معدود کشورهای جهان است
که توانسته رابطهاش با رهبری طالبان را حفظ کند .چینیها قبال در زمان
حاکمیت طالبان ،نمایندهیشان را برای مذاکره با مال عمر به قندهار فرستاده
بودند و پس از سقوط طالبان ،چینیها بارها در مورد حفظ منافع اقتصادی و
امنیتیشان با رهبران طالبان در پاکستان دیدار کردهاند .نه پاکستانیها این
دیدارها را پنهان کردهاند و نه این دیدارها از دید سازمانهای استخباراتی
پنهان ماندهاند .بیدلیل نیست که طالبان برای کارگران غیرمسلمان چینی و
پروژههایی که چین بر آنها سرمایهگذاری کرده است ،مزاحمتی نمیکنند.
حاال چطور شد که آقای فیضی پس از این همه سال به فکر نقش پاکستان در
رابطهی طالبان و چین افتاده است؟ مگر دولتی که آقای فیضی سخنگویش
بود ،سالها رابطهی چین با رهبری طالبان و دوستی بسیار نزدیک این کشور
با پاکستان را نادیده نمیگرفت؟
اگر ما به عمق رابطهی چین و پاکستان توجه کنیم ،میتوانیم ببینیم که
نقش چین در مسایل افغانستان ،نمیتواند بری از نفوذ جدی پاکستان باشد؛
اما چرا آقای فیضی قبل از این چشمانش را بر رابطهی چین-طالبان-
پاکستان بسته بود و پیوسته در پی توجیه جوش و خروشهای غیرقابل
پیشبینی کرزی بود؟
واقعیت آن است که چین سرمایهگذاریهای سنگینی در افغانستان دار د و
برای حفظ این سرمایهگذاریها و منافع اقتصادیاش ،پابندی چندانی به
اصول اخالقی ندارد .ترس چین از اسالمگرایان اویغور ،یک واقعیت است؛ اما
ت و خیلیها بر این ترس حساب
این ترس بیش از حد بزرگنمایی شده اس 
میکنند .اما ایغورهای اسالمگرا یک درصد بسیار ناچی ز از مسلمانان چین را
تشکیل میدهند و مسلمانان چین حتا در مناطق خودشان ،کمتر از  30درصد
جمعیت را تشکیل میدهند و به هیچ عنوان نمیتوانند خطر جدی را متوجه
پکنیا تمامیت ارضی چین بکنند.
چین ،طالبان را به عنوان یک واقعیت در همسایگیاش پذیرفته است و برای
ل چندانی ندارد ،که هیچگاه
معامله با آنها بهجای دولت کابل ،نه تنها مشک 
چنین احتمالی را از نظر دور نداشته است .حضور طالبان در پکن ،حاصل
نگاه رومانتیک دولتمردان ما ،مخصوصا در زمان کرزی ،به چین است.
این نگاه رومانتیک بیشتر از آنکه ریشه در واقعیتها داشته باشد ،ریشه در
غربستیزی و توطئهانگاری ما دارد.


Younus Negah

مال قلی که بند مبارکش چند ماه پیش گم شده بود،
در باز کردن کورگره کابینه اعالن آمادگی کرده است.
او گفته است که اگر بزرگان بهجای خم و راست
شدن در برابر جان کری امریکایی ،به سیاه کوه آمده
خاک پای او را ببوسند ،او حاضر است برایشان منتری را بخواند که با یک
چشم بههم زدن دو کابینهی پوره قطار و آماده سالمی بزنند :یکی برای روند
اول و آزمایش اشتهای پارلمان و دیگری برای زمانی که جیب وکیالن پر شد.


یعقوب یسنا

• هر انسان یا هر گروه انسانی بنا به پیشفرضها
و نیتمندیهایشان از زندگی و جهان ،استدال و
نتیجهگیری خودشان را دارند .امروز سوار تاکسی
شدم .رانندهی تاکسی گفت ،برادر چله را ببین و
ناباریدن را ببین! بعد گفت ،من به نشانههای بد برخوردهام که این نشانهها
مناسبت دارند با حکومت اشرف غنی و عبداهلل! گفتم ،چه نشانهای؟ گفت که ده
ساله ،چاه آب در حویلیام دارم ،این چاه در این ده سال ،خشک نه ،حتا کمآب
نشده بود؛ اما همین که اشرف غنی و عبداهلل به قدرت رسیدند ،چاه آبم خشک
شد .این به نظرم شگون دارد ،برادر خدا خیر کند! خدا خیر کند! خدا خیر کند!
من گفتم ،کاکا خدا خیر کند!
دروغگو نشوم ،راننده شاید هفتاد سال عمر داشت .آدم ساده و صادق به
پیشفرضها و تجربهها و باورهایش معلوم میشد.


م .خلیل اسیر

جنرال دوستم در حکومت وحدت ملی یک آرزو دارد
و آن هم مقابله ،جنگ و ستیزش ،تا پای جان ،با
طالبان مسلح تنها با  20هزار سرباز است .اما اشرف
غنی قصد دارد بخشی از وزارتخانهها به مخالفان
ال پاکستان و چین را مأمور ساخته تا سران
سیاسیاش (طالبان) واگذار شود و فع ً
این گروه را برای پذیرش چند وزارتخانه قانع کنند .آگاهان میگویند ،این
اختالف نظر سبب شده تا دستهی سیاسی متعلق به ارگ ریاست جمهوری با
دودستگی درونی مواجه شود و به همین دلیل ،کابینه تا حال تشکیل نشده و قرار
هم نیست بهزودی تشکیل و برای رأی تأیید به پارلمان معرفی شود.
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دموکراسی؛
چهار دلیل که نسبت به سال  2015باید خوشبین بود
سال  2014یک سال بسیار بد ب رای دموکراسی به
حساب م یآید ،که چنین هم بوده است .در این
سال دولت روسیه به انقالب دموکراتیک در کریمهی
اوکراین پاسخ داد ،به بخشهای شرقی کشور هجوم
برد و نظم جهانی را که پس از جنگ سرد تأسیس
شده بود ،به چالش کشاند .در همین سال ،چین
شاهد بیست و پنجمین سالگرد اعالمی هی سرکوب
و حفظ جایزهی صلح نوبل توسط لیو شائوبو در زندان
و سرکوب مدافعان حقوق بشر ،اقلی تهای تبت و
اویغوری بود .روند اصالحات در کشورهای مختلف
مانند مصر ،تایلند ،ترکیه ،نیجریه ،مجارستان ،ونزویال
و جمهوری آذربایجان ،مثل برما که روند اصالحات در
سال  2011در آن شروع شد و در این سال به انجام
رسید ،منفی بوده است .در خاور میانه ،کشتارها در
سوریه ادامه داشت و تشکیل گروه اسالمی تهدید
جدیدی علیه کشورهای منطقه و جهان م یباشد.
این اولین بار نیست که چشمانداز دموکراسی چنین
شکننده بوده است .در سال  ،1876در آستانهی
جنش دوصدمین سالهی اعالمی هی استقالل ،دانیال
پتریک موینهان ((Daniel Patrick
 Moynihanنوشت« ،دموکراسی در جایگاهی
قرار دارد که جهان بوده است ،نه در جایگاهی که
جهان به آن سمت روان است ».در میان تحوالت
آن زمان ،موینهان به شکست امریکا در ویتنام،
تعلیق دموکراسی در هند ،تحمیل رژیمهای نظامی
ی التین و افزایش
بر بسیاری از کشورهای امریکا 
خشونت دیکتاتورها در آفریقا ،مانن د ایدی امی در
اوگاندا ،واکنش نشان داد.
موینهان در بارهی تغی رات سیاسی که در پرتگال و
اسپانیا رخ داده بودند ،چیزی نم یدانست .در آن زمان
یک فرایند تاریخی راهاندازی گردید که پسانها سمیول
هانتینگتون آن را بهنام «موج سوم» دموکراس یشدن
یاد کرد .تع داد کشورهای دموکراتیک در جهان افزایش
یافت و دموکراسی تنها شکل مشروع ب رای دولتداری
پنداشته شد .وقتی که این تغیی رات هویدا گردیدند،
بدبین یهایی که موینهان انعکاس داده بود ،بهزودی
تبدیل به خوشبینی شدند .اکثرمردم تصور م یکردند
که دموکراسی بدون ه رگونه تردید گسترش خواهد
یافت.
اما در حال حاضر ما م یدانیم که خوشبینی جدید
در واقع از بدبینی قدیمی نسبت به دموکراس ی ،بهتر
نیست .اکثر تحوالت موج سوم به شکست مواجه
شدند .اقتدارگرایان در کنترول جنب شهای دموکراتیک
و پی شبرد ب رنامههای سیاسی خود در سطحی
بی نالملی و کشورهای دموکراتیک غ ربی ماه رانه عمل
کرده بودند .کشورهای دموکراتیک غ ربی ب رای مدتی
پیروز بودند؛ اما بهزودی دچار بحران مالی وسیاسی
شدند .به این اساس ،نتوانستند اعتماد مردمی را به
دولت دموکراتیک کسب کنند ،یا با اعتماد بهنفس
ارزشهای دموکراتیک خویش را به مردم ارائه دهند.
آیا بدبینی حال حاضر نیز بیش از حد است؟ آیا ما
در ب رابر ظهور امکانات دموکراتیک ،که آشکارتر از
مشکالت نیست و ما را از هر طرف تحت فشار قرار
داده است ،کوریم؟ مطمئنا هیچکس نم یداند .اما هنوز
چهار دلیل ب رای بهتر شدن وضعیت دموکراسی وجود
دارند .شاید جدیتر از دوران موج سوم نباشند؛ اما هنوز
هم نیروی کافی ب رای ایجاد حس کاهش دموکراتیک
وجود دارد.
دلیل اول ،دموکراسی در دو کشور مهم در مقابل
ناب رابریها پیشرفت داشته است .ویدودو ،رهبر
اصالحطلب در اندونزی که بزرگترین کشور اسالمی
م یباشد ،به گونهی گسترده توسط جنبش دموکراتیک
مدنی حمایت شد .با تالشهای هماهنگ ،نظام قدیم ی
نژادپرست را جهت بهوجود آوردن تغیی رات سیاسی
شکست داد .مهمتر از این ،پیروزی دموکراسی در
تونساست .در این کشور قوتهای عمدهی سیاسی
قادر به جلوگیری از بروز اختالفات و ازهم پاشیدن نظم
اجتماعی شدند و قانون اساسی دموکراتیک را جهت
انتخاب رهبر جدید ب رای انتخابات ریاست جمهوری
و پارلمانی به تصویب رساندند .ب رخالف اندونزی که
در جنوبشرق آسیا از تأثیر گسترده ب رخوردار است،
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تونس کشور نسبـتا کوچک است .اما این کشور
منشای اختالفات بهار ع ربی است .تحکیم دموکراسی
در این کشور ،ب رای گسترش آن در کشورهای خاور
میانه مهم به نظر م یرسد که توسط موج سوم ایجاد
گردیده بود .عالوه ب راین ،تونس نه تنها اولین کشور
دموکرات در جغ رافیای عرب نیست ،بلکه در منطقهای
که اکنون ایدیولوژی رادیکالیسم اسالمی بهشدت حاکم
است ،نشاندهندهی یک ایدهی جایگزین نیز م یباشد.
اگر با این رویکرد بتواند توجه جوانان و روشنفکران را
جلب کند ،تأثیر تحول در تونس گسترده م یباشد.
دومین دلیلی که باید محتاطانه نسبت به چشمانداز
دموکراسی خوشبین بود ،این است که تع دادی از
رژیمهای خودکامه که در رهبریت قرار داشتند ،در
حال حاضر دچار بحرانهای شدید گردیدهاند .روسیه
به فروپاشی ارز ،افزایش تورم ،فرار سرمایهی هنگفت
و کاهش ذخایر خارجی روبهرو است .همچنان تلفات
قابل توجهی را در جنگ با اوکراین متحمل شده است.
از ترس واکنش عمومی ،در تالش پنهانسازی چنین
ضع فها م یباشد .بروز مشکالت فعلی بر قیمت نفت
نیز تأثیرگذار بوده است و نیز تهدیدی ب رای بقای
دولت پوتین م یباشد .رژیمهای نفتخی ِز دیگر نیز با
مشکالت دست و پنچه نرم م یکنند .رژیم پوپولیستی
نیکوالس مادو در ونزویال ،جایی که قبل از سقوط
قیمت نفت ،وضعیت اقتصادیاش به وخامت گراییده
بو د و نظام دیکتاتوری اسالمی در ای ران ،دچار به ران
شدهاند .از آنجایی که رژیمهای دیکتاتور به افزایش
تنشهای روزافزون بی نالمللی واکنش نشان م یدهند،
مشکالت اقتصادی در چنین نظامها لزوما چیزی
خوبی نیست؛ اما در معرض آسی بپذیری قرارگرفتن
چنین نظامها ،گاهی م یتواند منجر به کشاکش
سیاستهای غی رمنتظره گردد.
دلیل سوم ،ایالت متحدهی امریکا با پشت سر گذاشتن
جنگهای سخت در ع راق و افغانستان ،بعد از مدت
طوالنی ب رای خروج آمادگی م یگیرد .دلیل مشخصی
وجود ندارد که با اطمینان کامل بدانیم ،تا چه اندازه
مشکالت سال  2014با خالیی که ایالت متحده ب رای
برگشت ایجاد کرده بود ،گره خورده است .اما حمایت
مردمی ب رای تجدید مشارکت ایالت متحده که در توافق
دوجانب هی دو حزب کنگره به کمک اوکراین مثبت
انعکاس یافت ،مطمنا واکنش به آن مشکل به حساب
م یآید .تا هنوز روشن نیست که به اتفاق آرا نقش
رهبریت قوای ایالت متحده در جهان ،چیزی که ب رای
گسترش و رشد دموکراسی ضروری پنداشته م یشود،
حمایت م یشود یا خی ر .اما در حال حاضر ،حداقل یک
ت و پس از مدت طوالنی پنچ ساله
احتمال واقعی اس 
رکود اقتصادی یکی دیگر از عواملی است که امریکا در
تقویت کشورهای برونمرزی ،تأثیرگذار م یباشد.
دلیل چهارم ،نهایی و امیدوارکننده این است که
مبارزهی پایدار جنب شهای دموکراتیک در تمام
کشورهای جهان ب رای پاسخگویی سیاسی ،اقتصادی،
نوسازی مدنی و حقوق دموکراتیک ادامه دارد .پیروزی
جنبش ایرومی دان در اوکراین در ماه فبروری سال
گذشته منجر به واکنش تند روسیه گردید .اما بهجای

عقبنشینی ،این جنبش همچنان به پیشرفتش ادامه
داد .اگر این جنبش در مبارزه علیه فساد و اصالح
اقتصادی موفق شود و یک کشور جدید مبتنی بر
حاکمیت قانون را بسازد ،نه تنها دموکراسی را در
اوکراین ،بلکه در روسیه و کشورهای منطقه کمک
کرده است.
حتا گاهی در دشوارترین شرایط ،چنین جنب شها در
راستای تحقق اهدافشان پشتکار فوقالعاده نشان
دادهاند .پولیس پس از انقالب چتر (Umbrella
 )Revolutionدر هنگکنگ جادهها را
پاکسازی کرد؛ اما جنبش شکست نخورد .زمانی که
معترضان جاده را ترک م یکردند ،با خود پالکاردهایی
را حمل م یکردند که عنوان آن «ما دوباره ب رخواهیم
گشت» بود .و زمانی که اکونومیست نوشت« ،چه
مدت قبل جوانان پکن و و شانگهای خواستههایشان
را مطرح ساخته بودند» ،چنین خواستهها توسط انجمن
جامع هی باز کیوبا نیز مطرح گردیده بود و بهزودی پس
از ترمیم دوبارهی روابط امریکا و کیوبا اعالم شد .بعد
از بیش از پنج دهه استب داد« ،نقش جامع هی مدنی
گسترش یافت» و پی شنهاد مردم کیوبا «یک روایت
جدید ،تاکتیک و استراتژی و زبان جدید» بود.
چنین جنب شها شامل فعاالنی اند که نشاندهندهی
نیروی جدید در سیاست بی نالمللی م یباشند و در
سالهای آینده صدایی از آنها شنیده خواهد شد .چنین
جنب شها در رسیدن به اهداف و استراتژیهایشان
زرنگ و در روند مبارزههایشان ب رای حقوق بشر ،آزادی
بیان و حاکمیت قانون ،متعهد بوده و واقعبینانه عمل
کردهاند .رافایل مارکز دی موریس ،روزنامهنگار آنگوال،
یکی از افراد این جنبش که تهدید و شکنجه شده
است ،در ماه مارچ ب رای ارائهی گزارش فساد و قاچاق
الماس خونین مقامات ()blood diamond
به دادگاه م یرود .او از خاط رات همکاران کشته
شدهاش صحبت م یکند و همچنان به نمایندگی
از روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر در آفریقا ،با
شجاعتی که داشت ،نقش رهبریت این گروه را به
عهده گرفت و با ایجاد همبستگی ،دیوارهای ترس را از
بین برد .او به همکاری آنها وعده داده بو د که «هیچ
سیاستمدار ،ه رچن د قوی و مهیب هم باشد ،مرا از
انجام کاری که م یخواهم بکنم ،نم یتواند بازدارد».
این فعاالن م یدانند که با مبارزههای طوالنی و
خط رناک مواجه م یشوند و حتا اگر آنها در راستای
از بین بردن نظامهای دیکتاتور موفق هم شوند ،با
چالشهای سختتری روبهرو م یشوند .با ایجاد
نهادهای جدید ،قدرتمندان و فاسدان سودجو را به
حاکمیت قانون فرام یخوانند و دموکراسی را ب رای کار
و پیشرفتهای واقعی ،نه تنها ب رای قشر نخبه ،بلکه
ب رای تمام افراد جامع ه ضروری م یدانند .در واقع این
فعاالن که ب رای تحقق اهدافشان مبارزه م یکنند ،به
سودی نم یاندیشند و تنها دلیل اصلی آنها ،امیدواری
به آینده است .مهم اینجاست که ما آنها را از طریق
کلمات و عملکردهایی معنادار بفهمانیم که که در
تأسیس دموکراس یها تنها نیستند.
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واکنش تند رسانههاي کاتالونيا
به شکست بارسا

بارسلونا یکشنبه شب در عين ناباوري،
نتوانست از شکست ریال در مقابل والنسيا
استفاده کرده و فاصلهی امتيازات خود را با
اين تيم کاهش دهد .همهی طرفداران بارسا
منتظر این بودند که بارسلونا با سودبردن از
شکست ریال و شکستن طلسم  7سالهی
پیروز نشدن در زمین سوسیداد ،بتواند بار
دیگر صدرنشینی اللیگا را بهدست بیاورد؛ اما
در عمل اینچنین نشد و کاتاالنها با گول
به خودی آلبا ،دست خالی از سن سباستین
بازگشتند .واکنش مطبوعات کاتالونیا به این
شکست و بهخصوص به لوییس انریکه بسیار
تند بود.
ی «اسپورت» ،تندترین انتقادات ممکن
نشری ه 
را به لوییس انریکه وارد کرده است .در
صفحهی اول اسپورت م یخوانیم« :لوییس
انریکه سه امتیاز را دور ریخت .نیمار ،مسی
و آلوس به چه دلیل نیمکتنشین شدند؟»
اسپورت مسئول اول این شکست را لوییس
انریکه م یداند و بهسختی از انریکه بهخاطر
بازی ندادن به مسی ،نیمار و آلوس از ابتدا
انتقاد کرده است.
جوزپ کاپدویا ،یکی از نویسندگان مشهور
اسپورت ،در ستون خود نوشته است« :انریکه
در حال وی ران کردن بارسلونای یهاست» .هفته

به هفته مشکالت بارسا بی شتر م یشوند.
مشکالتی که فوتبالی و نگرانکننده
هستند» .در نظرسنجی اسپورت از هواداران
بارسا 95 ،درص د مقصر اول شکستلوییس
ی دیگری از
انریکه را م یدانند .در قسمتها 
این روزنامه ،به این نکته که بارسا در  4بازی
این فصل گولی به ثمر نرسانده نیز اشاره شده
است.
اما دیگر نشریهی معروف کاتالونیا،
«موندودپورتیوو» ،تیتر زده است« :چه
دردناک» .لوییس انریکه اعتبار خود را از دست
م یدهد .بارسا بردن در آنوئتا را بلد نیست.
آنوئتا فصل گذشته گورستان تاتا مارتینو بود
و لوییس انریکه از آن شکست درس نگرفت
و همین شکست م یتواند پایانی بر پروژهی
لوییس انریکه در بارسلونا باشد .به اعتقاد
موندودپورتیوو ،لوییس انریکه مسئول اول
این شکست است« .ال پریودیکو» نیز تیتر
زده است« :بارسا بهترین فرصت ب رای نزدیک
شدن به ریال را بهباد داد» .بارسا بدون مسی
و نیمار یک فاجعه بود .الونگواردیا نیز تیتر
زده است« :بارسای بهشدت متوسط» .لوییس
انریکه ،با نیمکتنشین کردن ستارههای خود،
یک نیمه را به سوسیداد هدیه داد و کل بازی
را نیز از دست داد».



دليل نيمکتنشيني مسي فاش شد

کادنا کوپه یکشنبه شب پرده از اختالف
ميان لویيس انريکه و لیو مسي برداشت.
مسی یکشنبه شب در میان تعجب
همگان ،بازی مقابل سوسیداد را از روی
نیمکت آغاز کرد .بسیاری بر این گمان بودند
که مسی به دلیل دیر بازگشتن از تعطیالت
و آماده نبودن ،از سوی انریکه نیمکتنشین
شده؛ اما کادنا کوپه فاش ساخت که مدتی
است که بین انریکه و مسی ،اختالفاتی
بهوجود آمده و این مسئله در اولین جلس هی
تمرینی بارسا در سال جدید علنی شده است.
به ادعای کادنا کوپه و به نقل از
موندودپورتیوو ،در بازی  5به  5درونتیمی
در کمپ تمرینی بارسلونا ،انریکه به عنوان
داور ،از اعالم خطا در چند صحنه روی مسی
خودداری م یکند که این مسئله عصبانیت
مسی را به دنبال داشته است .مسی پس

از این اتفاق در جمعی خصوصی عنوان
م یکند که از استبداد انریکه در زمین تمرین
و نیز در رختکن به ستوه آمده است.
انریکه در نهایت تصمیم م یگیرد که از
مسی در مقابل سوسیداد استفاده نکند؛ اما
پس از عقب افتادن تیمش ،ناچار م یشود
فوق ستارهی خود را وارد زمین کند .تعویضی
که در نهایت جواب نداد .الزم به ذکر است
که مسی دیروز هم در تمرین بارسلونا به
بهانهی بیماری حاضر نشد.
تابستان آینده ،تابستان بسیار مهمی در
زندگی ورزشی مسی خواهد بود .چلسی،
پ یاسجی و منچسترسیت ی بهشدت
خواهان به خدمت گرفتن این نابغهی
آرجانتینی هستند و بروز چنین اختالفاتی
درون بارسلونا ،بدون شک به سود تیمهای
خواهان مسی خواهد بود.



بوآتنگ :هدف ما
رسيدن به فاینل چمپيونزليگ است

سالي که جروم بوآتنگ ،مدافع مل يپوش
بايرن پشت سر گذاشت ،بهتر از اين
نم يتوانست باشد. بوآتنگ با عملکرد
بسیار خوبی که داشت ،نقش عمدهای در
قهرمانی فصل گذشتهی تیمش ایفا کرد.
وی همچنین در تیم ملی هم درخشش
تحسی نب رانگیزی داشت .بعد از ناکامی
بایرن در نیمهنهایی چمپونزلیگ ب رابر ریال
مادرید ،این مدافع ب رلینی مصمم است در
فصل جاری لیگ قهرمانان یک پای فاینل

باشد.
او به «کیکر» گفت« :هدف ما قطعا رسیدن
به فاینل است و تمام تالشمان را هم
خواهیم کرد تا این هدف محقق شود.
البته این مسئله به عاملی مثل شانس هم
بستگی دارد .در فصل جاری چلسی هم
یکی از امی دهاست و از بارسا هم نباید غافل
شویم» .وی با خوب ارزیابی کردن روند رو
به جلو خودش افزود« :خودم در جام جهانی
متوجه شدم خیلیپیشرفت کردهام».



ژاوي :حيف شد
فرصت صدرنشيني را از دست داديم

ژاوي ،هافبک باتجربهی بارسلونا پس از
شکست  0-1مقابل ریال سوسيداد ،از
اينکه تيمش فرصت صعود به صدر جدول
الليگا را از دست داد ،اب راز ناراحتي کرد. بعد
از شکست  1-2ریال مادرید مقابل والنسیا،
بارسا فرصت داشت تا با پیروزی ب رابر
سوسیداد ،به صدر جدول اللیگا برگردد؛ اما
گول به خودی یوردی آلبا ،شکست  0-1آبی
و اناریها را رقم زد.

ژاوی به خبرنگاران گفت« :ما این فرصت
را از دست دادیم .به نظر م یرسید توپ
نم یخواهد وارد دروازه شود .ما ه رطور
موقعیتی داشتیم وبعضی از آنها،
موقعی تهای فوقالعادهای بودند .ما بازی
را بد شروع کردیم و گول به خودی کار
ما را تمام کرد .سوسیداد بازی خوبی ارائه
کرد ،بهویژه در کارهای دفاعی .البته ما هم
عل یرغم شکست ،خوب بازی کردیم».

فانخال :بيش از اين
از ما انتظار نداشته باشيد

لوييس فانخال ارزيابي خود را از شرايط فعلي منچستريونايتد
هم در ليگ برتر و هم در جام حذفي انگليس بيان کرد .این
مربی هالندی با اشاره به شکست دو بر صفر یئوویل ،از
اینکه تیمش توانسته عل یرغم مصدومی تهای متعدد و
تغیی رات اجباری تاکتیکی در نتیجهگیری موفق عمل کند،
اب راز خوشحالی کرد و گفت« :همیشه بازی کردن مقابل
چنین تیمهایی دشوار است.
ما مشکل مصدومیت هم داریم ،اما رافایل ،مکنیر و شاو
عل یرغم آسی بدیدگی بازی کردند .من دیگر مدافعی ندارم،
ب رای همین مجبور شدم نیمهی دوم دفاع پنج نفر را به چهار
نفره تغییردهم که توانستیم بهتر هم بازی کنیم؛ چون که
در حفظ توپ موفقتر بودیم.
ما صبورانهتر از حریف بازی کردیم .به همین دلیل ،با تمرکز،
گول دوم را هم به ثمر رساندیم .اینطور نبود که حریف
راه را ب رای عرض اندام بازیکنان من باز گذاشته باشد .آنها
تیم ما را خیلی تحت فشار گذاشته بودند .من احترام زیادی
ب رایبازیکنان و مربی یئوویل قایلم؛ اصال بازی راحتی نبود.
فقط در نیمهی دوم ما زمان و فضای بی شتری به دست
آوردیم و توانستیم بهتر عمل کنیم .ب رای همین ،بازیکنانم
این موقعیت را داشتند که سطح واقعی خود را به نمایش
بگذارند .من آنقدر مصدوم در تیمم دارم که دستم ب رای
چینش ترکیب واقعا بسته است .به ه رحال ،توانستیم به دور
بعدی برویم .دوبارهرسیدیم به چلسی .دیگر چه م یخواهید؟»

عذرخواهي مورينيو از داور
ديدار واتفورد-چلسي

ي پس از پيروزي  0-3تيمش
ژوزه مورينيو ،سرمربي چلس 
مقابل واتفورد در جام حذفي ،بهخاطر صحبتهايش در مورد
کوين فند ،داور بازي ،عذرخواهي کرد .داور بازی برخورد توپ
به دست یکی از بازیکنان واتفورد را پنالتی تشخیصنداد؛ اما
چلسی روی همان توپ برگشتی به گول رسید.
با این وجود ،مورینیو در مصاحب هی تلویزیون یاش با ب یب یسی
بالفاصله بعد از بازی ،فرند را مورد انتقاد قرار داد .او هفتهی
گذشته هم از کمپاینی علیه تیمش صحبت کرده بود؛ اما
در کنف رانس مطبوعاتی ،بهخاطر صحب تهایش از داور
عذرخواهی کرد .او گفت« :ما یک پنالتی واضح داشتیم؛ اما
بهخاطر صحب تهایم در تلویزیون عذرخواهی م یکنم .داور به
من گفت که اگر رمی نم یتوانست توپ را کنترول کند ،یا آن
را از دست م یداد ،پنالتی اعالم م یکرد .مناعتراض کردم؛ اما
داوری خوب بود و من باید عذرخواهی کنم».
آقای خاص همچنین تأیید کرد که از نمایش تیمش در
نیمهی اول چندان راضی نبود« :در نیمهی اول نگرانبودم؛
زی را دینامیک بازی ما به اندازهی کافی خوب نبود .گاهی اوقات
کارهایی م یکنم که بازیکنان دوست ندارند اما این بخشی از
کار من است .فکر کردم ب رای اینکه پیروز شویم ،باید چند
تغییر ایجاد کنم .در این لحظه ،من بازیکنان را به طور مجزا
فراموش م یکنمو کاری که به نفع تیم است ،انجام م یدهم».

زوبي زارتا :انريکه بهترين
تصميم را براي تيم ميگيرد

آندوني زوبي زارتا ،مدير ورزشي بارسلونا پس از شکست 0-1
آبي و اناريها مقابل سوسيداد ،از تصميمات لویيس انريکه
ب راي اين ديدار دفاع کرد .انریکه ب رای دیدار یکشنبه شب ،از
لیونل مسی و نیمار در ترکیب اصلی استفادهنکرد ،تا تیمش
نتواند از فرصت لغزش ریال استفاده کند؛ اما زوبی زارتا معتقد
است که او بهترین تصمیم راب رای بارسا گرفته است.
او به خب رنگاران گفت« :سوسیداد از روی اشتباه ما به گول
رسید و ما نتوانستیم گول آنها را پاسخ بدهیم؛ هرچند
شانس داشتیم و حضور زیادی در محوطهی جریمهی آنها
پیدا کردیم .اما در فوتبال ،در نهایت این گولها هستند که
حساب م یشوند .گول به خودی روی کار ما تأثیر گذاشت.
آنها م یخواستند مقابل ما یک بازی خوب انجام بدهند و ما
به آنها این اجازه را دادیم .ما موقعی تهایی داشتیم و حس
م یکردیم اگر به گول برسیم ،شرایط کامال متفاوت خواهد
شد؛ اما این اتفاق رخ نداد .هدف ما ،پیروزی به کمک بازیکنانی
است که در زمین هستند .همهی ماعضو این باشگاه هستیم؛
با هم م یبریم و با هم شکست م یخوریم .من همیشه فکر
م یکنم که سرمربی شرایط تیم را بهتر از هر کسی م یداند
و تیم را با توجه به شرایط،انتخاب م یکند .او در مورد دلیل
انتخابهایش صحبت م یکند .من دوست دارم که مربیان،
فارغ ازنتیجه ،شجاعت دفاع از تصمیماتشان را دارند».

آلبرس :يووه براي اشنايدر
 بايد  20ميليون يورو بدهد

گيدو آلبرس ،مدير برنامههاي وسلي اشنايدر،
ي اعالم کرد که
ستارهی هالندي گاالتاسرا 
اگر يوونتوس يها بهدنبال به خدمت گرفتن
اين بازيکن در جنوری هستند ،بايد 20
ميليون يورو بپردازند .اشنایدر بعد از اینکه
بر سر تمدید قرارداد با اینتر دچار مشکل شد،
در جنوری  2013به گاالتاسرای پیوست .در
چند هفتهی گذشته شایعاتی در مورد جدایی
او از گاال منتشر شده و ازیوونتوس به عنوان
مشتری اصلی او نام برده م یشود.
آلبرس اعالم کرد که موکلش تصمیمی
ب رای ترک گاالتاسرای نگرفته؛ اما اگر

یوونتوس یها قصد خرید او را دارند ،باید 20
میلیون یورو بپردازند. او به بوگون ت یوی
گفت« :مدی ران گاالتاسرای به من گفتند
که نم یخواهند اشنایدر را بفروشند .وسلی
عاشق گاالتاسرای و هواداران است .او و
همسرش ،یوالنته ،م یخواهند در استانبول
بمانند .اگر یوونتوس به خرید او عالقهمند
است ،باید با مدی ران گاالتاسرای مذاکره
کند؛ نه با من .هر باشگاهی که بخواهد
او را بخرد ،باید  20میلیون یورویی که در
قرارداد او آمده را بپردازد؛ نه  10 ،5یا 12
میلیون یورو».



جمال بلکمن ،جانشين شوارتزر ميشود

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلس ي پس از
نهاي يشدن انتقال مارک شوارتزر به
لسترسيتي ،اين دروازهبان باتجربهی
استراليايي را مورد ستايش قرار داد.
شوارتزر  42ساله بعد از  18ماه حضور در
استفموردبریج ،با انتقالی آزاد وارد لستر
خواهد شد تا جای کاسپر اشمایکل مصدوم
را پر کند .در مقابل ،چلسی جمال بلکمن،
دروازهبان جوانش که بهطور قرضی ب رای
می دلزبورو بازی م یکرد را پس خواهد گرفت.
آقای خاص همچنین تأکید کرد که پترچک
استمفوردبریج را ترک نم یکند.
او به خبرنگاران گفت« :به عنوان یک

دروازهبان ،وقتی به شوارتزر نیاز داشتیم ،او
آماده بود و به عنوانیک فرد و یک بازیکن
حرفهای ،او یکی از بازیکنان فوقالعادهی
تیم بود .از طرف خودم ،کادر فنی وبازیکنان،
م یخواهم بگویم که دلمان ب رای او تنگ
م یشود و ب رای او بهترینها را در لستر آرزو
میکنم. ما بهجای او جمال را از میدلزبورو
برم یگردانیم .او بهطور قرضی آنجا بود؛ اما
بازی نم یکرد .بناب راین ،ب رای آنها مشکل
ایجاد نم یشود .او یک دروازهبان جوان
انگلیسی است .او م یتواند در کنارکورتوا و
چک کارکند و این م یتواند تجربهی خوبی
ب رای او باشد».



راجرز :هندرسون ميتواند جاي جرارد را پر کند

ل معتقد است
برندان راجرز ،سرمربي ليورپو 
که بعد از جدايي استيون جرارد از اين باشگاه
در پايان فصل ،جوردن هندرسون م يتواند
جاي اين هافبک باتجربه را پر کند .جرارد
روز جمعه تأیید کرد که قصد ندارد قراردادش
را با لیورپول تمدید کند و در پایان فصل
راهیMLS خواهد شد.
هندرسون که در اولین روزهای حضورش
در آنفیلد ،نمایشهای چندان درخشانی
ارائه نداد ،زیر نظر برندان راجرز به یکی
از بازیکنان کلیدی سرخها تبدیل شد و
سرمربی لیورپول معتقد است که او م یتواند
جای کاپیتان باتجربهی تیمش را پر کند .او
به خبرنگاران گفت« :فکر م یکنم همهی

ویژگ یهای یک رهبر را دارد و به همین
دلیل بود که من او را به عنوان کاپیتان
دوم انتخاب کردم .او نم یتوانست در کنار
کاپیتان بزرگتری از استیون ،مسئولی تهای
این نقش را یاد بگیرد.
او حتا پیش از اینکه کاپیتان دوم شود ،از
او الگو م یگرفت؛ اما مطمئنا در این نقش
جدید ،شانس بی شتری ب رای یاد گرفتن از
یک کاپیتان بزرگ داشت؛ اینکه داخل زمین
و بیرون آن چطور رفتار کند .بناب راین،زمانی
که استیون از تیم جدا شود ،ما کسی را داریم
که همان اندازه دانش و هوشمندی را در
تیم داشتهباشد؛ هرچند از نظر سبک بازی،
او بازیکن متفاوتی است».



مويس :مقابل بارسا شجاعت نشان داديم

ديويد مويس ،سرمربي ریال سوسيداد ،پس
از پيروزي  0-1تيمش مقابل بارسلونا،
عملکرد شاگردانش را مورد ستايش قرار
داد. بارسای یها در حالی پای به این دیدار
گذاشتند که م یدانستند با توجه به شکست
 1-2ریالب رابر والنسیا ،م یتوانند با پیروزی
ب رابر سوسیداد ،به صدر جدول بروند؛ اما در
نهایت این شاگردان مویس بودند که با گول
به خودی یوردی آلبا پیروز شدند.
سرمربی فصل قبل منچستریونایتد تأکید
کرد که اکنون هدف اصلی ب رای تیمش،
حفظ همین سطح در دیدارهای آینده است.
او به خبرنگاران گفت« :این شادترین شب
من از زمان حضورم در سن سباستین
است .ما خیلی سخت کار کردیم .بازیکنان
شجاعتشان را نشان دادند و فوقالعاده دفاع
کردیم .این تیم نشان داد که م یتواند در
دیدارهای بزرگ ،مقابل بهترین تیمهای
لیگ خوب بازی کند و اکنون باید نشان
بدهیم که م یتوانیم در سایر دیدارها هم
چنین نمایشی داشته باشیم .ب رای مثال،
ما در خانه امتیازهای زیادی ازدست دادیم.
ما در این دیدار خیلی خوب دفاع کردیم
و این کاری است که باید در همه دیدارها
انجام بدهیم .البته در بقیه دیدارها نه تنها
باید خیلی خوب دفاع کنیم ،بلکه باید بهتر

پاسکاری و بهتر حمله کنیم».
لوییس انریکه در دیدار یکشنبه شب نیمار
و مسی را در ترکیب اصلی تیمش قرار
نداد؛ تصمیمی که مویس از آن دفاع کرد.
«بهترین بازیکنان هم نم یتوانند در هر
دیدار در باالترین سطح بازی کنند .بارسا
هنوز بازیهای مهمی در پیش دارد و از
این نظر ،انریکه تصمیم درستی گرفت .من
امیدوار بودم که چند تا از بهترین بازیکنان
آنها در ترکیب اصلی نباشند .ما ب رای این
موضوع خودمان را آماده کرده بودیم».
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نادر محسنی :حدود  15هزار تن
در تقلب انتخاباتی دست داشتهاند

اطالعات روز :نادر محسنی ،سخنگوی
کمیسیون رسیدگی به شکایتهای
انتخاباتی از دست داشتن حدود  15هزار تن
در تقلب انتخاباتی خبر داده و میگوید که
نام این افراد افشا میشود .این افراد شامل
برخی از کارمندان دایمی و موقت کمیسیون
انتخابات ،کارمندان کمیسیون شکایتهای
انتخاباتی ،زورمندان محلی ،مقامهای
محلی دولتی ،پولیس و برخی از کارمندان
ستادهای انتخاباتی هستند.
کمیسیون شکایتهای انتخاباتی برای
بررسی تقلبهای انتخاباتی حدود  20روز
قبل یک کمیتهی «حقیقتیاب» ایجاد کرد
و اکنون کار این کمیته تقربی ًا نهایی شده
است .محسنی دیروز به صدای امریکا گفت
که این کمیته تمام انواع تخطی و تقلبهای
انتخاباتی را بررسی کرده که بر اساس آن
حدود  15هزار تن در تقلبهای انتخاباتی
دست داشتهاند .او افزود ،بررسیهای این
کمیته تا دو یا سه هفتهی آینده همراه با
اسناد و شواهد در وبسایت کمیسیون
رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی نشر
میشود .محسنی تأکید کرد که بر اساس
فیصلهی کمیسیون شکایتهای انتخاباتی،
برخی از این افراد شامل لیست سیاه
کمیسیون شکایتهای انتخاباتی و برخی
دیگر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی
میشوند .او با اشاره به اینکه شماری از

تقلبکاران انتخاباتی دیگر از وظایفشان
برکنار میشوند ،گفت که این افراد با
نشر نامهایشان در وبسایت کمیسیون
شکایتهای انتخاباتی ،در لیست سیاه
ملل متحد و کمیسیونهای انتخاباتی نیز
قرار میگیرند .محسنی افزود که این افراد
در آینده در کمیسیونهای انتخاباتی حق
ی وظیفه را نخواهند داشت .محسنی
اجرا 
در ادامه گفت که کمیسیون شکایتهای
انتخاباتی همزمان با نشر نام تقلبکاران
انتخاباتی ،پیشنهاد و راهحلهایی را
برای اصالح نظام انتخاباتی ارائه میکند.
به گفتهی او ،این راهحلها برای نظام

انتخاباتی بهتر ،عادالنه و مفید خواهند
بود .پس از افزایش جنجالهای انتخاباتی
منبی بر تقلب گسترده ،حکومت وحدت ملی
شکل گرفت .سران حکومت وحدت ملی در
روزهای اول کاریشان اعالم کردند که
اصالحات در نظام انتخاباتی را در اولویت
قرار میدهند؛ اما با گذشت حدود 100
روز از تشکیل این حکومت ،هنوز کابینه
معرفی نشده است .این در حالی است که
انتخابات پارلمانی نزدیک است و اعضای
مجلس تأکید دارند که بدون اصالحات در
نظام انتخاباتی ،این انتخابات شفاف برگزار
نمیشود.
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وزارت مالیه :عواید ملی
حدود  30درصد کاهش یافته است

اطالعات روز :مقامهای وزارت مالیهی کشور از
کاهش عواید ملی خبر داده و اعالم کردهاند ،مجموع
عواید امسال به  100میلیارد افغانی رسیده که این مبلغ
نسبت به هدف تعیین شده ،حدود  30درصد کمتر است.
عبدالقادر جیالنی ،سخنگوی این وزارت کاهش عواید
ملی و سرمایهگذاری را در سال  2013استثنایی خوانده
است .او به صدای امریکا گفته است که در این سال به
دلیل مشکالت پیش آمده ،عواید ملی  25تا  30درصد
کاهش یافت و همچنان سرمایهگذاری و فعالیتهای
تجاری نیز بهطور قابل مالحظه پایین آمد .به گفتهی او،
جنجالهای انتخاباتی گذشته ،سبب فرار سرمایه ،کاهش
سرمایهگذاری و فعایتهای تجاری و در نهایت باعث
کمشدن عواید ملی در کشور شده است.
او افزوده که سرمایهگذاری در سال  60 ،۱۳۹۳تا
 70درصد کاهش یافته بود که این تأثیر مستقیم بر
درآمدهای حکومت دارد .جیالنی گفت که در زمان

جنجالهای انتخاباتی ،بعضی شرکتهای بینالمللی
فعالیتشان را در کشور متوقف ساختند .جنجالهای
انتخاباتی ماهها طول کشید و پس از آن حکومت وحدت
ملی شکل گرفت.
اما با گذشت حدود  100روز از تشکیل حکومت وحدت
ملی ،هنوز کابینهی این حکومت به دلیل اختالف درونی
بین دو تیم معرفی نشده است .برخی از کارشناسان تأکید
دارند که تأخیر در معرفی کابینه ،بر مشکالت ناشی از
جنجالهای انتخاباتی در عرصههای مختلف ،از جمله
سیاسی ،امنیتی و اقتصادی افزوده است.
سخنگوی وزارت مالیه دیروز سال  ۲۰۱۴را یک سال
استثنایی خوانده و گفته است که با وجود چالشها ،این
وزارت امور مالی خود را درست مدیریت کرده و توازن را
حفظ کرده است .جیالنی افزوده است که در سال ۲۰۱۴
امکانات مالی وزارت مالیه محدود بود ،اما در مقابل،
مصارف این سال بسیار گزاف بوده است.

