خدمات

تکتهای داخلی و خارجی خویش را
با نازلترین قیمت به دست بیاورید












فروش تکتهای داخلی و خارجی
اخذ ویزه دوبی و سایر کشورها
ترتیب پروگرامهای تفریحی
خدمات اخذ ویزه زیارتی ،سیاحتی و تجارتی
ریزرویشن هوتل و مسکن در تمام دنیا
بیمه صحی و سفری (افغان گلوبل)
سهولت لوژستیکی و اکماالتی کارگو
خدمات WESTERN UNION
خدمات حواله
خدمات صرافی
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دو شنبه

International and Domestic Flight
Tickets
Business and Touring Visa Services
Rent Car Services
Travel and Tour Services
Hotel Reservation Services
Travel and Health Insurance
Cargo Services
Western UNION Send and Receive
Services
Money Order Services
Money Exchange
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رییس جمهور:

شرکت سیاحتی و توریستی اخگر
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وزارت داخله:

برای بهبود وضعیت امنیتی،روی برنامهی
جدیدی کار میکنیم

هیچوقت تسلیم ترور نمیشویم

2
ص

آلمان :کمکهای ما با افغانستان
تا ده سال دیگر ادامه مییابند

2
ص
صفحه 2

برای پیدا کردن بن الدن
شکنجهای صورت نگرفته است؟

شرکت مخابراتی افغانبیسیم عرضهی خدمات «»3Gاش را آغاز کرد

اطالعات روز :شرکت مخابراتى افغانبيسيم عرضهی خدمات 3جی را در کابل
آغاز کرد و قرار است اين خدمات در آيند ه به شماری از والیتهای کشور نیز
گسترش داده شود .عرضهی این خدمات انترنتی دیروز در مراسم ویژهای در کابل
افتتاح شد و مسئوالن شرکت افغانبیسیم در این محفل گفتند ،کیفیت 3جی این
شرکت نسبت به سایر شرکتهای مخابرات ی باالست و آنان بهترین سیستم را
برای عرضهی این خدمات عیار کردهاند.
افغانبیسیم نخستین شرکت مخابراتی در افغانستان است و پس از بیش از یکدهه
فعالیت ،امروز (یکشنبه 23 ،قوس  )1393عرضهی خدمات انترنتی 3جیاش را
آغاز کرد .پیش از این شرکت مخابراتی افغانبیسیم خدمات انترنتیاش را به شکل
2جی عرضه میکرد.
مسئوالن این شرکت میگویند ،پس از سه ماه تالش پیگیر ،بهترین و بهروزترین
سیستم و دستگاهها را نصب و عیار کردهاند و به این دلیل ،با کیفیتترین 3جی
را در افغانستان و کشورهای منطقه دارند .آنا ن همچنین میافزایند ،افغانبیسیم
نمیخواست با نصب سیستم 3جی روی سیست م 2جی ،انترنت کمکیفیت به
ادامه در صفحه 2
مشتریانش عرضه کند؛ به همین خاطر...،

4
ص

ت کهنه ،امیدی تازه
افغانستان؛ مشکال 

صفحه3

اصالحات اداری و رویکرد مناسب حکومت برای فسـادزدایی

هرچند کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی از
سال  1382به اینطرف مصروف اصالحات ساختار اداری
کشور است؛ اما هنوز هم تعریف دقیقی از اصالحات وجود ندارد
که اصالحات چیست و چگونه بایستی اصالحات آورده شود؟
قبل از اینکه به تعریف اصالحات و شیوههای سازوکار
اصالحات اداری بپردازم ،بایستی بپرسیم که شرکای اصالحات
ِ
تعریف درست از
عامه کیها اند؟ پس از آن میتوان به یک
اصالحات اداری دست یافت.
حکومت یکی از شرکای اصالحات ادارهی عامه است .کارمندان
حکومتی شریک دومی و جامعه شریک سومی اصالحات اداری
میباشند .کارمندان از اصالحات اداری توقع دارند که دستمزد
(معاش)شان زیاد شود و از مصؤنیت...

5
ص

جای خالی اپوزیسیون و امیدواریها

4
ص
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رییس جمهور
و مرثیهی درماندگی



محمد هادی صادقی

رییس جمهور غنی که روز گذشته در مراسمی به مناسبت
بزرگداشت از روز جهانی حقوق بشر صحبت میکرد ،با
نکوهش حمالت انتحاری و کشتار مردم ملکی گفت که
بهدنبال راهحل اساسی برای تأمین صلح در کشور است.
آقای غنی گفت که حمالت انتحاری مغایر ارزشهای
حقوق بشر اند و از مردم خواست که در برابر ترور بیایستند
و با یکصدا بگویند که ترور و تروریسم را قبول ندارند.
افغانستان از نظر امنیتی و سیاسی در شرایطی قرار گرفته که
نه رییس جمهور و نه هیچ یک دیگر از مقامهای بلندپایهی
دولتی نمیدانند چه بگویند و چه بکنند .حکومت در برابر
دیو انتحار و ترور که در برابر مردم افغانستان دهان گشوده
و همهروزه گروه گروه مردم بیگناه و بیپناه را به کام خود
میبرد ،ناتوانتر و مظلومتر از مردم ظاهر شده است .دیو
ترور و دهشت که از نهانگاههای امنش در وزیرستان،
کویته ،باجور و دیگر ساحات آنسوی سرحد برخواسته است،
کابل ،قندهار ،مزار ،بامیان و سراسر افغانستان را یکسره
به ماتمکده تبدیل کرده است .هیچ روزی نیست که مردم
ملکی در گوشه و کنار کشور دسته دسته قربانی آتش ترور
و دهشتافگنی نشوند .رییس جمهور که خود در حصارهای
بلند ارگ و تفکرات و ذهنیتهای تاریک قبیلهای قرار
گرفته و با رییس اجرایی مصروف تقسیم قدرت و امتیاز اند،
تراژدی کشتار افغانها را با فالکت و درماندگی ،فقط نظاره
میکنند .آنها با ذلت و درماندگی فقط قتل عامها ،کشتار
کودکان و زنان و ناامنیهای روزافزون را از پنجرههای
کوچک ارگ و قصر سپیدار مشاهده میکنند.
مردم افغانستان در برابر دیو انتحار و ترور از دولت و رهبران
سیاسیشان ناامید شدهاند؛ چون آنها هیچکاری نمیتوانند.
رییس جمهور و رییس اجرایی فقط حمالت مرگبار
تروریستان را محکوم و تقبیح میکنند و خوب یاد گرفتهاند
که بر جنازههای قربانیان و خانوادههای داغدار آنها ،چگونه
نمایش ابتذال عوامگرایی را اجرا کنند.
حکومت به عنوان قدرت بالمنازع و نهاد تأمینکنندهی
نظم ،امنیت و قانون در کشور مسئولیت دارد تا نظم و امنیت
در کشور را تأمین کرده و از جان و مال شهروندان در برابر
تهدیدهای داخلی و خارجی محافظت کند .رییس جمهور به
عنوان رأس قدرت حاکم ،باید از موضع مقتدرانه در برابر
دشمنان داخلی و خارجی صحبت کند؛ اما در افغانستان او و
حکومت مظلومتر و بیچارهتر از مردم بیدفاع ظاهر شدهاند.
رییس جمهور در مرگ غیرنظامیان مثل شهروندان بیدفاع
فقط مرثیهسرایی میکند و با فرافگنی تالش میکند از زیر
بار مسئولیت شانه خالی کند.
این بیچارگی و درماندگی زمانی بیشتر روشن میگردد که
رییس جمهور با این واقعیت در محضر عام مواجه شود .دیروز
وقتی رییس جمهور در مراسم بزرگداشت از روز جهانی
حقوق بشر در محذوریت مواجهه با این واقعیت قرار گرفت،
عمق درماندگیاش را بارز ساخت .آقای غنی بهجای اینکه
به تروریستان هشدار دهد و از موضع قاطع و مقتدرانه با این
گروه سخن بگوید ،گفت که کشتار غیرنظامیان و حمالت
ترور و انتحار مغایر ارزشهای حقوق بشر اند .مگر طالبان و
تروریستان به حقوق بشر باور دارند؟ آیا واقعا جناب ایشان
از طالبان و گروههای تروریستی توقع دارد که به ارزشهای
حقوق بشری احترام بگذارند؟ یا درک ایشان از این گروه
واقعا این قدر اندک و سطحی است؟ مردم سالها پیش ترور
و دهشت را نفی کرده بودند و سالهاست که فریاد میزنند
که ترور را نمیپذیرند .اما این سیاستمداران و حکومت
هستند که با اغماض بر جنایتهای طالبان ،آغوش برادری
و باب دوستی را بهروی آنها گشوده و در تالش بازگرداندن
دوبارهی آنها به قدرت هستند.
جناب رییس جمهور! اینگونه درماندگی و بیچارگی
در شأن این ملت نیست .شما باید از موضع مقتدرانه و
قوی در برابر طالبان تروریست حرف بزنید ،نه اینکه در
صف مرثیهسرایان بیپناه و بیدفاع ،مرثیهی درماندگی و
مظلومیت بسرایید.

رییس جمهور:



اطالعات روز :بهدنبال افزایش حمالت طالبان
در شماری از والیتهای کشور ،بهویژه در کابل،
محمد اشرف غنی ،رییس جمهور کشور اعالم کرد
که تروریزم خوب و بد ندارد ،ملت افغانستان هرگز
تسیلم ترور نمیشود .رییس جمهور در ادامه خطاب
به کشورهای منطقه گفت ،آنان باید بدانند که با
تقویت تروریزم به اهدافشان نمیرسند.
او افزود ،اگر کشورهای منطقه فکر میکنند که با
اعمال تروریستی ارادهی ما را ضعیف میسازند،
خیال است .ملت افغانستان ارادهی واحد دارند و
هیچوقت تسلیم ترور نمیشوند .رییس جمهور در
ادامه تأکید کرد که برای صلح و ثبات پایدار در
کشور باید راههای اصولی سنجیده شوند و ما در
حال حاضر در این زمنیه تالش داریم.
او افزود که افغانستان در حال حاضر با شرایط

دیرتر از دیگر شرکتهای بزرگ مخابراتی،
خدمات 3جیاش را آغاز کرده است.
انجنیر سخی ،یکی از مسئوالن این شرکت
گفت ،سرعت دانلود از طریق انترنت 3جی
افغانبیسیم ،به  42مگابایت در هر ثانیه
میرسد که این سرعت تاکنون در خدمات
3جی در افغانستان ،تجربه نشده است .وی
افزود ،پیش از این سرعت انترنت 3جی دیگر
شرکتها به  21مگابایت در ثانیه میرسید و
3جی افغانبیسیم دوبرابر آن ( 42مگابایت در
ثانیه) سرعت دارد .سرعت انترنت این شبکه
بسته به فاصلهی کاربر از محل پخش آن است
و هرقدر فاصلهی کاربر از محل پخش انترنت

هیچوقت تسلیم ترور نمیشویم

پیچیدهی داخلی ،منطقهای و بینالملللی مواجه
است و برای برقراری ثبات در کشور ،نیاز به
همکاری منطقهای و جهانی است .رییس جمهور
همکاری منطقهای را برای برقراری ثبات پایدار در
کشور ضروری خواند و گفت که بدون همکاری
همهجانبهی منطقهای ،حل مشکالت موجود
سخت خواهد بود.
او در ادامه حمالت انتحاری و انفجاری را محکوم
کرد و گفت که وجدان اجتماعی در افغانستان قوی
است و انجام این گونه حمالت را نمیپذیرد .رییس
جمهور از علمای دینی و نهادهای جامعهی مدنی
خواست تا با یکصدا به تروریزم «نه» بگویند .او
در بخش دیگر سخنانش روی شکنجه صحبت
کرد .رییس جمهور گفت که هرنوع شکنجه
توسط دولت ،نهادهای بینالمللی و غیردولتی را در

کشور محکوم و از حقوق شهروندان دفاع خواهد
کرد .او افزود ،دولتهای متمدن باید به شکنجه
دست نبرند ،دولتهایی که به دیگر دنیا سفارش
ارزشهای بشری را میدهند ،باید خودشان نمونه
شوند.
او این اظهارات را دیروز در مراسم تجلیل از روز
جهانی حقوق بشر در کابل در حالی مطرح کرد
که چندی پیش کمیتهی اطالعاتی سنای امریکا
گزارش مهم خود در بارهی کاربرد احتمالی شکنجه
در بازجویی سازمان اطالعات مرکزی امریکا (سیا)
از مظنونان در جنگ علیه تروریزم را به نشر رساند
که در آن شیوههای بازجویی بیرحمانه خوانده
شده بودند.
نقض حقوق بشر
داکتر سیما سمر ،رییس کمیسیون مستقل حقوق

شرکتمخابراتیافغانبیسیمعرضهی...

بیشتر شود ،از سرعت آن کاسته میشود.
امین رامین ،رییس شرکت افغانبیسیم ،در این
نشست گفت ،این شرکت بیش از  4میلیون
مشترک در سراسر افغانستان دارد .آقای رامین
افزود ،این شرکت بیش از  6هزار نفر -مرد
و زن -کارمند دارد و برای نزدیک به 100
هزار نفر بهصورت غیرمستقیم زمینهی کار
فراهم کرده است .رامین همچنین افزود،
افغانبیسیم بهجز عرضهی خدمات مخابراتی و
اطالعرسانی به شهروندان کشور ،در زمینههای
تمویل تیمها و باشگاههای ورزشی ،ایجاد یک
مرکز آموزشی ،فراهمآوری زمینهی تحصیل
برای بیش از  300دانشجو ،فراهمآوری

خدمات انترنتی و مخابراتی برای خبرنگاران
و نصب تابلوهای راهنما نیز کار کرده است.
بریالی حسام ،سرپرست وزارت مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی با تقدیر از کارکرد شرکت
مخابراتی افغانبیسیم در این نشست گفت،
اکنون بیش از  90درصد نفوس افغانستان
به خدمات مخابراتی دسترسی دارند و در 22
والیت کشور خدمات 3جی برای شهروندان
فراهم شده است.
آقای حسام همچنین گفت که وزارت مخابرات
پیش از این جواز عرضهی خدمات 3جی را
برای شرکتهای مخابراتی میداد و پس
از این ،این وزارت بهجای جواز 3جی ،به

بشر افغانستان در مراسم دیروز گفت که هنوز هم
افغانستان از نگاه حقوق بشری با چالشهای جدی
مواجه است .او افزود ،با وجود تالشها هنوز در
بیشتر موارد حقوق بشر در کشور نقض میشود.
بانو سمر گفت ،افغانستان در زمینهی تأمین حقوق
بشر در یک دههی گذشته به پیشرفتهایی دست
یافته ،اما با تمام این پیشرفتها ،مردم هر روز
شاهد تخطیهای جدی از حقوق بشریشان اند.
او خشونت در برابر زنان ،موجودیت شکنجه ،تلفات
افراد ملکی ،فساد اداری ،موجودیت افراد مسلح
غیرقانونی را از چالشهای عمدهی حقوق بشری
در کشور خواند .رییس کمیسیون حقوق بشر گفت
که تلفات افراد ملکی به هیچ صورت قابل توجیه
نیست؛ طرفهای منازعه باید قوانین جنگ را
رعایت کنند.

شرکتها جواز «باند وسیع» را صادر میکند
که بر اساس آن ،شرکتهای مخابراتی باید
انترنت باکیفیتتر به مشتریانشان عرضه
کنند .همچنان انجینیر سید اکرام ،منشی اول
مجلس نمایندگان در محفل دیروز از عرضهی
خدمات انترنتی  3Gابراز خرسندی کرد و از
شرکت مخابراتی افغانبیسیم خواست که
در آینده خدماتی انترنی  4Gرا عرضه کند.
هم اکنون خدمات انترنتی 3جی شرکتهای
مخابراتی اتصاالت ،امتیان ،روشن و شرکت
دولتی افغانتلیکام در کشور فعال اند ،اما
کیفیت انترنت شماری از این شرکتها پایین
است و مشتریان در این زمینه شکایت دارند.

وزارت داخله :برای بهبود وضعیت امنیتی،روی برنامهی جدیدی کار میکنیم

اطالعات روز :مقامهای وزارت امور داخلهی
کشور اعالم کردند که برای بهبود وضعیت امنیتی
و دفع حمالت طالبان ،کار روی یک برنامهی جدید
جریان دارد .صدیق صدیقی ،سخنگوی این وزارت
دیروز به رسانهها گفت که این برنامه طوری است
که نیروهای امنیتی چگونه از حمالت مخالفان
مسلح دولت در سراسر کشور جلوگیری کنند.
او در ادامه افزود که نیروهای امنیتی در کشور در
سال آینده بهطور مستقالنه مسئولیت تأمین امینت

سراسری را بر دوش خواهند داشت .این در حالی
است که حمالت طالبان در شماری از والیتها،
بهویژه در کابل افزایش یافته است .طالبان در
چند هفتهی گذشته بیش از 13حملهی انتحاری
و انفجاری را در کابل انجام داده که تلفات جانی
زیادی را برجا گذاشتهاند.
در همین حال ،مقامهای وزارت امور داخله خروج
نیروهای بینالمللی از افغانستان ،ایجاد نگرانی و
ناامیدی در میان مردم نسبت به حکومت آینده

و ناکامی تالشهای مخالفان مسلح دولت را در
سال  2014میالدی برای تسلط بر یک قلمرو
در افغانستان ،علت تشدید حمالت در شهر کابل
عنوان کردند.
صدیقی گفت که طالبان با افزایش حمالت
انتحاری و انفجاری در کابل میخواهن د این پیام
را برسانند که با وجود روابط تازه میان افغانستان و
غرب ،هنوز امنیت در این کشور بهبود نیافته است.
اما او در ادامه تأکید کرد که وضعیت امنیتی در

والیتها بهبود یافته و در حال حاضر خشونتها
تنها در سه یا چهار والیت محدود شدهاند.
سخنگوی وزارت امور داخله اطمینان داد که تدابیر
ارگانهای امنیتی برای بهبود وضعیت امنیتی در
کشور ،بیشتر میشود .او در ادامه تأکید کرد که
انجام حمالت انتحاری و انفجاری مخالفان مسلح
دولت ،مانع پیشرفت نیروهای امنیتی نمیشود.
رییس جمهور اشرف غنی نیز دیروز گفت که
هیچوقت تسلیم ترور نمیشود.

آلمان :کمکهای ما با افغانستان تا ده سال دیگر ادامه مییابند

اطالعات روز :حکومت آلمان اعالم کرد که
کمکهایش در بخشهای مختلف با افغانستان تا
ده سال دیگر ادامه مییابند .مسئوالن بخش ملکی
این کشور دیروز در نشستی در والیت قندوز گفتند
که تا ده سال دیگر ساالنه  ۴۳۰میلیون یورو را در
بخش زیربناسازی در والیتهای شمال و شمالشرق
افغانستا ن به مصرف میرسانند .منفرايد ماير ،کمیشنر
دفتر وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشافى آلمان
در اين نشست گفت که کشورش از  ١٣سال بدينسو
به شش واليت شمال و شمالشرق افغانستان ،ساالنه

 ۲۵۰میلیون یورو کمک کرده است .به گفتهی او ،این
مبلغ پول در بخشهای معارف ،صحت ،ترانسپورت،
ارتقای ظرفيت ،حاكميت قانون و زيربناسازی مصرف
شده است .اين پولها در والیتهای قندوز ،تخار،
بغالن ،بدخشان ،بلخ و فارياب مصرف شدهاند .مایر
گفت که چندی قبل وزير انكشاف همكاریهاى
اقتصادی آلمان در ديدار با اشرف غنی روی تداوم
كمكها صحبت كرده است .او افزود ،کشورش در
بخشهای كاهش فقر و بيكاری ،دسترسی بهتر به
تعليم و تربيه و بهبود وضعيت صحى با افغانستان

همکاری میکند .بهدنبال آن ،اندری هايمن ،مسئول
دفتر همکارىهاى انکشافى ( )GIZگفت كه
کشورش در سالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴به هزينهی
بيش از  ۱۳ميليون يورو ،پروژههای سه مكتب
دخترانه در ولسوالی خانآباد ،اعمار استديوم ورزشی
زير دوره و چندين پروژهی ديگر را در قندوز عملی
کرده است .او افزود که در حال حاضر دهها پروژهی
دیگر زیر کار اند و هنوز به دولت افغانستان تحویل
داده نشدهاند .هايمن نیز تأکید کرد که کشورش تا ده
سال ديگر به همكاریهای ملكی خود با افغانستان

ادامه میدهد .بهدنبال آن حمیداهلل دانشی ،معاون
ک آلمان طی سيزده
سرپرست واليت قندوز از کم 
سال گذشته در بخشهای مختلف قدردانی کرد .او
افزود که سيزده سال پيش مردم در قندوز به سرک،
مكتب ،مركزهای صحی ،بند و سربند و ساير امكانات
ابتدايی دسترسی نداشتند؛ ولی حاال با عملى شدن
هزاران پروژهی کمک آلمانی ،مردم به تسهيالت
الزم دسترسی پيدا کردهاند .دانشی گفت که برای
عملی شدن پروژههای بازسازی آلمان در این والیت،
تدابیر ویژهی امنیتی گرفته شده بود.

برای حل مشکالت مهاجران ،هیأت دیگری به ایران میرود

اطالعات روز :محمد محقق ،معاون دوم ریاست
اجرایی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت
که قرار است یک هیأت دیگر متشکل از وزارتهای
مختلف برای حل مشکالت و آیندهی مهاجران
افغان به ایران سفر کند .معاون دوم ریاست اجرایی
در این نشست در مورد سفرش به ایران نیز جزئیات
ارائه کرد .او گفت که در این سفر پیرامون موضوعات
مختلف در قسمت حل مشکالت مهاجران با
مقامهای ایران بحث شد .محقق تأکید کرد که
در این سفر روی تمدید اقامت مهاجران افغان در

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی دیروز در دیدار با شماری از
دانشجویان کشور مقیم قزاقستان اعالم کرد که
دولت قزاقستان روند پذیرش دانشجویان را تا سال
دیگر تمدید کرده است .او در این دیدار گفت که
در تالش حل مشکالت دانشجویان در کشورهای
خارج ،بهویژه در قزاقستان است .دانشجویان
افغان مقیم قزاقستان در این دیدار مشکالتشان

ایران برای شش ماه توافق شد .او در ادامه گفت
که  ۱میلیون مهاجر افغان به شکل غیرقانونی در
ایران بهسر میبرند که با مشکالت جدی مواجه اند.
به گفتهی او ،فرزندان مهاجران افغان در ایران حق
شمولیت در مکتبها در این کشور را ندارند .معاون
دوم ریاست اجرایی گفت که روی این موضوعات
مفصل بحث شد و مشکالت آنان حل میشوند.
بر اساس آمارهای ارائه شده ،در حال حاضر حدود
دو میلیون مهاجر افغان در این بهسر میبرند که با
ی دیگر ،محمد
مشکالت زیادی مواجه اند .از سو 

محقق میگوید که تأخیر در تشکیل کابینهی جدید
بر وضعیت امنیتی تأثیر منفی گذاشته است .او در
مورد افزایش ناامنی و حمالت انتحاری در نقاط
مختلف کشور گفت« :از افزایش حمالت انتحاری
و کشتار غیرنظامیان در کشور متأثر شدیم .این
واقعیت است که تأخیر در تشکیل کابینهی جدید،
این نابهسامانیها را دارد» .او موج تازهای از کشتار
غیرنظامیان در کشور را محصولی از افراطگرایی و
حمایت برخی کشورها از تروریزم خواند .اما محقق
ابراز امیدواری کرد که با معرفی کابینه ،حمالت

قزاقستان پذیرش دانشجویان افغان را تمدید کرد
را با عبداهلل نیز مطرح کردهاند .به نقل از بخدی،
عارف نجیب ،یکی از این دانشجویان گفته است،
متأسفانه شماری از دانشجویان افغانستان ،بعد از
سپری کردن چهار سال دوباره فارغ صنف دوازده
محسوب میشوند که این کار یک ظلم بزرگ
در حق دانشجویان است .گفته میشود که پیش
از این ،دولت افغانستان شماری از دانشجویان را
به این کالجها معرفی میکر د که مطابق قانون

تحصیالت عالی قزاقستان ،فارغان کالج ،فارغان
صنف دوازه محسوب میشوند .عبداهلل عبداهلل در
ادامه به دانشجویان کشور مقیم قزاقستان وعده داد
که مشکالتشان را پیگیری میکند.
او گفت که در مورد دانشجویان با نخستوزیر
توگو داشته است .رییس اجرایی به
قزاقستان گف 
سفیر افغانستان مقیم قزاقستان وظیفه داد تا سایر
مشکالت دانشجویان را به شکل جدی دنبال

تروریستی مهار شوند .او در مورد تشکیل کابینهی
جدید گفت که در خصوص نحوهی مشارکت دو تیم
در ساختار کابینهی جدید موافقت شده است .محقق
گفت که تنها اسامی وزیران برای معرفی به وزارتها
باقی مانده که این مسئله نیز در آینده حل میشود.
این در حالی است که اشرف غنی چند روز پیش
گفت که اعضای کابینهی جدید تا سه هفتهی آینده
معرفی میشوند .بیش از دو ماه از تشکیل حکومت
وحدت ملی میگذرد ،اما هنوز کابینهی این حکومت
معرفی نشده است.

کند .عبداهلل برای شرکت در نشست شانگهای به
قزاقستان رفته است.
قرارداد پیشینی که میان افغانستان و قزاقستان برای
پذیرش دانشجویان امضا شده بود ،تا سال ۲۰۱۰
اعتبار داشت که با اعزام آخرین گروه از دانشجویان
افغان پایان یافت .قزاقستان از جملهی کشورهایی
است که در سالهای گذشته میزبان صدها
دانشجوی افغان در رشتههای مختلف بوده است.

اصالحات اداری
و رویکرد مناسب حکومت برای فسـادزدایی
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ما باید  5000سال دیگر زنده باشیم!
چون از ترور خسته نمیشویم؟

هرچند کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات
ملکی از سال  1382به این طرف مصروف اصالحات
ساختار اداری کشور است؛ اما هنوز هم تعریف دقیقی
از اصالحات وجود ندارد که اصالحات چیست و چگونه
بایستی اصالحات آورده شود؟
قبل از اینکه به تعریف اصالحات و شیوههای سازوکار
اصالحات اداری بپردازم ،بایستی بپرسیم که شرکای
اصالحات عامه کیها اند؟ پس از آن میتوان به یک
تعریف درست از اصالحات اداری دست یافت.
ِ
حکومت یکی از شرکای اصالحات ادارهی عامه است.
کارمندان حکومتی شریک دومی و جامعه شریک سومی
اصالحات اداری میباشند .کارمندان از اصالحات اداری
توقع دارند که دستمزد (معاش)شان زیاد شود و از
مصؤنیت شغلی و خدمات بازنشستگی برخوردار گردند.
بهرهگیرندگان (مردم) از اصالحات اداری توقع دارند،
خدماتی را که حکومت /اداره ارائه میدهد ،بایستی
بهموقع و در زمان-مکان مشخص و با کیفیت مطلوب
بهطور عادالنه و بدون تبعیض صورت گیرد تا همه بتوانند
از آن مستفید شوند.
با در نظرداشت توقعات متذکره به این نتیجه میرسیم
که اصالحات اداری بایستی منجر به عرضهی خدمات
ارزان ،مفید ،بهموقع ،مؤثر ،شفاف و مساویانه برای همهی
شهروندان شود .کارمندان با معیشت مناسب و درخور
زحماتشان پاداش گیرند و از مصئونیت شغلی و حقوق
بازنشستگی برخوردار باشند .زمانی که خدمات بهصورت
ارزان و شفاف عرضه گردد ،قطعی است که فساد در
خدمات بهوجود نمیآید.
آیا این همه ممکن است که در یک پروسهی اصالحی
بهدست آید؟ بلی ،مشروط بر اینکه کار /عرضهی
خدمات ،به صورت درست روی دست گرفته شود .در آن
صورت ،سیستم حکومتداری خوب بهسوی نهادینه شدن
پیش میرود.
عرضهی خدمات درست از کجا سرچشمه میگیرد؟
عرضهی خدمات درست از دیدگاه سالم رییس جمهور به
عنوان مدیرکل کشور سرچشمه میگیرد .دیدگاه رییس
جمهور باید مبتنی بر خواستها و نیازهای جامعه برای
رشد و انکشاف اجتماعی باشد .هرگاه رییس جمهور
دیدگاه واقع بینانه ،قابل حصول و جامعی را برای رشد
و انکشاف کشور طرح نماید ،در آن صورت مراحل بعدی
اصالحات آغاز میشود که در نخست الزم است ادارهی
عامه از فساد پاک شود و کارمندان با انگیزه و تعهد به
خدمتگذاری بپردازند.
مرحلهی بعدی این است که پس از تدوین دیدگاه
( )Visionتوسط رییس جمهور ،باید راهبرد /استراتژی،
پالیسی ( )Policyو برنامهی کلی حکومت تدوین شود.
تثبیت مقاصد برنامه برای حصول دستآوردها باید
بهصورت خطی که در امتداد هم باشند ،طرح گردد ،نه
بهصورت پراکنده و دایرهای .بهترین مثال مقاصد برنامه،
سنگهای قدم در داخل دریاچه برای عبور مسافران از

آب است که یکی پس از دیگری در دریاچه برای عبور
مسافران گذاشته شدهاند و آنها را در رسیدن به آنطرف
دریا کمک میکنند .در صورتی که مقاصد بهصورت
پراکنده طرح شوند ،مجریان برای رسیدن به هدف
سرگردان میشوند و راهشان را گم میکنند.
مؤلفههای مهم اصالحات اداری
 )1تثبیت برنامهها که رییس جمهور آن را مطابق به
نیازهای جامعه طرح کرده باشد؛
 )2تعیین بهترین اصول اجرایی که بتواند در برگیرندهی
خواست و توقعات جامعه باشد.
اولویتهایی که باید در کیفت و عرضهی خدمات به آن
توجه شود
 )1مقدار خدمات /کار باید مناسب به ضرورت جامعه
باشد؛
 )2تثبیت محل کار و زمان آن که بهرهگیرندگان
ضرورت دارند؛
 )3تدارکات مورد نیاز که باید با کیفیت و هزینهی
متناسب آماده شود؛
 )4انتخاب شیوهی بهتر روند برای اجرای کار که در
آن به کمترین نیروی انسانی ضرورت باشد و خدمات در
کمترین وقت ممکن و با نظارت و کیفیت بهتر انجام شود؛
 )5تدوین کارشیوهی اجرایی خدمات که باید بهصورت
مرحله به مرحله انجام شود و کارشیوهی اجرایی باید کوتاه
باشد و زمانگیر نباشد؛ زیرا که طوالنی بودن آن به نیروی
انسانی بیشتر و هزینهی زیاد ضرورت دارد .البته این به
آن معنا نیست که یک فرد تمامی مراحل یک کار را
اجرا نماید؛
 )6تثبیت تعداد مجریان هر بخش بر اساس مقدار کار،
نورم طاقت کار و کارشیوهی اجرایی خدمات؛
 )7تثبیت ساختار تشکیالتی اداره بر اساس تخصص
کاری ،مراحل اجرایی و کنترول کیفیت خدمات؛
 )8کوتاه شدن روند اجرای خدمات .مشتری برای
دریافت خدمات نباید به چندین محل مراجعه نماید که
در نتیجه از اثر دویدن بیشتر ،از دریافت خدمات بیزار
نشود .مث ًال توزیع تذکرهی تابعیت ،جواز رانندگی ،دریافت
شهادتنامه ،تحویل پول صرفیهی برق و امثال آن نباید
به چندین مرجع محول شوند ،بلکه روند اجرای آن کوتاه
باشد؛
 )9ضرورت است که از تطبیق برنامههای توسعهای؛
مانند برنامههای پنج ساله حداقل سال یکبار بررسی
صورت گیرد؛ زیرا اگر نیاز به تعریف مجدد داشته باشد،
نواقص آن دوباره رفع میشوند.
در صورتی که حکومت اقدام به پذیرش این راهکار
نماید ،افراد ،مهم نخواهند بود ،بلکه سیستم بهخودی خود
میتواند افراد را در چهارچوب کاری فعال سازد .فساد از
سیستم به این صورت قابل رفع میگردد.
آنچه که کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات
ملکی انجام داده است ،فقط تغییر ساختار تشکیالتی در
فقدان برنامههای سازمانی بوده است ،یعنی مشت در هوا

کوبیدن و بس.
اگر حکومت وحدت ملی از مدیریت سنتی به مدیریت
انکشافی تغییر رویکرد ندهد ،مشکل خواهد بود که در
یک سیستم سنتی و غیرکارا کشور بحرانزدهای مانند
افغانستان که با چالشهای زیادی مواجه است ،از
منجالب فساد بیرون شود.
مدیریت سنتی در سیزده سال گذشته به اثبات رساند که
هر وزارت /اداره کمترین دستآورد الزمه را دارد .هنوز
کشور از یک سیاست خارجی کارا و بهدردبخور محروم
است .پالیسی دفاعی درخور وضعیت کشور تدوین نشده
است .بودجه بر اساس برنامه و نیازهای جامعه طرح
نمیگردد .حال آنکه طرح بودجه بر اساس برنامه ،یکی از
ابزار اساسی اصالحات اداری است؛ اما وزارت مالیه با در
اختیار گرفتن این ابزار ،عم ًال مانع اصالحات اداری توسط
کمسیسون مستقل اصالحات اداری شده است.
مدیریت سنتی در شرایط کنونی کشور قادر نیست که از
پس چالشهای فراروی کشور برآید؛ زیرا شیوهی مدیریت
سنتی قادر نیست که یک تحلیل همهجانبه از ضعیت
کشور و نیازهای جامعه انجام دهد .رهبری سنتی در یک
کشور پس از جنگ مانند افغانستان ،باید به یک رهبری
مدرن و توسعهباور تغییر یابد.
با پذیریش موارد فوق از سوی حکومت که در حقیقت
تغییر مدیریت سنتی به مدیریت توسعهمحور میباشد،
حکومت مرکزی کمتر از پانزده وزارت و چند ادارهی
مرکزی خواهد داشت.
دادن فراخوان عمومی به تمامی کادرهای مجرب داخل
و خارج کشور ،یکی از شیوههای معقولی است که به
واسطهی آن میتوان نیروی انسانی را بسیج و زمینهی
تطبیق شایستهساالری را فراهم کرد .از آنجایی که کشور
با کمبود کادر مدیریتی مواجه است ،لذا ضرورت است
که رهبری دولت آموزش کادرهای درجه دوم مرکزی و
حوزهای را همزمان با تدوین و تطبیق برنامهها مدنظر
گیرد .بدین ترتیب ،شایستهساالری تظمین میگردد
و زمینهی ملتسازی از طریق ایجاد یک دولت فراگیر
ملی نیز در جریان زمان شکل میگیرد .انتخاب وزیران،
رییسان ادارههای مرکزی و حوزهای کشور از طریق
همین فراخوان انجام شود و وزیر و رییس دیگر نباید
بهصورت تیمی وارد نظام شوند .کادرهای حکومت از
طریق میکانیزم رقابت و شایستهساالری که توانمندی و
صالحیتشان را به اثبات میرساند ،انتخاب شوند .در آن
صورت ،رقابت قربانی رفاقت نمیگردد.
رهبری حکومت وحدت ملی از خودخواهیها و منافع
تیمیاش دست بکشد و به منافع ملی چنگ بزند و در این
مقطع حساس تاریخ کشور ،باید بنیاد یک کشور مترقی را
با انتخاب یک مدیریت توسعهمحور ،بگذارد .البته اگر این
شیوه مدیریت عملی نگردد ،پیشبینی این قلم این است
که حکومت از پس چالشهای کنونی برنخواهد آمد و در
دل خودخواهیهای تیمی غرق خواهد شد.

ما بارها ثابت کردیم که  5000سال عمر داریم .آخرین باری که ما این مسئله
را خیلی محکم ثابت کردیم ،همان تحقیق علمی وزیر دانشمند ما بود که در
باب شخصیت امام ابوحنیفه انجام داده بود .هرچند دانشمندان تالشهای
داکتر اسپنتا را نیز کمتر از آن مبارزهی علمی آقای رهین نمیدانند اما
من شخص ًا معتقدم که اسپنتا آنقدر هم نشده که به محکمی آقای رهین
بیاید و عمر  5000سالهای ما را محکم و بینقض ثابت کند .اسپنتا که
سالها در مقام و شخصیت حکومت آقای کرزی بود ،هیچگاه نگفت که آزاد
کردن انتحاری و طالبان پاکستانی از سوی جناب محترم حامدکرزی نقض
حاکمیت ملی است و همین چند روز پیش که آمریکاییها لطیف محسود را
به پاکستان تحویل نمود ،طبع کارشناسی ملیگونهای او به خشخش افتاد
و بر حکومت و شرکای حکومت تاخت که شما حاکمیت ملی افغانستان را
نقض کردهاید .این هم به گونهی به ثبوت تاریخ  5000سالهای ما میپردازد
اما نه به محکمی ثبوتیهی آن وزیر پیشین و دانشمند اطالعات و فرهنگ!
البته قابل یادآوری است که ما الحمدهلل موارد متعدد و خوبی داریم که 5000
سال زندگی ما را ثابت میکند و نمیگذارد که مث ً
ال این جامعهی جهانی
بیناموس بر زندگی و عمر ما خرده بگیرد و بگوید که شما قب ً
ال نبودید و
سال  2000یک دفعهی از پهلوی بوته سبز شدید .این جامعهی جهانی را
که ما میشناسیم ،شک نیست یک روز منکر شود و یک عالم سند جعلی
درست کند و بگوید که شما نه تنها  5000سال عمر ندارید که  500سال هم
برای شما زیاد است و ما به اتفاق اتحادیهی شورای علمای جهان جامعهی
جهانی اعالم میکنیم که  50سال شما را کفایت میکند .بنا ًء ضرور است که
قدر شخصیتهای خویش را دانسته و تا اندازهی فکر میکنم که حکومت
وحدت ملی ،بنشینند باهم توافق کنند و یک روز از سال را به نام روز
شخصیتهای مدافع تاریخ  5000ساله نامگذاری نموده و هر سال به یکی از
این شخصیتها جایزه بدهد .قول بدهند که در اعطای جایزه برخورد قومی
و سمتی نمیکنند .برای این کار الزم است یک کمیتهی تا دندان باغیرت
شکل بگیرد و فع ً
ال که رییس آن کمیته را ،اگر از حق نگذریم ،باید جنرال
صاحب طاقت را تعیین کند .چرا؟ چون هم عمر دراز دارد هم دانش فراوان و
هم سلیقهی ملی! اگر این طاقت فرمود که من طاقت این مسئولیت سنگین
را ندارم ،اص ً
ال جای نگرانی نیست .با گوسفند و پیر و مولوی ،میرویم دم
دروازهی همان که کانکور را سهمیهبندی شده میخواهد .او که یک تنه
مشت به دهن جریان شکل گیری اجتماع مبتنی بر عدالت اجتماعی زده ،باید
به امتیازهای برسد که اگر نرسد ،رضای خدا حاصل نخواهد شد .بنا ًء برای
رضای خدا ،تا دیر نشده بیایید به احترام زنده نگهدارندههای عمر تاریخی
خویش ،چند روز کفشهای خود را از پا کشیده و تا میتوانیم در کوچههای
خیر و رضای خدا ،قدم بزنیم .این یک بخش افتخارات ،بخش دیگرش را
دیروز آقای رییس جمهور افتتاح نمود .وی گفت این  5000سال کافی
نیست ،ما به این نتیجه رسیدیم که افغانستان باید  5000سال دیگر نیز زنده
بماند .من که در آن برنامه نبودم تا شخص ًا شنیده باشم که رییس جمهور
ما چه گفته ،اما به قول یکی از حاضرین ،ایشان در جریان سخنرانی خود
بارها از دانشمندان توسعه نقل قول زده و گفته که اجتماعات انسانی ،زنده
اند و به تداوم زندگی نیازمند اند .زندگی در کمترین حد ممکن دوام نخواهد
کرد مگر اینکه چهار نعمت ضروری را داشته باشد (اول ،غذا .دوم ،مسکن.
سوم ،صحت .چهارم ،امنیت) .به قول این حاضر ،رییس جمهور ما بارها از
این چهار ضرورت سخن گفت و هر بارهم سر را به نشانهی فراوانی این
چهار ضرورت تکان داد و استدالل نمود که دقیق ًا به همین خاطر است که
ما باید  5000سال دیگر نیز زنده باشیم .البته گفته میشود کدام بیتربیت در
آن برنامه حضور داشته و بر رییس جمهور ما سوال ارسال نموده که درست
است غذا ،مسکن و صحت حداقل داریم اما امنیت نیست ،آیا فکر نمیکنی
که تایر تداوم زندگی یک مقدار پنچر شده باشد؟ خوشبختانه که ما بعد از
سالها یک رییس جمهور متفکر گیر آوردهایم؛ ایشان بدون هیچگونه درنگ
و بروکراسی ذهنی گفته که افغانستان تالش کرده که در قانون اساسی خود،
یا صددرصد یا هشتاد درصد مواد اعالمیهی جهانی حقوق بشر را رعایت و
تطبیق نماید .وی گفته اگر ما توفیق بیابیم که  5فیصد قانون خویش را
تطبیق بکنیم ،ریشهی فساد و فقر را چندین برابر کشیده و در معرض آفتاب
قرار داده خشک مینماییم و سپس به والیت سردسیر بامیان میفرستیم که
در بخاریها یا تنورهای خویش بسوزانند و خوب دود کنند تا دولت راحت
تشخیص بدهد که بامیان کجاست؟ و سپس آن را از زندان مرکزی نجات
بدهیم .وی در اخیر از حقوق بشر تشکر نمود و از جامعهی جهانی خواست که
اجازه بدهد تا حقوق بشر ،سالها در افغانستان باقی بماند و یکی از دالیل آن
را اینگونه بیان کرد "چون امروز روز جهانی حقوق بشر است ،من از مخالفان
سیاسی حرف نمیزنم .من امروز یک مقدار از جرئتهای نفهته در بدن
خویش را به کار انداخته ،انتحار و انفجارهای اخیر طالبان را ترور میخوانم و
اعالم میکنم که ما از ترور خسته نمیشویم و ُدم صلح را هم ایال نمیدهیم.
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افغانستاندرنگاه

تهدید قدیمی و جدید
امنیت در آسیای مرکزی؛
چالشی برای سیاست دفاعی
و سیاست خارجی روسیه

نویسنده :آندری کازانتس ُیف ،رییس مرکز تحلیل
دانشگاه وزارت خارجهی روسیه ()МГИМО
منبع :وبسایت دانشگاه МГИМО
بخش سوم

تهدیدهای «دولت اسالمی» جدی اند .در واقع همانطور که در سطور باال
اشاره کردم ،داعش ( )ИГعم ًال در برابر ائتالف شامل ایاالت متحدهی امریکا و
متحدان آن و همچنین روسیه و ایران ،که به نظر ترکیب خیلی منسجمی نیست،
فعالیتهایش را گسترش داده است .این حوادث تکرار همان چیزی است که در
ادامهی یک فاز فعال عملیاتی -بهخصوص در حملهی امریکا به افغانستان به
عنوان بخشی از عملیات «آزادی پایدار» ( -)Enduring Freedomدر
«جنگ جهانی علیه تروریسم» صورت گرفت.
پارتیزان افراطگرای دولت اسالمی بهصورت جدی یک تهدید بزرگ برای
کشورهای عضو سابق اتحاد شوروی در آسیای مرکزی و قفقاز به حساب
میآید؛ زیرا ستون عمدهی این گروه خطرناک را تعدادی از مهاجران و داوطلبان
کشورهای منطقه تشکیل میدهند .آنها میتوانند به خانه و کشور خود برگردند
و فعالیتهای افراطگرایانهیشان را شروع کنند و تروریستهای دیگری را نیز
جذب نمایند،یا بدتر از همه اینکه ،رهبری دولت عراق و شام [Исламское
 ]государство Ирака и Левантаآنها را برای انجام عملیات
تروریستی در خانهی خودشان مورد استفاده قرار دهند.
از طریق انترنت ،هم اکنون تهدیدهایی از سوی دولت اسالمی عراق و شام به
آدرس کشورهای عضو سابق شوروی به نشر رسیدهاند و امکانات انجام عملیات
تروریستی علیه دولتهای عضو سابق شوروی در نظر کارشناسان خیلی گسترده
شده است .بهطور اخص ،اخیراً نهادهای سیاسی ازبکستان گزارش مفصلی را
در این ارتباط به نشر رساندند .رییس کمیتهی امنیت ملی قزاقستان []КНБ
اعالم کرد که اطالعاتی بهدست آورده است که بخشی از عوامل دولت اسالمی
(داعش) با نام «جماعت قزاقستان» که شامل  300نفر میشود -که نیمی از
آنها را زنان تشکیل میدهند -در حال فعالیت اند (آنها زیر تبلیغات «شهید»
بهطور فعاالنه افراطگرایان را تحت کنترول خود میآورند).
بهطور کلی حتا در چنین وضعیت پایدار قزاقستان (در مقایسه با همسایگان
آسیای مرکزی) [گروههای افراطی] بهطور فعال و هدفمندانه تمایل دارند
همهچیز را خراب کنند .به عنوان مثال ،اخیراً در آلماتی نیروهای ویژه عملیاتی را
انجام دادند و بخشی از منطقهای را به تصرف درآوردند که افراد مظنون -احتما ًال
تروریستها -در آنجا مصروف فعالیت زیرزمینی بودند .در رسانههای جهان
شواهدی به نشر رسیدهاند که نشان میدهند ،تعدادی از شهروندان روسیه و
مهاجران از آسیای مرکزی برای مبارزه دعوت شدهاند تا در کشورهای سوریه،
عراق و همچنین در کشور افغانستان ،علیه «کفار» بجنگند .آیا این جماعت
دوباره همچون سال  2000مورد استفاده قرار میگیرند تا ما را هدف قرار دهند؟
دولت اسالمی [داعش] ،یک تهدید تازه در مقایسه با افغانستان است؛ اما مقیاس
همبستگی از این تهدیدات را گاهی رسانههای زرد به شایعه و تحریف ،میآرایند.
به اعتقاد من ،در حال حاضر تهدید درجه یک برای روسیه و کشورهای آسیای
مرکزی ،افغانستان است.
تهدیدهای امنیتی «جدید -قدیمی»؛ متأسفانه تهدیدهای امنیتی در آسیای
مرکزی قبل از اینکه عوامل خارجی داشته باشند ،ناشی از عوامل داخلی اند.
تنها برخی از آنها از نقطه نظر امنیتی روسیه ،مهم اند.
یک تهدید جدی برای ثبات سیاسی در منطقه وجود دارد .قایل شدن موازات
مستقیم بین حوادث جهان عرب (بهار عربی) و وضعیت در آسیای مرکزی مطابق
آنچه در رسانههای زرد در گردش است ،اما حقیقت ًا درست نیست .نقش مذهب
در جامعهی آسیای مرکزی با آنچه در جامعهی عرب است ،فرق میکند و عالوه
براین ،جامعهی آسیای مرکزی نسبت به جامعهی عرب ،بسیار ناهمگن است.
باور ما براین است که در قزاقستان ،قرغیزستان و ترکمنستان -در مقایسه با
ازبکستان و تاجکستان -عامل مذهب در سیاست بسیار کمرنگتر است.
در حال حاضر ،پتانسیل اساسی بیثباتیهای داخلی در آسیای مرکزی متأسفانه
متوجه قرغیزستان است؛ جایی که ضمن ًا نقش مذهب در سیاست خیلی پررنگ
نیست .این وضعیت ،بهخصوص برای روسیه از اهمیت ویژه برخوردار است؛ زیرا
که قرغیزستان در حال پیوستن به اتحادیهی اقتصادی اوراسیا است و همچنین
این کشور بهطور طبیعی یکی از تأمین کنندگان اصلی بازار کار ،بهویژه برای
روسیه است .پس از دو دورهی انقالب و افزایش بحران سیاسی در سازمانهای
دولتی و از جمله پولیس ،در قرغیزستان فضا و مکان بسیار آرام فراهم شده است.
همهی همسایههای قرغیزستان و باالتر از همه روسیه ،باید این مسئله را مورد
توجه قرار دهند و از هرگونه تالش در راستای تأمین و حفظ ثبات ،دریغ نورزند.

برای پیدا کردن بن الدن
شکنجهای صورت نگرفته است؟
نویسنده :لیوک متیو
برگردان :نسیم ابراهیمی
منبع :روزنامهی فرانسویزبان لیبراسیون
در این مورد آنچه که دستگاه قضایی
امریکا در ماه مارچ سال  2005بیان
نموده بود ،برای سازمان سیا ،مانعی
ایجاد نخواهد کرد .سازمان سیا در
ش گذاشتن بر افتضاحاتی
پی روپو 
است که در پی انتشار تصاویر از رفتار
ناشایست سربازان امریکایی در زندان
ابوغریب در عراق ،برمال شده بودند.
سازمان سیا در سال  2011اعالن نموده
بو د که تکنیکهای بهکار برده شده
برای بازجویی از حسن گل ،فرصتی
را فراهم نمود که از روابط بن الدن با
پیامرسان وی ،پرده برداشته شود.

اسامه بن الدن ،رهبر گروه القاعده ،به تاریخ  2می
 ،2011طی یک عملیات از سوی سربازان امریکایی
در ایبتآباد پاکستان به قتل رسید .در تحقیقاتی که
تاکنون در این مورد صورت گرفته است ،همه به این
باور اند که جزئیات این ماجرا را با تفصیل میدانند .در
این مورد ،بر اساس اطالعات دستگاه استخباراتی امریکا
( )CIAتا هنوز چندین کتاب نوشته شده است و یک
فیلم هم بهنام «سیدقیقه پس از نیمهشب» (Zero
 )Dark Thirtyساخته شده است که تاکتیکها
و روش برخورد سربازان امریکایی را نشان میدهد.
بدون شک ،با این باورمندی به گواهی اعترافات یک
مخفی امریکا ،کارهای هالیوود و مقامهای
زندانی زندان
ِ
ِ
بلندپایهی سازمان استخباراتی امریکا تنها به محاصره
منتهی نمیشود .با وجودی که این میتواند اشتباه باشد.
مطابق گزارش سنای امریکا ،تکنیکهای کاربردی
بازجویی سازمان سیا که به روز سهشنب ه در اختیار عموم
قرار گرفت ،نشان میدهند که برای به محاصره درآوردن
رهبر القاعده ،شکنجهای صورت نگرفته است .معلومات
در بارهی رهبر القاعده ،ناشی از اعترافهای یک زندانی
میباشد که در اختیار سرویسهای امنیتی کردستان عراق
بود ،پیش از آنکه به سازمان سیا واگذار شود.
این مرد حسن گل نام دارد .او یکی از افراد کلیدی القاعده
میباشد .دستگیری وی پس از حمالت  11سپتامبر ،از
اهداف اولی ایاالت متحدهی امریکا بود .وی چندین بار
از سوی پاکستانیها نیز تحت محاصره قرار گرفته بود.
هر باری که برای دستگیری وی اقدام شد ،به ناکامی
انجامید .حسن گل ،باالخره در ماه جنوری  2004در
کشور عراق دستگیر شد .او در اعترافات خود که برای

گزارشی که از سوی سنای امریکا ،مبنی بر برنامههای پنهانی
بازجویی سازمان سیا ( )CIAمنتشر شده است ،در تضاد با فیلم «سی
دقیقه پس از نیمهشب» ( ) Zero Dark Thirtyمیباشد.

کردها ابراز نموده بود ،گفته که بن الد ن احتماال در
مناطق همجوار قبایلی در پیشاور پاکستان زندگی میکند.
او همچنان از یک شخص دیگر نیز نام برده بود :ابواحمد
الکویتی .این شخص را یکی از افراد نزدیک به رهبر
القاعده معرفی نموده بود که مسئول انتقا ل پیامهای رهبر
القاعده به مسئول عملیات سازمان ،ابوفراج الیبی ،بوده
است.
حسن گل فراتر از آن معلومات نمیدهد .به باور وی،
تدارکات امنیتی در محیط زندگی بن الدن محدود و
کوچک بوده است .او در خانهی یک خانواده در پاکستان
زندگی داشته است .در آن زمان باور بر این بود که بن
الدن در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی ،تحت حمایت
دهها محافظ جان بهکف و جانفدا برای رهبرشان ،زندگی
میکند.
حسن گل از هنگامی که در یک سلول زندانی بوده
است ،از شکنجه شدن در زیر آب در هنگام بازجویی
برای اعترافات ،چیزی را بیان نمیکند .به باور نادا باکوس
( )Nada Bakosکه از سازمان سیا کنارهگیری نموده
است ،مسئول عملیات و محاصره کردن بن الدن بوده
است (توسط ژسیکا در «فیلم سیدقیقه پس از نمیهشب»
به تصویر کشیده شده است) .وی در یک سلول محبوس
نبوده ،بلکه در یک خانه بوده است ،چنانچه که وی با
دستبند نمایش داده شده ،آنطوری نبوده است ،بلکه
آزاد بوده است .این گفتوگوها در فیلم سی دقیقه پس
از نیمهشب با همکاری بخش مشاوره و ارتباطات خارجی
امریکا تنظیم شده است.
حسن گل ،سپس به یک زندان مخفی در افغانستان منتقل
میشود؛ به احتمال نزدیک به واقعیت ،در پایگاه بگرام در

شمال کابل .حسن گل به این داستان ادامه میدهد ،از
میان دیگران ،وی از حمزه ربیعه ،یکی از رهبران القاعده،
ی
ابومصعب الزرقاوی ،رهبر سازمان عراق و ابوفراج الیب 
نام میبرد که با بن الدن مذاکره و گفتوگو داشتهاند.
وی همچنان از چگونگی فرار و پناهنده شدن رهبران
القاعده در منطقهی شکای ( )Shkaiدر پاکستان ،پس
از حادثهی  11سپتامبر و حمالت هوایی و بمباردمان
امریکاییها در کوه تورا بورا در افغانستان ،پرده برمیدارد.
یکی از نمایندگان سازمان سیا میگوید ،او همانند پرنده
آواز میخواند و از همان ابتدا همکاری داشت .بازجویان
میگوید ،حسن گل هنگام بازجویی ،محدودیتهای
اصول محاکمهی کالسیک را میدانست .وی همچنان
معلومات زیادی را برای اعتراف داشت که از بیان آنها
خودداری کرده است .لذا آنها در این مورد فریب
خوردهاند .مطابق گزارش سنا ،این زندانی ،آنچه را که در
کردستان برای کردها بیان داشته ،بیشتر از آن معلومات
ارائه نکرده است .او همچنان دیگر معلومات مفید را در
مورد حمله به ایاالت متحدهی امریکا ارائه نخواهد کرد.
در این مورد آنچه که دستگاه قضایی امریکا در ماه
مارچ سال  2005بیان نموده بود ،برای سازمان سیا،
ش
مانعی ایجاد نخواهد کرد .سازمان سیا در پی روپو 
گذاشتن بر افتضاحاتی است که در پی انتشار تصاویر
از رفتار ناشایست سربازان امریکایی در زندان ابوغریب
در عراق ،برمال شده بودند .سازمان سیا در سال 2 011
اعالن نموده بود که تکنیکهای بهکار برده شده برای
بازجویی از حسن گل ،فرصتی را فراهم نمود که از روابط
بن الدن با پیامرسان وی ،پرده برداشته شود .این تیزی
است که یک بار دیگر توسط هالیوود گرفته خواهد شد.

جای خالی اپوزیسیون و امیدواریها
مرحلهی دوم استراتژیک پاکستان در برابر افغانستان پس
از درخواست همکاری حکومت جدید ،در رابطه به آوردن
صلح ،متوقف کردن استخراج معدن مس عینک میباشد.
در تازهترین گزارشی که از طریق یکی از تلویزیونهای
خصوصی در افغانستان به نشر رسید ،آمده است که
«سازمان استخباراتی پاکستان مانع استخراج مس عینک
میشود ».گزارش یاد شده حاکی از آن است که «روزهای
نه چندان دور مخالفان مسلح بر فراز کوههای معدن
مس عینک راکت شلیک میکردند .بهخاطر مشکالت
امنیتی بهوجود آمده ،چیناییها چندین بار کار استخراج را
متوقف کردهاند .جنرال محمد نسیم مسعود ،فرمانده غُند
محافظت معدن مس عینک میگوید :نمایان میگویم،
این «آیاسآی» پاکستان است که مانع کار استخراج
میشود».
پیش از این ،نقاط مختلف کشور شدیداً شاهد حمالت
انتحاری و انفجارهای پیهم بود .ناامنیهای یادشده
درست پس از سفر رییس جمهور اشرف غنی به پاکستان
اتفاق افتادهاند.
از تشکیل حکومت جدید نزدیک به  ۱۰۰روز میگذرد.

حسیبشاکر

این حکومت نه تنها به تعیین و تشکیل کابینهاش دست
نیافته ،بلکه دهها نقص دیگر نیز از خود نشان داده است.
وضعیت بالتکلیف وزارتخانهها و ارگانهای والیتی ،عدم
موجودیت گزارش معقول و یک طرح مدون در کنفرانس
لندن ،نقض حاکمیت ملی در خصوص سپردن یک
فرمانده طالبان پاکستانی به پاکستان از سوی نیروهای
امریکایی و ناکامی در زمینهی گفتوگو پیرامون ایجاد
صلح با پاکستان از نمونههای بارز کمیها و نواقص خوانده
میشوند.
با این حال ،برخالف آنچه که رییس جمهور پیشین
آگاه با برنامههای مدون
گفته بود ،جای یک اپوزیسیون 
در زمینههای مختلف ب ه عنوان حکومت سایه و منتقد
شدیداً خالی است.
امیدواری برای تشکیل اپوزیسیون
در جریان انتقادهای وارده در برابر سیاستهای حکومت،
روزنههایی دیده میشوند که خالی یادشده را بهسادگی پر
میکنند .انتقاد واضح و روشن از سوی چهرهی تأثیرگذار
و مطرحی چون وزیر امور داخلهی پیشین نسبت به
سیاستهای حکومت ،نشان میدهد که ساختار اپوزیسیون

سیاسی در حال شکلگیری است .اینگونه شکلگیری
اپوزیسیون ب ه گونهی طبیعی از طرف چهرههای مطرح و
کارکشته ،میتواند بسیار امیدوارکننده باشد .آقای داوودزی
از سیاستمداران مؤثر است .وی در موقفهای مهمی
مانند ریاست دفتر ریاست جمهوری ،سفارت افغانستان در
اسالمآباد و وزارت امور داخله ایفای وظیفه کرده است.
عمر داوودزی برای اولین بار در یک نشست خبری از
سیاست حکومت انتقاد نمو د و گفت« :حاال اگر ما به این
خیال هستیم که پاکستان طالبان را به میز مذاکره بیاورد،
خواب و خیال است ».دیدگاه آقای داوودزی که مدتها
در پاکستان در نقش سفیر بوده است ،میتواند مهم و
قابل توجه باشد.
قابل یادآوری است که آقای اسپنتا ،مشاور شورای امنیت
ملی پیشین کشور نیز طی یک مصاحبهی رادیویی با
سخنان آقای داوودزی همنوا شده ،ضمن برخی انتقادهای
دیگر ،با وزیر پیشین امور داخله همنظر میباشد و در پاسخ
به سوالی که از او در مورد اظهارات وزیر داخلهی پشین
صورت گرفت ،گفت« :من کامال با صحبت آقای داوودزی
موافق هستم».
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ت کهنه ،امیدی تازه
افغانستان؛ مشکال 

همزمان با ترک افغانستان از سوی نیروهای ناتو،
طالبان از نگاه نظامی سرکوب نشدهاند؛ اما از نگاه سیاسی شکست خوردهاند.
منبع:اکونومیست
برگردان :جواد زاولستانی

اکنون خیلی چیزها بستگی به این دارند که
آیا پاکستان ،افغانستان و ایاالت متحدهی
امریکا نیاز میبینند که روابط سه جانب هیشان
را بهبود بخشند یا نه .بعضی تغییرات درحال
رونما شدن اند .ارتش پاکستان که تا کنون
بیشترین قدرت را در کشور در کنترل
دارد ،توسط راحل شریف رهبری میشود.
برخیها به او دیدهی یک فرصت تازه
مینگرند (ماه گذشته در جریان اقامت
دوهفتهای اش در ایاالت متحده ،از او
استقبال شد) .بر خالف جانشین قبلی اش،
جنرال شریف جهادیان را که به شکل طالبان
پاکستانی در آن کشور عرض وجود کردهاند،
بزرگترین تهدید برای پاکستان میداند و
برای مبارزه با آنها ،از امریکا خواستار کمک
شده است.
بیشتر از  13سال پس از آنکه ناتو حملههایش بر افغانستان را آغاز کرد ،نیروهای بینالمللی
کمک به امنیت ( )ISAFکه رهبری آن را ناتو به عهده داشت ،پرچمشان را از فراز پایگاه
مرکزیاش در کابل ،پایین کرد .در این مراسم نظامی ،پایان رسمی مأموریت آیساف اعالن شد.
اکنون فرصت آن است که به مأموریت نظامی غرب نگاهی بیندازیم و بررسی کنیم که آنان چه
اشتباهاتی را مرتکب شدند و چه گامهای درستی را برداشتند .و نیز زمان آن است که نگاه کنیم
که چه آیندهای در انتظار افغانستان است؛ کشوری که بیش از چهار دهه از از جنگ و شورش
رنج کشیده است.
این مراسم ،هیچ نوع تغییر چشمگیر را در دورنمای امنیتی این کشور رقم نزد .باالترین شمار
حضور نیروهای خارجی در افغانستان در سال  2011بود که تعدادشان به  140000نفر میرسید و
بیشتر از دو سوم آنان را سربازان امریکایی تشکیل میدادند .پس از آن شمار آنان به طور مرتب
در حال کاهش بوده است و اکنون به  13000تن رسیده است .این تعداد قرار است برای «تربیه،
مشوره و کمک» به نیروهای امنیتی افغانستان ،دستکم یک سال دیگر ،در این کشور باقی
بمانند .از اواسط سال  2013که نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت رهبری جنگ علیه طالبان
در تمام والیتها را به عهده گرفت ،تا کنون کارهای زیادی انجام شده است.
رییس جمهور اوباما گفته است که او میخواهد تمام سربازان امریکایی را تا پایان سال  2016از
افغانستان بیرون بکشد .اما احتمال دارد این برنامه تغییر کند .او تصمیم کوتاهبینانهای را که پس
از سال  2014نیروهای امریکایی برای نیروهای افغانستان پشتیبانی هوایی فراهم نکنند ،عوض
کرده است .بخش «همکاری» عملیات پشتیبانی ثابت (  )Resolute Supportضعیف بوده
است و اکنون ناتو پشتیبانی حملهی زمینی ،تدارکاتی و تخلیه و انتقال بیماران را برای نیروهای
امنیتی افغانستان فراهم خواهد کرد .این پشتیبانی تا زمانی دوام خواهد کرد که نیروی هوایی
افغانستان قادر به پرکردن این خال شوند و دستکم دو سال زمان خواهد گرفت .نیروهای ویژهی
امریکایی نیز عملیاتهای ضدتروریستی را در همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان به پیش
خواهند برد.
دلیل عمدهی تغییر تصمیم این است که سطح خشونتهای طالبان به طور ناراحتکنندهی
باال باقی مانده است .با آنکه نیروی  340000نفری افغانستان کارشان را خوب انجام میدهند،
تلفات سنگینی را متحمل میشوند .بیشتر از  4600تن از اعضای نیروهای افغانستان در جریان
عملیاتها در سال جاری کشته شدهاند .این تعداد نشاندهندهی افزایش  6.5درصدی تلفات
نیروهای ارتش افغانستان در مقایسه با سال  2013است .خشونت تا پایان فصل معمول جنگ در
سال جاری ،کاهشی نیافته است .به نظر میرسد که طالبان بر انجام حملههای هراسافگنانه در
شهرها ،بهویژ ه کابل متمرکز شدهاند که سرخط خبرها را میسازند ،شهروندان غیرنظامی خارجی
را مجبور به ترک این کشور میکنند و سرمایهگذاران را از افغانستان فراری میسازند.
با این حال ،با آنکه طالبان از نگاه نظامی به طور آشکار شکست نخوردهاند ،از نگاه سیاسی آنان
شکست خوردهاند .در دو دور انتخابات ریاست جمهوری با وجود تهدید طالبان اشتراک مردم
خوب بود و دو پنجم تعداد رایدهندگان را زنان تشکیل میدادند .دولت وحدت ملی که پس از
جنجالهای انتخاباتی تشکیل شد ،به نظر برخیها توجیهی برای دخالت غرب است؛ مهم نیست
تشکیل این دولت به چه قیمت جانی و مالی تمام شده است .هم رییس جمهور اشرف غنی و هم
عبداهلل عبداهلل که از هر نگاه به جز عنوان ،نخست وزیر است ،تعهد کردهاند که از میراث کرزی
که فرد دمدمی مزاج بود ،فاصله بگیرند .اینکه آنان چقدر با هم کار خواهند کرد ،تا هنوز اطمیمانی
دربارهی آن وجود ندارد .هردوی آنان میگویند که به یک برنامه برای ریشهکردن فساد ،بهبود
ارائهی خدمات که تا کنون به شکل وحشتناکی ضعیف است به ویژه در بخش صحی و عدلی،
تأکید مجدد بر حقوق زنان و بهبود روابط با پاکستان متعهد هستند.
یک نظرسنجی در سطح ملی که در این اواخر انجام شده است ،نشان میدهد که درجهی پذیرش
آقای غنی در میان مردم  84درصد است .در مناطقی که طالبان قویترین حضور را دارند76 ،
درصد مردم از کارکرد او راضی اند .آقای غنی در میان کمککنندگان ( )Donorخارجی نیز
انگیزه ایجاد کرده است .اقتصاد شکنندهی افغانستان وابسته به کمکهای خارجی است .در
کنفرانس لندن که در اوایل ماه جاری میالدی برگزار شد ،وزیر خارجهی ایاالت متحده ،جان
کِری ،برنامهی اصالحات غنی را «فرصت فوقالعاده برای تحول» توصیف کرد.
رویکرد غنی نشاندهندهی جامعهای است که از آنچه پیش از  2001در آن جریان داشت ،یک
عالم فاصله دارد .پیتر تامسِ ن ،فرستاده ویژهی رییس جمهور بوش در افغانستان ،در این اواخر
استدالل کرده است که ایاالت متحده هر اشتباهی را که در افغانستان مرتکب شده باشد ،دخالت
نظامی به رهبری ایاالت متحده ،افغانستان را از سقوط در هرجومرج باز داشت و بر استبداد
تندروان و تولید تروریست در آن کشور پایان داد.
با این حال ،باید به اشتباهات اعتراف و از آنها آموخته شود .شاید بزرگترین این اشتباهات آغاز
کار دشوار آموزش یک ارتش مناسب برای افغانستان از اواخر سال  2009نبود ،بلکه بزرگترین
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اشتباه این بود که در سالهای نخست پس از حمله بر افغانستان که کشور نسبتا آرام بود،
به این مهم توجهی نشد .با این حال ،زمانی که شورشیان طالب به کمک پاکستان ،گروه
گروه آغاز به برگشتن کردند و جنگ شدت یافت ،معنای این وضعیت آن بود که سربازان
خارجی بیشتری در این کشور وارد شوند تا از افتادن بخشهای بزرگ کشور به دست آنها،
جلوگیری کنند .این وضع به نفع روایت طالبان از وضعیت که کشور توسط خارجیها اشغال
شده است ،تمام شد .دربارهی چگونگی انجام عملیاتهای ضدتروریستی بحثهای زیادی
صورت گرفته است ،اما دربارهی یک نکته میتوان به یقین صحبت کرد و آن این است که
برای مؤثر واقع شدن عملیاتها ،نیروهای داخلی باید در رأس عملیاتها قرار داشته باشند
و نیروهای خارجی در حمایت از آنان گام بردارند ،نه بر عکس آن.
اشتباه بزرگ دیگر ،دستکم گرفتن تأثیر ویرانکنندهی بازی دوگانهی پاکستان بود.
پاکستان خود را متحد جداناشدنی غرب علیه تروریستان جهادی وانمود میکرد ،در حالیکه،
به طالبان افغانی پناهگاه ،آموزش و پول فراهم میکرد .این توهم که پاکستان با همهی
نیرنگهایش« ،در جبههی ما» قرار دارد ،دستیافتن به پیروزی را در برابر طالبان ناممکن
ساخت.
اکنون فرصت همکاری
اکنون خیلی چیزها بستگی به این دارند که آیا پاکستان ،افغانستان و ایاالت متحدهی امریکا
نیاز میبینند که روابط سه جانبهیشان را بهبود بخشند یا نه .بعضی تغییرات درحال رونما
شدن اند .ارتش پاکستان که تا کنون بیشترین قدرت را در کشور در کنترل دارد ،توسط
راحل شریف رهبری میشود .برخیها به او دیدهی یک فرصت تازه مینگرند (ماه گذشته
در جریان اقامت دوهفتهای اش در ایاالت متحده ،از او استقبال شد) .بر خالف جانشین
قبلی اش ،جنرال شریف جهادیان را که به شکل طالبان پاکستانی در آن کشور عرض وجود
کردهاند ،بزرگترین تهدید برای پاکستان میداند و برای مبارزه با آنها ،از امریکا خواستار
کمک شده است.
در هفتههای اخیر ،بهطور غیرمترقبه ،عملیات علیه شبهنظامیان در دو سوی مرز میان
افغانستان و پاکستان افزایش یافته است .امریکاییها با استفاده از هواپیماهای بدون
سرنشین پناهگاههای طالبان پاکستانی در والیت کنر افغانستان را هدف قرار دادهاند و
همزمان با آن ،پاکستانیها برای نخستینبار شبکهی حقانی را هدف حمله قراردادهاند.
شبکهی حقانی از پایگاه خویش در وزیرستان شمالی ،خطرناکترین حملهها را بر کابل
سازماندهی کرده است.
آقای غنی به نوبت خود تالش کرده که نگرانیهای تاریخی پاکستان را که توسط کرزی
نادیده گرفته شده بود ،درک کند .گامهای که برای ساختن اعتماد بین دو کشور برداشته
شوند ،میتواند شامل ترتیب موافقتنامهای برای فرستادن افسران افغانستان به منظور
آموزش به پاکستان و موافقتنامهی دوجانبهی دیگر برای مدیریت مرز بین این دو کشور
گردند .و نیز آقای غنی از نکوهش پاکستان به خاطر دست داشتن در حملههای اخیر،
خودداری کرده است و عالقهمند است که دربارهی برنامهای برای بهبود انتقال انرژی و
حملونقل کاال بین دو کشور به توافق برسد.
هیچ چیزی بیشتر از پایان به بخشیدن به مداخلهی پاکستان ،نمیتواند آیندهی افغانستان
بهتر سازد .البته مداخلهی پاکستان ،سرانجام به شکست خود آن کشور تمام خواهد شد.
اکنون خیلی زود است که بدانیم آیا پالن غنی برای ایجاد روابط سازنده بین دو کشور موفق
خواهد شد یا نه .مهمترین موفقیت در این راستا ،این است که آیا او میتواند پاکستان را
متقاعد کند که طالبان افغانی را به میز مذاکره برای صلح حاضر کند؟ اگر غنی بتواند به این
مهم دست یابد ،یقینا زمان صحبت از عهد جدیدی فراخواهد رسید.

من نمیدانم در این ملک مملو از تاریخ چرا هرکس اسم خود
را دقیقا همان چیزی میگذارد که از آن نشانی در وجودش
نیست .مثال به مجلسی میروید و میبینید که بحث داغ است
و ملت جان بر کف همچنان کف بر لب جهد میکند که اثبات
کند چه کسی اکثریت است .یا اصال بحث سر این است که
با آن بیغیرتی که رفته مسیحی شده و دل میلیونها افغان
را به خاک و خون تپانده چهگونه برخورد شود که گلوله خوب
در جانش بنشیند .یا بحثی دیگر از همین جنسها .در همهی
این احوال اعصاب ملت داغ است و همه سر همدیگر فریاد
میکشند .در این میانه ،یکی نشسته و هیچ حرفی نمیزند.
تبسمش هم به اندازهی بادنجان نارسیده کمرنگ است .از
او میپرسید که اسمش چیست؟ با صدایی مخملین پاسخ
میدهد:
«من؟ من عظیم توفان هستم».
توفان؟ شما توفان؟ توفان اینهایند که با کف دهنشان ده تا
دسترخوان چرک شدهی سرشانهای را میتوان شست.
یا میبینید که گاو یک نفر از طویله گریخته و در مسیر فرار
خود هشتاد نفر را خوب شاخکوب کرده و به شفاخانه فرستاده.
صاحبش را پیدا میکنید و ازش میپرسید که از این ماجرا خبر
دارد یا نه .میگوید ،بلی خبر دارد .بعد قاه قاه میخندد و از
اینکه گاوش چنان ظرفیتی برای شاخاندود کردن مردم دارد،
احساس غرور میکند .اسمش را میپرسید .میگوید:
«اسم من ارسال همدرد است».
با خود میگویید ،این دیگر چه قسم همدرد است؟
حاال یک جنرال وطنپرست داریم به اسم جنرال طاقت .این
بندهی خدا چیزی که ندارد ،همان طاقت است .کسی میگوید
که خاک افغانستان برخالف آنچه شایع شده ،برای درمان
سرطان چندان هم مؤثر نیست .بسیاری مردم فکر میکنند ،و
درست هم فکر میکنند ،که این آدم به خاک ،تاریخ ،کلتور،
ثقافت ،عنعنه و مقاعیس کشور توهین کرده .اما آن کس
که واقعا بیطاقت میشود ،جنرال طاقت است .ایشان قسم
یاد میکند که اگر فرد توهین کننده توبه نکند ،خالد فیالنار
خواهد شد .یک ترکیب دیگر هم پیدا کرده که هیچ از زبانش
نمیافتد :حرامزاده .من مطمئنم که جنرال طاقت آدم شریفی
است و دوست ندارد این واژهی شدید را زیاد استفاده کند.
اما متأسفانه هرچه سعی میکند ،نمیتواند از کابوس این
کلمه بگریزد .در اینگونه موارد ،نظر من این است که ما به
شخصیت موجود او نگاه کنیم و خوبیهای مهم شخصیتی
او را ببینیم .هیچ الزم نیست که با انتقاد از او در این زمینه،
پیوسته این کلمه را بهیاد او بدهیم .اصال منطقی نیست که
یک شخصیت چند بعدی را تقلیل بدهیم بهکلمهای که او را
در تمام لحظات زندگی تعقیب میکند.
نظر شما چیست؟ بهتر نیست آدمها را تقلیل ندهیم؟

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Hussain Hasrat

افغانستان
کشوری بهنام افغانستان از آغاز تأسیس تا اکنون جغرافیای
منازعه بوده است .منازعهی درونقومی ،میانقومی،
منطقهای و جهانی .آنچه بیش از همه از آن چشمپوشی
شده ،منازعات درون و میانقومی اند که مخرج مشترک تمام منازعات افغانستان به
حساب میآیند .رویکرد غالب در مواجهه با اینگونه منازعه ،بدون استثنا چشمپوشی و
مصلحتاندیشی بوده است .اینکه نباید از پیشینهی روابط قومی ،هویت قومی ،حذف
قومی و استیالی قومی و گذار از این وضعیت حرفی زده شود .وقتی کسی مثل یون ،جنرال
طاقت و افرادی از این قماش در کشوری چون کشور ما ،با این همه تکثر قومی ،زبانی
و فرهنگی همه را بیهیچ استثنایی به پذیرش هویت خود و نفی هویتهای دیگر تهدید
میکنند ،چی ز تکاندهندهای باید باشد .خوب هر شهروند این کشور حق دارد بپرسد که
افغان چیست ،پشتون ،هزاره ،تاجیک ،ازبک ،عرب ،پشهای و ...کیهایند؟ این پرسشگری
نقش ارزندهای دارد .جعل و تقلب هویتها
و بازتاب عمومی آن در شکلگیری هویت ملی ِ
مثبت بهجا نمیگذارد،
هرچند دلخوشی کوتاهمدتی را در پی دارد؛ اما سرانجام ترتیب اثری ِ
همانسان که در این صد -دوصد سال نگذاشته است.

زنان هند برای مقابله با تجاوز آموزش میبینند



Kawa Jobran

خیلی خوب ،خوانشهای رادیکال از آزادی بیان بهسادگی
لفظ حرامی را توجیه میکنند .نفس مسئله هم بسیار پیچیده
نیست 1400 .سال قبل ،اسالف من یا طاقت یا هرکس
دیگری ،پس از یک مراسم ساده ،بدون اینکه اذن دخول را
ال پدر پدر پدر پدر پدر
با کلمات عربی بگیرند ،روی هم سوار میشدند .از کجا معلوم که مث ً
پدر طاقت یا من ،در اثر معاشقهای از سر شیطنت جوانی ،با مادر مادر مادر مادر مادر مادر
طاقت یا من تولد نشده باشد؟ تا اینجایش دستکم من کاری ندارم.
از منظری دیگر اما ،زمینهی معنایی این لفظ را باید در دل تاریخ و سیاست معاصر
جستوجو کرد و بسیار سادهلوحانه خواهد بود که حرامیخواندن دیگران یک دشنام صرف
یا یک عقدهگشایی فردی تلقی شود .سقاوی دوم مهمترین متنی است که میتوان با
سودجستن از آن ،مفهوم حرامیبودن اقوام غیرپشتون را تبیین کرد .سخنرانیهای اسماعیل
یون و یادداشتهای او پیرامون وحدت ملی نیز در این زمینه بیشتر راهگشاستند .در
قالبی تاریخیتر و ظاهراً منطقیترش هم مقالهی «زبان افغانی مادر زبانهاست» از
محمود طرزی ،چند دهه فعالیت تاریخنگارانهی انجمن ادبی کابل و بعد هم اکادمی علوم
افغانستان ،نیز بهترین نمونهها میتوانند باشند .طرح عملی نظامنامهی ناقلین به شمال و
هلل خان ،عملیکردن سیاست مصادرهی زمین و کوچ اجباری از سوی
قطغن از سوی امانا 
محمدگل مهمند و استمرار آن در سطوح نرمتری به واسطهی هاشمخان و داوود خان،
افغانپنداریهای رهبران حزب خلق و حزب اسالمی ،جنگهای پنجسالهی کابل ،ظهور
و شیوع طالبان همه و همه بسط این مفهوم ،در سیاست عملی کشور اند .حاال تقصیر
جنرال طاقت در این میانه چیست؟ آنچه زبان طاقت را به کاربرد لفظ حرامی وادار میکند،
فشار این تاریخ خودساخته و خودپرداخته است که جنبههای عملی آن ،همهچیز را واقعی
مینمایانند .مدلول حرامی در ذهن طاقت با جزئیات بیشتری نقش بسته است و از اینکه
هنوز به جنگ مسلحانه رو نیاورده ،باید شاکرش باشیم.


Wali Yawari

جايي براي بزرگهاي كوچك
 ...بزرگترين بيرق داراي كوچكترين اهميت براي
سياستمدارانش .بزرگترين قرآن و كوچکترين فهم،
بزرگترين كتابی كه كسي آن را نميخواند ،بزرگترين
فيلسوف با بزرگترين سفسطه ،بزرگترين دانشمند داراي کوچكترين توانايي عمل ،بزرگان
سياسي كه كالنترين منافعشان همان منفعتهاي كوچك قومي و فردي و قبيلهاي است.
اين فهرست را ميتوان ادامه داد ،الي ...نامهاي بزرگ و حيثيتهاي كوچك .حال ،رهبراني با
چنين ايدهآلهاي بزرگ براي مردم چه آينده و سرنوشتي را رقم خواهند زد؟


جعفر عطایی

مشكل اشرف غنى اين است كه عناوينى دهانپركن چون
«دومين مغز متفكر دنيا» بسيار دارد و به اين عنوانها هم
بسيار مىنازد ،اما در واقعيت از مشكالت كشور درك بسيار
ابتدايى و عوامانه دارد .رفتن سرزدهی اين آدم به اين اداره
و آن اداره را يادتان است؟ وعدههایش يادتان است كه در زندان پلچرخى چه مىگفت؟
سفرهاى پى در پى و سرآسيمهاش به سعودى ،چين و پاكستان يادتان است؟ حرف و
خوشبينى طرفدارانش در اين مورد هم حتما در يادها مانده است .پروندهی كابل بانك،
فساد ادارى ،خانه براى هر معلم در شش ماه ،بهبودى امنيت و ،...از جملهی وعدهها بودند.
چقدر اين وعدهها عملى شدهاند؟ هيچ .روزبهروز اوضاع بدتر شده است.
اشرف غنى با تقلب ،بردن افغانستان بهسوى بحران و سيهروزى بيشتر را شروع كرد و
با هياهو و دروغ و تزوير آن را ادامه مىدهد .يكى از عوامل اصلى اوضاع ر و به وخامت
افغانستان ،جابهجايى ديوانهاى چون اشرف غنى در ارگ است .از اين آدم توقع كار
ثمربخش و درست و سنجيده ،انتظار بيهوده است.


خادم حسین کریمی

ال زمين و خاك ،با سا ِز
اين شهر ديگر براي من امن نيست .اص ً
بهانهگير نفسهاي من آشتي نميكند .هنوز باورم نميشود،
ولي باالخره گذ ِر هفتههاي طاقتفرسا در انحناي نامطمئن
سرنوشت پ ِر كاغذ در باد را برايم خوب نقاشي كرد.
ِ
تنهايي،
جماعت
ِ
در كمال استيصال ،به اين حقيقت تن دادم .بايد ميان شلوغي و ريا و دروغ و دغلِ
انسان ،سر كرد و عمر گذراند .شايد را ِه زندگي همين است .براي فرار از ابتذالِ دروغ و نيرنگ
و ناآرامي روانِ خلقِ خدا ،احمقانه است اگر در كوي برزن ،دنبالِ قلبي باشي كه در بحبوحهي
خستگي و فرسودگي ناشي از سر خوردن ميان ابتذالِ انسانيت ،تن و روحت را آرام كند .كه
ال برايت شعر بگويد ،ايمان و آرامش بر سفرهي تنهايي و خستگيات بريزد ،غزل بخواند،
مث ً
وقتي گم ميشوي ،پيدايت كند و مواظبت باشد ،عشق بكارد...
يافت مينشود ،گشتهايم ما!

سال گذشته میالدی بیش از  ۳۳هزار و  ۷۷مورد
تجاوز در هند ثبت شده است .در پی رسانهای
شدن گستره تجاوز در هند در دو سال اخیر،
برخی مدارس این کشور ،درس دفاع شخصی
ب رای دخت ران را اجباری کردهاند.
روزنامه سوئدی داگنز ن یهتر( )DNنوشته می زان
گزارش تجاوز در هند طی سال  ،۲۰۱۳نسبت به
سال پیش از آن ،از افزایشی  ۱۰هزارنفری حکایت
م یکند.
افزایش آمار تجاوز نشان میدهد که نسبت به
گذشته ،تع داد بیشتری از اف راد آسی بدیده ،به
دادگاهها و سیستم قضائی کشور هند شکایت
بردهاند و تقاضای دادرسی دادهاند.
برخی از آمارها گویای این است که در کشور
هندوستان ،در هر  ۲۰دقیقه یک زن مورد تجاوز
ق رار م یگیرد.
رسانهای شدن برخی از این تجاوزها در دو سال
اخیر ،افکار عمومی هند را تکان داده است .در
حال حاضر مردم این کشور درباره موضوعی که
پی شتر یک تابو محسوب م یشد ،در جامعه و
شبکههای اجتماعی اظهار نظر م یکنند.
با این حال برخی از جریانهای سنتگرا اعالم
کردند که زنان ب رای در امان ماندن از تجاوز،
باید لباس سنتی بپوشند و تا حد امکان در خانه
بمانند.
این رویکرد با اعت راض سازمانهای مختلف حقوق
بشری در هند مواجه شد .فعاالن زنان و حقوق
بشر اعالم کرده اند که مسئله« ،دفاع از زنان»
نیست ،بلکه «آزادی زنان» در خطر است و باید از
این «آزادی» دفاع کرد.
در پی تجاوزهای دو سال اخیر و فشار فعاالن
اجتماعی ،محافل قضائی هند نیز نسبت به این
س شدهاند.
آسیب اجتماعی حسا 
بر اساس گفتههای فالویا آگنس وکیل و فعال
حقوق زنان ،نگاه پلیس نیز به موضوع تغییر کرده
است« :من سالیان دراز روی چنین پروندهای
قضائی کار می کردم ،اما من و همکارانم به
سختی م یتوانستیم زنانی را که مورد تجاوز ق رار
م یگی رند پی دا کنیم .حاال پلیس هند م یتواند
ب رای این کار به ما یاری دهد .هر تغییر یا هر
اطالعاتی که بخواهیم در اختیار ما م یگذارد».
ی که در دو سال
در جریان تجاوزهای گروه 
اخیر جنبه رسانهای یافته ،پلیس هند با انتقادات
گستردهای روبهرو شده است.
در پی این انتقادات ،پلیس موظف شده است ۱۵
دقیقه پس از دریافت گزارش درباره خشونت و
تجاوز ،در محل حادث ه حضور پی دا کند .با این

قانون ،دیگر زنانی که مورد خشونت ق رار گرفتهاند
مجبور نیستند که خود ب رای شکایت و تقاضای
دادرسی به اداره پلیس م راجعه کنند.
خانم فالویا آگنس و همکارانش اما معتقد هستند
که با وجود افزایش آمار تجاوز در جامعه هند،
هنوز یک ب رنامه دقیق ب رای مبارزه با خشونت
علیه زنان ب رای اج رای بهتر قوانین و کارایی
پلیس در این کشور وجود ندارد.
آموزش دفاع شخصی
شماری از فعاالن حقوق زنان در هند در تالش
ب رای مبارزه با تجاوز جنسی هستند.
در حال حاضر در این کشور انواعی از کالسهای
دفاع شخصی بر گزار م یشود و بسیاری از مدارس
بمبئی و دیگر شهرهای بزرگ هند ،آموزش این
مهارت را به دخت ران دانش آموز اجباری کردهاند.
همچنین بسیاری از سازمانها نیز دورههای
آموزش دفاع شخصی را ب رای کارکنان خود
ط راحی و سازماندهی کردهاند.
تشکل حدود  ۲۰فعال حقوق زنان در شهر ورسووا
در حوالی بمبئی از این جمله است .یک معلم
کاراته به نام شریف بپو به این زنان فنون دفاع
شخصی را یاد م یدهد و اینکه چگونه در موقع
خطر بتوانند با حرکات سریع آرنج و پا ،مرد متجاوز
را به عقب ب رانند .از این نوع دفاع شخصی به
عنوان دفاع فمینیستی نیز یاد م یشود.
شریف بپو ،به روزنامه داکنز ن یهتر گفته« :قبل
از هر چیز مهم این است که ترس را از خود
ب رانی و شرع به جیغ زدن کنی و یاد بگیری که
با سه یا چهار حرکت از خودت محافظت کنی و
بادیگارد خودت شوی .زنان باید یاد بگی رند که
چطور دستهایی را که جلوی دهانشان را گرفته
و مانع فریادشان م یشود ،پس بزنند و بر موقعیت

خود کنترل داشته باشند».
شریف بپو با تاسیس Academy of
 Self Defenceدر تالش است تا دفاع
شخصی ب رای زنان را در هندوستان به یک
آموزش عمومی تبدیل کند.
به گفته او ،عالوه بر اجباری بودن آموزش دفاع
شخصی در مدارس هند ،شرکتهای زیادی هم
هستند که ب رای آموزش کارمندان خود به این
آکادمی م راجعه می کنند.
شرکتکنندگان این کالسها از دختران نوجوان تا
زنان  ۳۰تا ۴۰ساله هستند.
دولت هند در سال گذشته و با توجه به موارد
مکرر تجاوزهای گروهی ،مجازات خشونتهای
جنسی را تشدید کرده است.
بر اساس قانون جدید ،مجازات تجاوز گروهی
اعدام خواهد بود؛ حتی اگر قربانی زنده مانده باشد.
بر اساس قانون قدیم هند ،جرم متهمان تجاوز
گروهی از ج رایم خرد محسوب م یشد و
متجاوزان ممکن بود حکم حبس ابد بگی رند ،اما
طبق قانون جدیدی که در سال  ۲۰۱۳تصویب
شده ،مجازات مرگ ب رای جرم تجاوز مکرر در نظر
گرفته شده است.
قانون مجازات در پی وقوع سلسله تجاوزهای
گروهی در هند و مرگ یک دختر دانشجو در
دهلی نو در پایان سال  ۲۰۱۲که موجی از خشم
در این کشور ب رانگیخت ،تغییر کرد.
اعدام از جمله مجازاتهایی است که فعاالن
حقوق بشر م یکوشند که مانع صدور یا اجرای
آن شوند ،اما در میان خشم و خروش شدید افکار
عمومی جریحهدار شده هندوستان ،کمتر صدایی
از سوی فعاالن حقوق بشر در مورد محکومیت
اعدام شنیده م یشود.
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اشمايکل :دخيا تنها بازیکن
قابل اعتماد يونايتد است

پيتر اشمايکل ،اسطوره باشگاه منچستريونايتد ،معتقد است تنها بازیکن
قابل اتکاي اين فصل شياطين سرخ تا اينجاي فصل،داويد دخيا ،دروازهبان
اسپانيايي اين باشگاه ،بوده است.
دخیا که در سال  2011با انتقالی  24میلیون یورویی از اتلتیکو مادرید به
منچستریونایتدپیوست ،در اولین فصل حضورش در این باشگاه نمای شهای
چندان درخشانی نداشت و با انتقادهای زیادی روبرو شد امافصل گذشته
عنوان بهترین بازیکن فصل منچستریونایتد را به دست آورد و این فصل هم
نمای شهای خیره کنندهای داشت.
اشمایکل به سایت گل گفت" :او واقعا خوب کار کرده است .فکر م یکنم
او تنها بازیکن منچستریونایتد است که عملکردشاز ثبات الزم برخوردار
بوده است .فصل گذشته او تنها بازیکنی بود که همیشه بازیهای باکیفیتی
درترکیبمنچستریونایتد داشت.
فصل گذشته برای او خوب بود زیرا همه اتفاقات گذشته را از ذهن هواداران پاک
کرد .او یک فصل پیش از آن قهرمانلیگ برتر شد اما هنوز تردیدهایی در
مورد او وجود داشت اما فکر م یکنم با نمای شهایش همه آنها را از بین برد".

ژاوي :نمي توان با گذشته زندگي کرد

بارسلونا در الليگا حال و روز خوشي ندارد و
فاصله اين تيم با ریال به  4امتياز افزايش
يافته است" .ژاوي هرناندز" ،کاپيتان اول
بارسلونا نيز از روزهاي خوب گذشته اش
فاصله گرفته است.
ژاوی در مصاحبه با خبرنگار ال پائیس ،در
مورد شرایط خودش و بارسلونا گفت" :از
لحاظ فردی مشکلی ندارم و وضعیتم خوب
است .در بارسا به همه افتخارات ممکن
دست یافته ام .اینطور نیست؟ اما واقعیت
این است که نمی توان با گذشته زندگی
کرد و همیشه چالشهای جدیدی در زندگی
ورزشی پیش روی شماست .هر روز نشریات
ورزشی را مطالعه م یکنم و م یبینم که

چه انتقاداتی از من و بارسا م یشود .برخی
عذابم م یدهند ،چرا که به دور از واقعیت
هستند .اما باید با همه انتقادات کنار آمد.
فکر م یکنم م یتوانیم بهتر شویم و قلب
هواداران را بار دیگر بدست بیاوریم".
ژاوی در مورد علت ماندنش در بارسلونا با
وجود داشتن پیشنهادی خوب از نیویورک
سیتی گفت" :خیلی ساده است .با لوئیس
انریکه صحبت کردم و او مرا به ماندن
متقاعد کرد .او خیلی صریح و البته
متواضعانه به من گفت که اگر خوب تمرین
کنم و لیاقتش را داشته باشم ،در ترکیب
ثابت به میدان خواهم رفت .من هم این
مساله را پذیرفتم و در بارسا ماندم".



کفه ترازوي رونالدو،
سنگينتر از مثلث مخوف بارسا

کريس رونالدو با زدن دو گل به آلمريا ،تعداد
گلهاي خود در الليگا را به عدد خيره کننده
 25رساند.آن هم پس از گذشت  15هفته.
تنها دروازهبانی که تا بدینجا موفق به مهار
ضربات رونالدو شده و در مقابل او گلی دریافت
نکرده" ،کامنی" ،دروازهبان ماالگاست .رونالدو
با زدن دو گل به آلمریا ،با خیال راحت به
لزنی های خود را
مراکش سفر کرد تا روند گ 
در جام جهانی باشگاهها نیز ادامه دهد.
لزنی مقابل
مسی هم شنبه شب موفق به گ 

ختافه نشد و همچنان  12گل با رونالدو فاصله
دارد .یک نکته بسیار جالب در مقایسه رونالدو
با مهاجمین بارسا در اینجاست که کریستیانو
تا بدینجا از مجموع گل های مثلث مخوف
بارسا( 24گل) ،متشکل از مسی ،نیمار و
سوارز ،گل های بیشتری به ثمر رسانده است.
مسی تا بدینجای فصل 13 ،گل و نیمار نیز
 11گل ب رای بارسا به ثمر رسانده اند .سوارز
لزنی در اللیگا توفیقی
هم هنوز در امر گ 
نداشته است.



کلوپ:
هواداران همه زندگي ما هستند

بورسيا دورتموند شنب هشب در المپيا
اشتاديون شهر ب رلين ،با يک گل مغلوب
هرتا شد تا در ادامه تيرهروزيهايش خطر
سقوط به دسته پايي نتر را بيش از پيش
احساس کند.
یورگن کلوپ ،سرمربی زردهای وستفالن،
بعد از این دیدار گفت" :نیمه اول دقیقا
برعکس آن چیزی بود که ما م یخواستیم.
معلوم بود هرتا م یخواهد چطور بازی
کند ،این به آن معنا است که ما باید
فضاهای الزم را ب رای آنها م یبستیم.
تا قبل از دریافت گل این کار را کردیم
و موقعی تهای بسیاری را هم از حریف
گرفتیم اما خودمانهدفمند جلو نم یرفتیم.
با اینکه در مالکیت توپ خوب عمل کردیم
ولی کار خاصی نتوانستیم صورت بدهیم.
راهی که رفتیماشتباه بود .گلی که دریافت
کردیم فشار حریف را افزایش داد .در چنین
مسابقهای که حریف با هرآنچه در چنته
دارد جلوی هر توپی را م یگرفت ،معلوم

بود کار سادهای پی شرو نداریم.
در نیمه دوم سیستم بازی را از 4-1-4-1
به  4-4-2تغییر دادم .کمی طول کشید تا
تیم خودش را با این تغییر هماهنگ کرد.
بعد از آن ،موقعی تهایی به دست آوردیم
ولی نتوانستیم از آنها استفاده کنیم و یک
بار دیگر شکست خوردیم.
در مورد رفتار هواداران بعد از بازی فقط
م یتوانم بگویم که فوقالعاده بود،
فوقالعاده! احساسم این بود که آنها
م یخواهند به ما بگویند از نمایشی که
دیدند راضی نیستند .این ب رای من کامال
قابل درک است .ما در زمین ماندیم تا آنچه
را آنها ب رای گفتن به ما داشتند بشنویم؛
ولی آنچه شنیدم حمایت بود! ما هر هفته
این را م یشنویم که تیمی بزرگ هستیم.
البته این تیم بزرگ مشکالتش هم بزرگ
است .میخواهم بگویم که این هواداران
همه زندگی ما هستند؛ همه افتخار و
اعتبار ما".

انريکه:
بارسا ميتواند به ریال برسد

لوئيز انريکه ،سرمربي بارسا ،پس از تساوي تيمش مقابل ختافه
و افزايش فاصله امتيازي با ریال به  4امتياز ،اعالم کردهنوز
شانس رسيدن به تيم کارلو آنچلوتي را دارند.
آبی و اناریها در دیدار شنب هشب در بیشتر دقایق بازی برتر از
حریف بودند و حتی مسی تیردروازه حریف را به لرزه در آورد
اما در نهایت نتوانستند به گل برسند تا تنها با یک امتیاز به
خانه برگردند .اما انریکهمعتقد است که جای نگرانی نیست و
م یتوانند همچنان به قهرمانی امیدوار باشند.
او به خب رنگاران گفت ":وقتی تیم آماده باشد ،شرایط متفاوت
است .ما از موقعی تهایمان هم استفاده نکردیم .ما بسیاربهتر
از حریف بودیم .علی رغم دشواریهایی که ختافه ایجاد کرد،
شان سهای زیادی داشتیم .به جز چند استثنا ،همه چیزتحت
کنترل ما بود .عالوه بر این ،هنوز بازیهای زیادی از اللیگا
باقی مانده .ما تنها  4امتیاز بیشتر از ریال داشتیم و حاال 4
امتیاز کمتر داریم .باید بازی را دوباره تماشا کنم اما حمالت
زیادی انجام دادیم و موقعی تهای زیادی داشتیم .نیمار؟ من
در مورد او صحبت نمی کنم .در مورد بازیکنانی که اینجا
نیستند ،صحبتی ندارم . "بارسا در دیدار بعدی اش ،سه شنبه
شب در کوپا دل ری مقابل هوئسکا قرار خواهد گرفت.

براوو :اين تساوي
مزهی بسيار تلخي داشت

بارسلونا در زمين ختافه نتوانست به پيروزي دست يابد و
همچون ديدار مقابل ماالگا بدون گل متوقف شد .بدين ترتيب
دومين تساوي بدون گل بارسا در اين فصل ثبت شد.
"کلودیو ب راوو" ،دروازهبان موفق بارسا ،در این بازی یک مهار
تماشایی داشت و کاتاالنها را در بازی نگه داشت .او در پایان
بازی به خب رنگاران گفت" :از این یک امتیاز راضی نیستیم چرا
که ب رای پیروز شدن به اینجا آمده بودیم .این تساوی مزه بسیار
تلخی داشت چرا که ب رای رسیدن به پیروزی همه تالشمان را
کردیم اما شانس با ما یار نبود .به همین خاطر بسیار غمگین
هستم .ندیده ام تیمی مقابل ما بازی بهتری انجام دهد حتی
زمانهایی که شکست خوردهایم .ب رای کسب پیروزی همه کار
کردیم اما نشد .با خاطره بدی به بارسلونا باز م یگردیم".

مورينيو ،رکورد فرگوسن را
شکست

خوزه مورينيو ،سرمربي چلسي ،با پيروزي شنبه شب تيمش
مقابل هال سيتي ،به رکورد  400امتياز در رقابتهاي ليگ
برتر رسيد .آقای خاص در حالی به این رکورد امتیازی رسید که
صد و هفتاد و چهارمین بازی اش روی نیمکت آب یهای لندن
را تجربه م یکرد .در حالی که پیش از این ،سرالکس فرگوسن،
سرمربی اسطوره منچستریونایتد ،با  191بازی ،به رکورد 400
امتیاز رسیده بود .اما حاال مورینیو با  17بازی کمتر ،توانست
این رکورد را به نام خود کند .مورینیو در این  174دیدار ،به 122
پیروزی دست پیدا کرد تا در  70درصد دیدارهایش در لیگ
جزیره به پیروزی رسیده باشد .در این فهرست ،بعد از مورینیو
و فرگوسن ،نام مربیان سرشناس دیگری مانند آرسن ونگر ،رافا
بنیتس ،ژرار هولیه و کنی دالگلیش دیده م یشود که با رکورد
آقای خاص فاصله زیادی دارند.

داوید د خیا کینتانا (متولد  ۱۷نوامبر )۱۹۹۰
بازیکن حرفهای فوتبال است که حاال
عنوان سنگربان باشگاه منچستر یونایتد را
دارد .او در مادرید اسپانیا به دنیا آمد و در
ده سالگی به آکادمی فوتبال باشگاه اتلتیکو
مادرید پیوست .سال  ۲۰۰۹نخستین بازی
رسم یاش را برای تیم اتلتیکو مادرید انجام
داد و به دروازهبان اول تیم تبدیل شد.
او با اتلتیکو مادرید ،در سال
 ۲۰۱۰قهرمان لیگ اروپا
و سوپرجام اروپا شد.
وی در جون ۲۰۱۱
به تیم منچستر
یونایتد انگلیس
پیوست.

راکيتيچ:دليليبراي
تغيير سبک بازي مان نداريم

ايوان راکيتيچ ،هافبک بارسا ،معتقد است
تنها به دليل تساوي مقابل ختافه ،الزم
نيست که در فلسفه فوتبالي شان تجديد
نظر کنند.
آبی و اناریها در دیدار شنب هشب در خانه
ختافه ،علی رغم تالش زیادی که کردند،
نتوانستند به نتیجهایبهتر از تساوی بدون
گل برسند تا حاال  4امتیاز با ریال مادرید
فاصله بگیرند .اما راکیتیچ معتقد است که
نیازی به تجدید نظر در شیوه بازی شان
ندارند.
او به خبرنگاران گفت" :ما شیوههای مختلف
ایجاد خطر روی دروازه حریف را امتحان
کردیم؛ هر کاری که م یتوانستیم ،انجام

دادیم و در نهایت با نارضایتی زمین را ترک
کردیم .شاید بعد از دیدار مقابل پی اس جی،
کمی خسته بودیم .البته ترجیح م یدادیم در
صدرجدول باشیم اما هنوز تا پایان لیگ راه
زیادی باقی مانده است.
باید بازی به بازی پیش برویم .از نتیجهای
که مقابل ختافه گرفتیم ،راضی نیستیم.
باید خودمان از بازی خودمان انتقاد کنیم و
اشتباهاتمان را مطالعه کنیم .البته بد بازی
نکردیم .هر کاری م یتوانستیم ،انجام دادیم.
هنوز راه درازی در پیش است .باید روی
بازی خودمان تمرکز کنیم و از این به بعد
بازیهای بهتری ارایه بدهیم .این نتیجه
دلیلیب رای تغییر شیوه بازیمان نیست".



فان خال:نزديک بود
فن پرسي نيمکتنشين شود

لوئيس فان خال ،سرمربي منچستريونايتد،
اعالم کرد رابين فن پرسي ،مهاجم تيمش،
خوش شانس بود که علي رغم شروعضعيف
در رقابتهاي اين فصل ،نيمکتنشين نشد.
فن پرسی که در این هفتهها به روزهای
خوبش برگشته ،در پیروزی  1-2هفته
گذشته مقابل ساوتهمپتون ،هر دو گل
شیاطین سرخ را به ثمر رساند .این مهاجم
هلندی در حال حاضر با  6گل زده ،بهترین
گلزن این فصل یونایتدهاست اما فان خال
فاش کرد که نداشتن جانشین مناسب
باعث شد تا این بازیکن ،بعد از ناکامی
در دیدارهای ابتدایی فصل ،همچنان در
ترکیب اصلی قرار بگیرد. او به خبرنگاران
گفت" :زمانی بود که رابین خیلی خوب
بازی نم یکرد اما باید او را با بازیکنانی که
م یتوانستند جایاو را بگیرند ،مقایسه کنید.

او خوش شانس بود زی را در آن زمان فالکائو
مصدوم بود و من باید او را با وین رونی و
جیمزویلسون مقایسه م یکردم.
رونی م یتواند در پس تهای مختلفی بازی
کند و ویلسون هم بازیکن جوانی است که
هنوز باید خودش را ثابت کند .من همیشه
با دو مهاجم بازی م یکنم و تنها سه یا چهار
بار با تک مهاجم بازی کردیم؛ بناب راین رابین
خیلی خوش شانس بود.
من به او اطمینان زیادی داشتم؛ حتی زمانی
که در بهترین شرایط نبود .به او گفتم که از
مهاجم تیم چه انتظاری دارم.
من به دنبال بازیکنانی هستم که نه تنها
گلزنی م یکنند ،بلکه م یتوانند در حمالت
نقش داشته باشند و با سایر بازیکنان به
خوبی ارتباط برقرار کنند .فن پرسی یکی از
بهترین مهاجمان لیگ برتر است".



زوبي زارتا:
زمين و زمان بازي عامل توقف ما بود

آندوني زوبي زارتا ،مدير ورزشي بارسا ،زمان
شروع بازي و شرايط زمين را عامل توقف
تيمش مقابل ختافه دانست. آبی و اناریها
که چند روز قبل در چمپیونزلیگ با نتیجه
 1-3پاریس سنت ژرمن را شکست داده
بودند ،نتوانستند در خانه ختافه به گل برسند
و به تساوی بدون گل رضایت دادند .زوبی
زارتا به خبرنگاران گفت" :ما ب رای تطبیق پیدا
کردن با زمان شروع بازی دچار مشکل شدیم
و شرایط زمین همطوری بود که توپ خیلی

سریع حرکت م یکرد و این نم یتوانست
کمکی به ما بکند .ما نم یتوانستیم توپ را
به درستیدر زمین به گردش دربیاوریم.البته
موقعی تهای خوبی داشتیم اما نتوانستیم به
گل برسیم .همه این عوامل تاثیرگذار بودند.
ختافه بازی خوبی ارایه داد و فضای زیادی
در اختیار ما نگذاشت .البته این اتفاقات در
اللیگا رخ م یدهد".بارسا با این تساوی35 ،
امتیازی شد تا با  4امتیاز اختالف نسبت به
ریال ،در رتبه دوم جدول جای بگیرد.

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستار :بسم اهلل محبت
صفحه آرا :هادی دریابی

zaki.daryabi2@gmail.com

توزيع :مؤسسه جلوه
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:

دو شنبه  24 قوس  1393 ،سال سوم  شماره 732

Monday  15 December  Year 03  Vol 732

فیفا:
بدون اصالحات ،انتخابات آينده غیرعادالنه خواهد بود

اطالعات روز :بنياد انتخابات آزاد و
عادالنهی افغانستان (فيفا) اعالم کرد که
بدون اصالحات در نظام انتخاباتی کشور،
برگزاری انتخابات آینده غیرعادالنه خواهد
بود .مسئوالن این نهاد دیروز در یک نشست
خبری در کابل طرح پيشنهادى را در مورد
تعديل ميکانيزم شکايتهای انتخاباتى،
در قانون تشکيل وظايف و صالحيتهاى
کميسيونهاى انتخاباتى ارائه کردند.

در بخشی از این طرح آمده است که
تعريف شخصيت حقوقى ادارههای مسئول
رسيدگى به شکايتها ،در قانون جديد
صراحت داشته باشد .صراحت در مورد
استقالليت بودجهاى و مدنظر گرفتن
معيارهاى خاص در قانون تشکيل و
صالحيت براى تشکيالت ادارههای مسئول
رسيدگى به شکايتهای انتخاباتى ،بخش
ديگری از اين طرح بود.

مسئوالن فیفا تأکید دارند که اگر در
کميسيونهاى انتخاباتى اصالحات بهوجود
نيايد ،انتخاباتهاى آينده بازهم با تخطى
و تخلف برگزاری میشوند و حضور
مردم بهپای صندوقهای رای نیز کاهش
مییابد .به باور آنان ،نحوهی گزينش اعضا
و کارمندان ارشد در ادارههای مسئول
انتخاباتى و رسيدگى به شکايتها بايد
شفاف و قابل اعتبار باشد.
به نقل از پژواک ،انجنير نعيم اصغرى،
مسئول بخش برنامههاى بنياد انتخابات
آزاد و عادالنهی افغانستان گفت که در
این پیشنهاد نظريه و مشورههاى مردم
در  ٨زون گرفته شده که نظرشان را در
مورد اصالحات انتخاباتى به حکومت ارائه
کردهاند .او افزود ،مشورههاى سازمان
جوانان ،نهادهاى جامعهی مدنى و
کميسيون مستقل حقوق بشر مربوط کابل،
در خصوص بهبود قانون انتخاباتى نیز
گرفته شده که مشورههاى آنها تا هفتهی
آينده جمعبندى و اعالم میشود.
بهدنبال آن ،پرتو نادرى ،عضو بنياد فيفا
گفت ،اگر در کمیسیونهای انتخاباتی
اصالحات بهوجود نیاید ،انتخابات شفاف
در کشور برگزار نمیشود .فهيم نعيمى،
سخنگوى فيفا گفت که برعالوهی تقلب در
انتخابات گذشته ،مسئوالن کمیسیونهای
انتخاباتی دچار ضعف اساسی بودند که این
مسئله باید در انتخابات آینده حل شود.

وزارت داخله :از اخاذی غیرقانونی
در شاهراهها جلوگیری میشود

اطالعات روز :وزارت داخل ه اعالم کرد که از
اخاذیها (دریافت پول به گونهی غیرقانونی) در مسیر
شاهراههای کشور جلوگیری میشود .در خبرنامهی
ارسالی این وزارت به روزنامهی اطالعات روز آمده
ی روان نشست
است که به روز یکشنبه هفت ه 
نظارتی برای جلوگیری از اخاذیهای غیرقانونی تحت
ریاست عبدالحکیم نجرابی ،رییس عمومی تفتش این
وزارت برگزار شد.
بر اساس این خبرنامه ،در این نشست با حضور
شماری از نمایندگان وزارتهای سکتوری ،روی
رسیدگی به شکایتها و چالشهای موجود در
زمنیهی اخاذی غیرقانونی بحث شد .اشتراک
کنندگان در این نشست روی اطالعات و شکایتها
مبنی بر اخاذیهای غیرقانونی در مسیر شاهراههای
بزرگ ،محالت آسیبپذیر و دروازههای دخولی شهر

کابل بحث کردهاند.
آنان پس از بحث همهجانبه ،تصمیم گرفتهاند که برای
جلوگیری آن باید اقدامهای الزم روی دست گرفته
شوند .عبدالحکیم نجرابی ،رییس عمومی تفتیش
وزارت امور داخله و رییس کمیسیون جلوگیری از
اخاذیهای غیرقانونی در این نشست در مورد کارکرد
کمیسیون یادشده نیز معلومات ارائه کرده است.
او در ادامه گفته است که نظارت بر شفافیت در کار
ادارهها ،قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله در
اولویت کاری این کمیسیون قرار داشته است .نجرابی
میگوید که کمیسیون جلوگیری از اخاذیهای
غیرقانونی برای ریشهکن کردن هرنوع فساد ،نیازمند
همکاری و همآهنگی سایر ارگانهای ذیربط در این
زمینه است.

