نهادسازی و اصولگرایی
در حکومت وحدت ملی

نهادسازی و اصولگرایی به عنوان یک اصل پذیرفته شده ،اساس حکومتداری
را در قاموس دموکراسی معاصر تشکیل میدهد و به حیث یک تکلیف رفتاری،
حکومتها مکلف به رعایت آن میباشند .نهادگرایی حکومتداری را در قالب
منطق و اصول به تصویر کشیده و از لغزیدن در ورطهی تخطیهای نهادی به دور
نگهمیدارد.
بر بنیاد تعریف داگالس نورت ،دانشمند مشهور امریکایی ،نهاد عبارت از قواعد
رسمی همچون قوانين ،مقررات و قواعد غيررسمی؛ همانند عرف و عنعنات اند که
تسهيلکننده و شکلدهندهی تعامالت انسانها در يک جامعه ميباشند ...صفحه3
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امیدواریهای صلح در افغانستان و تهدید دولت اسالمی
همزمان با اینکه پیامدهای ناگوار ناکامی در ایجاد صلح دوامدار در افغانستان
بیشتر از هر زمانی سایهافگنده است ،به نظر میرسد که ایاالت متحده بر اثر
انتقادهای جمهوریخواهان بر رییس جمهور اوباما که عقبنشینی عجوالنه و
پرخطری را در پیش گرفته ،استراتژیاش را از نو تدوین میکند.
اش کارتر ،وزیر دفاع ایاالت متحده ،در جریان دیدارش از افغانستان گفت که
ایاالت متحده در نظر دارد که خروج سربازانش از افغانستان را آهستهتر سازد
و سربازان بیشتری را از آنچه برنامهریزی شده در این کشور نگهدارد ،چون،
حکومت جدید افغانستان همکار و شریک قابلاعتمادتری برای ایاالت متحده
است.
آقای کارتر در جریان یک کنفرانس خبری با رییس جمهور غنی ،نیز ،گفت که
بارک اوباما در نظر دارد که برخی گزینهها را برای خروج سربازان امریکایی
از افغانستان در جریان دیدار اشرف غنی از کاخ سفید در اواخر این ماه مورد
بحث قرار دهد.
حضور نظامی فعالتر ایاالت متحده در افغانستان نه تنها باعث...
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تغییر جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان
احتمال
ِ



سرپرستان
و حکومتداری
غیرقانونی



شهریار فرهمند

انتظار میرفت در حکومت وحدت ملی شاهد تحول و تغییری
بزرگ در امر حکومتداری در افغانستان باشیم .اینکه رویههای
ناکام و اشتباه حکومت قبلی کنار نهاده شوند و فصل جدیدی
از حکومتداری تجربه شود .با توجه به شعارهای رهبران
حکومت وحدت ملی ،همه توقع داشتند که رویههای کهنه
و ناکام حکومتداری کنار نهاده شوند و کارها و گزینشها بر
اساس تخصص و معیارهای قانونی و اصولی صورت بگیرند؛
اما اکنون دیده میشود که سنت حکومتداری رییس جمهور
کرزی به حکومت وحدت ملی نیز سرایت کرده است .حداقل
این رسم در مورد سرپرستان نهادهای دولتی حتا شدیدتر از
حکومت قبلی در حکومت وحدت ملی دیده میشود.
رییس جمهور غنی در مراسم تحلیفش وعده داد که در مدت
چهلوپنج روز اعضای کابینه را معرفی خواهد کرد؛ اما با گذشت
نزدیک به ششماه از آن زمان ،هنوز هم کابینهی افغانستان
ناقص است و بیش از نصف وزارتخانهها با سرپرستان اداره
میشوند .اکنون کم کم صبر مردم و نهادهای قانونی از تداوم
سنت سرپرستی و کابینهی ناقص به سر میرسد .روز گذشته
مجلس سنا از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند که قبل
از سفر به آمریکا اعضای باقیماندهی کابینه را معرفی کنند.
سرپرستی یکی از رویههای حکومتداری رییس جمهور کرزی
بود و اکنون با قوت تمام به حکومت وحدت ملی سرایت کرده
است .بر اساس قانون ،سرپرستان نمیتوانند بیشتر از دو ماه
به عنوان سرپرست در نهادهای دولتی کار کنند؛ اما اکنون
سرپرستان نهادهای حکومت افغانستان ،نزدیک به ششماه
است که به عنوان سرپرست کار میکنند.
«سرپرستی» در حکومت قبلی به یک سنت محکم حکومتداری
تبدیل شده بود .این سنت از نظر قانونی و اصول حکومتداری
خوب با مشکالت جدی مواجه میباشد .از نظر قانونی ،تمام
اعضای کابینه و برخی ریاستهای مهم حکومت باید رای
اعتماد مجلس نمایندگان را به دست آورند .بر اساس مصوبهی
شورای ملی ،سرپرستان وزارتها و ریاستهایی که نیاز به رای
اعتماد مجلس نمایندگان دارند ،فقط دوماه میتوانند سرپرست
بمانند .بر اساس این مصوبه ،هرگونه اجرائات سرپرستان
بیشتر از دوماه غیرقانونی میباشد .این در حالی است که در
حکومت رییس جمهور کرزی سرپرستان وزارتهای حکومت
افغانستان بیشتر از دو سال وظیفه اجرا کردند.
سنت «سرپرستی» تنها از نظر قانونی دچار مشکل نیست،
بلکه این امر از نظر حکومتداری خوب و اصول مدیریت نیز
با مشکالت جدی همراه است .سرپرستان از لحاظ قانونی با
محدودیتهای اجرایی مواجه اند و این امر باعث بنبست یا
کندی امور کاری این مقامها میشود .نهادهایی که از سوی
سرپرستان اداره میشوند ،دچار بینظمی و هرجومرج میباشند
و نظم بروکراتیک آن فرومیپاشد .مقامها کمتر به اقتدار و
صالحیت سرپرستان اعتنا میکنند؛ چون مقام سرپرست موقت
است و کارمندان تحت امر آن نیز میدانند که این مقام بهزودی
اداره را ترک میگوید .تقویت و استمرار سنت «سرپرستی» در
نهادهای مهم حکومتی به ضرر افغانستان است .این امر از
یکسو قانونمداری را در کشور تضعیف میکند و حکومت
را در برابر قوهی مقننه و ارادهی ملت بیاعتنا میسازد و از
سوی دیگر ،باعث تضعیف این نهادها میشود .از نظر قانونی،
سرپرستان صالحیت اجرای وظایف مقامهای رسمی را
ندارند و در موارد مهم کاری از نظر قانونی با محدودیتهای
اجرایی مواجه هستند .افزون بر آن ،در صورت سرپرستی،
ریختوپاشها ،ناهماهنگی و بینظمی در این ادارهها به وجود
میآید و زمینهی هرجومرج را فراهم میسازد .سرپرستها از
نظر قانونی صالحیت یک وزیر را ندارند و اصال نمیتوانند
اقدامات و کارهای مهم را به صفت سرپرست انجام بدهند.
حکومت وحدت ملی نباید این رویه را در پیش بگیرد .رییس
جمهور و رییس اجرایی باید هرچه زودتر اعضای باقیماندهی
کابینه را معرفی کنند و به سنت سرپرستی و حکومتداری
غیرقانونی پایان دهند.

اطالعات روز :یک مقام بلندپایهی حکومتی
امریکا به تازگی گفته که اکنون خواستهای
رییس جمهور افغانستان از سوی باراک اوباما،
رییس جمهور امریکا بررسی میشوند .به گفتهی
او ،اوباما و اشرف غنی در چند هفتهی اخیر با هم
گفتوگوهای زیادی را در مورد روند صلح و امنیت
داشتهاند.
این مقام امریکایی که خواسته نامش فاش نشود،
میگوید که کشورش در مورد سرعت خروج

نیروهایش از افغانستان بازنگری میکند .به
گفتهی او ،اشرف غنی از امریکا خواسته تا در خروج
نیروهایش از افغانستان در دو سال آینده ،عجله
نکند .او میگوید که در حال حاضر خواستهای
اشرف غنی مورد بررسی جدی ادارهی اوباما قرار
دارد.
بر بنیاد برنامهی قبلی رییس جمهور امریکا،
نیروهای امریکایی تا پایان سال  2016افغانستان
را ترک خواهند کرد .مطابق این برنامه ،پس از این

سال حضور امریکا در افغانستان به نمایندگیهای
سیاسی محدود میشود .اما رییس جمهور غنی
چندین بار از امریکا خواست تا در این مورد تجدید
نظر کند.
قرار است رییس جمهور و رییس اجرایی به تاریخ
 24ماه مارچ به امریکا سفر کنند و در این زمینه،
با باراک اوباما گفتوگو کنند .در همین حال،
رسانههای غربی گزارش دادهاند ،احتمال دارد شمار
بیشتری از نیروهای امریکایی در افغانستان تا دو

سال دیگر باقی بمانند.
در حال حاضر حدود  ۱۰هزار سرباز امریکایی در
کشور مستقر اند و احتمال دارد ،این نیروها تا سال
آینده باقی بمانند .گزارش شده است ،امریکا روی
باقیماندن شمار مشخصی از نیروهای ضدتروریسم
خود در کشور نیز فکر میکند .اکنون نزدیک به
 ۲۰۰۰سرباز امریکایی در افغانستان عملیاتهای
ضدتروریستی انجام میدهند.

اتحاديهی حقوقدانان :از خدشهدار شدن مشروعیت نظام نگرانیم

اطالعات روز :مسئوالن اتحادیهی حقوقدانان به
چند تخطی در کشور اشاره کرده و گفتهاند ،نگران
از دست رفتن مشروعیت نظام اند .به باور آنان ،در
حال حاضر قوهی قضايي مورد تأیید شورای ملی
وجود ندارد ،کابينه تکميل نيست و اگر انتخابات
پارلمانى به تعويق انداخته شود ،شوراى ملى نيز
مشروعيت خود را از دست میدهد.
این مسئوالن هشدر دادهاند ،در این صورت ،تمام
نظام نامشروع میشود و این مسئله عواقب ناگواری
ی خواهد داشت .عبدالغفور غيور ،رييس
را در پ 
اتحاديهی حقوقدانان کشور دیروز در یک نشست

خبری در کابل گفت ،رهبران حکومت وحدت ملى
تا کنون به وعدههای خود در مورد اصالح نظام
انتخاباتی عمل نکردهاند.
او افزود که رييس جمهور و رييس اجرایی به
جای اصالح نظام انتخاباتی و برگزارى انتخابات
پارلمانى ،مصروف کارهاى ديگر اند و این
نشاندهندهی کمعالقگی آنان به این زمینه
است .اما رییس جمهور و رییس اجرایی گفتهاند،
به اصالح نظام انتخاباتی متعهد اند و کمیسیون
اصالحات انتخاباتی در آیندهی نزدیک ایجاد
میشود.

با اینحال ،گلاحمد مددزى ،معاون اتحاديهی
حقوقدانان گفت ،با گذشت ششماه از روی
کار آمدن حکومت وحدت ملی ،هنوز نشانى از
اقدامهای عملى در مورد اصالح نظام انتخاباتی
دیده نشده است .او افزود ،زمان برگزاری انتخابات
پارلمانی نزدیک شده و با توجه به عملکرد غنی و
عبداهلل ،ارادهی قوی برای برگزاری این انتخابات در
وقت معین آن وجود ندارد.
مطابق قانون اساسی ،انتخابات پارلمانی باید به
تاریخ دوم ثور سال آینده برگزار شود؛ اما رییس
کمیسیون مستقل انتخابات پیشتر گفت ،به دلیل

عدم آمادگی و نبود بودجهی کافی ،احتمال دارد
این انتخابات به تعویق انداخته شود .با اینحال،
اتحادیهی حقوقدانان باور دارد ،سران حکومت
وحدت ملی در این زمینه وقتتلفی میکنند.
مسئوالن این اتحادیه گفتند ،اشرف غنی و عبداهلل
باید هرچه عاجل برای اصالح نظام انتخاباتى گام
بردارند و در غیر آن ،بحران جدیدی افغانستان را
تهدید خواهد کرد .آنان همچنان هشدار دادهاند ،اگر
رییس جمهور و رییس اجرایی در این زمینه بهموقع
عمل نکنند ،به همکارى ساير نهادهاى مدنى و
مردم ،حاکميت قانون را به زور ملت برقرار میکنند.

وزارت صحت :برنامهی واکسین پولیو آغاز شد

اطالعات روز :مسئوالن وزارت صحت عامه
از راهاندازی برنامهی واکسین پولیو خبر داده
و گفتهاند ،این برنامه در  28والیت تطبیق
میشود .بر اساس معلومات آنان ،در این
برنامهی سه روزه ،حدود هشت میلیون کودک
واکسین و به هفت میلیون کودک هم ویتامین
 Aداده میشود .این ویتامین برای تقویت بدن
کودکان در برابر امراض مفید است.

اما شش والیت و شانزده ولسوالی کشور به
دلیل مشکالت اقلیمی از این برنامه مستفید
نمیشوند .والیتهای پنجشیر ،بادغیس ،هرات
و غور و تعدادی از ولسوالیهای جنوبی از این
برنامه بیبهره میمانند .اما دور دیگر برنامهی
تطبیق واکسین یکماه بعد آغاز میشود و در
این دور والیتهای محروم تحت پوشش قرار
میگیرند.

فلج اطفال نوعی بیماری ویروسی است که از
انسان به انسان منتقل میشود .این بیماری
کودکان را از ناحیهی پا فلج میکند .بیماری
فلح کودکان در افغانستان ،پاکستان و نایجریا
تا کنون به طور کامل ریشهکن نشده است.
کودکان در گذشته به دلیل ناامنی و مشکالت
اقلیمی از تطبیق این برنامه محروم شدهاند.
طالبان در برخی از والیتهای ناامن ،از جمله

هلمند ،مانع عملیشدن برنامهی واکسین پولیو
شدهاند .تنها در والیت هلمند ۳۵۰هزار کودک
به دلیل ممانعت گروه طالبان واکسین نشدهاند.
با این حال ،مسئوالن وزارت صحت عامه
میگویند ،امسال تهدید در برابر واکسین پولیو
کم است و حدود پنجاه هزار تن برای تطبیق
این برنامه به روستاها و شهرها میروند.

افغانستان پنج میلیون دالر به القاعده داده است

اطالعات روز :روزنامهی نیویارک تایمز
گزارش داد ،حامد کرزی در زمان حکومتش
برای رهايى عبدالخالق فراهى ،سفير سابق
ربودهشدهی افغانستان در پاکستان ،به القاعده
پنج ميليون دالر پرداخت کرده است .در این
گزارش آمده است ،از این مبلغ ،یک میلیون
آن از سوی استخبارات امریکا به گونهی سری
پرداخته شده است.
بر اساس این گزارش ،در آن زمان اسامه بن
الدن ،رهبر القاعده ابراز نگرانی کرده بود که
امریکاییها از پرداخت این پول آگاه نباشند
و برای ردیابی او از آن کار نگیرند .پرداخت
پنج ميليون دالر برای رهایی فراهى زمانى
افشا شد که نيروهاى ويژهی امريکايى در

شهر ايبتآباد بر منزل اسامه بن الدن حمله
کردند و او را کشتند .در گزارش نیوریاک تایمز
آمده است ،اين معلومات از اسناد به دست آمده
از خانهی اسامه بنالدن به دست آمده است.
بر اساس این گزارش ،از این مجموع ،چهار
ميليون دالر آن از سوى کشورهاى ديگر براى
رهايى فراهى پرداخت شده است .فراهى،
سفير سابق افغانستان در اسالمآباد به تاريخ
اول ميزان سال  ،١٣٨٧از حياتآباد شهر
پشاور توسط افراد مسلح ربوده شد .رانندهی
او در این رویداد به ضرب گلوله به قتل رسيد.
سپس آقای فراهی دو سال قبل ،بعد از پراخت
پنج میلیون دالر به گروه تروریستی القاعده ،به
تاريخ  ٢١عقرب سال  ١٣٨٩رها شد.

امضای قرارداد همکاری میان افغانستان و ازبکستان

اطالعات روز :سرپرست وزارت فواید عامه
و سفیر ازبکستان دیروز در کابل یک قرارداد
جدید همکاری در زمینهی خط آهن امضا
کردند .این قرارداد سهساله است و مطابق آن،
حکومت در یکسال آینده  19میلیون دالر را
برای فراهمآوری خدمات بهتر در این زمینه به
حکومت ازبکستان پرداخت خواهد کرد.
نورگل منگل ،معین تخنیکی و سرپرست
وزارت فواید عامه دیروز هنگام امضای این
قرارداد در کابل گفت ،ازبکستان در سهسال
آینده در بخشهای بهرهبرداری ،حفظ و
مراقبت و آموزش کارمندان خط آهن حیرتان-
مزار شریف با حکومت همکاری میکند.

هزینهی این پروژه از بودجهی وزارت فواید
عامه پرداخت میشود .افغانستان و ازبکستان
توافق کرده که پس از این ،تاجران افغان حق
انتقال کاالی تجاریشان را از طریق خط
آهن حیرتان-مزارشریف به کشورهای آسیای
مرکزی ،از جمله روسیه ،دارند .نگهداری و
مسایل تخنیکی مربوط به این خط آهن و
آموزش تیوری و عملی  ۵۰تن از کارمندان
افغان نیز در این توافقنامه گنجانده شد ه است.
یادگار خواجه شادمانوف ،سفیر ازبکستان
در کابل دیروز گفت ،با امضای این قرارداد،
ازبکستان برای چهارمین سال در راستای
بهرهبرداری درست و ارائهی خدمات در این

پروژه با افغانستان همکاری میکند .او افزود،
کشورش همکاری خود را در این زمینه با
افغانستان در آینده گسترش میدهد.
افغانستان در بین کشورهای جهان ،دارای
کمترین خط آهن است .اکنون کشورهای
همسایه ،از جمله چین ،ایران و هند هزاران
کیلومتر راه آهن دارند ،ولی در در افغانستان
در حدود  ۷۵کیلومتر خط آهن در شمال وجود
دارد .ایجاد خط آهن برای رشد اقتصادی و از
لحا ظ حملونقل کاال ،ترانزیت و سهولت از
اهمیت ویژه برخوردار است.
قرار است در سالهای آینده بین افغانستان،
چین ،قرغیزستان ،تاجیکستان و ایران یک

خط آهن ایجاد شود .نورگل منگل ،سرپرست
وزارت فواید عامه پیشتر گفت ،مطالعات
تخنیکی و اقتصادی این خط آهن تا سرطان
سال  ١٣٩۵به پایان میرسد .طول این خط
آهن  2100کیلومتر ارزیابی شده و عرض آن
 123سانتی در نظر گرفته شده است.
حدود  ۱هزار و  ۱۵۰کیلومتر این خط آهن
از خاک افغانستان میگذرد .قرار است این
خط آهن از شهر کاشغر چین آغاز و با عبور از
قرغیزستان و تاجیکستان ،وارد شیرخان بندر
والیت قندوزشود که از راه والیتهای شمالی
به هرات برسد و از طریق منطقهی شام تیغ
این والیت ،به ایران وصلشود.

افراد مسلح باز هم مسافران هزاره را ربودند

اطالعات روز :طالبان صبح دیروز  10مسافر
هزاره را از مربوطات والیت غزنی ربودند .این
افراد کارگرانی بودند که از کابل به سوی
ولسوالی جاغوری میرفتند تا جشن نوروز را
با خانوادههایشان سپری کنند .محمدعلی
احمدی ،معاون والی غزنی به روزنامهی
اطالعات روز گفت« :مخالفان مسلح

سرنشینان دو موتر نوع سراچه را از مناطق
«شاهباز و نوغی» ولسوالی اندر والیت غزنی
ربودند که تمامشان افراد عادی اند».
او گفت ،سپس افراد مسلح  9تن از این
مسافران را رها کردهاند؛ اما از سرنوشت یک
تن دیگر آنان هنوز اطالعی در دست نیست.
احمدی افزود ،منطقهای که مسافران از آنجا

ربوده شدهاند ،کمینگاه طالبان است و آنان
همواره در این ساحه مسافران را آزار و اذیت
میکنند .بیست روز پیش نیز  31مسافر از
شاهراه کابل-قندهار از سوی افراد مسلح
نقابپوش ربوده شدند و تا هنوز از سرنوشت
آنان خبری نیست .در همین حال ،باشندگان
والیت غزنی از حکومت خواستهاند تا برای

جلوگیری از چنین وقایع ،پاسگاههای امنیتی را
در شاهراههای کشور افزایش دهد .رحمتاهلل،
یکی از باشندگان والیت غزنی تأمین امنیت
شهروندان را از وظایف اساسی حکومت خواند
و گفت ،نهادهای امنیتی نگذاراند دامنهی
فعالیت ربایندگان گسترش یابد.

نهادسازی و اصولگرایی در حکومت
وحدت ملی

نهادسازی و اصولگرایی به عنوان یک اصل پذیرفته
شده ،اساس حکومتداری را در قاموس دموکراسی
معاصر تشکیل میدهد و به حیث یک تکلیف رفتاری،
حکومتها مکلف به رعایت آن میباشند .نهادگرایی
حکومتداری را در قالب منطق و اصول به تصویر
کشیده و از لغزیدن در ورطهی تخطیهای نهادی به
دور نگهمیدارد.
بر بنیاد تعریف داگالس نورت ،دانشمند مشهور
امریکایی ،نهاد عبارت از قواعد رسمی همچون قوانين،
مقررات و قواعد غيررسمی؛ همانند عرف و عنعنات اند
که تسهيلکننده و شکلدهندهی تعامالت انسانها در
يک جامعه ميباشند .نورت با تفکیک بین سازمان و
نهاد ،سازمانها را به بازيگران و نهادها را به قوانين
بازي تشبيه ميکند .
بر اساس اصل نهادی ،هر حکومت شکل و محتوای
عملکرد خود را مطابق به قواعد رسمی ،همانند قانون
اساسی ،لوایح ،مقررات و قواعد غیررسمی همچون عرف
و عنعنات ،عیار میسازد .هرگونه عملکرد خالف اصول
نهادی مجاز نیست و خالف پنداشته میشود .در این
نوشته ،عملکرد حکومت وحدت ملی در قالب اصول
نهادگرایی با در نظرداشت اصل بیطرفی و معیارهای
تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد.
الف -قواعد رسمی
به اساس تعبیر نورت ،نهاد یا قواعد بازی در واقع همان
چهارچوب اساسی حکومت است که با توسل به منطق
و اصول پذیرفتهشده ایجاد و موازین طرحشده مبنی بر
اصول تمام عملکردهای حکومت میباشد.
ِ
عوامل نهادی نظیر قوانین و مقررات متضمن تشکیل
یک حکومت مقتدر متکی بر سازههای دموکراتیک و
اصول ساختاری میباشد .در اینگونه نظامها ،مشروعیت
برگرفته شده از قانون اساسی و عملکردها منطبق بر
قوانین ،مقررات ،عرف و عنعنات ملی است .زعامت از
طریق انتخابات شفاف و سالم توسط مردم تعیین شده و
زعیم ،خود را ملزم به پاسخگویی در مقابل مردم میداند.
در افغانستان قانون اساسی مبانی و اصول حکومتداری
را تعریف کرده و سازههای سیاسی را در قالب و نظم
یک نظام ریاستی مطرح نموده است .در ضمن ،پیروی
از احكام قانون اساسی نه تنها وجیبهی حکومت ،بلکه
تمام مردم افغانستان دانسته شده است  .قوانین و مقررات
دیگر که در روشنایی قانون اساسی تدوین شده ،هریک
به نوبت خود به منظور پیشبرد امور محولهی مربوط به
حکومت وضع گردیده است.
طبق اصول مدون افغانستان ،ایجاد حکومت از طریق
رایگیری آزاد ،عمومی ،سری و مستقیم در نتیجهی

کسب آرای بیش از پنجاه درصد رایدهندگان پیشبینی
شده است  ،ولی حکومت وحدت ملی شکل دیگری از
نظام سیاسی است که شرح آن در اصول مدون افغانستان
به چشم نمیخورد .نادیده نباید گرفت که توافق به هر
منظوری صورت گرفته میتواند ،ولی محتوای توافق به
هیچوجه در تناقض با قانون اساسی نمیتواند باشد.
تشکیل حکومتها به منظور تسهیل امور روزمرهی
شهروندان و حفظ ثبات ،استقالل و تمامیت ارضی یک
کشور است؛ اما پیشبرد امور نیز باید در یک چهارچوب
اصولی صورت گیرد .در غیر آن ،هرگونه اقدامی باعث
برهمزدن شیرازهی نظم اجتماعی گردیده و بینظمی بار
میآورد .از طرف دیگر ،ساختار اصولی ،مدیریت منطقی
و در نظر گرفتن سلسله مراتب برای پیشبرد امور و

صرفا در یک پست وظیفه اجرا کند و از لحاظ عرفی،
به منظور سهلسازی و شفافیت ،برای پیشبرد امور هر
بخش ،یک اداره ایجاد میشود.
بدون در نظرداشت نحوهی ایجاد حکومتها و مبانی
قانونی آن ،رعایت اصول نهادی یک اصل غیرقابل
معاوضه است که تحت هیچ شرایطی نمیشود از آن
عدول کرد .ولی آنچه که در حکومت وحدت ملی دیده
میشود شکل دیگری از نهادگرایی است؛ برای پیشبرد
یک امر ،چندین شخص و یک شخص در عین زمان به
چندین وظیفه گماشته شده است .به عنوان مثال ،برای
پیشبرد امور سیاست خارجی ،نهادی به نام «وزارت
خارجه» و چندین فرد برای سیاستگذاری خارجی
توظیف شدهاند .شاکر کارگر ،نمایندهی خاص در امور
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افغانستان به حیث یک کشور جهان سومی ،ضرورت
به نمایندهی فوقالعاده در امور هر کشور ندارد .دوم،
عمکرد این بستها ،موازی با اجرائات وزارت خارجه
است و در قدم سوم ،اگر رهبری حکومت وحدت ملی
برای آرامش و رضایت خاطر بعضی از سیاسیون ضرورت
ایجاد چنین بستهایی را احساس میکند ،حداقل در
تفاهم و هماهنگی با دستگاه دیپلماسی کشور که همانا
وزارت خارجه است ،صورت گیرد .اگر در توانایی رهبری
وزارت خارجه تردیدی وجود دارد ،چه بهتر که یکی از
نمایندههای فوقالعاده ،زمام امور این وزارت را به دست
گیرد .در غیر آن ،نحوهی ایجاد این بستها از لحاظ
اصولی دچار مشکل و از لحاظ عرفی ،خالف موازین
دیپلماسی است.

در عرف حکومتداری ،در رأس هر اداره و حتا هر مملکتی ،یک فرد قرار دارد.
تصور دو شخص و آنهم با دیدگاه متفاوت ،مثل دو پلنگ در یک باغ است .بر
اساس تحقیقات علمی ،موجودیت دو شخص با یک دیدگاه از نادرات و حتا از
محاالت است ،که در این صورت وجود و بروز اختالف نظر یک امر عادی و حتمی
است.
در کشورهای جنگزدهای چون افغانستان ،در امور داخلی ،مردم آرامی را نسبت
به هر پدیدهی دیگر باارزش دانسته و خواسته و نخواسته به هرنح و ممکن خود را
با شرایط مطابقت میدهند .ام ا ملت افغانستان به حیث ساکنان اصلی و بومی این
کشور ،مستحق اند تا از آنها در مجامع بینالمللی به طور شاید و باید نمایندگی
شود.
تسهیل ارائهی خدمات در حکومتهای قانونمدار ،یک
اصل اساسی است .ساختارها باید بر اساس معیارهای
پذیرفتهشده و منطقی طرح شده و نحوهی عملکرد و
جوابگویی و حسابدهی هر فرد را مشخص سازد .در
غیر آن ،ادارهها با ساختارهای موازی و تداخل وظیفهای،
مؤثریت خود را از دست میدهند و حتا در بسا موارد
مشکلزا نیز میشوند .به منظور رفع این مشکل ،قوانین
افغانستان واحدهای اجراییای را به نام اداره و شخصی
را به حیث فرد مسئول در رأس آن اداره به نام آمر در نظر
گرفته است و کارمندان هر اداره را مکلف به گزارشدهی
به آمر مستقیمش دانسته است.
در قوانین افغانستان هدف از اداره همان وزارتها و
ریاستهاست و مرام از آمر ،کسی که از لحاط سلسله
مراتب تشکیالتی ،در رأس یک موقف وظیفهای قرار
داشته و کارکنان زیر دستش را رهبری میکند  .بر اساس
این قوانین و مقرارت ،هر فرد در عین زمان میتواند

روسیه ،اوکراین ،بالروس و آسیای میانه با صالحیت
گزارشگیری از سفیران افغانستان مقیم این کشورها،
اکلیل حکیمی ،وزیر مالیه به عنوان نمایندهی خاص و
فوقالعادهی رییس جمهور به منظور تنظیم سفر رییس
جمهور و رییس اجرایی به ایالت متحدهی امریکا،
توظیف شدهاند.
در حکومتی که پایههایش بر اصول نهادگرایی و
شایستهساالری استوار است ،گزینش هر فرد در
بستهایی که با درجهی تحصیل و تجربهی کاریاش
مطابقت میکند ،منطقی است ،ولی نحوهی ایجاد و
مدیریت بستها و اجرائات حکومت ،منطق بیشتر در
کار دارد .به طور مثال ،با موجودیت وزارت خارجه به
عنوان یک ادارهی مستقل با تشکیالت کامل در بدنهی
حکومت وحدت ملی ،برای کشوری همچون افغانستان،
ضرورت ایجاد چندین بست نمایندهی فوقالعاده
مطابق اصول نهادی دانسته نمیشود .در گام نخست،

از طرف دیگر ،بر اساس نحوهی عمکلرد فعلی سیستم
سیاستگذاری حکومت وحدت ملی ،وزیر خارجه به
عنوان فرد اول دستگاه دیپلماسی و نمایندهی رییس
جمهور در در رأس وزارت خارجه قرار دارد .آقایان شاکر
کارگر و اکلیل حکیمی هریک با تشکیالت موازی و
صالحیتهای مستقل توسط احکام جداگانه به عنوان
نمایندههای فوقالعادهی رییس جمهور طوری گزیده
شدهاند که هیچگونه تسلسل منطقی بین تشکیالت
نمایندههای فوقالعاده و وزارت خارجه وجود ندارد.
در مهارتهای دیپلماتیک آقای حکیمی و کارگر تردیدی
نیست ،ولی گماشتن یک فرد در عین زمان به عنوان
وزیر برحال و نمایندهی فوقالعادهی رییس جمهور،
اصول نهادگرایی را خدشهدار ساخته و تقرر دیگری
در موجودیت وزارت خارجه در بدنهی حکومت ،توجیه
نهادی ندارد؛ چون هیچگونه تسلسل و هماهنگی بین
اجرائات نمایندههای فوقالعاده و وزارت خارجه وجود

ندارد .به فرض اگر همهی این موارد نادیده هم گرفته
شوند ،حال دیپلماتهای افغانستان در امریکا ،روسیه،
اوکراین ،بالروس و آسیای میانه مکلف به گزارشدهی
به وزیر خارجه است یا نمایندهای فوقالعاده؟ آمر مستقیم
کارمندان در این سفارتخانهها ،وزیر خارجه خواهد بود یا
نمایندههای فوقالعاده؟
اگر به دور از عرف نهادگرایی و اصول دیپلماتیک،
تصور کنیم که وزیر خارجه نمایندهی رییس جمهور
است و آقایون اکلیل حکیمی و شاکر کارگر نمایندههای
فوقالعاده ،پس بر اساس اصول اداری ،نمایندهی عادی
باید به نمایندهی فوقالعاده از اجرائات خود گزارش
دهد ،یعنی که وزیر خارجه با دیپلماتهای افغانستان در
امریکا ،روسیه ،اوکراین ،بالروس و آسیای میانه باید به
نمایندههای فوقالعاده گزارش بدهند؛ امری که نه تنها
در اصول نهادگرایی ،بلکه در هیچ عرفی قابل توجیه
نبوده و ضربهی مهلکی بر پیکر اصولگرایی است.
ب -قواعد غیررسمی :عرف ،عنعنات و مراودات با
آنکه معموال غیرمدون بوده ،ولی نقش اساسی را در
شکلدهی فعالیتهای اساسی ،حکومتها بازی میکنند.
عرف و عنعنات بعضا جنبهی فطری دارند ،ولی اکثرا از
نحوهی عملکرد و ترجیحات جمعی اهل خبره برگرفته
شده است .رعایت این اصول در شکلدهی چهارچوکات
قانونی حکومتها مهم پنداشته شده و بیانگر شکل
ظاهری و تطبیقی عملکرد حکومتها است.
در عرف حکومتداری ،در رأس هر اداره و حتا هر
مملکتی ،یک فرد قرار دارد .تصور دو شخص و آنهم با
دیدگاه متفاوت ،مثل دو پلنگ در یک باغ است .بر اساس
تحقیقات علمی ،موجودیت دو شخص با یک دیدگاه از
نادرات و حتا از محاالت است ،که در این صورت وجود و
بروز اختالف نظر یک امر عادی و حتمی است.
در کشورهای جنگزدهای چون افغانستان ،در امور
داخلی ،مردم آرامی را نسبت به هر پدیدهی دیگر باارزش
دانسته و خواسته و نخواسته به هرنح و ممکن خود را
با شرایط مطابقت میدهند .اما ملت افغانستان به حیث
ساکنان اصلی و بومی این کشور ،مستحق اند تا از آنها
در مجامع بینالمللی به طور شاید و باید نمایندگی شود.
نمایندگی دو فرد از یک مملکت که خود را همردیف
و معادل همدیگر میدانند ،در محافل رسمی بینالمللی
در قالب کدام عرف نهادی ،دیپلماسی یا حکومتداری
میگنجد؟ سفر پر طمطراق عالیجنابان و حضور
همزمانشان با یکی از نمایندههای کشورهای خارجی
در نشستهای خبری در کنفرانس لندن در ماه قوس
سال  ،1393شهرهی شهر شده و فصل جدیدی را در
صفحهی خالفورزی از اصول نهادگرایی و دیپلماسی
رقم زد.
از طرف دیگر ،نهادگرایی حکم میکند تا اسرار
حکومتداری مربوط به نهادهای حکومتی باشند ،نه
ادارههای سومی .آنچه معلوم است ،اعتماد شخص اول
مملکت بر بعضی از افراد و نهادهای خیریهی داخلی،
دسترسی آنها به اسرار حکومت و صالحیتشان در
تعیین مقامهای عالیرتبهی دولتی را به حدی باال برده
که حتا مصاحبه با افرادی که قرار است در پستهای
کلیدی چون معینیتها و ریاستهای عمومی استخدام
شوند ،در این نهادها صورت میگیرد .افرادی که برای
مصاحبه به این نهاد خواسته شده ،یادآوری میکنند که
این دفاتر تحت نام مؤسسهی خیریه و دفاع از حقوق زن
فعالیت میکنند ،ولی در واقع طراح خطوط اساسی و خط
مشی حکومت وحدت ملی اند.
با در نظرداشت موارد فوق ،میتوان گفت که رعایت
موازین نهادسازی و اصولگرایی در عملکرد حکومت
وحدت ملی تا اکنون منحیث یک اصل پنداشته نشده
و بیشتر اجرائات بر وفق تمایالت فردی و ترجیحات
جانبی صورت گرفتهاند ،با آنهم گذشت زمان شیوههای
عملکرد و رهبری حکومت وحدت ملی را بیشتر
مشخص خواهد ساخت.
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افغانستانو
پاکستان؛ اتحاد در
برابرطالبان
بوریس ساودیان
آژانس اطالعاتی ریگنوم
بخش دوم و پایانی

احساس میشود که حلقهی اطراف طالبان ،فشرده میشود .در این صورت ،طالبان با
انعطافپذیری بیشتر ،مجبور به نشستن پای میز مذاکره خواهند بود .حساب کار در
اینجاست که پس از حملهی تروریستی در مدرسهای در پشاور ،اشرف غنی به تالش افتاده
تا با استفاده از این موقعیت ،روابط کشور را با پاکستان به طور چشمگیر تغییر دهد .ارتش
پاکستان و سازمان استخباراتی این کشور ( )ISIنیز عالقهمند به حفظ رابطه با افغانستان به
رهبری اشرف غنی است که مخالفان نیز به صورت مخفیانه او را حمایت میکنند.
در جریان کنفرانس خبری اخیر در کابل که در آن اشتون کارتر ،وزیر دفاع ایاالت متحدهی
آمریکا نیز شرکت کرده بود ،رییس جمهور افغانستان با اشاره به روابط افغانستان با پاکستان
گفت« :در طول  36سال جنگ بدون وقفه در افغانستان ،معلوم شد که این جنگ هیچوقت
برای کشورهای جهان خوشآیند نبوده است .رویکرد ما سازنده است .ما امیدواریم ،مسیر ما
به نتایج قابل قبول منجر شود؛ اما نمیتوانیم پیش از انجام کار ،از نتایج آن چیزی بگوییم».
پیش از این ،اسالمآباد نیز به بهبود روابط میان دو کشور اشاره کرده بود .نواز شریف،
نخستوزیر پاکستان گفته بود« :افغانستان ،دشمن ما نیست .دشمن ما آنهایی اند که تا
دیروز از طرف ما حمایت میشدند( .اشارهی مستقیم به طالبان)».
خب ،اینهم بخشی از واقعیت است .همانطور که تصور میشود ،موضوع بازی هم اکنون
طالبان است .برخی از افراد طالبان البته که به تماس و رفتن پای میز مذاکره ،چراغ سبز
نشان دادهاند ،طوری که اخیراً قاری دینمحمد (یکی از سران طالبان) برای چندین روز
مشغول مذاکره با جانب پاکستان بود .اما عدهی دیگری از رهبران طالبان ،همانطور
که قب ًال نیز موضعشان را آشکارا بیان کردهاند ،هنوز هم حاضر نیستند با مقامهای دو
کشور ارتباط برقرار کنند .بخشی از دستگاه رهبری فعال جنبش که بیشتر با «القاعده» و
جنگجویان بینالمللی در تماس بودند ،اغلب نابود شدهاند.
چه چیزی در آینده اتفاق خواهد افتاد و منتظر چه چیزی باید بود؟ در اینجا فقط به یاد
داشته باشیم که هرچند پشتونهای قبیلهی احمدزی که اشرف غنی نیز مربوط به آن است،
بیشتر عمر خود را در غرب سپری کرده و در غرب کار کردهاند .بنابراین ،اکنون اشرف
غنی امکان ندارد که درک نکند ،بسیاری از رژیمهای افغانستان سعی و تالش کردند تا با
قراردادن یک پشتون در رأس رهبری کشور ،اکثریت قریب به کل طالبان را تحت کنترول
داشته باشند .با اینحال ،قدرت همبستگی قبیلهای و سنت احترام و افتخار به مجموعهی
«پشتونوالی» به آنها این اجازه را داده است تا از «حکومت تا حکومت» در رأس قدرت
باقی بمانند .چنین ایدهای تا حد زیادی همچون صفات شخصیتی و عشق به آزادی در میان
این مردم ،ریشه گرفته است .ا.ای .سنی سار ُیف ،پژوهشگر مسایل نظامی و شرقشناس
برجستهی روس از زبان یکی از پشتونها که در پاسخ به یک انگلیسی گفته ،نقل قول
میکند که «ما فقط فقیریم .ما خون دادهایم .این امور داخلی ماست؛ اما ما همیشه افغانیم
و مهمتر از همه ،ما آزادیم».
و یک نکتهی دیگر :مشخص است که هرنوع جنگ طوالنیمدت با خشونت نظام علیه
مردم همراه است و در بسیاری از موارد ،این رویکرد خشن و انزجارآمیز ،با استفادهی مستقیم
از زور فیزیکی همراه میشود .آمریکاییها و متحدان غربی آنها در طول اقامت خود در
افغانستان ،برای خود دشمنان زیادی از پشتونهایی که طالب هستند ،خریدند .اگر در
شرایط عادی پشتونها به حضور خارجیها خوشآمد میگویند و به آنها توجه میکنند؛ اما
یکنوع بیاعتمادی عمیق در پشت این خوشآمدگویی آنها نهفته است و در حال حاضر،
این دشمنی و تالش برای مقابله [با خارجیها] از حس نفرتی که در وجود آنها [پشتونها]
است ،تغذیه میکند .چنین احساساتی ،ممکن است برای کوتاهمدت ،متوقف شود؛ اما تا هنوز
هیچکسی موفق نشده است تا این حس را از حافظهی انسان پشتون به طور کامل پاک کند.

همزمان با اینکه پیامدهای ناگوار ناکامی در ایجاد صلح
دوامدار در افغانستان بیشتر از هر زمانی سایهافگنده
است ،به نظر میرسد که ایاالت متحده بر اثر انتقادهای
جمهوریخواهان بر رییس جمهور اوباما که عقبنشینی
عجوالنه و پرخطری را در پیش گرفته ،استراتژیاش را
از نو تدوین میکند.
اش کارتر ،وزیر دفاع ایاالت متحده ،در جریان دیدارش از
افغانستان گفت که ایاالت متحده در نظر دارد که خروج
سربازانش از افغانستان را آهستهتر سازد و سربازان بیشتری
را از آنچه برنامهریزی شده در این کشور نگهدارد ،چون،
حکومت جدید افغانستان همکار و شریک قابلاعتمادتری
برای ایاالت متحده است.
آقای کارتر در جریان یک کنفرانس خبری با رییس جمهور
غنی ،نیز ،گفت که بارک اوباما در نظر دارد که برخی
گزینهها را برای خروج سربازان امریکایی از افغانستان در
جریان دیدار اشرف غنی از کاخ سفید در اواخر این ماه
مورد بحث قرار دهد.
حضور نظامی فعالتر ایاالت متحده در افغانستان نه تنها
باعث تضعیف روحیهی تروریستها خواهد شد بلکه به
افغانستان و پاکستان در برخورد مؤثر با شورشیان در دو
سوی مرز کمک خواهد کرد .این حضور برای عملیشدن
بعضی وعدههای پاکستان و افغانستان برای بهبود مناسبات
شان ،نیز ،تضمین ایجاد خواهد کرد.
اقدام رییس جمهور غنی برای وارد شدن به گفتوگوهای
مستقیم با رییس ارتش پاکستان که در افغانستان به مزاق
بعضیها خوش نیامد ،از سوی جامعهی بینالمللی به
مثابه برداشتن گام زیرکانه و صادقانه برای ایجاد اعتماد
نگریسته شد .پاکستان به نوبهی خود ،به این حرکت رییس
جمهور غنی از روی حسن نیت ،پاسخ داد و رییس ستاد
ارتش پاکستان ،جنرال راحیل شریف ،و رییس عمومی
آیاسآی ،جنرال رضوان اختر ،از افغانستان دیدن کردند.
در نتیجهی این پیشرفتهای مثبت ،اکنون ،نشانههای
بهبود روابط افغانستان و پاکستان بیشتر مشهود اند.
عواملی مانند حملههای وحشیانهی دهشتافگنان در
افغانستان و پاکستان و پیبردن به جدیبودن تهدیدی که
از سوی ایدیولوژی تندروانه متوجه این منطقه میشود ،در
نزدیک هم آوردن افغانستان و پاکستان کمک کرده اند.
این چالشها چین را واداشته اند که در این روند با پشتیبانی
از مصالحه بین حکومت افغانستان و طالبان ،سهم بگیرد
و این در حالی است که نمایندگان طالبان افغانستان از
بیجینگ دیدار کردهاند .نگرانیهای چین در رابطه به
آموزش مسلمانان تندرو چین و رخنه کردن آنان به خاک
این کشور ،هر روز در حال افزایش اند.
در کنار این موارد ،افغانستان میتواند به مثابه پل زمینی
بین پاکستان و کشورهای آسیای میانه نقش بازی کند.
پاکستان با استفاده از این فرصت میتواند صادرات و
تجارت خود را افزایش دهد و انرژیی را که شدیدا به آن
نیاز دارد از کشورهای آسیای میانه وارد کند.
رییس جمهور غنی در سخنرانیاش به مناسبت روز ملی
معلم در کابل ،طالبان و دیگر گروههای مسلح را «مخالفان
سیاسی» اش خواند ،در حالیکه ،رییس اجرایی ،عبداهلل
عبداهلل ،در جریان یک مالقات با فرماندهان اردو و
پولیس ملی افغانستان ،از حکومت خواست که اصطالحات
«دشمن» و «دوست» را به طور واضح معنا کند .ترس
عبداهلل آن بود که بیاطمینانی در چگونگی برخورد با
شورشیان و حامیان آنها ،بیشتر از این ادامه یابد.

بعضی تحلیلگران نگراناند که
مبادا پاکستان از خالیگاههای
این معامله ،استفاده کند
و عناصر طالبان و گروه
حکمتیار بدون آنکه به
شورش شان پایان بخشند ،در
حکومت کابل سهیم شوند.
این اظهارات شاید با تغییر طبقهبندی طالبان از «یک
گروه تروریستی» به «شورشیان مسلح» همنوا باشد.
این تغییرات در پالیسی منجر به ابتکارات جداگانه ،اما،
هماهنگ صلح توسط امارات متحدهی عربی ،قطر ،ترکیه
و پاکستان شدهاند که ایاالت متحده از آنها پشتیبانی
میکند.
هراسها و نگرانیها
هر تغییر قیمتی دارد و در آن استثنایی وجود ندارد.
پاکستان و افغانستان باید برای واگذار کردن بعضی
امتیازات برای موفقیت این روند ،آماده باشند .و نیز ،آنان
باید فشارهای داخلی و مخالفت از سوی بعضی حلقههای
قدرت را درک کنند.
پیشرفتهای اخیر نشان میدهند که اسالمآباد ،کابل را
در آوردن طالبان بر سر میز مذاکره کمک میکند ،اما
این تالشها باید پس مشاهدهی نتیجه مورد داوری قرار
گیرند .رهبری طالبان تا هنوز بر هما ن خواستهای کالن
خود مانند ،بیرون شدن سربازان خارجی و تغییر قانون
اساسی ،تأکید دارد.
برخیها به این باور اند که پاکستان تا کنون برای تالفی
ابتکارات حسن نیت از سوی افغانستان ،گامی بر نداشته
است .در حالیکه رییس جمهور غنی به خاطر متهم بودن
به انجام معاملهی پنهانی با پاکستان زیر فشار فزاینده از
سوی مردم قرار دارد ،اما ،در برآورده ساختن تعهدات خود
کوتاهی نکرده است .از رییس جمهور غنی نقل شده است
که او نمیخواهد با این موضوع از در دپلوماسی عامه وارد
شود.
این وضع سبب شده است که بعضی تحلیلگران نگران
باشند که مبادا پاکستان از خالیگاههای این معامله ،استفاده
کند و عناصر طالبان و گروه حکمتیار بدون آنکه به
شورش شان پایان بخشند ،در حکومت کابل سهیم شوند.
با توجه به این واقعیت که غنی چیزهای زیادی را رها
کرده ،حمایت مردم از او در حال فروکش کردن است.
به تعلیق در آوردن کمک  400ملیون دالری هند برای
بازسازی یک کارخانهی ترمیم تانک و تجهیزات هوایی،
توافق بر سر همکاریهای بیشتر نظامی با پاکستان و نبرد
با طالبان پاکستان در والیت کنر شامل این موارد میشوند.
در حالیکه ،در بدل آن از سوی پاکستان ،هیچ چیزی به
دست نیاورده است.
برعالوه ،در نتیجهی عملیات نظامی در وزیرستان
پاکستان ،چالشهای امنیتی افغانستان چند برابر شدهاند،
چون ،تروریستها از پاکستان به خاک افغانستان رانده
شدهاند.
در حالیکه بعضی از مردم افغانستان و مقامهای غربی
ارتش پاکستان و نیز بعضی احزاب قدرتمند سیاسی و
مذهبی در آن کشور را به دلیل حمایت از شورشیان در
افغانستان مقصر میدانند ،اکنون نوبت اسالمآباد است که
فراتر از لفاظی معمول ،گام بردارد .تا زمانی که نفوذ این

شبکهها در حلقهی درونی گروههای طرفدار طالبان (و
القاعده) دستنخورده باقی بماند ،وضعیت برای افغانستان
به خاطر رسیدن به یک آیندهی روشن پیچیدهتر میشود.
دولت اسالمی به مثابه یک تهدید مشترک
این اتفاقها در زمانی به وقوع پیوسته اند که پیکارجویان
دولت اسالمی (داعش) در پاکستان و افغانستان نفوذ
کردهاند .القاعده و طالبان شاید با دولت اسالمی
رقابتهایی داشته باشند ،اما نزدیکی ایدیولوژی ،اهداف،
روشها و تاکتیکهای آنها میتواند همهی آنان را زیر
پرچم سیاه داعش گرد هم بیاورد.
رشد سریع دولت اسالمی در افغانستان بعضی از شورشیان-
به ویژه ،کسانی که تمایلی به پیوستن به صلح نداشتند -را
پر از امید و انرژی برای برنده شدن در جنگ کردهاست.
دولت اسالمی در این اواخر گسترش قلمرو نفوذش به
خراسان را اعالن کرد که عمدتا به افغانستان و بخشهایی
از پاکستان اشاره دارد.
در افغانستان بسیاری از اعضای طالبان و القاعده یا
آشکارا یا پنهان تعهد شان را به دولت اسالمی نشان
دادهاند یا چنین کاری را برنامهریزی کردهاند .با این وجود،
گزارشهایی نشر شدهاند که جنگجویان طالبان و دولت
اسالمی با هم درگیر شدهاند .در دو والیت جنوبی زابل و
هلمند ،مال عبدالرئوف خادم که در این اواخر به قتل رسید،
به شکل فعال برای دولت اسالمی سربازگیری میکرد .در
والیتهای فراه و کنر این گروه برای خود اردوگاههای
آموزشهای نظامی تأسیس کرده است.
همچنان ،مقامهای حکومت افغانستان از فعالیت
پیکارجویان دولت اسالمی در والیتهای غزنی و کندز نیز
گزارش دادهاند .رییس پولیس والیت کندز تأیید کرده است
که  70پیکارجوی دولت اسالمی در این والیت فعالیت
شان را آغاز کردهاند و میخواهند که فعالیتهای شان
را در والیتهای دیگر گسترش دهند 30 .تن از اعضای
گروه قومی هزاره بیست و یک روز پیش ،در مسیر شاهراه
کابل-کندهار توسط تفنگداران سیاهپوش ربوده شدند.
گمان میرود که آنان شبهنظامیان دولت اسالمی باشند.
یک سخنگوی دولت اسالمی در یک نوار صوتی که به
تاریخ  26جنوری نشر شده ،تعیین شدن حافظ سعید خان را
به حیث «والی» والیت خراسان و مال عبدالرئوف خدی را
به حیث معاون والی خراسان اعالن کرد .حافظ سعید خان
قبال یکی از فرماندهان طالبان پاکستان (تحریک طالبان
پاکستانی) و عبدالرئوف خدی ،یکی از فرماندهان ارشد
طالبان در جنوب افغانستان بود .دولت اسالمی در خراسان
اعالن کرده که در مرز بین افغانستان و پاکستان ،بیشتر از
ده هزار سرباز را در خدمت دارند.
این گروه تهدید مشترک به افغانستان و پاکستان است.
آنان باید با هم همکاری کنند و در برابر این دشمن در
کنار هم بایستند .در عین زمان ،به منظور فایق آمدن
بر تهدید امنیتی و ایدیولوژیکی از سوی دولت اسالمی،
تشریک مساعی منطقهای که باید شامل چین ،کشورهای
آسیای میانه ،دولتهای خلیج و ایران گردد ،از اهمیت
باالیی برخوردار است.
گسترش سریع دولت اسالمی در افغانستان و بخشهایی
از پاکستان بر مؤثریت هر گونه مصالحه با پاکستان ،غبار
تردید میافگند .اگر پیش از پیش جلو آن گرفته نشود،
دولت اسالمی توانایی آن را دارد که هر گونه تالش صلح
را با چالش مواجه سازد و شورشگری در افغانستان را به
سطح باالتری ارتقا دهد.
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افغانستان ،پاکستان و طالبان

امیدواری آوردن طالبان به میز مذاکره بیشتر میشود
در هرجای دیگری ،تحویل غذا ،خیمهها و کمپلها
به قربانیان برف کوچها در یک کشور همسایه
استقبال خواهد شد؛ اما یک عمل انساندوستانهی
عادی است .اما با توجه به تاریخ زهرآگین روابط
افغانستان و پاکستان ،زمانی که افغانستان
دریافتکننده و پاکستان کمککننده باشد ،شرایط
اینگونه نیست .ورود کمکهای پاکستان در درهی
مصیبتزدهی پنجشیر ،جایی که بارش برف بیش از
 280نفر را کشت ،نشان میدهد که چگونه روابط
دو کشور در این اواخر به طور قابل توجهی بهبود
یافته است .اکنون ،احتماال پاکستان آماده است تا در
میانجیگری گفتوگوها میان حکومت افغانستان و
طالبان این کشور ،که نبرد طوالنی و خونینی با هم
داشتند ،کمک کند .حتا چشمانداز مبهم گفتوگوها
قابل توجه است.
بخش بزرگی از این بهبودیها به اشرف غنی که
از ماه دسامبر سال گذشته تا کنون رییس جمهور
است ،نسبت داده میشوند .آقای غنی ،در یکی از
سخنرانیهایش پاکستان را اولویتش اعالن کرد و
هند را که زمانی متحد نزدیک افغانستان بود ،به
حلقههای بیرونی سیاست خارجی «پنح حلقه ای»
فرستاد .در حالی که حامد کرزی ،رییس جمهور
ماقبل او ،دیدارهای پیاپی از هند داشت ،آقای غنی
هنوز از هند دیدار نکرده است .او در ماه نوامبر
به پاکستان رفت و با درخواست از جنرال راحیل
شریف ،رییس ستاد ارتش که بیش از نواز شریف،
نخستوزیر ،در پاکستان قدرت دارد ،موافقت
مقدماتی را شکست .این خوشخویی باعث حیرت
و شگفتی در میان آنهایی شد که برایشان ارتش
پاکستان منبع تمام بدیها و مهمتر از همه ،حامی
تاریخی طالبان است.
جنرال شریف نیز از آن زمان تا کنون چندین بار
از کابل دیدار کرده است .آقای غنی به نیروهای
امنیتیاش دستور داده است که در زمینهی مدیریت
مرز ناآرام با همتایان پاکستانیشان کار کنند .او
همچنان برخالف اولویت دادن کرزی به آموزش
افسران در هند ،دانشجویان نظامی را برای ثبت
نام در اکادمی نظامی پاکستان ،به ابوتآباد
فرستاده است .این تصمیم ،پاسخی است به
تشویش پاکستان در زمینهی رهبران آیندهی ارتش
افغانستان که توسط یک دشمن مرگآور (هند)
تلقین نخواهند شد.
احتماال آنچه که بیشتر از هرچیز دیگر قابل توجه
است این است که غنی سربازان را از جنگ علیه
طالبان افغانستان منحرف میکند تا در عوض با
تحریک طالبان پاکستان ،که ملیشههایش در دانگام
در شرق افغانستان پناه آورده اند ،مبارزه کند(در 3
ماه مارچ یک بمبگذار انتحاری نه سرباز را در
والیت هلمند کشت) .پس از آن که جنگجویان
تحریک طالبان پاکستان در ماه دسامبر سال گذشته
بر یک مکتب مربوط به خانوادههای اعضای ارتش
در پیشاور در شمالغرب پاکستان حمله کردند و
 132کودک را کشتند ،نگاهها به آقای غنی دوخته
شدهاند.
اکنون اگر او میخواهد از شخصیتش کاسته نشده

منبع :مجلهی اکونومیست
برگردان :حمید مهدوی

مقامهای پاکستان بر طالبان افغانستان نفوذ دارند؛ طالبانی که
رهبران آن از حفاظت گستردهای در شهرهای کویته ،کراچی،
پشاور و دیگر جاه ا برخوردارند .تعداد زیادی از اعضای طالبان
در پاکستان دارایی دارند و کودکانشان در مکتبهای محلی
درس میخوانند .شورای کویته ،دست نخورده باقی مانده است.
یک مقام ارشد غربی در اسالم آباد باور دارد که پاکستانیها
به صورت فعال تالش میکنند طالبان افغانستان را به گفتوگو
وادار کنند .او قضاوت میکند که در میان طالبان «افراد منطقی»
وجود دارند که آماده اند ،در صورتی که مال عمر ،رهبرشان،
تقاضای صلح کند ،توسط دستور عمل او راهنمایی شوند.

و آلهی دست پاکستان
خوانده نشود ،باید در
عوض انعام بزرگی را ببرد.
ارتش پاکستان باید با
تطمیع طالبان افغانستان،
در کشاندن آنها به
اوایل گفتوگوهای صلح
کمک کند .افسران ارتش
پاکستان که درجات
متوسط نظامی دارند
و ادارات استخباراتی این کشور ،به طور سنتی با
این کار مخالفت کرده اند.آنها در صحبتهای
خصوصیشان میگویند که طالبان افغانستان هیچ
خطری را متوجه خود پاکستان نمیسازد؛ در حالی
که مجرای مفیدی برای پاکستان مهیا میکند تا
بر رویدادهای فرامرزی این کشور اعمال نفوذ کند.

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستار :ناصری
صفحه آرا :هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454

خبر خوب این است که بصیرت جنرال شریف
در مورد گفتوگوهای میان حکومت افغانستان و
طالبان میتواند در آوردن ثبات گستردهتر در منطقه
کمک کند .پاکستان خود نیز مشکالت دیرینهای با
تروریستان دارد.
مقامهای پاکستان بر طالبان افغانستان نفوذ دارند؛
طالبانی که رهبران آن از حفاظت گستردهای

در شهرهای کویته،
کراچی ،پشاور و دیگر
جاها برخوردارند .تعداد
زیادی از اعضای طالبان
در پاکستان دارایی
دارند و کودکانشان در
مکتبهای محلی درس
میخوانند .شورای کویته،
دست نخورده باقی مانده
است .یک مقام ارشد
غربی در اسالم آباد باور دارد که پاکستانیها به
صورت فعال تالش میکنند طالبان افغانستان را به
گفتوگو وادار کنند .او قضاوت میکند که در میان
طالبان «افراد منطقی» وجود دارند که آماده اند ،در
صورتی که مال عمر ،رهبرشان ،تقاضای صلح کند،
توسط دستور عمل او راهنمایی شوند.

از دیروقت بدینسو مجراهای پشتی میان طالبان
افغانستان و حکومت کابل وجود داشته است؛ اما
امیدواریهای قبلی در مورد گفتوگوها ،ناکام
بوده اند .این بار میتواند متفاوت باشد .در حالی
که نیروهای خارجی به رهبری امریکا افغانستان
را ترک میکنند ،سخت است طالبان ادعای جنگ
وطندوستانه علیه اشغالکنندگان خارجی را بکنند
(هرچند آقای غنی برای ماندن تعداد بیشتری از
نیروهای امریکایی در هنگام دیدارش از واشنگتن
در ماه جاری ،سخت البی خواهد کرد) .اگر نیروهای
امنیتی افغانستان در سال جاری ،بدون نیروی
محرکهی ناتو ،تمام فصل نخست جنگشان را دوام
بیاورند ،ملیشههایی را که باور دارند صرف نیروهای
امریکایی مانع پیروزی آنهاست ،از حقیقت آگاه
خواهد کرد .در مقایسه با تلفات مجموعی نیروهای
خارجی از سال  ،2001تلفات نیروهای امنیتی
افغانستان در یک سال بیشتر است و نظر به آمار
کامل آخرین سال ،در سال  ،2013تلفات آنها
 4350تن بوده است .با این حال ،نیروی 169
هزار نفری ارتش پولیس ،نیروهایی اند که روی
آن حساب میشود .آنها باید به سادگی از وعدهی
کالن طالبان در تسخیر والیتهای هلمند و کنر در
سال جاری ،جلوگیری کنند.
در ضمن ،چین ،نزدیکترین متحد پاکستان ،،به
امید تامین صلح ،از هیات طالبان در پکن میزبانی
کرده است .چین به استخراج معدن در افغانستان
عالقمند است و هم چنین به طور فزایندهای در
مورد نزاعطلبی اسالمگرایان در میان جمعیتهای
اویغور این کشور نگران است .این کشور مشتاق یک
منطقهی باثباتتر است .امریکا نیز از گفتوگوهای
صلح با طلبان حمایت میکند.
برخی از سیاستمداران افغانستان دو سال
گفتوگوهای صلح را در ذهنشان مجسم میکنند
که پس طالبان در انتخابات پارلمانی شرکت کنند.
قبال لویه جرگهای برنامه ریزی شده است که
به پارلمان قدرت بیشتر خواهد داد .آیا طالبان
میتواند بخشی از آن را تشکیل دهد؟
مشکل اینجاست که احتماال آقای غنی دو سال
[فرصت] ندارد .موقف او در کشور ،قبال در نتیجهی
طریقهای که او در انتخابات تقلب آمیز به قدرت
رسید ،تضعیف شده است و حامیان عبداهلل عبداهلل،
رقیب او ،ادعا کردند که کاندید آنها فریب خورده
است .هرچند آقای غنی موافقت نامهی تقسیم
قدرت را با آقای عبداهلل امضا کرد ،مخالفت میان
دو تیم انتخاباتی باال است و آنها در تشکیل یک
حکومت مشکل دارند .این در حالی است که سیاست
آقای غنی مبنی بر همکاری با پاکستان ،در برخی
محافل سیاسی به شدت منفور است .آقای کرزی به
تکتیراندازیاش از قصر کوچکش که در فاصلهی
کوتاه از دفتر آقای غنی موقعیت دارد ،ادامه میدهد
و هشدار میدهد که افغانستان نباید «زیر دست
پاکستان قرار داشته باشد» .اگر قرار است آقای
غنی در قدرت بماند ،به نتایج زودهنگامی ضرورت
دارد تا نتیجهی تالشهایش برای آوردن صلح را
نشان دهد.

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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رونالدو ،محبوبترین شخصیت
در شبکههای اجتماعی

ک ريستيانو رونالدو با رسيدن به آمار 107
ميليون اليک در في سبوک ،از شکي را ،همسر
ج رارد پيکه پيشي گرفت و به محبوبت رين
شخصيت در شبکههاي اجتماعي تبديل شد.
دارندهی سه توپ طال و بهت رین فوتبالیست
حال حاضر دنیا ،محبوبت رین فوتبالیست
و شخصیت در شبکههای اجتماعی نیز به
حساب م یآید .او که این دو ماه اخیر ،ش رایط
چندان مناسبی نداشته و در اوج نیست ،در ماه
اکتبر از مرز  100میلیون الیک در فی سبوک

گذر کرد؛ اما حاال او به  107میلیون الیک
رسیده است 16000 .الیک بی شتر از همسر
مشهور ج رارد پیکه.
پس از رونالدو ،مسی با  78میلیون الیک،
دومین فوتبالیست محبوب در فی سبوک
است .بکهام و نیمار نیز در ردههای بعدی
ق رار دارند .ه مچنین بارسل ونا با 6 .83
میلیون الیک ،محبوبت رین باشگاه فوتبال در
فی سبوک است و ریال با  9 .82میلیون ،در
رده دوم ق رار دارد.



گرت بیل آماده برای بازگشت به لیگ برتر

بيل ،بدت رين مقطع دوران فوتبال خود را
پشت سر مي گذارد 9 .بازي بدون گول زده
و اتهامات کم کاري و عدم مشارکت در دفاع
تيمي ،او را تحت فشار شديدي ق رار داده
است.
گرت بیل که فصل گذشته با قیمت 100
میلیون یورو به ریال مادرید پیوست ،در سال
اول حضورش در این تیم ،نمایشی درخشان
داشت و با گولهای حساس خود ،نقش
بسیار مهمی در کسب  4افتخار ارزشمند
ریال مادرید ایفا کرد اما سال  2015تا بدینجا
نه ب رای او و نه ب رای ریال سال خ وبی نبوده
است.
آنچلوتی را متهم کردهاند که به درخواست پرز
و به خاطر انتقال گ رانقیمت بیل ،همواره و
تحت هر ش رایطی این بازیکن را در ترکیب

ثابت ق رار م یدهد و به نوعی او مجبور است
که به خاطر گرت بیل از سیستم 4-3-3
استفاده کند .سیستمی که ریال مادرید در
دو ماه اخیر از آن سود چندانی نبرده است.
بیل حتی به خودخواهی و پاس ندادن به
ه متیم یهای خود نیز از سوی رسانههای
اسپانیایی متهم شده است.
هم هی این مسایل ،فشار شدیدی را روی این
بازیکن وارد کردهاند و به ادعای دیلی میرور،
او در صدد بازگشت به لیگ ب رتر انگلستان
است .به ادعای این نش ریه انگلیسی ،باشگاه
منچست ری ونایتد همچون ماههای گذشته ،گزینه
اول این ستارهی ولزی ب رای بازگشت به لیگ
ب رتر است .شیاطین سرخ حاض رند ب رای این
لوانتقاالت را نیز جابهجا
بازیکن ،رکورد نق 
کنند.



مودریچ :ال کالسیکو  50-50است

لوکا مودريچ پس از  4ماه و يک هفته
غيبت در الليگا ،دیشب در ترکيب ثابت
ریال مادريد مقابل لوانته به ميدان رفت.
مصدومیت مودریچ که اواسط نوامبر و در
ج ریان دیدار تی مهای ملی کرواسی و ایتالیا
گ ریبان اینهافبک ارزشمند را گرفت ،ب رای
ریال مادرید گ ران تمام شد .مسالهای که
کارلو آنچلوتی هم در نشست خبری خود
بدان اعت راف کرد.
مودریچ در شکست  3-4ریال مقابل شالکه،
 30دقیقه در میدان حضور داشت و بازی
خ وبی نیز به نمایش گذاشت .او در آستانهی
ال کالسیکوی  22مارچ در گفتوگو با
نش ریهی اسپورتسکه نووستی گفت« :پیش
از ال کالسیکو ،بازی مقابل لوانته را پیش
رو داریم .باید این بازی را بب ریم تا ضمن
ف راموشی شکست تلخ مقابل شالکه ،با
اعتماد به نفس بی شتری به نوکمپ برویم.
ال کالسیکو بازی حساس و مهم فصل ب رای
هواداران هر دو تیم است .شانس پیروزی در

این دیدار  50-50است .البته فکر نم یکنم
هر تیم که ب رنده شود ،شانس اول قهرمانی در
اللیگا لقب بگیرد».
مودریچ در پاسخ به این سوال که چ را از سال
 2012که به ریال پیوست،تنها در یک دیدار
مقابل بارسل ونا در نوکمپ به میدان رفته
است ،گفت« :نم یدانم .این سوالی است که
شاید بهتر باشد از مورینیو بپرسید (خنده)».
مودریچ ه مچنین در مورد بازگشتش به میادین
پس از  4ماه گفت« :لحظهای ف راموشنشدنی
بود .وقتی مقابل شالکه وارد زمین شدم،
هواداران یکصدا م را تشویق کردند .احساس
روزی را داشتم که ب رای اولین بار وارد ب رنابئو
شده بودم .البته هنوز زود است که در مورد
ش رایطم صحبت کنم».
هافبک کروات ریال ،خودش را ناجی این تیم
نم یداند« :ریال بهت رین بازیکنان دنیا را در
اختیار دارد و فکر نم یکنم من ناجی این تیم
باشم .در فوتبال چیزی به اسم ناجی نداریم و
این اتحاد تیمی است که تعیی نکننده است».



مسی ،نزدیکتر از همیشه
به توپ طالی پنجم

درخشش و اوجگيري غيرمنتظرهی لیو
مسي در سال  ،2015بسياري از کارشناسان
و ه واداران فوتبال را غافلگير کرد .مسی
که فصل  2015-2014را خوب آغاز نکرد،
همان روندی را تا ماههای انتهایی سال
 2014طی کرد که در فصل گذشته از او
دیده بودیم:آمار متوسط در گولزنی و پاس
گول .به اینها درخشش رونالدو در  4ماه
انتهایی سال  2014را اضافه کنید؛ اما با
شروع سال جدید میالدی ،افت رونالدو توأم
شد با اوجگیری لی ونل مسی.
مسی تا بدینجای سال 17 ،بازی ب رای
بارسل ونا انجام داده و موفق به زدن  20گول
و دادن  12پاس گول شده است .با این
گولزن یهای متوالی ،او ت وانست از رونالدو
در جدول گولزنان پیشی گرفته و تعداد

گولهای خود از ابتدای فصل را به 43
برساند .مسی در تمام فصل گذشته موفق
به زدن  41گول شده بود .بدین ت رتیب او
سه ماه مانده به پایان فصل ،از آمار گولزنی
فصل گذشته خود پیشی گرفت.
مسی اگر به همین روند ادامه دهد و
رونالدو نتواند بر افت هفتههای اخیر خود
چیره شود ،م یت واند امید اول تصاحب
کفش طالی اروپا در فصل جاری نیز
باشد .آمار استثنایی گولزنی مسی در
سال جدید ،با نمایشهای فوقالعاده او
در بازیهای بارسا نیز هم راه بوده بطوریکه
بسیاری از کارشناسان از همین حاال بخت
او ب رای تصاحب توپ طال را بیش از
رونالدو و هر ستارهی دیگر دنیای فوتبال
م یدانند.

ریال مادرید در پی یافتن
جانشینی برای واران

نش ريهی  ،OJOGOچاپ ليسبون ،در شمارهی دیروز خود
ادعا کرده است که ریال به مدافع اسپورتينگ ليسبون ب راي
جانشيني واران عالقهمند شده است.
طبق ادعای این نش ریه ،آمدن پی شنهادات باال از انگلستان
ب رای واران ،از جمله پی شنهاد  50میلیون یورویی چلسی،
مدی ران ریال را ب رای فروش این مدافع جوان ف رانسوی به وسوسه
انداخته است .ریکاردو اساجیو ،مدافع  22ساله و آیندهدار
باشگاه اسپورتینگ لیسبون ،ب رای جانشینی واران مورد توجه
ریال یها ق رار گرفته و تماسهای اولیه با باشگاه پ رتگالی نیز
برق رار شده است.
با اینحال ،نش ریات اسپانیایی به خاطر حضور زیدان در ریال،
احتمال جدایی واران را پایین م یدانند .زیدان عامل اصلی
انتقال واران از النس به ریال بود و اعتماد ویژهای نیز به این
بازیکن دارد .ریال مادرید به احتمال ف راوان با دو مهرهی اصلی
خط دفاعی خود ،یعنی په په و راموس نیز در انتهای فصل
تمدید خواهد کرد.

فانخال :شاید دیماریا
از یونایتد جدا شود

لوییس فانخال ،سرم ربي منچست ري ونايتد عنوان کرد که انتظار
دارد آنخل دي ماريا در منچستر بماند ولي احتمال جدايي
اش در تابستان را رد نکرد .هافبک آرجانتینی در تابستان از
ریال مادرید راهی منچست ری ونایتد شد ،ولی نتوانست عملکرد
خیرهکنندهی خود را در پی راهن شیاطین سرخ تک رار کند .با این
حال ،فانخال عنوان کرد که سعی م یکند از استعداد ب ینظیر
دی ماریا استفاده کند ولی احتمال جدایی اش از باشگاه در
تابستان وجود دارد.
او گفت« :به عنوان م ربی ،نم یتوان جواب بله یا خیر قاطعی
داد زی را در پایان بازیکن است که تصمیم م یگیرد ولی فکر
نم یکنم او بخواهد از تیم جدا شود .با وجود اتفاقاتی که
در خانه اش رخ داده ،او از حضور در منچست ری ونایتد خیلی
خوشحال است .من همیشه اینطور بودهام ،اگر به گذشتهام
نگاه کنید ،این بخشی از فلسفهی من است .بازیکن ،کسی
نیست که توپ را از نقطهی  Aبه نقطه ب ببرد ،او باید
تاثیرگذار باشد .بناب راین ،در این باره چیزی مشخص نیست،
ولی ه مچنین به وجه تبلیغاتی نیز احت رام م یگذارم و آن را زیر
نظر دارم .نم یتوان پول بسیاری ب رای یک بازیکن هزینه کرد و
فصل بعد او را از لیست تیم خارج کرد».
فانخال ادامه داد« :فکر م یکنم او بماند زی را وقتی پس از
اخ راج مقابل آرسنال و شکست ما ،واکنشش را دیدم ،او خیلی
خوب بود و اخالقش را دوست داشتم .وقتی هماهنگی را بین
بازیکنان و خودم م یبینم ،شکی ندارم که موفق خواهیم شد».

کارلوس رکساچ :شکست دادن
ریال مادرید هرگز آسان نیست

کارلوس رکساچ در مقابل خب رنگاران از پیروزی بارسل ونا مقابل
ایبار صحبت کرد و گفت« :شکست دادن ریال مادرید هرگز
آسان نیست .آنها منسجم و سرحال هستند .رقابت در ال
کالسیکو مثل همیشه خیلی نزدیک خواهد بود .هر کسی
پیروز شود کار زیادی ب رای فتح اللیگا نخواهد داشت».
وی در خصوص ش رایط دیدار ال کالسیکو اظهار داشت« :ریال
مادرید پیش از ال کالسیو باید لوانته را شکست دهد و این
کار آسان نیست .بارسا در ال کالسیکو در خانه بازی م یکند
و از این حیص صاحب ب رتری است ،اما این بازی غیرقابل
پی شبینی نیست .ش رایط ریال در ال کالسیکو این دیدار را
کمی دشوار م یکند ،بارسل ونا باید در ابتدا تمرکز خود را بر
روی دیدار با من سیتی بگذارد و با پیروزی در این دیدار با
روحیه عالی پا به ال کالسیکو بگذارد».

اینتر خواهان جذب یووتیچ

استفان يووتيچ ،مهاجم منچسترسيتي آمادهی جدايي از
منچسترسيتي است و گزارشها حاکي از عالقه اينترميالن
و مانچيني به جذب اوست .یووتیچ که با حضور ب ونی و
ژکو ،شانسی ب رای بازی کردن در سیتی ندارد ،قصد جدایی
از سیتیزنها را دارد .مانچینی که سعی داشت در زمان حضور
یووتیچ در فیورنتینا او را جذب کند ،پس از اخ راج از نیمکت
اتحاد ،مهاجم مورد عالقهی خود را در تیم سابقش دید.
یووتیچ قصد دارد بار دیگر به ایتالیا بازگردد و اینتر از مشت ریان
ثابت اوست .گزارشها حاکی از پی شنهاد  17میلی ونی
ن راتزوری ب رای بازگرداندن ستاره سابق فیورنتینا است.

بنیتس جانشین پیگرینی
در منچسترسیتی میشود

روزنامهی «دیلی استار» انگلیس اعالم کرد
س ران باشگاه منچسترسیتی در پایان فصل
جاری در صورت اخ راج مانویل پیگ رینی از
سرم ربیگری این تیم رافائل بنیتس را جانشین
وی خواهند کرد .این در حالی است که شایعه
حضور پیگ رینی در ناپولی هم مطرح است
جایی که ق رارداد بنیتس در پایان فصل جاری
با آن به پایان خواهد رسید و تا به این لحظه
بحث تمدید ق راردادش نه از سوی وی و نه از
سوی باشگاه ناپولی مطرح نشده است.
جایگاه پیگ رینی روی نیکمت م ربیگری
منچسترسیتی در پی نتایج ضعیف اخیر
این تیم دچار تزلزل شده است .آب یپوشان
شهر منچستر در حال حاضر در ردهی دوم
جدول ردهبندی لیگ ب رتر انگلیس جای دارند
و اگر چلسی دیروز (یکشنبه) موفق شود
ساوتهمپتون را در استمفوردب ریج شکست
دهد اختالفش با منسیتی را به هشت امتیاز
افزایش خواهد داد .این در حالی است که
آب یپوشان لندنی یک بازی معوقه دیگر هم
دارند که در صورت پیروزی در آن این اختالف
به  11امتیاز افزایش پیدا خواهد کرد .با این
ش رایط م یتوان تا حدود بسیار زیادی قهرمانی
شاگردان ژوزه مورینیو را در فصل جاری لیگ
ب رتر قطعی دانست.
منچسترسیتی که در جام حذفی انگلیس
هم موفق عمل نکرد ،چهارشنبه شب در
دور برگشت از مرحله یکهشتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا در حالی باید در نیوکمپ به

مصاف بارسل ونا برود که در دیدار رفت  2بر
یک مغلوب کاتاالنها شده و ب رای صعود
چارهای جز پیروزی بر بارسا ندارد.
بر اساس گزارش «دیلی استار» اگر این م ربی
شیلیایی نتواند موفقیت فصل گذشته را
که با قهرمانی در لیگ ب رتر و جام اتحادیه
انگلیس پایان یافت ،تک رار کند س ران باشگاه
منچسترسیتی در صورت اخ راج مان وئل
پیگ رینی  61ساله به س راغ رافایل بنیتس
خواهند رفت.
این سرم ربی اسپانیایی در حال حاضر
در صدر فهرست م ربیانی است که گزینه
جانشینی پیگ رینی است .در این لیست نام
پپ گوادیوال ،سرم ربی بایرن م ونیخ و دیهگو
سیمئ ونه ،سرم ربی اتلتیکومادرید هم دیده
م یشد ولی با توجه به اینکه این دو م ربی در
پایان فصل جاری قصد ترک تی مهای خود را
ندارند شانس بنیتس که در پایان فصل جاری
ق راردادش با ناپولی به پایان م یرسد ،ب رای
اح راز این پست بی شتر از دیگ ران است.
بنیتس  54ساله با والنسیا جام یوفا را فتح
کرد ،لیورپول را به قهرمانی لیگ قهرمانان
اروپا رساند و دو سال پیش هم با چلسی
قهرمان لیگ اروپا شد .ناپولی فصل گذشته
در اولین حضور بنیتس در این تیم به عنوان
سومی سری  Aایتالیا رسید و در فصل جاری
هم این تیم در حال حاضر با  46امتیاز در رده
چهارم ایستاده است و با رم دوم جدولی چهار
امتیاز اختالف دارد.



الم :از تیم به خاطر حمایتش تشکر میکنم

فیلیپ الم که اواخر سال گذشته دچار
مصدومیت سنگین پا شد پس از چند ماه
دوری شنب هشب در اواخر بازی خارج از خانه
با وردربرمن به میدان آمد .او ب رای دقایقی به
جای ماریو گوتسه به مستطیل سبز رفت و
در برد  4بر صفر سهیم شد.
ستارهی  31ساله م ونیخ یها اظهار داشت:
بسیار زیباست که بعد از مدتها دوری

باردیگر توانستم به میدان بیایم .امیدوارم
بتوانم با کسب آمادگی بی شتر به بایرن
در بازیهای باقیمانده فصل کمک کنم.
وی ادامه داد :از تیم تشکر م یکنم که
چنین بازی خ وبی انجام داد و از من حمایت
کرد .تصور م یکنم اگر ح ریف سختتر
بود ،شاید دیروز ب رای همین چند دقیقه هم
نم یتوانستم به میدان بیایم.



فانخال :زمانی که احساس کنم بازیکنان به من
ایمان ندارند ،از این تیم خواهم رفت

منچست ری ونایتد هم اکنون با کسب  53امتیاز
از  28مسابقه ،در مکان چهارم جدول لیگ
ب رتر ق رار دارد .بازیکنان این تیم در  5دیدار
اخیر خود 2 ،شکست و  3پیروزی کسب
کردهاند و حاال دیشب (یکشنب هشب) یکی
از مه مت رین دیدارهای فصل را مقابل تیم ششم
جدول یعنی تاتنهام پیش رو داشتند .اختالف
منچست ری ونایتد با تاتنهام فقط  3امتیاز است
و در صورت شکست شیاطین سرخ در دیدار
امشب و ه مچنین پیروزی لیورپول ،آنها تا
جایگاه ششم سقوط خواهند کرد.
سرم ربی هالندی شیاطین سرخ ،در آستانه
دیدار مهم امشب ب رابر تاتنهام گفت :زمانی
که احساس کنم که ارتباط دو جانبه بین
بازیکنان و م ربی به اندازه کافی خوب نیست
و بازیکنان به من ایمان ندارند ،از این تیم
خواهم رفت .من در اولین فصل ق رارداد خود
هستم و م یتوانم این تیم را به قهرمانی لیگ

ب رتر برسانم ،ولی احتماال این قهرمانی از آن
چلسی خواهد بود .آنچه که باید انجام دهیم
ادامه دادن این روند است .ما در میان چهار
تیم ب رتر دنیا ق رار داریم.
فانخال ادامه داد :وقتی ارتباط میان خودم و
بازیکنان را م یبینیم هیچ شک و شبههای در
آن ندارم .البته که لحظات ناامی دکننده داریم،
ولی بازیکنان ،اعتماد به نفس الزم ب رای صعود
به لیگ قهرمانان را دارند.
وی خاط رنشان کرد :به یاد دارم وقتی م ربی
باشگاه خیلی کوچکی به نام «ای زد اکمار»
هالند شدم؛ در اولین فصل دوم شدیم .در
دومین فصل سوم شدیم و در سومین فصل
حضورم به مکان یازدهم رسیدیم .من به
بازیکنان گفتم که از این تیم خواهم رفت.
ولی آنها به خانه من آمدند و خواستند که
بمانم .من گفتم بسیار خوب م یمانم و در
چهارمین سال ،قهرمان شدیم.
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1. Tickets for Domestic and International
Flights
2. Hotel Reservation World Wide.
3. Visa Services.
4. Group Rates
5. Lowest Price
6. Free Tickets Delivery to desired
Address.
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نمایندگان زن در گفتوگوهای صلح حضور داشته باشند

پاکستان ،چین و عربستان در این مذاکرات نقش دارند
و رییس اجرایی دو روز پیش گفت ،مقامهای چین
تا کنون سه بار با نمایندگان طالبان در این زمینه
گفتوگو کردهاند .همچنان رییس جمهور دو روز
پیش برای سومین بار به عربستان سعودی رفت و
یکی از اهداف سفر او ،گفتوگو در مورد روند صلح
خوانده شده است.
اما نگرانی در مورد صداقت پاکستان در گفتوگوهای
صلح با طالبان وجود دارد .در چند روز گذشته شماری
از اعضای شورای ملی و سران احزاب سیاسی گفتند،
رییس جمهور در این زمینه باید از پاکستان ضمانت
بخواهد .پاکستان حامی اصلی طالبان از سوی دولت
پیشین به رهبر حامد کرزی معرفی شده بود.
اما رییس جمهور غنی اکنون از همکاری پاکستان
در زمینهی گفتوگوهای صلح با طالبان خوشبین
است .رییس اجرایی نیز دو روز پیش در سخنرانی خود
در هند گفت ،از همکاری پاکستان در گفتوگوهای
صلح استفبال میکنیم .اما افزود ،صداقت پاکستان در
زمینهی گفتوگوهای صلح با طالبان با گذشت زمان
مشخص میشود.
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Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel

web: www.etilaatroz.com

انستیتوت زنان و صلح:

اطالعات روز :مسئوالن انستيتوت زنان و
صلح میگویند ،رییس جمهور و رییس اجرایی در
گفتوگوهای صلح با طالبان ،سهم زنان را در نظر
بگیرند .آنان با تأکید بر اینکه در این گفتوگوها باید
نمایندگان زن حضور داشته باشند ،گفتند ،دولت بر
اساس یک گفتمان ملى و با طرح قوى وارد مذاکرات
صلح شود.
وژمه فروغ ،رييس انستيتوت زنان و صلح دیروز
در یک نشست خبری در کابل گفت ،آنان نتایج
ارزیابیشان را در مورد حضور زنان در مذاکرات
صلح به رییس جمهو و رییس اجرایی فرستادهاند.
خانم فروغ ابراز امیدواری کرد که این دو رهبر به این
پیشنهاد آنان پاسخ مثبت دهند و آن را عملی کنند.
با گرمشدن خبر آغاز گفتوگوهای صلح با طالبان ،در
چند روز گذشته شماری دیگر از نهادهای مدافع زنان
نیز خواستار حضور نمایندگان زن در این مذاکرات
شدند .رییس اجرایی پیشتر گفت که مذاکرات صلح
با طالبان در آیندهی نزدیک آغاز میشود .بر اساس
گزارشهای ارائه شده ،قرار است این مذاکرات در ماه
روان آغاز شود.
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وزارت خارجه:
تأمین صلح به حل مشکل مهاجران وابسته است

اطالعات روز :مسئوالن وزارت خارجه
برقراری صلح در کشور را به مشکل مهاجران
پیوند داده و گفتهاند ،همواره از مهاجران به
عنوان ابراز سیاسی در برابر حکومت استفاده
شده است .عتیقاهلل عاطفمل ،معین مالی و
اداری این وزارت گفت ،تا بازگشت مهاجران،
صلح تأمین نمیشود؛ زیرا از طریق مهاجران
همیشه بر حکومت فشار وارد میشود.
اما او در این مورد بیشتر جزئیات ارائه
نکرد ،ولی مشکالت مهاجران افغانستان
در دو کشور همسایه (پاکستان و ایران)
بیشتر است .حکومت پاکستان که از سوی
سران دولت پیشین حامی اصلی طالبان
معرفی شده بود ،در چند ماه اخیر هزاران
مهاجر افغانستان را به گونهی اجباری اخراج
کردهاند.
اما وزیر مهاجران و عودت کنندگان دیروز
گفت ،در سفرش به پاکستان این مشکل را
حل کرده است .با این حال ،معین مالی و
ادارى وزارت خارجه گفت ،در بيش از ٥٢
کشور ،حدود هفت و نيم ميليون مهاجر
افغانستان زندگى میکنند .بيش از سه
ميليون اين مهاجران در پاکستان و بیش از
يکونيم ميليون تن دیگر در ايران و متباقى
در کشورهاى دیگر هستند.
عاطفمل که روز گذشته برای پاسخدهی به
مجلس سنا فراخوانده شده بود ،در پاسخ به
سوالهای سناتوران در زمینهی مشکالت
مهاجران گفت ،رفع معضل مهاجران نياز

به ارادهی قوى دارد .او افزود ،اگر شرایط
زندگی برای مهاجران افغانستان در داخل
فراهم شود ،هیچ افغانی در پاکستان و ایران
زندگی نخواهد کرد .مشکالت ما در زمینهی
صلح نیز حل میشوند.
در جریان سالهای گذشته هزاران مهاجر
از کشورهای خارج بازگشتند؛ اما به دالیل
ناامنی ،نبود برنامه ،فقر ،بیکاری و نبود کار
دوباره کشور را ترک کردند .در حال حاضر
شهروندان و مهاجران از سران حکومت
وحدت ملی تقاضا دارند تا برای حل
مشکالت مهاجران برنامههای دوامدار روی
دست بگیرد.
سید حسین عالمی بلخی ،وزیر مهاجران و
عودتکنندگان دیروز در مجلس سنا گفت،

براى بازگشت آبرومندانهی مهاجران ،بايد
زمينههاى اسکان و اشتغال در داخل مساعد
شود و در غير آن ،بازگشت آنها موقتى
خواهد بود .او افزود ،در حال حاضر در اکثر
شهرکهای مهاجران زیربنایی وجود ندارد
و به همین دلیل ،کسی در آنجا زندگی
نمیکند.
او افزود که قرار است کمیسیونی مشترک
متشکل از وزارتهای سکتوری برای حل
مشکالت مهاجران ایجاد شود .رییس
جمهور در رأس این کمیسیون خواهد
بود .به گفتهی بلخی ،در این کمیسیون
مکلفيتهاى هر اداره برای حل مشکالت
مهاجران و فراهمآوری سهولت برای آنان
مشخص میشود.

