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زنان افغانستان
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محرومیت ِ

دوران وراجی و پرگویی در بارهی زنان دانست .از
دوران جدید را به یکمعنا میتوان ِ
ِ
زن زیاد سخن گفته شد .بخشی از این زیادهگوییها برمیگردد به مناب ِع مالی که دولت،
ی مدنی و «حیواناتِ ا ِنجویی» نان خود را از آن تأمین میکردند ،بخشی هم
جامعه ِ
دوران جهاد و طالبان بر زنان تحمیل
در
که
باری
ت
خشون
های
ب
سرکو
به
گردد
برمی
ِ
حقوق زنان نداشت تا حضو ِر
از
دفاع
از
تر
ی
سکس
اخالقی
دلیل
جهانی
های
ت
قدر
شدند.
ِ
ِ
ِ
زن افغانی در
خود در افغانستان را ِ
دادن تصویر ِ
برای مرد ِم خود توجیه کنند .نشان ِ
ضداخالقی جنگ را خنثا میکرد .بههمان میزانی که
م
پیا
که
رسانهها ،پیا ِم اخالقی بود
ِ
ِ
دوران جهاد و طالبان سرکوب شده ،به صحنه بازگشت .حضور زنان در
زن افغانی در
ِ
ِ
«شورای ملی»
نمایندگان
از
درصد
27
است.
توجه
قابل
کمی
نظر
از
رسمی
ساختاهای
ِ
ِ
«مجلس سنا» را زنان تشکیل میدهند و در دورهی پیشین...
و 22درصد نمایندگان
ِ
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مذاکرهی رییس جمهور
با وزیر خارجهی ناروی در ارگ
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صفحه 2

ی غرق شده
جسدهای افغانها 
در آبهای ترکیه به کابل انتقال داده شدند
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کمک ادارهی توسعهی امریکا
و باال رفتن توانمندی زنان افغانستان

ادارهی توسعهی بینالمللی ایاالت متحده  216ملیون دالر را برای توانمندسازی زنان افغانستان هزینه
کرده است .قرار است با تطبیق این طرح 75 ،هزار زن بین  18تا  30ساله از سالهای  2015تا  2024در
بخشهای حقوقی و سیاسی آموزش داده میشوند و این باعث میشود که توانمندی زنان برای تأمین معاش
و مدیریتهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی باال برود .باراک اوباما در پیامی به مناسبت شروع این برنامه
گفت« ،این کمک برای خوشبختی زنان افغانستان صورت میگیرد و افغانستان بدون توانمند شدن زنان،
توسعه نمییابد و مردم امریکا و نظامیان امریکا به همکاری با مردم افغانستان افتخار میکنند».
رییس جمهور محمد اشرف غنی نیز در این برنامه گفته است که باال بردن توانمندی زنان از اولویتهای
کاری حکومت او میباشد .سفیر امریکا ،جیمز کنینگهم گفت که ایاالت متحده به تساوی جنسیتی متعهد
میباشد و بر اساس موافقتنامهی دولت افغانستان و ایاالت متحده ،این کمکها انجام میگیرند .او همچنین
گفت ،بر اساس این برنامه  25هزار زن در بخشهای مدیریت و رهبری آموزش داده میشوند تا در امور
رهبری جامعه توانمندی و حضور زنان باال برود.
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جنگجویانکوچکداعش؛
پسری ۱۳سالهشیفتهیوعدهیبهشت

صفحه4

پروژهی تاپی یا آیندهی افغانستان؟

اصطالح «بازی بزرگ جدید» ،به عنوان خالصهی رقابت بر سر انرژی در سراسر آسیای مرکزی در دورهی
پس از شوروی ،سالها مورد استفاده قرار گرفته است .در این رابطه ،خط لولهی گاز ترکمنستان ،افغانستان،
پاکستان و هند اساسی به نظر میرسد.
پس از چندین دهه برنامهریزی و فکر کردن در مورد این خط لوله ،سرانجام قرار است ساختوساز آن سال
آینده آغاز شود.
مجلهی نفت و گاز گفت که «در ماه جنوری  ،2014ترکمنستان  600میلیون بشکه ذخیرهی نفت خام اثبات
شده داشت» و ادارهی اطالعات انرژیکی ایاالت متحده ( )EIAاضافه میکند که این کشور «(همچنین)
ششمین ذخیرهی بزرگ گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد و دومین تولید کنندهی بزرگ گاز طبیعی خشک
در اوراسیا است» .در واقع« ،ترکمنستان به صادر کنندهی پیشتاز گاز طبیعی تبدیل شده است و بیش از
نیم صادرات آن به چین است و روسیه و ایران ،دیگر وارد کنندگان بزرگ گاز طبیعی ترکمنستان هستند» و
مسلما این امر باعث شده است که نیازهای غرب شدید و رفع نشده بمانند .اینجاست که افغانستان ،به عنوان
کشور همسایهی ترکمنستان ،به بازیگر کلیدی در تالش غرب برای دستیابی به گاز ترکمنستان تبدیل
میشود .اما اکنون که ایاالت متحده و متحدان ناتویش قرار است این کشور را ترک کنند و تجدید حیات...
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بهبود وضعیت زنان؛
از رویا تا واقعیت
 شهریارفرهمند
بزرگترین طرح عملیاتی حمایت از زنان در افغانستان روز
گذشته با حضور رییس جمهور غنی و رییس اجرایی حکومت
وحدت ملی کلیک خورد .این طرح را سازمان توسعهی
بینالمللی امریکا برای حمایت از زنان افغانستان ایجاد کرده
که با هزینهی  216میلیون دالر برای توانمندسازی زنان اجرا
میشود .بر اساس این طرح ،سازمان توسعهی بینالمللی
امریکا  75هزار زن  18تا  30ساله را بین سالهای  2015تا
 2025در بخش سیاسی ،اقتصادی و حقوقی آموزش میدهند
تا آنها در آینده در مدیریت و رهبری کشور نقش داشته باشند.
رییس جمهور امریکا در پیامی از این طرح حمایت کرد و آن را
نشانهی تعهدهای ایاالت متحدهی امریکا برای حمایت از زنان
در افغانستان عنوان کرد .همچنان رییس جمهور غنی نیز در
سخنرانیاش در مراسم افتتاح این طرح ،اعالن کرده که تغییر
بنیادی در وضعیت زنان در افغانستان در اولویت برنامههای
حکومت وحدت ملی قرار دارد.
در طول سیزده سال گذشته این نخستین برنامهی کالن
عملیاتی برای کمک به بهبود وضعیت زنان افغانستان است
که طرح میگردد .با اینکه بهبود حقوق زنان همواره به عنوان
یکی از اولویتها و اهداف اصلی دولت افغانستان و جامعهی
بینالمللی عنوان شده؛ اما تا کنون هیچگاه برنامهی منظم و
تالش عملی برای این امر در نظر گرفته نشده است .جامعهی
بینالمللی تا کنون از بهبود وضعیت زنان در افغانستان به مثابه
یک امر تبلیغاتی استفاده کرده است .تالشهای آنها در این
راستا از چند بیانیه و اعالمیهی تبلیغاتی ،برنامههای تشریفاتی
و نمایشی و چند ورکشاپ یا سمینار بیروح و بیتأثیر ،کار
بیشتری برای بهبود وضعیت زنان افغانستان انجام ندادهاند.
در این مدت دهها نهاد داخلی و خارجی با عنوان دفاع از حقوق
زنان ایجاد شدند و پولهای زیادی به این بهانه گرفتند؛ اما
هیچگاه صادقانه در این راستا کار نکردند .دولت افغانستان که
در التهاب جنگ و صلح و مسایل دیگری درگیر بود ،اصال
مجالی برای پرداختن به این موضوع نیافت .در نتیجه ،تغییر
بنیادین در وضعیت زنان در افغانستان رونما نشد.
هرچند وضعیت امروز زنان افغانستان نسبت به ده سال پیش و
حاکمیت طالبان و قبل از آن قابل مقایسه نیست .امروز هزاران
زن در عرصههای مختلف اجتماعی و سیاسی کشور فعال و در
سطوح مختلف اداری به کار و فعالیت مصروف اند .دهها هزار
دانشجوی دختر در دانشگاههای مختلف مشغول تحصیل اند
یا فارغ شدهاند و صدها هزار دختر دانشآموز در نقاط مختلف
کشور آزادانه به درس و مکتب میروند و از همه مهمتر
اینکه امروز مجالی برای طرح گفتمان حقوق زنان در کشور
ایجاد و روزبهروز گسترش مییابد؛ اما با همهی اینها ،این
تغییرات چندان بنیادین نیستند .زن افغان در روستاها و نقاط
دوردست هنوز هم زیر چکمههای زمخت سنت و مردساالری
له میشود .با وجود تمام این تغییرات ،اما در وضعیت زنان
روستایی بیسواد تغییری به میان نیامده و آنان هنوز هم از
حقوق مدنی و طبیعی خود آگاه نیستند .خشونت و بدرفتاری با
این قشر زنان افغانستان مثل گذشته جریان دارد و آگاهی آنها
از حقوقشان صفر است.
برنامهی جدید سازمان توسعهی بینالمللی امریکا برای حمایت
از زنان افغانستان قابل قدر و چشمگیر است .اگر این برنامه
به گونهی درست مدیریت و اجرا شود ،بدون تردید تغییرات
چشمگیری در وضعیت زنان افغانستان ایجاد خواهد کرد .با
این برنامه هزاران زن و دختر افغانستان از مهارتها و دانش
عالی برای ایفای نقش برجستهتر در کشور بهرهمند میشوند و
بازگشت دوبارهی این افراد به کشور و جذب آنها به حکومت
افغانستان و دیگر عرصههای مدیریتی ،میتواند تغییر جدی بر
نگرش و تصامیم سیاسی دولت در ارتباط با زنان بگذارد .اما
مهم این است که اجرا کنندگان این طرح باید آن را صادقانه
و شفاف و بر اساس برنامههای کارآمد و مؤثر اجرا کنند .ادامه
دادن به مسیر گذشته و گرم کردن بازارهای فند و پروژه به
نهادهای سوء استفادهجو ،هرگز تغییری در وضعیت زنان ایجاد
نخواهد کرد .باید این هزینه را خودشان و در همکاری با دولت
افغانستان به مصرف برسانند.

کمک  216میلیون دالری امریکا



برای توانمندسازی زنان افغان

اطالعات روز :امریکا و حکومت برنامهی
مشترکی را زیر عنوان «ارتقا» برای توانمندسازی
زنان در کشور آغاز کردند .هزینهی این برنامه
 216میلیون دالر در نظر گرفته شده که از سوی
امریکا پرداخته میشود .بر اساس این برنامه ،در پنج
سال آینده ،روی تقویت زنان کشور در بخشهای
مدیریت ،حکومتداری ،اقتصادی و اجتماعی کار
میشود .برنامهی یاد شد ه از سوی ادارهی انکشاف
بینالمللی امریکا ()USAIDعملی میشود که با
اجرای آن  ۷۵هزار زن  ۱۸تا  ۳۰ساله بین سالهای
 ۲۰۱۵تا  ۲۰۲۵در بخشهای سیاسی ،اقتصادی و
حقوقی آموزش داده میشوند .باراک اوباما ،رییس
جمهور امریکا این برنامه را برای توانمندسازی
زنان کشور ارزنده خوانده است.
اوباما در پیام ویدیوییای که در مراسم افتتاح این
برنامه به کابل فرستاد ،گفت« :امریکا نسبت به
آیندهی افغانستان خوشبین است و زنان افغان باید

پیشرفت کنند .به همین دلیل ،ما پروژهی ارتقا و
توانمندسازی برای زنان افغان را بهراه انداختهایم».
او در این پیام آیندهی افغانستان را وابسته به رشد
تواناییهای زنان در کشور خواند.
رییس جمهور امریکا گفت« :در یازده سال گذشته
زنان افغا ن پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند؛
اما با توجه به تهدیدهای آینده ،برنامهی ارتقا و
توانمندسازی ،بیانگر تعهدات امریکا برای تضمین
اینکه زنان و دختران افغان در آیندهی سیاسی و
اقتصادی کشورشان نقش گستردهای ایفا خواهند
کرد ،است».
محمد اشرف غنی ،رییس جمهور کشور در این
مراسم گفت که حکومت وحدت ملی مشارکت زنان
افغان در عرصههای مختلف را گسترش خواهد
داد .او در ادامه افزود ،برای اینکه این برنامه نتایج
کوتاهمدت و درازمدت داشته باشد ،الزم است که
میکانیزم کمکها بررسی شود.

رییس جمهور ابراز امیدواری کرد که یک مقدار
از این کمکها برای ایجاد نخستین دانشگاه زن
در افغانستان به مصرف برسد .او در ادامه گفت،
یک مقدار دیگر از این پولها در ایجاد انستیتوتها
برای زنان مصرف شود که به گفتهی اشرف غنی،
ایجاد کورسهای دو روزه و سه روزه برای زنان
نتیجه نمیدهد .رییس جمهور از اعضای شورای
ملی ،کابینه و والیان خواست تا زمینههای آموزش
و ارتقای ظرفیت زنان را در یک هماهنگی با
سایر کشورها فراهم کنند .او از امریکا خواست:
«اگر میخواهید که کمکهای شما در افغانستان
دوامدار باشند 40 ،مارکیت عمدهی امریکایی را با
زنان افغان مستقیم ًا ارتباط بدهید تا پیداوار آنان در
امریکا فروخته شود».
بهدنبال آن ،راجیف شاه ،رییس عمومی ادارهی
انکشافی امریکا گفت که این پروژه بزرگترین
پروژهی امریکا در سرتاسر دنیا و در تاریخ کشورش

برای زنان است .او ابراز امیدواری کرد که با آغاز این
برنامه امریکا بتواند فرصتهای خوبی را برای زنان
و دختران افغان در سالهای سال آینده فراهم کند.
راجیف شاه گفت« :در این برنامه ما در نظر داریم
 75هزار زن را کمک کنیم تا در بخشهای رهبری،
دولت ،اقتصاد و سایر بخشها توانمند شوند ،تا ما
بتوانیم در پنج سال آینده یک شبکهی زنان رهبر
افغان را داشته باشیم» .همچنان جیمز کنینگهم،
سفیر امریکا در کابل گفت که امریکا برای تأمین
حقوق بشر و حقوق زنان افغان تالش خواهد کرد.
او گفت ،امیدوارم با تطبیق این برنامه تغییر مثبت
در زندگی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی زنان افغان
بهوجود بیاید .سفیر امریکا در کابل حمایت از زنان را
حیاتی خواند و گفت ،برای بهبود زندگی زنان افغان،
در مرکز و والیتهای این کشور باید اقدامهای
جدی شود .او از سایر دونرها نیز خواست که در
تقویت و گسترش فعالیت زنان افغان سهیم شوند.

عبداهلل :مبارزه با فساد را با جدیت دنبال میکنیم

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی میگوید که این حکومت
در مبارزه با فساد اداری جدی است و این راه
را با جدیت ادامه خواهد داد .رييس اجرايى گفت
که حکومت وحدت ملی ،به اصل مبارزه با فساد
متعهد است و در این راستا اقدامهای الزم در نظر
گرفته شدهاند.

او این اظهارات را دیروز در دیدار با راجيف
شاه ،رييس عمومی ادارهی انکشاف بينالمللی
امريکا ( )USAIDدر کابل بیان کرد .عبداهلل
در این دیدار از کمکهاى اين اداره در زمنیهی
توانمندسازی زنان کشور قدردانى کرد و از آنان
خواست که در بخشهای زيربنا و زراعت در
افغانستان نیز سرمايهگذاری کنند.

عبداهلل میگويد که حکومت وحدت ملی بعد از
اين با روحيهی همکاری و صميمت ،با امريکا
برخورد میکند ،تا رابطهی دوستی دو کشور بیش
از هر زمان دیگر تقویت شود .بهدنبال آن ،رييس
عمومی ادارهی انکشاف بينالمللی امريکا گفت
که کشورش کمکهای خود را به افغانستان
افزایش میدهد.

او ابراز امیدواری کرد که کابینهی جدید افغانستان
بهزودی تشکیل شود .راجیف شاه افزود ،حکومت
وحدت ملی برای بهبود وضعیت زنان ،مبارزه با
فساد اداری و رشد اقتصادی ،گامهای عملی را
بردارد .او از تشکیل حکومت وحدت ملی نیز
استقبال کرد و آن را برای آیندهی کشور مهم
خواند.

مذاکرهی رییس جمهور با وزیر خارجهی ناروی در ارگ

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور با وزیر امور خارجهی ناروی
دیروز در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
در این دیدار ،هردو طرف در مورد مبارزه با
فساد ،تطبیق اصالحات ،تأمین صلح و ثبات
در کشور و روابط جهان با افغانستان صحبت
کردند.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری دیروز با
نشر خبرنامهای اعالم کرد ،بیرکی برندی،

وزیر امور خارجهی ناروی در این دیدار از
ادامهی کمکهای کشورش به افغانستان،
اطمینان داد .بر اساس این خبرنامه ،برندی
ابراز امیدواری کرد که حکومت جدید
افغانستان بیشتر مستحکم شود.
در این خبرنامه آمده است ،برندی گفت،
ناروی در نظر دارد افغانستان را در قطار
 ١٢کشوری بیاورد که بر آن تمرکز دارد.
بر اساس خبرنامه ،وزیر خارجهی ناروی

گفت که حکومتش به کمکهای خود
با افغانستان در بخشهای مختلف ادامه
میدهد و در صورت امکان ،این کمکها
را بیشتر میکند .به گفتهی او ،حکومت
ناروی روی به همین منظور برای مجلس
نمایندگان خود پیشنهاد افزایش کمک به
افغانستان را کرده است .وزیر امور خارجهی
ناروی گفت ،کشورش در آینده تصمیم
آموزش برای نیروهای امنیتی افغان را دارد؛

ما به همین دلیل  ٧٥افسر خود را پس از
سال  2014در افغانستان میگذاریم.
بر اساس خبرنامهی ریاست جمهوری ،اشرف
غنی در این دیدار از کمکهای ناروی به
افغانستان قدردانی کرد .او همکاری ناروی
را در بخش قضایی و حقوقی باارزش خواند
و گفت که حکومت ناروی ،بخشی از
کمکهای خود به افغانستان را در عرصهی
حاکمیت قانون به کار اندازد.

ی غرق شده در آب های ترکیه به کابل انتقال داده شدند
جسدهای افغانها 

اطالعات روز :وزارت امور خارجهی کشور
اعالم کرد که جسدهای ده افغان غرق شده
در دریای ترکیه به کابل انتقال داده شدهاند.
احمد شکیب مستغنی ،سخنگوی این وزارت
گفت که تمام این افراد باشندگان والیت
هرات بودند .مستغنی افزود که جسدهای این
ده قربانی حوالی ساعت  11روز شنبه هفتهی
روان توسط هواپیما از کابل به هرات انتقال
دادهشدند.
سخنگوی وزارت خارجهی کشور افزود

که جسدهای این قربانیان در میدان هوایی
هرات به خانوادههایشان تسلیم داده شدهاند.
به تاریخ  ۱۳عقرب ماه جاری یک قایق حامل
 ۴۲مهاجر کشور در تنگهی بسفر ترکیه غرق
شد .سرنشینان این قایق که کودکان و زنان
نیز در میان آنها بودند ،قصد داشتند از طریق
ترکیه به کشور رومانی ،عضو اتحادیهی اروپا
بروند .بر اساس معلومات وزارت خارجه ،از
مجموع سرنشینان قایق غرق شده ،صرف
شش پناهجوی افغان جان سالم بهدر برده

و هنوز از سرنوشت یازده تن دیگر خبری
نیست .سراجالحق سراج ،معاون سخنگوی
وزارت خارج ه گفت که دولت از حکومت
ترکیه خواست تا جستوجو برای یافتن ۱۱
تن دیگر را ادامه دهد.
بر اساس معلومات وزارت خارجه ،از مجموع
 42افغان غرق شده در دریای ترکیه۲۵ ،
جسد پیدا شده و اکثرشان از والیتهای کابل
ت اند .مقامهای این وزارت میگویند،
و هرا 
چند نفر دیگر هویتشان از باشندگان

والیتهای قندزو ،بغالن ،فاریاب و بامیان
تشخیص داده شده است.
او در ادامه افزود ،اقارب هشت قربانی از
کشورهای ترکیه و امریکا به کنسولگری
افغانستان در استانبول تماس گرفته و خواستار
تأخیر در انتقال جسدهای بستگانشان
شدهاند« :آنان به مسئوالن کنسولگری
افغانستان در کشور ترکیه گفتهاند ،ما با
هزینهی خود جسدهای بستگانمان را به
کابل انتقال میدهیم».

وزارت فواید عامه :منبعی برای تمویل بازسازی شاهراه سالنگ پیدا نشد

اطالعات روز :مقامهای وزارت فواید
عامهی کشور میگویند ،شاهراه سالنگ نیاز
به بازسازی دارد؛ اما هنوز منبعی تمویل برای
بازسازی این شاهراه پیدا نشده است .احمد
شاه وحید ،معاون امور ساختمانی این وزارت
روز گذشته به رسانهها گفت که  109کیلومتر
جاده از منطقهی تاجیکان جبلالسراج تا پل
دوشی ولسوالی دوشی بغالن نیاز به بازسازی

دارد.
به گفتهی او ،برای بازسازى اين جاده صد
ميليون دالر امريکايى نياز است و در حال
حاضر ما این مبلغ را در اختیار نداریم .اما
وحید افزود ،در حال حاضر وزارت فوايد عامه
تالش دارد تا منبع تمويلی براى اين پروژه
پیدا کند .او گفت ،اگر بازسازی این شاهراه
آغاز شود ،حين بازسازى ،بايد اين شاهراه

براى مدت سه ماه به روى ترافيک مسدود
شود .مردم در صورت مسدود شدن شاهراه
سالنگ ،مىتوانند از کوتل شيبر والیت باميان
به واليتهای شمالى سفر کنند؛ اما اين راه
نسبت به سالنگ طوالنىتر است .در همین
حال ،شماری از رانندگان و مسافران شاهراه
سالنگ از خرابی جادهها در این مسیر بهشدت
ابراز نگرانی کردهاند.

به باور آنان ،قسمتهاى زياد اين جاده،
از ولسوالى جبلالسراج پروان تا ولسوالى
خنجان واليت بغالن ،تخريب شده است.
رانندگان باور دارند ،به همين دليل ،موتر در
این مسیر زياد عوارض مىکند و مسافران با
مشکل مواجه میشوند .شاهراه سالنگ از
شاهراههای مهم کشور است که والیتهای
شمالی را با کابل وصل میکند.

سالحهای جنگی ساخت پاکستان در شمال کشف و ضبط شدند

اطالعات روز :فرماندهی پولیس بغالن
اعالم کرد ،پولیس این والیت  40میل
سالح جنگی را که از پاکستان در دو موتر
تیلر بارگیری شده بودند ،کشف و ضبط کرده
است .بر اساس معلومات این فرماندهی ،اين
سالحهای جنگی ساخت پاکستان اند و قصد
بر این بوده که در اختیار مخالفان مسلح دولت
در والیت قندوز قرار داده شود.

چند هفته پیش درگیری شدیدی بین
نیروهای امنیتی کشور و طالبان در والیت
قندوز آغاز شد و در حال حاضر نیز این
درگیری کماکان در برخی از مناطق این
والیت ادامه دارد .اميناهلل امرخيل ،فرمانده
پولیس والیت بغالن دیروز گفت که دو تيلر
قبلازظهر روز شنبه در پوستهی تالشى
منطقهی شمرق شاهراه بغالن-قندوز توقف

داده شدند.
او افزود که پس از تالشی ٣٦ ،ميل تفنگچه،
چهار ميل کالشینکوف همراه با مرمىهاى
آن و  ١١پايه مخابره از این دو تیلر بهدست
آمد .فرمانده پولیس بغالن گفت ،این سالحها
در دو تیلر در زیر بوجیها به گونهی ماهرانه
جاسازی شده بود .در حال حاضر دو راننده
و دو کلینر این تیلرها در قید پولیس بهسر

میبرند .امرخیل میگوید که در حال حاضر
تحقیقات از افراد بازداشت شده در زمینهی
سالحهای قاچاقی پاکستان جریان دارد.
سالحهای پاکستانی در حالی در بغالن کشف
و ضبط شدند که در ماه گذشته نیز يک و نيم
تُن مواد انفجاری و شش ميل کالشینکوف از
يک موتر باربرى توسط پوليس در پوستهی
تالشى شمرق کشف و ضبط شدند.

کمک ادارهی توسعهی امریکا

و باال رفتن توانمندی زنان افغانستان


بشیر یاوری

ادارهی توسعهی بینالمللی ایاالت متحده ( )USAIDپیش از این هم کمکهایی را برای توسعهی افغانستان کرده است و همکاری این نهاد
به چندین دهه قبل برمیگردد .مردم افغانستان از این کمکها و برنامههای ایاالت متحده استقبال کرده و بدون تردید ،این هزینهی هنگفت در
صورتی که بهطور دقیق تطبیق شود ،میتواند توانمندی زنان را باال ببر د و گام مهمی برای توسعهی افغانستان محسوب شود .زنان در جامعهی
افغانستان ،بهجز از سیزده سال اخیر ،در زمان سه دهه جنگهای داخلی با بدترین شرایط روبهرو بودند و از فرصتهای تحصیل و حضور در
جامعه بهخاطر حساسیتهای فرهنگی و تسلط قدرتهای سنتی محروم بودند و این مشکل در زمان حاکمیت سیاه طالبان بهطور وحشتناکی
بر زنان اعمال شد .طالبان در زمان حاکمیت خویش دروازهی مکتبها را بر روی دختران بستند و به زنان اجازه نمیدادند که در ادارات دولتی کار
کنند و حتا بدون محرم شرعی نمیتوانستند در جامعه حضور یابند .اما با بهوجود آمدن دورهی جدید و حمایت سازمان ملل و کشورهای جهان،
یکبار دیگر زنان فرصت یافتند که در جامعه حضور یابند و دولت تمامی محدودیتهای وضع شده علیه زنان را از بین برد.
ادارهی توسعهی بینالمللی ایاالت متحده  216ملیون
دالر را برای توانمندسازی زنان افغانستان هزینه
کرده است .قرار است با تطبیق این طرح 75 ،هزار
زن بین  18تا  30ساله از سالهای  2015تا 2024
در بخشهای حقوقی و سیاسی آموزش داده میشوند
و این باعث میشود که توانمندی زنان برای تأمین
معاش و مدیریتهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
باال برود .باراک اوباما در پیامی به مناسبت شروع
این برنامه گفت« ،این کمک برای خوشبختی
زنان افغانستان صورت میگیرد و افغانستان بدون
توانمند شدن زنان ،توسعه نمییابد و مردم امریکا و
نظامیان امریکا به همکاری با مردم افغانستان افتخار
میکنند».
رییس جمهور محمد اشرف غنی نیز در این
برنامه گفته است که باال بردن توانمندی زنان از
اولویتهای کاری حکومت او میباشد .سفیر امریکا،
جیمز کنینگهم گفت که ایاالت متحده به تساوی
جنسیتی متعهد میباشد و بر اساس موافقتنامهی
دولت افغانستان و ایاالت متحده ،این کمکها انجام
میگیرند .او همچنین گفت ،بر اساس این برنامه 25
هزار زن در بخشهای مدیریت و رهبری آموزش
داده میشوند تا در امور رهبری جامعه توانمندی و
حضور زنان باال برود.
ادارهی توسعهی ایاالت متحده بهخاطری این کمک
هنگفت را برای توانمندی زنان افغانستان انجام
میدهد که بر اساس شاخص توسعه ،حضور فعال
زنان در جامعه ،از جملهی معیارهای مهم و شرط
توسعهیافتگی در نظر گرفته میشود .این ویژگی
بیشتر برای جوامعی که توسعه نیافته ،از جملهی
نیازهای اساسی برای توسعهی آن جوامع محسوب
میشود.

دولت افغانستان از سال  2015تا  2025را دههی
تحول نامگذاری کرده است .بر اساس آن ،قرار است
افغانستان در این مدت بیشترین تغییر را در جهت
توسع ه داشته باشد .کمک  216ملیون دالری امریکا
برای توانمندسازی زنان میتواند نقش مهمی را در
برنامههای دههی تحول داشته باشد.
ادارهی توسعهی بینالمللی ایاالت متحده
( )USAIDپیش از این هم کمکهایی را برای
توسعهی افغانستان کرده است و همکاری این نهاد
به چندین دهه قبل برمیگردد .مردم افغانستان از این
کمکها و برنامههای ایاالت متحده استقبال کرده
و بدون تردید ،این هزینهی هنگفت در صورتی که
بهطور دقیق تطبیق شود ،میتواند توانمندی زنان
را باال ببر د و گام مهمی برای توسعهی افغانستان
محسوب شود .زنان در جامعهی افغانستان ،بهجز
از سیزده سال اخیر ،در زمان سه دهه جنگهای
داخلی با بدترین شرایط روبهرو بودند و از فرصتهای
تحصیل و حضور در جامعه بهخاطر حساسیتهای
فرهنگی و تسلط قدرتهای سنتی محروم بودند و
این مشکل در زمان حاکمیت سیاه طالبان بهطور
وحشتناکی بر زنان اعمال شد .طالبان در زمان
حاکمیت خویش دروازهی مکتبها را بر روی دختران
بستند و به زنان اجازه نمیدادند که در ادارات دولتی
کار کنند و حتا بدون محرم شرعی نمیتوانستند در
جامعه حضور یابند .اما با بهوجود آمدن دورهی جدید
و حمایت سازمان ملل و کشورهای جهان ،یکبار
دیگر زنان فرصت یافتند که در جامعه حضور یابند
و دولت تمامی محدودیتهای وضع شده علیه زنان
را از بین برد .دروازههای مکتبها بر روی دختران
باز شدند و زنان نخبه در ادارات بلند دولتی حضور
یافتند و دولت وزارت مشخصی را تحت عنوان

«وزارت امور زنان» در تشکیل دولت بهوجود آورد.
این وزارت وظیفه دارد که به تمام امور مربوط به
زنان ،از جمله دادخواهی از حقوق زنان و حمایت
زنان در زندگی و حضور فعال زنان در جامعه ،بپردازد.
در سیزده سال گذشته کشورهای کمک کننده و
نهادهای مدافع حقوق زنان برای بهبود وضعیت
زنان کمکهای زیادی کردند و برنامههای مختلفی
برای بهبود وضعیت زنان تطبیق شدند .از این میان،
دسترسی زنان به آموزش ،فعالیتهای اجتماعی و
اشتغال ،از جملهی دستآوردهای ارزشمند میباشند.
اما بیشتر این برنامهها نمایشی بوده و به برنامههای
نمایشی و برگزاری همایشها و ورکشاپها خالصه
شدند و در زمینهی رشد توانمندی زنان کار چندانی
انجام نشده است .انتظار میرود که ادارهی انکشافی
ایاالت متحده هزینهی مذکور را آنچنان که گفته
است ،بهطور دقیق و مبتنی بر راهبردهایی که در نظر
دارد ،بهطور کارشناسانه به مصرف برساند تا پس از
تطبیق آن توانمندی زنان باال برود.
آنچه که ایاالت متحده و دولت افغانستان در این
زمینه باید به آن توجه کند ،این است که این برنامه
بهطور عادالنه برای تمامی زنان افغانستان مدنظر
گرفته شود و نه تنها زنان شهری ،بلکه زنانی که
در روستاها زندگی میکنند و میتوانند در عرصهی
رهبری زنان نقش مثبتی ایفا نمایند نیز شامل
گردند و از این برنامه مستفید شوند .زیرا بسیاری از
مشکالتی که جامعهی زنان افغانستان با آن روبهرو
میباشد ،مربوط به شرایط نامطلوب در مناطق
روستایی میباشد .در بسیاری از مناطق غیرشهری
هنوز هم محدودیتهای اجتماعی فراراه تحصیل و
حضور اجتماعی زنان وجود دارند و دختران نمیتوانند
تحصیل کنند و در جامعه حضور فعال داشته باشند.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

سرشار و دستنخورده

در این اواخر «نمیدانم»های من زیاد شده .نمیدانم اشرف غنی گفته
یا کدام چارتراشفروش بازار سیاه؟ اما هر کسی که گفته ،گل گفته.
گفته که اگر روی مردان سرمایهگذاری کنیم ،فقط یک نسل تغییر
میکند؛ اما اگر روی زنان سرمایهگذاری نماییم و زنان فهمیده شوند،
پنج نسل تغییر میکند .به نظر من ،این گفتار ،تنها یک گفتار نیست
و اگر خوب دقت شود ،یعنی اگر خیلی ُچقُر دقت کنیم ،میتواند شروع
خوشبختیها را برای ما رقم بزند .یکی از بزرگواران که حاال یک
شهید بزرگوار است ،فرموده بود« ،بزها هرگز به ترقی نمیرسند ،فکر
میکنم ما بز هستیم» .بلی! تاریخ پنجهزار سالهی ما بهخوبی ثابت
میکند که بُزها هیچ وقت به ترقی نمیرسند .پنجهزار سال پیش هم بُز
عاشق علف و برگ درخت و بوتههای گندم و رشقه و امثالُهم بود ،حاال
هم هست .پنجهزار سال پیش هم مردم بز را چاق کرده میخوردند،
حاال هم این کار را میکنند .اما بُز همان بُز است .حتا نامش هم تغییر
نکرده است .حال آنکه ما مثالهای خوبی از ترقی را داریم .یک وقت
نام ما خراسان بود ،یک وقت دیگر آریانا بوده ،حاال هم افغانستان است.
این تغییر نام بر اساس میزان ترقیهای ما صورت میگیرد .اما مدت
مدیدی میشود که نه نام ما تغییر میخورد و نه از ترقی خبریست.
حاال گفتار فوق ،اگر یک کالبدشکافی چقر شود و بر اساس عقل ،نه
بر اساس غیرت ،به آن نگاه شود ،ما دوباره میتوانیم به ترقی برسیم و
حضور خوشبختی را در نور فراوان خورشید جشن بگیریم .گفتار فوق در
قدم اول میرساند که وضع مردان این سرزمین بهشدت خراب است و
برای بهبودی و تغییر اوضاع ،نیاز به سرمایهگذاری روی مردان است.
واقع ًا هم همینطور است .ما که نمونه و سمبول غیرت در جهانیم ،حتم ًا
سر ما به کار خالص نمیشود که وضع کشور هیچوقت خوب نمیشود.
اگر ما فهمیده بودیم و رقم کار را بلد بودیم ،با این غیرت سرشاری که
ما داریم ،قسم میخورم که افغانستان حاال ابرقدرت هم به هر صورت،
ابرهمهچیز دنیا بود .بعد از اینکه گفتار فوق ،مردان را ک ً
ال بیآب و
عزت نمود ،میرود سراغ زنان میهن که جایگاه رفیع هم دارند .به زنان
هم خطاب میکند که شما هم حال و روز خوبی ندارید؛ اما تمایزی
نسبت به مردان دارید و آن این است که شما اگر کارفهم شوید و زیر
سرمایهگذاری قرار بگیرید ،پنج نسل را تغییر میدهید ،حال آنکه این
آمار در قسمت مردان ،فقط یک نسل است .میبینید اگر این سخن را
آقای اشرف غنی گفته باشد ،میزان اهمیت آن صد برابر میشود؛ اما اگر
یک چارتراشفروش بازار سیاه چوبهای افغانستان گفته باشد ،هنوز
هم میتوان بر اهمیت آن سر را به نشانهی تأیید تکان داد .کوشش
شود طوری تکان داده شود که قولینج گردن هم نرم شود .اینکه ما،
مرد و زن ،نظر به گفتار فوق چیزی نمیفهمیم ،هیچ جای شرم نیست.
چیزی که الزم است ،این است که ما تن به سرمایهگذاریها بدهیم تا
هم خود تغییر کنیم و فهمیده شویم و هم یک یا پنج نسل دیگر را تغییر
بدهیم .فقط نباید به شیطان ملعون اجازه بدهیم که با افتخار کاذب
پنجهزار ساله ،ما را فریب بدهد .خیلی از متخصصان بر این عقیدهاند که
افغانستان هم معادن دستنخوردهی فراوان دارد ،هم عقلهای سرشار
که هیچوقت از آن استفاده نشده است .اگر دولت و مردم افغانستان
موفق شوند یک مکانیزم دقیق جهت استفاده از عقل و بهرهگیری
از منابع سرشار خود بهوجود بیاورند ،خیلی زود میتوانند به نیازهای
زندگی انسانی دست یابند و ک ً
ال از بدبختی نجات پیدا کنند .حاال ما هم
دعا کنیم که بتوانیم مکانیزم استفاده از عقل و بهرهبرداری از منابع را
پیدا کنیم .درست است که افغانستان با موجوداتی تحت نام طالبان یا
مخالفان سیاسی اشرف غنی یا برادران ناراضی کرزی یا دشمنان انسان
و انسانیت دست و پنجه نرم میکند و این مشکل اگر خیلی هم حاد
باشد ،فقط راه بهرهبرداری از منابع ما را بگیرد ،راه استفاده از عقل ما
را که نمیگیرد .من نمیدانم که عقل ما کار میدهد که ما از آن کار
بگیریم یا نه؟ باید کدام متخصص در این زمینه فتوا صادر نماید .یک
دفعه نشود که ما کار گرفتن از عقل خویش را شروع کنیم و احکام
تکفیری ما از عربستان و مصر و ایران صادر شوند و بهشت آیندهی ما،
باز هم برباد و خاکستر شود.
البته سخنان فوق را میتوانید طور دیگر هم تفسیر بکنید .مث ً
ال ما
میدانیم که مردان افغانستان خیلی سرسخت است و اگر روی آنها
سرمایهگذاری شود ،یک سرمایهگذاری ناکام خواهد بود و سرمایهگذاری
خیلی زود با سرسختی ما مواجه خواهد شد .از همینرو ،فقط یک نسل
تغییر میکند .بنا ًء ،بهتر است که روی زنان سرمایهگذاری شود؛ چون
میزان سرسختی زنان کمتر است و قدرت تغییرشان بیشتر! باشد که
سرمایهگذاری عنوان و نتیجهی ناکامی را نگیرد و افغانستان هم صاحب
پنج نسل تغییر کرده یا تغییر یافته شود ،آنوقت شاید زمینهی استفاده
از عقل و منابع سرشار و دستنخوردهی ما ،بهتر و بهتر فراهم شود.
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افغانستاندرنگاه

افغانستان پس از 2014
ِ
و سناریوهای احتمالی
نتایج یک نظرسنجی

منبع :وبسایت رسمی
انستیتوت تحقیقات استراتژیک روسیه ()РИСИ
نویسنده:
لئون ِچر ِمنُویچ آبا ُیف ،دکترای علوم تکنولوژیک

بخش دوم

نمودار ذیل ارزیابی کارشناسان از اهمیت قدرتهای جهانی و منطقهای در ارتباط به
تأثیرگذاری آنها بر روند درون افغانی وضعیت افغانستان پس از سال :2014

باید توجه داشت که توافق نظر از سوی کارشناسان در ارتباط به این موضوع ،بهمراتب
باالتر از قبل بود .بهخصوص اینکه این مسئله مربوط میشود به رهبری کشورهایی چون
ایاالت متحده و پاکستان .کارشناسان در نظر به اتفاق آرا بر این نکته تأکید کردند که این
دو حکومت روی سیر حوادث و اتفاقات احتمالی در افغانستان پس از سال  ،2014تأثیر خود
را خواهند داشت .اهمیت سایر «بازیگران» (چین ،روسیه ،هند و ایران) با نگاه واقعبینانهتر،
متوسط خواهد بود.
در نکته نظرات یکی از کارشناسان این کنفرانس ،اشاره رفت که «الزم است تأثیر احتمالی
اتحادیهی اروپا و همچنین تأثیر حداقلی کشورهای عضو ناتو را نیز در نظر گرفت که در حال
حاضر در افغانستان حضور دارند».
یکی از جدیترین مشکالت در ارتباط به مسئلهی افغانستان ،مشکل مواد مخدر است .و به
این خاطر ،ارزیابی و چشمانداز کارشناسان برای نابودی کشت و تولید مواد مخدر یا کاهش آن
بهصورت قابل توجه ،آنهم پس از خروج نیروهای ائتالف از این کشور ،مهم به نظر میرسد.
متأسفانه ،پاسخ و برآورد کارشناسان در ارتباط به این مهم ،زیاد خوشحال کننده نیست.
(نمودار )3

هیچ یک از کارشناسان چشمانداز خیلی مثبت از ریشهکن کردن مواد مخدر ارائه نکرد و در
این ارتباط ،تنها  12درصد از پاسخ دهندگان (کارشناسان) نظرشان «باال» یا «متوسط» بود .با
این حال 35 ،درصد از کارشناسان ارزیابیشان از ریشهکن کردن مواد مخدر یا محدود کردن
آن «پایین» و  53درصد از ارزیابیها« ،خیلی پایین» بود.
مشخصههای نظرات کارشناسان در ارتباط به این موضوع« :از  153هزار هکتار زمین برای
تولید مواد مخدر (محصوالت) برنامهریزی شده است که  10هکتار آن از بین برده شود ،این
چه درصدی است؟ در مقابل درصدی زمینهای تولید تریاک ،این درصدی ناچیز معادل 0،065
درصد میشود»« ،محصوالت تریاک حقیقت ًا نابود نمیشود ،تا زمانی که نیروهای نظامی
ایاالت متحده و ناتو در افغانستان حضور داشته باشند! عالوت ًا ،در حال حاضر زمینهای تولید
تریاک تخریب نمیشوند ،مگر اینکه طالبان به قدرت برگردند!»
بنابراین ،به نظر کارشناسان حوزهی اجتماعی ،در حال حاضر برای کاهش خطرات تولید
مخواد مخدر در افغانستان ،امیدی به چشم نمیخورد .همانطور که در سالهای اخیر روابط
بین ایاالت متحده و پاکستان تنشآلود شد ،خروج فوری نیروهای ناتو (و بهطور کلی نیروهای
آیساف) از افغانستان تا پایان سال  ،2014نیز تا حدی مرتبط با این مسئله است .به این خاطر،
کارشناسان عالقمند اند که خروج این نیروهای را از راههای مختلف ارزیابی کنند.
اتحاد نظر کارشناسان در این مورد ،بسیار ناچیز بود ،با این حال ،به اعتقاد ما ،این نکته
کام ًال قابل درک است .مطابق نظر یکی از کارشناسان« ،همهی راههای موصالتی (از مسیر
پاکستان ،از مسیر آسیای مرکزی و قفقاز ،از مسیر آسیای مرکزی و روسیه) قابل کار خواهد
بود .با این حال ،تعیین اولویت برای انتخاب مسیر ،در حال حاضر دشوار است .همهچیز به
چگونگی اوضاع ،نحوهی کار و محیط عملیاتی بستگی دارد» .دقیق ًا بر همین اساس ،ارزیابی
گروه کارشناسان کام ًال رضایتبخش بود.
ادامه دارد...

پروژهیتاپییاآیندهیافغانستان؟
منبع :رویترز

نویسنده :داکتر کان ارینتام
برگردان :حمید مهدوی

اصطالح «بازی بزرگ جدید» ،به عنوان خالصهی رقابت بر
سر انرژی در سراسر آسیای مرکزی در دورهی پس از شوروی،
سالها مورد استفاده قرار گرفته است .در این رابطه ،خط
لولهی گاز ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و هند اساسی به
نظر میرسد.
پس از چندین دهه برنامهریزی و فکر کردن در مورد این خط
لوله ،سرانجام قرار است ساختوساز آن سال آینده آغاز شود.
مجلهی نفت و گاز گفت که «در ماه جنوری  ،2014ترکمنستان
 600میلیون بشکه ذخیرهی نفت خام اثبات شده داشت» و
ادارهی اطالعات انرژیکی ایاالت متحده ( )EIAاضافه میکند
که این کشور «(همچنین) ششمین ذخیرهی بزرگ گاز طبیعی
در جهان را در اختیار دارد و دومین تولید کنندهی بزرگ گاز
طبیعی خشک در اوراسیا است» .در واقع« ،ترکمنستان به
صادر کنندهی پیشتاز گاز طبیعی تبدیل شده است و بیش
از نیم صادرات آن به چین است و روسیه و ایران ،دیگر وارد
کنندگان بزرگ گاز طبیعی ترکمنستان هستند» و مسلما این
امر باعث شده است که نیازهای غرب شدید و رفع نشده
بمانند .اینجاست که افغانستان ،به عنوان کشور همسایهی
ترکمنستان ،به بازیگر کلیدی در تالش غرب برای دستیابی
به گاز ترکمنستان تبدیل میشود .اما اکنون که ایاالت متحده
و متحدان ناتویش قرار است این کشور را ترک کنند و تجدید
حیات طالبان محتمل به نظر میرسد ،یکبار دیگر ساختوساز
تاپی در معرض خطر قرار گرفته است.
به نظر میرسد که افغانستان برای مدتی یک عامل عمده
در طرحهای سیاست انرژی غرب بوده باشد .حکومت ایاالت
متحده به رهبری جورج دبلیو بوش در پاسخ به حمالت
تروریستی یازدهم سپتامبر ،اقدام به حمله و اشغال افغانستان
کرد .این کشور محاط به خشکهی آسیای مرکزی در دههی
 1980میالدی نیز وضعیت مشابهی را تجربه کرد ،زمانی که
اتحاد جماهیر شوروی سابق مداخلهی نظامی کرد تا حکومت
سوسیالیست را از حملهی مجاهدین بنیادگرا یا «جنگجویان
مقدس» نجات دهد .بهدنبال عقبنشینی ننگین شوروی در 15
فبروری  ،1989کشور به یک چرخهی دایمی از جنگ داخلی
سقوط کرد .جنگ داخلی با پیروزی طالبان ،به عنوان جانشینان
ایدیولوژیک مجاهدین که در سال  1996کابل پایتخت را
تصرف کردند ،پایان یافت؛ اما طالبان هنوز هم با مخالفانی
چون ائتالف شمال تحت رهبری احمد شاه مسعود ستیزه دارند.
بحث نفت در پشت حملهی شوروی به افغانستان
ماجرای نظامی شوروی در افغانستان برای چیزی بیش از نه
سال دوام کرد و مسلما اقتصاد شوروی را به زوال نزدیک
کرد و در نتیجه مرگ اتحاد جماهیر شوروی سابق را سرعت
بخشید .در واقع ،اتحاد جماهیر شوروی کمتر از دو سال پس از
پایان اشغال افغانستان ،یعنی در  26دسامبر  ،1991منحل شد.
هرچند در ظاهر ،این بخش تاریخ همه در مورد ایدیولوژی
و مبارزه برای برتری سیاسی بود ،در پشت صحنه اما ظاهرا
دلیل واقعی یکبار دیگر نفت بوده است یا حداقل چیزی است
که سازمان اطالعات مرکزی امریکا فکر میکرد .در ماه مارچ
 ،1977ادارهی تحقیقات اقتصادی این سازمان یک یادداشت
 14صفحهای محرمانه را با عنوان «شوروی در آستانهی بحران
نفت» منتشر کرد (که بعدا در سال  1990از حالت محرمانه
خارج و منتشر شد) .این یادداشت مدعی است که «صنعت نفت
شوروی در معرض خطر قرار دارد .تولید نفت شوروی بهزودی،
احتماال اوایل سال آینده ،به اوج خود خواهد رسید» .در آن
زمان سازمان سیا ادعا کرده بود که شوروی «با دو مشکل
اساسی مواجه است :یکی مشکل ذخایر و دیگری مشکل
تولید» .رییس جمهور کارتر در این زمینه دکتورینش را در 23
جنوری  ،1980به عنوان بخشی از سخنرانی سالیانهاش ،رسما
اعالن کرد .در آنچه که دکتورین کارتر خوانده میشود ،آمده
بود که هرگونه «تالش توسط هر نیروی خارجی برای تحت
کنترول درآوردن منطقهی خلیج فارس ،حمله به منافع حیاتی
ایاالت متحدهی امریکا محسوب خواهد شد» .به این ترتیب،
به نظر میرسد که کارتر مداخلهی شوروی در افغانستان را به
عنوان اولین اقدام در تالش برای دستیابی به خلیج فارس در
نظر گرفته بود و ایاالت متحده برای خنثا کردن هرگونه طرح
کمونیستها ،مصمم بود و رییس جمهور کارتر اظهار داشت:
«و چنین حمله به هر وسیلهی الزم ،بهشمول نیروهای نظامی،
دفع خواهد شد».
عامل برژینسکی
همانطور که من چند سال قبل نوشتم« :در دوران ریاست
جمهوری جیمی کارتر ( ،)1981 – 1977نقش زبیگنیو
برژینسکی ،مشاور امنیت ملی در این زمینه را نمیتوان دستکم
گرفت» .برژینسکی به عنوان یک امریکایی لهستانیتبار ،یک
فرد متعصب ضدکمونیست بود و به مجرد تعیین شدنش به
عنوان مشاور امنیت ملی ،فورا گروه کاری ملیتها ()NWG
را راهاندازی کرد که هدف آن تضعیف اتحاد جماهیر شوروی

از طریق شعلهور ساختن آتش تنشهای قومی میان مردم
و در درجهی نخست ،جمعیتهای مسلمانی بودند که تحت
حاکمیت حکومت کمونیستی میزیستند .به نظر میرسد که
مشخصا او در وضع افغانستان دخیل بود ،افغانستانی که حتا
بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق نبود .در مصاحبهای که
توسط وینسنت جاورت ،روزنامهنگار مشهور فرانسوی انجام شد
و بعد در نوول اوبزرواتور ( 15تا  21جنوری  )1988به نشر
رسید ،برژینسکی بعضی از ادعاهای حیرتانگیزی را مطرح
کرده بود« :نظر به نسخههای رسمی تاریخ ،کمک سازمان
سیا به مجاهدین در جریان سال  1980آغاز شد ،یعنی پس از
تهاجم ارتش شوروی در  24دسامبر  1979در افغانستان .اما
واقعیت چیز دیگری است .در واقع ،به تاریخ  3جوالی ،1979
رییس جمهور کارتر نخستین دستورش برای کمک مخفیانه به
مخالفان رژیم طرفدار شوروی در کابل را امضا کرد و در همان
روز من به رییس جمهور یادداشتی نوشتم و در آن توضیح دادم
که به نظر من ،این کمک ،شوروی را به مداخلهی نظامی
تحریک خواهد کرد» .او پس از آن از اغراقش اندکی میکاهد:
«ما (ایاالت متحده) روسها را برای مداخله تحت فشار قرار
ندادیم ،اما ما آگاهانه احتمال مداخلهی آنها را افزایش دادیم».
در نتیجه ،به نظر میرسید که برژینسکی یاداشت 1977
سازمان سیا را کامال جدی گرفته و افغانستان را به میدان
جنگ همیشگی تبدیل کرد ،تا از کنترول امریکا بر منطقهی
خلیج فارس (مسیر اصلی انتقال نفت) محافظت کرده باشد.
نگرانی امریکا در مورد جریان آزاد نفت به حمایت از آن از
مجاهدینی انجامید که به طالبان تبدیل شدند .و به این ترتیب،
جستوجوی مزیتهای هایدروکاربنی توسط غرب ،این کشور
را به حالت جنگهای داخلی بیپایان محکوم کرد.
یازدهم سپتامبر و حمله به افغانستان
حاکمیت طالبان توسط حملهی امریکا به رهبری جورج بوش
پایان یافت .هرچند اکنون طالبان بیشتر بهخاطر تفسیر
سختگیرانهیشان از اسالم و تخریب بودای بامیان مشهورند؛
اما به نظر میرسد که آنها همچنین به تجارتهایدروکاربنها
دلچسپی داشتند .همانطور که در جای دیگری نوشتهام« :در
حدود سال  ،1979طالبان ...هیأتی را به تکزاس فرستاد تا در
مورد خط لولهای که ممکن سودآور باشد و از قلمرو آنها
عبور میکند ،گفتوگو کند .سپس جورج دبلیو بوش ،فرماندار
تگزاس از معاملهی شرکت یونوکال (تگزاسی) با افغانها
حمایت کرد .بهدنبال آن ،یونوکال و شریکانش برنامهریزی
کردند تا خط لولهی گاز بهطول  1000مایل ،از منابع غنی
ترکمنستان تا ملتان در پاکستان ،که از سرزمین مرکزی طالبان
در قندهار میگذرد ،را اعمار کند .در سالهای پایانی قرن
بیستم ،بیبیسی گزارش داد که این معامله بخشی از «یک
تالش جهانی برای نفع بردن از انکشاف منابع غنی انرژی
دریای خزر است» .به عبارت دیگر ،معاملهی یونوکال با طالبان
در «بازی بزرگ جدید» ،به عنوان یک پدیدهی قرن بیست و
یکمی ،قابل استفاده بود .بدین ترتیب ،بحث خط لولهی گاز به
بخش مهم این استدالل تبدیل شد که حکومت بوش به نحوی
در رویدادهای یازدهم سپتامبر دست داشته است.
یکی از برجستهترین افرادی که بحث خط لولهی گاز را توسعه
داد ،مایکل مور ،فیلمسازی بود که به منتقد اجتماعی معروف و
فعال سیاسی تبدیل شد .مور ،در کتابش (مردان سفید احمق)،
که در سال  2001منتشر شد و اکنون احتماال بدنام است ،به
شرکت نفت یونوکال ،حالی برتون و پروژهی اعمال یک خط
لوله از طریق قلمرو طالبان پرداخته است و بهطور قابل توجه
پاراگراف را با این پرسش خاتمه میدهد« :معاملهی خط لوله
چه شد؟» مور همچنین در مستندی که در سال  2004ساخت
(فارنهایت یازدهم سپتامبر) ،به بحث خط لوله پرداخته است.
تاپی و بن الدن
جورج ارنی ،خبرنگار پیشین بیبیسی در پاکستان ،در 18
سپتامبر  2001با اطمینان گزارش داد که یک «دیپلمات پیشین
پاکستانی به بیبیسی گفته است که حتا پیش از حمالت
هفتهی پیش ،ایاالت متحده برای اقدام نظامی علیه اسامه بن
الدن و طالبان برنامهریزی میکرد» .این دیپلمات پاکستانی،
نیاز نایک بود و ظاهرا در جلسهای در یک هوتل در اواسط

ماه جوالی  2001در برلین همراه با مقامهای ارشد امریکایی،
روسی ،ایرانی و پاکستانی شرکت کرده بود .این جلسهی 4
روزهی برلین تحت عنوان «طرح هوشمندانه و فوری در مورد
افغانستان» برگزار شد و ظاهرا نتیجهی نگرانیهای حکومت
کلینتون در مورد اسامه بن الدن بود.
بهدنبال حمالت بر دو سفارتخانهی ایاالت متحده در آفریقا
(در دارالسالم و نایروبی) در سال  ،1998بیل کلینتون بن الدن
را به عنوان مجرم اصلی شناخته بود ،چیزی که بعدا به حمالت
هوایی ایاالت متحده بر اهدافی در افغانستان و سودان منجر
شد و این حمالت هوایی به نوبت خود توجه را از کارآموزی
بهنام مونیکا لوینسکی منحرف کرد .در ابتدا ،بن الدن به
ایاالت متحده علیه شورویها در دههی  1980در افغانستان
کمک کرده و به اصطالح «مکتبالخدمه» را تأسیس کرده بود
تا برای داوطلبانی که به جنگ خوب میپیوستند ،محل اقامت
و کمکهای لوجیستیکی فراهم کند.
پس از ختم جهاد ضدشوروی ،این مرد اهل سعودی سرانجام
در سال  ،1992پس از صحبت علیه دلگرمی عربستان نسبت
به ایاالت متحده ،به سودان رفت .اما به دلیل فشارهای ایاالت
متحده و عربستان ،در سال  1996به افغانستان برگشت و با
مال محمد عمر ،رهبر طالبان ،رابطهی نزدیکی برقرار کرد.
جلسهی برلین بخشی از یک سلسله گردهمآییها به هدف
ابداع یک استراتژی برای تحت کنترول درآوردن بن الدن
و همچنین ظاهرا بحث روی ساختوساز یک خط لولهی گاز
بود که دسترسی ایاالت متحده به ثروتهایدروکاربنی آسیای
مرکزی را ممکن میسازد .نظر به گفتهی نایک ،یک نمایندهی
امریکایی در این جلسه به طالبان اتمام حجت شومی داشت:
«یا اینکه پیشنهاد فرش طالی ما (در بدل بن الدن) را
میپذیرید ،یا شما را زیر فرش بمب دفن میکنیم» .بهدنبال
حمالت یازدهم سپتامبر و بهویژه از دید شهادت نیاز نایک،
چرخهای تیوریپردازی توطئه بهصورت جدی به چرخش آغاز
کرد و «بعدا بن الدن تصمیم گرفت ضربهی اول را وارد کند و
باعث شود که حمالت یازدهم سپتامبر یک عمل خشونتآمیز
تروریستی اتفاقی نه ،بلکه یک حملهی پیشگیرانه و یک پاسخ
حساب شده به عشق ادارهی بوش به نفت و قدرتنمایی
غیرمسئوالنه در تعقیب آن باشد».
در سال  ،2009نایک قربانی شکنجه در محل اقامتش در
اسالمآباد شد .شکنجهگران نایک سرانجام او را کشتند و موفق
شدند به شهادت او اعتبار بیشتری بدهند و اکنون بهصورت
واضح نایک به مردی تبدیل شده بود که در این مورد چیزهای
زیادی را میدانست و در نتیجه بهموقع ساکت ساخته شد.
اما از آن زمان تاکنون مشخص شده است که قبل از مرگ
خشونتبار نایک ،او به پرسوجویی در مورد این حقیقت که آیا
بحث چنین خط لولهای در آجندای جلسهی برلین شامل بود یا
خیر ،پاسخ داده است« :نه ،قطعا نه».
اما بحث خط لوله به یکی دیگر از تیوریهایی تبدیل شده
است که حملهی ایاالت متحده به افغانستان را توضیح میدهد.
بهرغم این حقیقت که این مسیر ترانزیت ،در جریان یک دهه
سرمایهگذاری شدید ایاالت متحده و ناتو در افغانستان اعمار
نشده است .در نهایت ،خبرها حاکی از آن اند که بردی
محمدوف ،رییس جمهور ترکمنستان ،اظهار کرده است که در
نهایت ساختوساز این خط لوله در سال  2015آغاز خواهد شد.
اسوشتید پرس اخیرا از عشقآباد (ترکمنستان) گزارش داد که
«تکمیل این خط لوله با طول  1.735کیلومتر ،حدود  8میلیارد
دالر هزینه خواهد داشت و ظرفیت ساالنه  33میلیارد متر مکعب
گاز را خواهد داشت» .این خط لوله از شهرهای هرات و قندهار
افغانستان خواهد گذشت و در پنجاب هند خاتمه خواهد یافت.
بردی محمدوف اعالن کرد که «هدف پروژهی ساختوساز
خط لولهی گاز ،توسعهی اقتصادی کشورهای شرکت کننده و
تقویت ثبات سیاسی در منطقه است».
آیا تکمیل تاپی سرانجام در افغانستان صلح خواهد آورد؟ آیا
اکنون افغانستان واقعا به بخش جداییناپذیر آیندهی انرژی
غرب تبدیل شده است؟ یا آیا آیندهی پس از  2014این کشور،
تکرار دهههای قبل خواهد بود؟ توسعهی اقتصادی یا جنگ
داخلی؟
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محرومیت ِ
اسد بودا

دوران وراجی و پرگویی در بارهی زنان دانست .از زن زیاد
دوران جدید را به یکمعنا میتوان ِ
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ه
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گردد
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ها
سخن گفته شد .بخشی از این زیادهگویی
ِ
ِ
و «حیواناتِ ا ِنجویی» نان خود را از آن تأمین میکردند ،بخشی هم برمیگردد به سرکوبهای
اخالقی
دلیل
دوران جهاد و طالبان بر زنان تحمیل شدند .قدرتهای جهانی ِ
خشونتباری که در ِ
ِ
برای مرد ِم خود توجیه
سکسیتر از دفاع از
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ِ
کنند .نشان ِ
ِ
ِ
ِ
دوران جهاد و طالبان سرکوب شده ،به صحنه
زن افغانی در ِ
خنثا میکرد .به همان میزانی که ِ
نمایندگان
بازگشت .حضور زنان در ساختاهای رسمی از نظر کمی قابل توجه است27 .درصد از
ِ
«مجلس سنا» را زنان تشکیل میدهند و در دورهی پیشین
«شورای ملی» و 22درصد نمایندگان
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بودند.
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«تبعیض مثبت» سخن میگوید ۲۵ .درصد از
ممنوع کرده است (قانون اساسی ،)۲۲ :بلکه از
ِ
نمایندگان هر والیت باید زن باشد و  ۵۰درصد انتصابها باید از میان زنان صورت گیرند (قانون
ِ
تبعیض مثبت تأکید میکند .برخی از سیاستگذاریها و
قانون انتخابات نیز بر
ِ
اساسی ۸۳ :و ِ .)۸۴
قوانین بینالمللی را که دولتِ افغانستان امضا کرده است ،نیز میتوان افزود که از جمله میتوان
ِ
از «قرارداد محو خشونت علیه زنان» نام برد .این قرارداد ،امضاکنندگان این آن را به محو تبعیض
و خشونت علیه زنان ملزم میسازد.
بزرگ ملی و بینالمللی در بارهی زنان یاد کرد که در
همچنین میتوان از بیشمار پروژهی خرد و ِ
بهترشدن وضعیتِ زنان طراحی و اجرا شدهاند .هیچکدام از این پروژههای
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ِ
ه
فروبست
کار
از
گره
اند
ه
نتوانست
اما
المللی
ن
بی
و
ملی
دولتی و غیردولتی،
ی زنان بگشایند .مشکالتِ
ِ
های
زنان هم در والیتهای دوردست ،هم در مرکز و پایتخت هر روز شدیدتر میشوند و خشونت ِ
حق زن امر عادی و پیش پا افتاده
سیاسی و اجتماعی علیهزن فراگیرتر .ستمگری و قساوت در ِ
ی «غیرتِ افغانی»
است و
ِ
ارتکاب خشونت نه تنها امر قبیح و مذموم نیست ،بلکه افتخار و نشانه ِ
بهشمار میرود .بهرغم برنامههای عجیب و غریب و شاخ و ُدمداری چون «ارتقای ظرفیت»،
مضحک تلویزیونیـرادیویی
«آگاهیدهی به مردم»« ،برنامههای
ِ
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و پالکاردهای تبلیغات در آموزشگاهها ،ادارهها و فضاهای عمومی شهر که
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پول کمکهای اختصاصیافته برای زنان تمویل میشوند ،فضای خصوصی و خانواده و
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های اجباری هستند57 ،درصد از دختران پیش از
را ندارد .حدود 70درصد از زنان
قربانی ازداج ِ
ِ
قانوانی ازدواج ( 16سالگی) به شوهر داده میشوند .وضعیتِ صحی و روانی زنان بهمراتب
سن
ِ
ِ
رقتبارتر از آن است که تصور کنیم .در هر  29دقیقه ،یک زن هنگام زایمان میمیرد .خودسوزی،
های فیزیکی ،اجتماعی و روانی،
خودکشی ،فروش ،قتل ،مبادلهی دختران و انواع و اقسام خشونت ِ
قبیل گوش و بینی بریدن ،از خانه بیرو ن افگندن و توهین و تحقیر در فضاهای عمومی،
از ِ
بیآنکه هیچ پرسشی را برانگیزد ،بر زنان روا داشته میشوند.
سنتی افغانستان آن است
بخشی از ناکامیهای این پروژهها به جایگا ِه زن در ذهنیتِ تاریخی و ِ
ی پدر تا
که زن در حصا ِر دیوا ِر خانه بهسر برد.
زیستن زن در حصا ِر خانه که پیوستا ِر از خانه ِ
ِ
هستی همیشه دربندی بدل کرده است که حتا
به
را
افغانی
زن
خانهی شوهر را در برمیگیردِ ،
ِ
روان او مرده است .حضور در فضای کار و
آرزوی پرگشودن و بیرون شدن از بند در ذهن و ِ
جنوبی کشور حتا ناممکن
های
اشغال جایگاههای رسمی البته دشوارتر است و در برخی از والیت ِ
ِ
ِ
های سیاسی و اجتماعی ،از آنرو که این جایگاهها
بیان روشنتر ،حضو ِر زن در جایگاه ِ
است .به ِ
آداب جامعه و
همواره مردانه تعریف و تفسیر شدهاند ،نوعی «شرم» ،زی ِر پا
گذاشتن اخالق و ِ
ِ
دادن حیثیت و شرفِ خانواده بهشمار میرود .مرج ِع این برخورد با زن تا حدودی برمیگردد
برباد ِ
آرمانی زن در فرهنگ
فرهنگ افغانی ترسیم شده است .تصویر
به تصوی ِر آرمانیای که از زن در
ِ
ِ
هستی «خانهزاد» است که باید در خانه زاده شود ،در خانه رشد کند ،در خانه بزاید
و باو ِر افغانی،
ِ
زن افغانی ،خانهداری و خانهنشینی بنفسه یک فضیلتِ اخالقی است:
برای
بمیرد.
و در همانجا
ِ
معنای واقعی کلمه سرکوب میگردد .در
به
افغانی
زن
انسانی
استعدادهای
اوست.
خانه ،مسج ِد
ِ
ِ
ِ
های انتسابی» است که از جامعه به ارث برده است؛ در
سراس ِر زندگی بازیگ ِر بیشمار «نقش ِ
حجاب ظلمت برکشد،
خانه به دنیا میآید ،به مقام زنبودگی دست مییابد و بیآنکه رخسار از
ِ
چهاردیواری خانه چشم از جهان فرومیبندد .فراتررفتن زن ،از دایرهی بسته و در واقع
میان
ِ
در ِ
باورهای قدسی،
و
فرهنگ
د
ض
بر
عصیان
و
طغیان
نوعی
خانه،
در
مردن
و
زیستن
زادن،
»
«زندان
ِ
ِ
ِ
شکستن آداب و سنتها به شمار میرود و عالوه بر مجازات و تنبی ِه اجتماعی ،مجازاتِ قانونی
و
ِ
شدن زن از خانه و حضو ِر
نیز در پی دارد .در یک طرف سنتهای اجتماعی قرار دارند که بیرون ِ
شدن او
آزاد او در اجتماع را «امر بد» تعریف کرده است ،در سوی دیگر
قوانین رسمی که بیرون ِ
ِ
مرگ معمولی ،بلکه با «اعدام»،
از خانه را با شالق و حد شرعی و حتا مجازاتِ مرگ ،آنهم نه ِ
ی اجتماع زن
«سنگسار» و دیگر انواع ِ
چشم خیره ِ
مرگ خشونتبار پاسخ میدهد .هم فرهنگ و ِ
«حیوان خانگی و زبانبسته» میخواهد و با حضو ِر او به عنوان یک انسان مشکل دارد ،هم
را
ِ
چشم ایدیولوژیـ اعم از ایدیولوژی مذهبی و سیاسیـ از زن میترسد .زن موجود ترسناک است:
ِ
قطعی دین و ایمان.
شیطان و خط ِر ِ
ی گذرناپذی ِر دیگری نیز برخورد کرده
حال حاضر به صخره ِ
این موان ِع فرهنگی و اجتماعی در ِ
ی
سازی مسئله ِ
قابل فروش .برجسته ِ
رنج زنان به کاالی ِ
است :صنعتِ جنسیت و بدل ِ
شدن ِ
جنسیت ،بیش از آنکه بُعد اخالقی داشته باشد ،بعد تجاری و کاالیی دارد .صنعتِ جنسیت
نهادهای مداف ِع زن ،که
محرومیتِ زن میفروشد و پول بهدست میآورد.
عظیم حیواناتِ
ِ
ِ
نیروی ِ
فروش زن در
های
ک
تکنی
که
هستند
تاجرانی
عنوان کارمندان در اختیار دارند،
انجویی را به
ِ
ِ
دوران
ی همان ساحران و جادوگرانی که در
شکل امروزیشده ِ
براب ِر پول را بهدرستی بلد اندِ .
ِ
قدیم
مشکل زن را با ورد و جادو حل میکردند .مشکالتِ زنان در افغانستان ،یک مشت حرفِ
ِ
مجلل خارجی و داخلی .مطبوعات و رسانهها
است؛
میزی
روی
کنفرانس مطبوعاتی در هوتل ِ
های ِ
ِ
کارگزارن صنعتِ جنسیت بلد
مدنی.
نهادهای
و
دولت
که
اند

ق
غر
ت

جنسی
در
قدر
ن
هما
صنعتِ
ِ
اند که در پروپوزلها و گزارشهایشان روی کدام مسئله تأکید کنند تا پول بهدست آورند .این
صنعت گفتمانی را خلق کرده است که در آن فقط واژههای جارگونی که معنایی را نمیرسانند،
زبان فتشیسمی سخن میگویند و با نیروی سحرانگیز
جادوگران صنعتِ جنسیت با ِ
کاربرد دارد.
ِ
مفاهیم فتیششده ،همه را مغلوب و مسحو ِر خود میسازند .همچنین بلد اند که در رسانهها
ِ
های مطبوعاتی کدام تاج ِر صنعتِ جنسیت دقیقا در کجا بایستد
چگونه ظاهر شوند و در کنفرانس ِ
حامیان مالی قرار گیرد .در کجا بخندد و در کجا بگرید .خندیدن
یا بنشیند تا مورد پسند دونرها و
ِ

برانگیختن حس ترحم دونرها مؤثرتر است.
آوردن پول و
ِ
و گریستن به کدام شیوه ،در بهدست ِ
تاجران پولدار امروز کسانی هستند که محنت و در ِد زن تجارت میکنند .این امر
بخشی از
ِ
که محتوای کار چیست و تا چه حد گره از مشکالتِ زنان میگشاید ،مهم نیست ،بعدتجاری
کردن آن مهم است .به همین خاطر است که پس از سالها کار در
رنج و درد و تبلیغاتی
ِ
گزارش واقعی و مستند هم
بارهی زنان ،نه تنها به لحاظ عملی مشکل است ،بلکه حتا یک
ِ
کنفرانس
در بارهی مشکالتِ وجود ندارد .گزارشها ساختگی ،جعلی و پشتِ میزی اند .پس از
ِ
سوی دونرها ،نخستین کسانی که اقدا ِم به مح ِو این
ِ
شدن
گزارش نهایی از ِ
مطبوعاتی و قبول ِ
گزارشها میکنند ،کسانی اند که با این گزارشها پول درآوردهاند .مناب ِع مالی صنعتِ جنسیت
کارمندان صنعتِ جنسیت را از هرگونه رفتار و گفتار و پندا ِر
مخالف سخنهای نو است و
نیز
ِ
ِ
های دینی و اجتماعی منع میکنند .بازار ،بازار است .همانگونه که شرکتهای
منافی ارزش ِ
صدای
رمضان خود سفرهی افطار پهن میکنند و
مخابراتی برای پول درآوردن ،در تبلیغاتِ ما ِه
ِ
ِ
افغانی ستایش میکند ،که
باورهای دینی و
قرآن پخش میکنند ،صنعتِ جنسیت نیز از
ِ
ِ
فرهنگ ِ
حیوان بیزبان میخواهد.
زن را موجود زندانی و
ِ
رغم تظاهر به نوگرایی ،صنعتِ جنسیت از نوگرایی میترسد .امر نو بازا ِر این صنعت را کساد
به ِ
ی
ه
نشان
توان
ی
م
را
افغانی
و
دینی
های
ش
ارز
از
داری
س
پا
بر
جنسیت
تأکید
کند.
می
صنعتِ
ِ
تجاری این صنعت است ،برداریم،
زبان
ِ
بارز ترس از امر نو دانست .اگر واژههای ژارگون را که ِ
سخن نوی نمیماند .ت ِه ت ِه ادبیاتِ این صنعت ،همان نصحیتهای پدرانهی بزرگمنشانه
هیچ ِ
و بیمحتوایی اند که مالها و مولویها در خطابههایشان ایراد میکنند .امر نو و امتحان نشده
ماشین
اعتراض ستمگران بر زن را برمیانگیزد .مالها غایله خلق میکنند.
خطرناک است.
ِ
ِ
اصلی
این صنعت متوقف میشود و از رفتار باز میماند .به اسالم نباید گیر داد ،حتا اگر ِ
عامل ِ
فرهنگ ملی
ادب قبیله را نباید نقد کرد؛ زیرا توهین به
ِ
بدبختی زنان اسالم باشد .آداب و ِ
ِ
درخشانی است که زن را «حیوانونه» خطاب میکند .نام ستمگران به زن را نباید یاد کرد؛ زیرا
زور دارند و خطرناک اند و بازا ِر زنجیرهای این صنعت را تهدید میکنند .باید جارگون سخن
بهاری گونههای ستمگران را بر زن نوازش
گفت .بهحدی نرم و مالیم که همچون نسیم
ِ
پای منافع پولی باشد ،باید اسالم را برجسته کرد و همانند
دهد و خنکا ببخشد .در برابر ،اگر ِ
متون
جنگیرها در الی در ِز ارزشها رازهای عجیب و غریبی را کشف کرد :لطافتِ زن در ِ
ی
مالی اختصاصیافته به زنان در راستای بسط و توسعه ِ
دینی .حجم عظیمی از کمکهای ِ
گان تلویزیونی و مطبوعاتی به عنوان پیچمهرهی صنعتِ
ِ
عوامل سرکوبگر مصرف شدهاند .خبر ِ
جنسیت ،توان آن را دارند که ساعتها در بارهی طب ِع لطیفِ زن و فضایل او به عنوان مادر ،نه
فعاالن زن شاغل در صنعتِ جنسیت
دارای ارزشهای خودآیین ،وراجی کنند.
موجود مستقل و ِ
ِ
خبرگان تلویزیونی اند .آنها نه تنها بهنا ِم زن نام و نان کمایی
و
مالها
از
به مراتب خطرناکتر
ِ
با
مو
ه
موب
را
ظاهرشان
و
ایستند
ی
م
آیینه
برابر
در
طوالنی
های
ت
میکنند ،بلکه ساع
خواستِ
قانون محو
حق زنان و دادخوا ِه ِ
ِ
جنسی مردان عیار میسازند .آنها خودشان را در مقا ِم مدافع ِ
انسانی زن ،در هوتلهای
حق
ِ
خشونت علیه زنان جا زدهاند؛ اما بهجای دفاع و دادخواهی از ِ
مجلل جهان و «رسانههای قِیج» و چشمچران ملی و بینالمللی جلوه میفروشند .بیآنکه
ِ
یادی از زنان کنند یا حتا بهیاد بیاورند که در کدام جایگاهی قرار دارند ،عکسهای یادگاری ِ
تمامی برنامههای معطوف به
آنها از نشستها و آموزشهای کوتاهمدت همهجا را پر کردهاند.
ِ
اروتیک یادگاری خاتمه مییابند.
تبعیض جنسیتی در افغانستان ،در نهایت به تصویرهای
مح ِو
ِ
ِ
جذب مالی زن بهخوبی آگاه بودند .تأکید بر حق زن برای
اساس ًا
طراحان نشست بن از قدرتِ ِ
ِ
سبمولیک زنان در
بدون حضو ِر
ِ
آنها معنای اخالقی نداشت ،معنای سیاسی-نظامی داشتِ .
ساختار قدرت ،دریافتِ کمکهای مالی از ملتها و دولتها ناممکن بود .تروریست را خط ِر
جهانی میدانست .این خطر اما بیش از همه متوجه زن بود .گذشت زمان نشان داد که سخن
رنج زنان در رسانهها ،شکل
گفتن از
ِ
تبعیض جنسیتی در افغانستان و پخش و نشر درد و ِ
میانجی تن زن
با
را
شان
ی
کاال
یافته
ه
توسع
کشورهای
در
که
است
تبلغیاتی
همان
ی
باژگونه
ِ
ِ
آوردن مناب ِع
ت
دس
ه
ب
به
و
است
تجاری
کاالی
زن
صورت،
هردو
در
رسانند.
ی
م
فروش
به
هدفِ
ِ
ِ
کندکاوهای منابع جدید سرمایه ،از زن تبلیغ میشود .بدل شدن حق رهایی به
مالی بیشتر و
ِ
زن افغانی را به کاالیی تجاری بدل کرده است
«صنعتِ جنسیت» و منب ِع ِ
جذب پول و سرمایهِ ،
تساوی حقوقی
قانون من ِع خشونت علیه زن،
ِ
حقوق بشری در پیشانی داردِ .
که مه ِر اخالقی و ِ
قانون اساسی و دیگر فعالیتها در صنعتِ جنیست استحاله شدند و نتوانستند
زن و مرد در ِ
سیمای زنان کشور پاک نمایند .پیآیند این قانون ،حضو ِر
فرودستی بیولوژیک» را از
«دا ِغ
ِ
ِ
حقوق زن ،لباسهای نو و زیورآالتِ گرانبهایشان را به
نمایشی زنانی بود که بهجای دفاع از ِ
حیوان
زن افغانی را در حد یک
ِ
عنوان یک فضیلتِ اخالقیِ ،
نمایش میگذاشتند .خانهنشینی به ِ
قول آدورنو« ،به نامش پاسخ میدهد ،در خود محصور
خانگی فروکاسته است؛ حیوانی که به ِ
معرض دید قرار میگیرد ،یک اجبار غریزی جای خود را به اجبار بعدی
است و با این حال ،در
ِ
میدهد ،هیچ ایدهای در ورای آن گسترش نمییابد .در حیوان از دستدادن تسلی با کاهشی در
فقدان آگاهی از خوشبختی یا غیبتِ سوگواری جبران نمیشود»( .آدورنو.)۴۰۲ :۱۳۸۳ ،
ترسِ ،
زن افغانی بردارد ،بلکه مکانسیم ِ
های
دوش
از
را
«حیوانونه»
بار
نتوانست
تنها
نه
جنسیت
صنعتِ
ِ ِ
اخالقی و قانونی را که میتوانستند رهایی زن را در پی داشته باشند ،نیز به مان ِع رهایی و کاالیی
تجاری بدل کرد .تا زمانی که زن حیوانونه باشد ،نمیتواند خوشبخت باشد؛ زیرا «قویترین
حیوان نیز شکننده است و نمیتواند چرخهی مقدر را به یاری شناخت متوقف سازد»( .همان).
منبع :ویژهنامهی توانایی و تنهایی (ویژهی زنان)_ ضمیمهی روزنامهی اطالعات روز

یادداشتهایسخیدادهاتف

پدیدهی داکتر
مجفوم لعین

فرض کنید شصت و هشت سال پیش پسری در افغانستان به
دنیا آمده و والدینش او را بی هیچ دلیل مشخصی «مجفوم»
نامیدهاند .هرگز به هیچ کسی هم توضیح ندادهاند که چرا این
کار را کردهاند و اصال مجفوم یعنی چه .بعد ،چون تخلص فامیلی
این بیچاره مجفوم نسل اندر نسل «لعین» بوده ،او هم ناگزیر
همان تخلص را برگزیده و شده «مجفو ِم لعین» .این پسر چون
خیلی باهوش بوده و در دانشکدهی طب (همان فاکولتهی
پزشکی) درس خوانده و داکتر شده ،حاال بهنام داکتر مجفو ِم
لعین میشناسندش .تا اینجای کار مشکلی نیست .البته مشکلی
هست و آن این است که چرا این بدبخت نتواند اسم خود را تغییر
بدهد .مثال چرا او نتواند خود را «دوکتور همایون خورشیدبان»
بنامد؟ این مشکل هست ،ولی واقعا زیاد مهم نیست .مشکل
اصلی در اینجا است که این داکتر مجفوم لعین جای مشخصی
ندارد .اسمش همان اسم است؛ اما موقعیتش هر لحظه تغییر
میکند .میگویید یعنی چه؟ شرح میدهم:
یک روز در اخبار میخوانیم که داکتر مجفوم لعین ،وزیر هوانوردی
افغانستان به تمام مسافران خطوط هوایی افغانستان اطمینان داد
ک دست پنجه و قاشق در
که از این پس برای هر مسافر ی 
طیارهها خواهند گذاشت .تعجب نمیکنید .طیاره است و وزیر
هوانوردی خواسته به مسافران سرویس بهتری بدهد .تعجب
وقتی میکنید که فردای همان روز در روزنامهی «گفتمان
پساحضور» میخوانید که داکتر مجفوم لعین ،وزیر اطالعات و
فرهنگ کشور ،از چاپ شدن بیست و چهار میلیون نسخهی
دیوان یکی از شعرای قرن سوم مملکت خبر داد .این مرحلهی
تعجبتان است .حق دارید دیگر .مگر دیروز همین داکتر مجفوم
لعین قاشق و پنجه توزیع نمیکرد؟ شب میخوابید و صبح که
بیدار میشوید ،احساس میکنید که دو نقطه در دو طرف س ِرتان
خارش دارد و آماس کرده .با خود میگویید« :شاخ میکشم
چه بال؟» دقیقا .امروز روز شاخ کشیدنتان است .چرا که داکتر
مجفوم لعین امروز به عنوان وزیر معادن و صنایع کار خود را
آغاز کرده است .این خبر را که در روزنامه میخوانید ،آماس
آن دو نقطه در دو طرف سرتان مینشیند و خارششان هم از
بین میرود .باید هم همین طور شود .شاخ کشیدن یک استعاره
است .انسان که نباید واقعا شاخ بکشد .نیمههای شب خوابتان
نمیبرد و تلویزیون را روشن میکنید .همهی برنامهها خستهکن
و ماللآور اند .گیج میشود .لحظهای خوابتان میبرد .وقتی
که بیدار میشوید ،میبینید که دو تا شاخ بزرگ ،مثل شاخ گاو
میش ،بر سرتان روییده .اول خیال میکنید خواب میبینید .اما
نه ،خواب نیست .استعاره نیست .واقعا شاخ کشیدهاید و چه
شاخی .حالتان بد میشوید .از درماندگی مینشینید و سایهی
شاخهای خود را بر دیوار میبینید .گریه میگیردتان .کانال
تلویزیون را بدل میکنید .در تلویزیون داکتر مجفوم لعین ،وزیر
صحت افغانستان ،در بارهی فواید گیاهخواری سخنرانی میکند.

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
Munera Yousufzada

به هموطنان مهاجرم!
صبحم را با ديدن و خواندن ليستي از هموطنانم كه در
آبهاي تركيه غرق شدهاند ،آغاز كردم.
آه چقدر دردناك بود نام كاينات و ايلياي پنج ساله تا نام
دكتري پنجاه ساله كه بهدنبال خوشبختي ،در اوج نااميدي حاال غرق شدنهايشان را
به تماشا مينشينم .آن وقت نه كوبيدن سري به ديوار ارزش دارد و نه جملهی تسليت
عرض كردنهايم .آخر دستي كوتاهی كه به گريبان عدالت الهي و عدالتي بر اساس
قانون بشري نميرسد ،جز بيان اين جمالت كه تسكين دهندهی دل خويش است ،چه
كار ديگري ميتواند انجام دهد .ما قرنها در قصههاي مفت روزگار خويش غرق شديم.
حس مادريم گل ميكند ،چشمهايم را ميبندم و بدن سرد و بيجان ايليا و كاينات را
در بغل ميگيرم .دنيا روي سرم خراب ميشود .آهسته گريه ميكنم؛ اما فريادي در دلم
متولد ميشود .لعنت به اين درد كه از زمان تولدم در من شكل گرفت و من هنوز مدعيم
كه با درد مبارزه ميكنم؛ در حالي كه هر روز درد در من افزوده ميشود .به «گُدي»
كاينات ميانديشم و به آرزوهاي كودكانهی ايليا .دلم براي خودم ميسوزد؛ مگر غير از
اين پراكندهنويسي كاري از دست من بر ميآيد؟...
من چقدر ناتوانم ،لعنت به ناتواني!

جنگجویانکوچکداعش؛
پسری ۱۳سالهشیفتهیوعدهیبهشت
مارک لوون ،بیبیسی ،مرز ترکیه و سوریه



Mukhtar Wafayee

کتاب مقدس
ِ
پا روی
یک تعداد خبرنگاران البی که حرفهایترین کارشان
در راستای رسانه و آزادی بیان ،زدنِ مه ِر سکوت بر
لب ،در مقابلِ جنایتکاران ،زمینخواران ،غاصبانِ
ملک و مالِ مردم و دولت است ،امروز افسا ِر گسیختهی آزادی بیان را در کشور
بهدست گرفته و بر س ِر سفرهی جنایت و معامله نشسته و بیشرمانه لب بر زه ِر
فساد و خیانت میزنند.
اکنون که افغانستان را فساد ،رسوایی ،بیبند و باری ،سوء استفاده و بیسوادی
به سرزمین فرصتها تبدیل کرده ،قشر کوچکی که اصطالح باسواد و روشنفکر
صف جنایت و خیانت ایستاده و ظالمانه از مظلومان چشم
را در گرو دارد نیز در ِ
میپوشد.
جنایت هولناک و خیانت جانسوز را از دی ِد مردم پنهان نگهداری،
ِ
برای اینکه یک
پاکت با محتوا که معمو ًال به «شیرینی» مشهور
کافی است تقدیرنامهای را با یک ِ
است ،به آقای خبرنگار اهدا کنی.
مقدس دموُکراسی» دانسته و با استفاده از آن،
ِ
جهانیان آزادی بیان را «کتاب
فرصتهایی را خلق کرده که مردمانشان در قلههای آسایش و سرفرازی
میزیند .در سرزمین من ،معمو ًال سرنوشت کتابهای مقدس به چنین افتضاح و
رسوایی کشانیده میشود...
خبرنگاران که باید متعهدترین گروهی باشند که به این کتاب مقدس احترام
گذاشته و با استفاده از مزایای آن جامعه را بهسوی بهبود و بهروزی سوق دهند،
نقاب خیانت و اهانت ،رسوایی و فساد
اکثریت آنان ،اکنون پا روی آن گذاشته و با ِ
ِ
را در جامعه دامن میزنند.
با حفظ احترام به برخی از انسانهای آزاده و نیکاندیش که در سایهی فضای
موجود ،کارهای شایستهای انجام دادهاند ،بقیهی البیها و دالالنی که اشتباهی
وارد این خطه شدهاند را من ،به ضر ِر امروز و آیندهی آزادی بیان و کشور میدانم.


Ahmad Wali Massoud

دولت وحدت ملی ،دوستان اندیشهای و دشمنان
سیاسی زیادی دارد که باید محتاط بود.
دولت وحدت ملی نباید با تصویر ذهنی هریک از
رهبران آن به شکل جداگانه مجسم شود ،بلکه با
روح و ماهیت درونی آن و با در نظرداشت شرایط کشور ،در یک قالب کالن و
جمعی به نمایش گذاشته شود.
رهبری دولت وحدت ملی هرچه سریعتر پارادوکس ذهنی خودشان را در خود و
میان خود حل نمایند و بهخاطر داشته باشند که هر مشکلی ،به حساب مشکل
هردویشان محاسبه خواهد شد .افتادن یکی ،دیگری را بهطور طبیعی از مدار
خارج خواهد ساخت و این بازی سرانجام برنده و بازندهای نخواهد داشت.
توأم با بحران انتخاباتی ،از اعالم دولت وحدت ملی ،اکنون چهل روز میگذرد
و این کم کم دغدغههای ذهنی را میان قشر سیاسی کشور بهوجود آورده است.
عدهای با منظومهی فکری همیشگی در مقایسهی این دولت با دولتهای قبل
از آن برآمدهاند؛ جمعی عاجز از فهم دقیق و ضرورت تاریخی آن ،بهآسانی از
کنار آن رد شده و به جان کرکترهای آن افتاده و هویت بازیگران آن را نشانه
رفتهاند و نزد عدهی خوشقلبی هم سر و ته این دولت گم است .به هر رو ،آنچه
عینیت دارد و به اعتقاد ما معیار است ،نفس پدیدهی نوظهور دولت وحدت ملی
ال کتاب جدیدی است در حیات سیاسی کشور و هیچ
در کشور میباشد که کام ً
بدیلی ندارد و نخواهد داشت.
اگر انتظار میکانیزم تصمیمگیری جمعی را داشتیم ،از همین کانال میگذرد .اگر
نوع نظام سیاسی آینده را معین میسازیم ،باید از همین کانال عبور نمود .اگر به
ثبات و صلح پایدار میاندیشیم ،فقط از همین مسیر ممکن است .اگر وحدت ملی
و عدالت اجتماعی در کار است ،از همین رهگذر به آن باید رسید.
هیچ لویه جرگهای ،نظام تکقطبی ،تقسیمبندیها ،انحصارگراییها ،مرز
کشیدنها ،حتا تا سرحد انتخابات عادالنه و شفاف ،بدون استقرار دولت وحدت
ملی ،مشکل تاریخی قدرت ،رهبری و نظام را حل نخواهد کرد؛ عدالت اجتماعی
برپا نخواهد شد و توسعهی سیاسی بهوجود نخواهد آمد .چنانچه تجربهی
سیزده سال حاکمیت نظام سیاسی تکمحور به نتیجه نرسید ،مشروعیت کسب
نکرد و چه بسا که به بحران نیز انجامید.

در یک اتاق نشیمن کوچک در جنوب ترکیه،
یک پسر  ۱۳ساله در حال تعلیم ب رای پیوستن
به گروه موسوم دولت اسالمی است .او که
در حال استقبال از ما است ،یک نوجوان
شاد معمولی به نظر م یرسد :موهایش بههم
ریخته است ،چهرهی بشاش دارد و یک گرمکن
کالهدار خاکستری بر تن دارد.
ولی هنگامی که ب رای مصاحبه آماده م یشویم،
او به اتاق کناری م یرود تا لباسهایش را عوض
کند .او با یک نقاب سیاه و لباس نظامی باز
م یگردد .او م یخواهد به نام «ابو حطب»
شناخته شود .او که در سوریه متولد شده ،اولین
بار در سال گذشته به اف راطگرایی روی آورد و به
گروه تندرو شم ساالسالم پیوست.
«سرشان را ببرید»
او در آنجا تعلیمات شرعی دریافت کرده و یاد
گرفته که چگونه از سالح گرم استفاده کند و با
افتخار عکسهای خود در حال نشانهگیری با
تفنگ را به ما نشان م یدهد .او حاال روزهایش
را در انترنت م یگذراند ،ویدیوهای گروههای
تندرو اسالمگرا را نگاه م یکند و در فی سبوک
با پیکارجویان دولت اسالمی چت م یکند.
او م یگوید که تا چند هفتهی دیگر به مقر
دولت اسالمی در رقه (در سوریه) خواهد رفت
تا به یک سرباز جهادی جوان تبدیل شود .او
م یگوید« :من دولت اسالمی را دوست دارم؛
چون آنها دنبال اج رای شریعت اند و کفار،
غیرسن یها و کسانی که از اسالم تغییر دین
دادهاند را م یکشند».
«کسانی که توسط دولت اسالمی کشته
م یشوند ،مأمور امریکا هستند .ما باید
همانطور که اهلل در قرآن گفته ،سر آنها را
ببریم» .از او م یپرسم که آیا به کسانی که از
طریق انترنت با آنها در تماس است ،سن خود
را گفته است؟ او م یگوید« :اوایل نم یگفتم.
ولی اخی راً به آنها گفتهام – و حاال بی شتر هم
با من تماس م یگیرند و ب رایم اخبار و عکس
م یفرستند».
از او م یپرسم ،اما چ را نم یخواهد مثل دیگران
از کودک یاش لذت ببرد؟ او م یگوید« :من
نم یخواهم با دوستانم بروم بیرون و بازی کنم.
اهلل به ما دستور داده که ب رای زندگی بعدی– در
بهشت– کار و مبارزه کنیم .قب ً
ال به پارک و
کنار دریا م یرفتم .ولی بعد فهمیدم که اشتباه
م یکردهام – حاال به ص راط مستقیم آمدهام».
«قدرتهای شیطانی»
خانوادهی او حاال در ترکیه زندگی م یکنند– از

او م یپرسم که در آنجا ،یا مث ً
ال در بریتانیا،
هم دست به عملیات خواهد زد؟ او م یگوید:
«باید به بریتانیا حمله کنیم ،چون عضو ناتو
است و با دولت اسالمی مخالف است ،ولی تنها
آنهایی را م یکشیم که حقشان است .اگر از
من بخواهند که به ترکیه حمله کنم و ب رای آن
به من دستور دینی بدهند ،این کار را م یکنم.
کار غرب بهزودی ساخته است».
او و مادرش ،که م یخواهد او را فاطمه بنامیم ،در
خانهیشان به سبکی عابدانه زندگی م یکنند.
فاطمه بی شتر زمان خود را صرف قرآن خواندن
م یکند و اذعان دارد که عالقهی شدیدی به
پیکارجویان دارد .سال گذشته ،او پسرش را
ب رای آموزش پیش گروه شم ساالسالم فرستاد؛
ولی م یگوید ،او را شس توشوی مغزی نداده
است .او م یگوید« :او را هیچ وقت تشویق
نکردم که عضو دولت اسالمی شود».
«من از برخی از عقاید آنها حمایت م یکنم
و از برخی دیگر ،نه .ولی فکر م یکنم که
آنها به کمک مردم سوریه آمدهاند– برخالف
قدرتهای شیطانی این طرف و آن طرف دنیا».
«رهبر آینده»
از او م یپرسم که اگر پسرش را تشویق نکرده،
چه تالشی کرده تا جل و از دست رفتن نوجوانی
او و روی آوردنش به خشونت اف راطگرایانه را
بگیرد؟ او م یگوید« :اگر او دوست داشته باشد
بجنگد ،نم یتوانم جلویش را بگیرم .جنگ به
بچهها کمک م یکند که زودتر بزرگ شوند.
من م یخواهم که او به یک رهبر آینده– یک
امیر– تبدیل شود».
لحن او آرام آرام خشمگی نتر م یشود .خشم
را م یتوان از باالی چفی های که صورتش را
پوشانده ،در چشمهایش دید .او م یگوید:
«اگر او غرب یها را بکشد ،ناراحت نم یشوم.
من شرمندهام که پس ران دیگرم در گروههای
جامع هی مدنی و بهطور صلحآمیز فعالیت
م یکنند– آنها باید اسلحه بهدست بگیرند».
از او م یپرسم که اگر پسرش در حال جنگیدن
ب رای دولت اسالمی کشته شود ،چه احساسی
خواهد داشت؟ او مکث م یکند و پیش از آنکه
سرش را پایین بیاندازد و گریه کند ،م یگوید:
«خوشحال م یشوم».
 ۱۰۰دالر در ماه
بنا بر گزارش سازمان ملل که ماه گذشته
منتشر شد ،دولت اسالمی بهطور گسترده در
حال عضوگیری در بین کودکان است– و این
کار را اغلب با توسل به زور م یکند .یک ویدیو

که در انترنت منتشر شده ،بهنام «شیربچههای
دولت اسالمی» ،یک گردان از کودکان را با
لباس کامل نظامی نشان م یدهد ،که اسلحه
بهدست گرفتهاند و در کنار پرچم سیاه دولت
اسالمی ایستادهاند.
گروههای دیگر جهادی نیز از سربازان خردسال
استفاده م یکنند .دیدهبان حقوق بشر اخی راً
گزارش داده که از این کودکان به عنوان
بمبگذار انتحاری و تکتی رانداز استفاده
م یشود .در شهر غازی عینتاب در جنوب
ترکیه ،با یکی از فعاالن جامع هی مدنی سوریه
دیدار کردیم که دو ب رادر کوچکترش–  ۱۳و
 ۱۵ساله– قربانی یک گشت عضوگیری توسط
جبههالنصره ،شاخهی القاعده در سوریه ،شدهاند.
محمد  ۲۱ساله ،به من ویدیویی از کوچکترین
ب رادرش در حال شلیک خمپاره به همراه گروهی
از پیکارجویان نشان م یدهد .در عکسهای
دیگر ،او مسلسل بهدست ب رای دوربین ژست
گرفته است .محمد م یگوید« :من سعی کردم
جلو ب رادرانم را بگیرم تا عضو جبههی نصرت
نشوند ،ولی احساس من ب رایشان مهم نبود».
او م یگوید« :آنها باید حاال در مدرسه باشند.
جبههی نصرت به بچهها در ماه  ۱۰۰دالر
م یدهد تا ب رایشان بجنگند .در اردوگاه به
آنها کار با اسلحه را یاد م یدهند .کودک یشان
را از آنها م یگیرند» .هردو ب رادر اخی راً توسط
داعش دستگیر شدهاند .محمد نگران است که
آنها بهزودی جبههی نصرت را ترک کنند و
ب رای دولت اسالمی بجنگند.
او م یگوید« :با ب رادر کوچکترم در خانه خیلی
خوش م یگذشت .ولی بعد او تغییر کرد.
وقتی به او گفتم که جبههی نصرت کشور
ما را نابود خواهد کرد ،گفت« :خفه شو ،وگرنه
م یکشمت»» .او م یگوید« :وقتی داشتند ب رای
پیوستن به جبههی نصرت م یرفتند ،با هردوی
آنها خداحافظی کردم و با خودم فکر کردم:
دیگر هیچ وقت آنها را نم یبینم .مطمئنم که
روزی خبر کشته شدن آنها به دستم م یرسد».
جنگ سوریه سالهای سرنوشتساز عمر یک
نسل را تباه کرده است .پیکارجویان کودکان را
به عنوان وسیله ب رای این جنگ شکار م یکنند
و معصومیت آنها را در اولین سالهای
عمرشان از آنها م یربایند .در حالی که
داشتم خانهی «ابو حطب» را ترک م یکردم،
از مادرش پرسیدم که پسرش وقتی کوچکتر
بود ،م یخواست در آینده چه کاره شود؟
او م یخندد و م یگوید« :خلبان»
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همهی رکوردهاي تاريخي لیو مسي

روز چهارشنبه مسي با به ثمر رساندن دو گول
در ب رابر آژاکس موفق شد تا با رکورد گو لزني
رائول گونزالس در ليگ قهرمانان ب رابري
کند .او به هم راه ک ريس رونالدو در آستانهی
شکستن اين رکورد ق رار دارند .اما این یکی از
چندین رکورد تاریخی لیو مسی ،چه در اروپا و
چه در جهان ،محسوب م یشود .با هم نگاهی
م یاندازیم به همهی رکوردهایی که مسی تا
کنون از آن خود کرده است:
رکوردهای جهانی
تنها بازیکنی در دنیا که توانسته در یک فصل،
توپ طالی اروپا ،توپ طالی فیفا ،عنوان آقای
گولی اسپانیا و نیز اروپا (کفش طال) را از آن
خود کند( .فصل )2010-2009
ج وانت رین ف وتبالیست تاریخ که توانسته با 24
سال و  6ماه و  17روز ،سه توپ طال را از آن
خود کند 9( .جنوری )2012
تنها بازیکنی در دنیا که تا کنون  4توپ طال را
بهدست آورده است .از سال  2009تا سال 2012
بهصورت متوالی.
بازیکنی که بی شت رین تعداد گول رسمی را در
یک فصل ( )2012-2011به ثمر رسانده است.
( 73گول) 50 .گول در اللیگا 14 ،گول در لیگ
قهرمانان 3 ،گول در ک وپا دل ری 3 ،گول در

سوپرجام اسپانیا 2 ،گول در جام باشگاههای
جهان و  1گول در سوپرجام اروپا.
بازیکنی که بی شت رین گول را در یک سال
میالدی (بازیهای رسمی و دوستانه) به ثمر
رسانده است .او سال  2012با زدن  96گول
این عنوان را در اختیار دارد 84 .گول با پی راهن
بارسا و  12گول با پی راهن تیم ملی آرجانتین.
مسی در فصل  2013-2012موفق شد در 21
هفتهی متوالی  33گول ب رای بارسا به ثمر
برساند .در هیچ لیگ ف وتبال دنیا چنین چیزی
سابقه نداشته است.
رکوردهای اروپایی
هم راه با رائول با زدن  71گول ،بی شت رین گول
را در تاریخ لیگ قهرمانان به ثمر رسانده است.
مسی بین سالهای  2008تا  2012چهار دورهی
متوالی آقای گول لیگ قهرمانان شد .از این
لحاظ ،او رکوردی منحص ربهفرد در اختیار دارد.
با زدن  50گول در اللیگا در فصل ،2012-2011
توانست رکورد گو لزنی در یک فصل اللیگا را
از آن خود کند.
مسی تنها بازیکنی در اروپاست که در یک
فصل موفق به زدن  50گول در لیگ شده
است.
مسی در فصل  2012-2011با زدن  35گول در

شرط دخيا براي پيوستن به ریال

با وجود اينکه به نظر م يرسد جايگاه کاسياس
درون دروازهی ریال مستحکمتر از گذشته باشد،
نشريات انگليسي همچنان از احتمال جدايي
او از ریال در تابستان آينده خبر م يدهند.
پس از یک شروع بد توسط کاسیاس در
ابتدای فصل و هو شدن در ب رنابئو ،حاال او با
ارائهی نمایشهایی خوب ،بهخصوص در ال
کالسیکو ،اعتماد هواداران ریال را مجددا کسب
کرده و خود نیز در دو مصاحب هی آخر خود از
تمایل ب رای پایان فوتبالش در ریال سخن گفته

است.
با این حال ،روز گذشته نشریهی «مترو» ادعا
کرد که در صورت عدم راهیابی منچستریونایتد
به لیگ قهرمانان فصل بعد ،دخیا بهجای
کاسیاس راهی ریال مادرید خواهد شد و در
عوض کاسیاس به یکی از تیمهای لیگ ب رتر
انگلیس م یپیوندد .داوید دخیا در این فصل
نمایشهای فوقالعادهای درون دروازهی یونایتد
ارائه داده و بسیاری معتقدند که او باید بهجای
کاسیاس دروازهبان اول تیم ملی اسپانیا باشد.



گوارديوال،گزينهیجانشينيپيگرينيدرسيتي

نشريهی مترو ادعا کرد ،در صورتي که
عملکرد مانویل پيگريني مدي ران باشگاه
منچسترسيتي را متقاعد نکند ،آنها در
تابستان آينده ب راي به خدمت گرفتن پپ
گوارديوال اقدام خواهند کرد .تکسیکی
بگیریستاین و فران سوریانو ،مدی ران سیتی،
در زمان حضور گواردیوال در بارسا ،در این
باشگاه حضور داشتند و رابطهی نزدیکی با
این مربی دارند .آنها معتقدند که سرمربی
فعلی بایرن م یتواند رویای شیخ منصور،
مالک منچسترسیتی ،در مورد موفقیت این
تیم در چمپیونزلیگ را عملی کند .گواردیوال
در سالهای  2009و  2011با بارسا قهرمان
چمپیونزلیگ شد و در اسپانیا و آلمان،
قهرمانی لیگ را جشن گرفت .پیگرینی
که در تابستان  2013سرمربی سیتی شد ،با
این تیم قهرمان لیگ برتر شد؛ اما تیم او

فصل گذشته در مرحلهی یک هشتم نهایی
چمپیونزلیگ ،با شکست از بارسا ،از دور
رقابتها کنار رفت .آنها این فصل هم در
لیگ قهرمانان نتایج بسیار ضعیفی گرفتند
و در پایان شب چهارم مرحلهی گروهی،
با دو امتیاز در قعر جدول قرار دارند .گفته
م یشود باشگاه منچسترسیتی آماده است
تا در صورت ناکامی دوبارهی پیگرینی ،در
تابستان بار دیگر ب رای به خدمت گرفتن
گواردیوال ،اقدام کند .یک منبع آگاه در باشگاه
منچسترسیتی به مترو گفت« :تکسیکی و
فران رابطهی بسیار خوبی با پپ دارند .این
اعتقاد وجود دارد که پپ روزی سرمربی سیتی
م یشود .با توجه به قرارداد گواردیوال با بایرن،
شاید تعجبب رانگیز باشد که در مورد حضور
او در اتحاد صحبت کنیم؛ اما باید دید در
تابستان آینده چه رخ خواهد داد».



اسکولز :دي ماريا
در الدترافورد خوشحال نيست

پل اسکولز ،ستارهی سابق منچستريونايتد،
معتقد است که آنخل دي ماريا از حضور در
الدترافورد ناراضي است .این ستارهی آرجانتینی
که در تابستان گذشته با انتقالی  75میلیون
یورویی از ریال مادرید به منچستریونایتد
پیوست ،در  8دیداری که در لیگ برتر ب رای
این تیم انجام داد ،عالوه بر به ثمر رساندن 3
گول 4 ،پاس گول هم به همتیم یهایش داد.
عل یرغم این نمایشهای خوب ،اسکولز معتقد
است که دی ماریا یکی از بازیکنانی است که
باید در دیدارهای بعدی ،نمایشهای بهتری

ارائه بدهد .او به خب رنگاران گفت« :نگرانی من
این است که بازیکنان منچستریونایتد اندکی
حس و حال الزم را ندارند .وقتی ب رای حضور
در تلویزیون ب رای دیدار ریال-لیورپول آماده
م یشدم،هایالیت بازیهای فصل قبل ریال
را دیدم .در آنها ،دی ماریا دایما لبخند به
لب داشت و با رونالدو خوشحالی بعد از گول
را انجام م یداد .او حاال در منچستریونایتد به
آن اندازه خوشحال نیست .فکر م یکنم این
احساس در بین همهی بازیکنان تیم وجود
دارد».

نوکمپ ،به بهت رین گولزن تاریخ اللیگا در
بازیهای خانگی بدل شد.
مسی با زدن  24گول در بازیهای خارج از
خانه در فصل  ،2013-2012به بهت رین گولزن
تاریخ اللیگا در بازیهای خارج از خانه بدل
شد.
او با گو لزنی در  15بازی خارج از خانه (24
گول) در فصل  ،2013-2012از این لحاظ
رکورددار است.
با زدن  28گول در دور برگشت اللیگای
 ،2012-2011از این لحاظ رکورددار شد .رکورد
بی شت رین گول زده در دور برگشت یک فصل.
در فصل  2012-2011با زدن  50گول و دادن 15
پاس گول ،به تنها بازیکنی در ف وتبال اسپانیا
بدل شد که رکورد گو لزنی و دادن پاس گول را
در آن واحد در یک فصل بهدست آورده است.
با زدن  50گول در اللیگا 14 ،گول در لیگ
قهرمانان 3 ،گول در سوپرجام اسپانیا 1 ،گول
در سوپرجام اروپا و  2گول در جام باشگاههای
جهان و با مجموع  75گول زده ،رکورد گو لزنی
در ف وتبال اروپا در یک فصل را در اختیار دارد.
مسی با گو لزنی در  19هفتهی متوالی (30
گول) در فصل  ،2013-2012بین هفتههای 11
تا  ،29در ف وتبال اسپانیا رکورددار است.

سوارز:تاکتيکهاي
مورينيو را دوست ندارم

لویيز سوارز ،مهاجم بارسا ،تاکتي کهاي ژوزه مورينيو در پيروزي
فصل گذشته مقابل ليورپول را مورد انتقاد قرار داد .چلسی
در هفتههای پایانی فصل گذشتهی لیگ برتر ،توانست با
گولهای دمبا با و ویلیان ،لیورپول را شکست بدهد .در پایان
آن دیدار ،ب رندان راجرز ،سرمربی لیورپول ،مورینیو را به «پارک
کردن دو بس مقابل دروازهی تیمش» ،متهم کرد.
سوارز هم که در تابستان از لیورپول به بارسا پیوست ،معتقد
است که تاکتی کهای مورینیو ،عل یرغم مؤثر بودن ،ناراحت
کننده است .او در کتاب زندگ ینامهاش نوشت« :هر مرب یای
روشهای خودش را دارد؛ این ب رای من مهم نیست .اما من
شیوهی او را دوست ندارم؛ تلف کردن وقت از ابتدای بازی.
از خودم م یپرسم که چرا او از دقیقهی اول این کار را انجام
م یدهد؟ حتا از یکی از بازیکنان او این موضوع را پرسیدم و او
به من گفت« ،م یخواهی من چه کار کنم؟ اگر این تاکتیک
کمک م یکند تا ما بهتر بازی کنیم ،ما این کار را م یکنیم.
چه کار دیگری م یتوانم انجام دهم؟ اگر آنطور که سرمربی
م یخواهد ،بازی نکنم ،او به من بازی نم یدهد».
ما در خانه بازی م یکردیم و تساوی هم ب رای ما خوب بود.
انتظار نداشتم چلسی ب رای تساوی بازی کند؛ تنها پیروزی به
آنها کمک م یکرد .ب رای آنها تلف کردن وقت خوب نبود.
این را نم یفهمیدم .ما خوب بازی نکردیم؛ اما کار بی شتری
نم یتوانستیم انجام بدهیم .آنها با  10بازیکن دفاع م یکردند
و بی شتر آنها در محوطهی جریمه بودند .ما تالش م یکردیم
تا با گردش توپ ،آنها را از جل و دروازه کنار بزنیم؛ اما هر
بار مدافعی کنار م یرفت ،بهسرعت بازیکن دیگری جانشین
او م یشد».

تورهفروشينيست

مانویل پيگريني ،سرمربي منچسترسيتي ،اعالم کرد که عل يرغم
نمايشهاي نه چندان درخشان ،يحيي توره در اين فصل ،اين
باشگاه قصد فروش اين مل يپوش ساحل عاجي را ندارد .در
تابستان گذشته شایعاتی در مورد نارضایتی توره از حضور در
سیتی منتشر شد و نمایشهای او در این فصل نیز انتقادهای
زیادی را به همراه داشت؛ اما پیگرینی تأکید کرد که قصد دارد این
بازیکن را حفظ کند.
او به خب رنگاران گفت« :گزارشهای زیادی در مورد یحیی به
گوش م یرسند؛ در مورد اینکه فروخته خواهد شد؛ اما در این
باشگاه هیچ صحبتی در این زمینه صورت نگرفته است .او بازیکن
بسیار مهمی ب رای ماست» .سیتی امروز در لیگ ب رتر مقابل
کویینزپارک رنجرز قرار خواهد گرفت و پیگرینی تأیید کرد که
ونسان کمپانی ،کاپیتان تیمش ،به دلیل مصدومیت این دیدار را از
دست خواهد داد« :او از ناحی هی عضلهی پشت ساق پا آسیب دیده
است .مصدومیت او جدی نیست؛ اما نم یدانم او ب رای دیدارهای
ملی هفتهی آینده آماده خواهد بود یا خیر».

رودريگز:مورينيواز
تحقيربازيکنانشاباييندارد

فرانسيسکو رودريگز ،سرمربي آلمريا به
انتقاد از ژوزه مورينيو و کريستيانو رونالدو
پرداخت .مورینیو در ریال مادرید موفق شد
یک اللیگا و یک کوپا دل ری کسب کند؛
ولی با مطبوعات اسپانیا بهصورت مستقیم،
یا از طریق دستیارانش بهشدت درگیر شد.
رودریگز مدعی شد که مورینیو هیچ ابایی از
تحقیر بازیکنانش ب رای رسیدن به موفقیت
ندارد .او گفت« :همهی ما م یدانیم که
مورینیو بهترین بازی را از تیمش م یگیرد؛
ولی شاید روی تیم از لحاظ اخالقی تأثیر

مثبتی ندارد .بارها دیدهایم که او ابایی از
تحقیر بازیکنانش ندارد» .رودریگز سپس در
انتقاد از رونالدو به تمجید از مسی پرداخت
و گفت« :مسی همیشه از همتیم یهایش
ب رای جوایزی که در طول فوتبالش کسب
کرده ،تشکر م یکند .تنها کسی که من
م یشناسم که از گرفتن جوایز انف رادی
خوشحال م یشود و در مراسم آن از خود
تعریف م یکند ،کریستیانو رونالدو است.
البته او بازیکن بسیار خوبی است و در اب راز
این موضوع هم خیلی خوب است!»



پيکه :من و آلوس دشمنان زيادي در بارسا داريم

دوربي نهاي خبرنگارها ،جرارد پيکه را در حال
گفتن جمالتي جنجالب رانگيز به دني آلوس
شکار کردند .پیکه ،مدافع اسپانیایی بارسلونا
که افتخارات زیادی در پی راهن تیم ملی و
بارسلونا بهدست آورده ،با حضور لوییس
انریکه به یک نیمکتنشین تبدیل شده و
نتوانسته جایگاه ثابتی ب رای خود بهدست
آورد .در حالی که رابطهی او با باشگاه در
حال تنزل است ،او به همتیم یاش ،دنی
آلوس ،هشدار داده که مثل خود پیکه،
دشمنان مدافع ب رازیلی در باشگاه هم رو به
افزایش است.

در طول تمرینات بارسلونا در روز جمعه،
ویدیویی از سوی  Welaboمنتشر شد
که در آن پیکه به آلوس گفت« :دنی ،تو
اینجا دشمنان زیادی داری .مثل من خواهی
شد» .شایعات زیادی مبنی بر جدایی دنی
آلوس در تابستان با پایان قراردادش با
بارسلونا شنیده م یشود و تعدادی از تیمهای
لیگ برتری خواهان جذب او هستند .با این
حال ،روزنامهی موندو دیپورتیوو ،نزدیک به
باشگاه بارسلونا ،این صحب تها را رد کرده و
عنوان کرده که پیکه در حال شوخی کردن
با آلوس بوده است.



آگوئرو:
تاقهرمانيچمپيونزليگدرسيتيميمانم

سرخيو آگوئرو ،مهاجم منچسترسيتي عنوان
کرد که قصد دارد تا کسب ليگ قهرمانان در
سيتي بماند .با شکست سیتی مقابل زسکا
مسکو ،احتمال صعود آنها از گروهشان
بهشدت پایین آمد؛ ولی آگوئرو مطمئن است
که آنها م یتوانند به دور حذفی صعود کنند.
او در مصاحبه با دیلی میل گفت« :شاید
چهار سال دیگر هم در اینجا ماندم که
در مجموع 8 ،سال بشود .تا موقعی که
قهرمان چمپیونزلیگ شویم ،م یمانم .در
این شرایط ،آسان است که تقصیرها را
بر گردن یک نفر انداخت؛ ولی وقتی در
مرحلهی گروهی خوب کار نکردهایم ،باید

مثل یک تیم این موضوع را قبول کنیم.
مرحلهی گروهی لیگ قهرمانان وقتی به
جدول لیگ قهرمانان نگاه م یکنید ،مطابق
با انتظارات ما نیست .ما سیتی واقعی را تا
به اینجا در اروپا ندیدهایم؛ ولی هنوز حداقل
دو بازی دیگر پی شرو داریم تا بتوانیم سیتی
واقعی را به همه نشان دهیم .فکر م یکنم
اگر اوضاع را برنگردانیم ،این دوره به عنوان
ضعی فترین حضور باشگاه در لیگ قهرمانان
محسوب شود؛ ولی من سالهاست که در
فوتبال هستم و م یدانم که اینطور اتفاقات
رخ م یدهند و م یتوان اوضاع را تغییر داد».
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