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بزکشی بر سر کابینه

نامزدوزیران امروز به مجلس معرفی میشوند
افتخارآوران ورزش کشور،
سزاوار تقدیر و زندگی اند
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بخش دوم و پایانی

جنگعلیهتروریسم:

غیبت «وحدت ملی» در کابل

اهمیت ثانوی صلحسازی و انساندوستی در مداخلهی بینالمللی

دینامیک منازعهی افعانستان ،که عمر طوالنی داشت ،بعد از مداخلهی نظامی ایاالت
متحدهی آمریکا و متحدان آن ،بهطور گسترده متحول شد .برخالف دههی هشتاد و
اوایل دههی نود میالدی که منازعهی افعانستان از منطق جنگ سرد رنگ میگرفت،
منازعهی کنونی افغانستان رنگ قومی-مذهبی نیز به خود گرفته است .جنگ علیه
تروریسم یک بُعد دیگر به ابعاد پیچیدهی آن افزود و اقتصاد جنگ نه تنها روابط بین
حاشیهی روستایی و مرکز شهری را بازتعریف کرد (فیلدان و گوتهند ،)2001 ،بلکه
به بسیاری از شورشیان در ادامهی فعالیتهای تخریبیشان نیز کمک کرد .بنابراین،
مهم است که منازعهی کنونی و بازیگران آن را بهدرستی درک کنیم .گفته میشود،
«نیوطالبان» یا طالبان جدید به عنوان یکی از بازیگران اصلی منازعهی کنونی ،خیلی
متفاوت و پیچیدهتر از طالبانی هستند که در اواخر دههی نود میالدی براین کشور
حکومت کردند (کالدار .)2012 ،اگرچه آنها (طالبان) بهطور گسترده...
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مشاور حقوقی اشرف غنی:



داستان معرفی کابینه
به درازا خواهد کشید
 شهریار
ظاهرا گفته میشود ،رییس جمهور اعضای کابینهی
پیشنهادی حکومت وحدت را امروز به مجلس نمایندگان
معرفی میکند .رییس جمهور ،مشاور وی و سخنگویان
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی همه وعده دادهاند که امروز
به انتظار معرفی کابینه پایان میدهند و لیست نامزدوزیران
به مجلس پیشکش میشود .البته ،به دلیل وعدهخالفیهای
پیهم حکومت در این ارتباط ،نمیتوان واقعا به این وعدهها
مطمئن بود .حاال دیده شود که حکومت به آخرین وعدهاش
برای معرفی اعضای کابینه وعده میکند یا مثل سایر
وعدههایش به این یکی نیز پشت پا میزند.
بر اساس گزارشها ،رهبران حکومت وحدت ملی نامزدوزیران
پیشنهادیشان را مشخص کردهاند و رییس جمهور نیز با
آنها دیدار و از آنها مصاحبه گرفته است .لیستهایی نیز در
مورد نامزدوزیران پیشنهادی حکومت به مجلس نمایندگان،
به رسانهها درز کرده؛ اما تاکنون هیچ یک از این لیستها
و افراد رسما از سوی رییس جمهور یا رییس اجرایی تأیید
نشدهاند.
تقسیم کرسیهای کابینه میان دو تیم و گزینش افراد از میان
مجموعههای مختلف و گزینههای فراوان ،بیشتر از سه ماه
طول کشید .هنوز هم دقیق معلوم نیست که رهبران حکومت
وحدت ملی از این مرحله گذشتهاند یا خیر؛ اما تا گرفتن رای
اعتماد ،تشکیل کابینه و سامان یافتن نظم حکومت ،راه دراز
و مسیر دشواری در پیش است.
به عبارت دیگر ،تاکنون جدال تقسیم قدرت فقط در درون
حکومت ،میان رییس جمهور و رییس اجرایی خاتمه یافته؛
اما سویهی پیچیدهتر آن در مجلس نمایندگان است .رییس
جمهور در این مرحله با صفبندیهای سیاسی و تیمی
مختلف ،مجلسی پارچه پارچه و ناهمگون و با سلیقههای
شخصی متعدد نمایندگان مردم مواجه است و گرفتن رای
اعتماد برای نامزدوزیران پیشنهادی ،کار دشواری است.
در حکومت قبلی مجلس نمایندگان و حکومت ماهها بر سر
گرفتن رای اعتماد به نامزدوزیران پیشنهادی حکومت با هم
زورآزمایی میکردند .در حکومت قبلی شورای ملی از لیست
نامزدوزیران پیشنهادی ،به هژده تن آنها رای عدم اعتماد
دادند و جدال حکومت با مجلس نمایندگان ماهها ادامه یافت.
اکنون نیز ساختار و روحیهی عمومی در مجلس نسبت به
دورهی قبلی تفاوت نکرده و احتمال قوی وجود دارد که
مجلس نمایندگان همان برخورد را با حکومت وحدت ملی
کند که با رییس جمهور کرزی در همین مورد کرده بود.
از سوی دیگر ،به رخصتیهای زمستانی شورای ملی ،حدود
یک هفته مانده است .مجلس نمایندگان از اول دلو تا
پانزدهم حوت به رخصتیهای زمستانی چهل و پنج روزه
میرود .اکنون در این مدت اندک بعید است که قصهی
معرفی کابینه و گرفتن رای اعتماد به سرانجام برسد .به نظر
میرسد که پروندهی معرفی کابینه و گرفتن رای اعتماد برای
ماههای دیگر و تا پایان رخصتیهای زمستانی شورای ملی
ادامه مییابد و سرپرستان هفتهها و ماههای بیشتری را عمر
میکنند.
حکومت و مجلس نمایندگان هردو باید در این ارتباط مسئوالنه
و صادقانه عمل نمایند .رییس جمهور و رییس اجرایی باید
به وعدههایشان در خصوص معرفی اعضای کابینه عمل
کنند و نمایندگان مردم نیز باید مسئوالنه و صادقانه با این
موضوع برخورد کنند .نمایندگان مردم باید در قضیهی دادن
رای اعتماد معیارهای الزم نامزدوزیران را در نظر بگیرند و
صرف نظر از تعلقات و سلیقههای کوچک سیاسی ،قومی و
منطقهای ،به نامزدوزیران پیشنهادی رای اعتماد بدهند .از
همه مهمتر اینکه نمایندگان مردم باید قبل از رخصتیهای
زمستانیشان ،پروندهی رای اعتماد را بسته کنند و کشور را
از بالتکلیفی نجات دهند .شورای ملی باید تا بسته شدن
این پرونده و دادن رای اعتماد به تمام مسئوالن حکومتی،
ش را به تعویق بیاندازد .در غیر آن ،در
رخصتیهای زمستانیا 
طول یک هفتهی باقیمانده ،به هیچ عنوان پروندهی رای
اعتماد بسته نمیشود.

نامزدوزیران امروز به مجلس معرفی میشوند

اطالعات روز :عبدالعلی محمدی ،مشاور حقوقی
رییس جمهور گفت که اعضای کابینهی جدید
امروز به مجلس نمایندگان معرفی میشوند .او
افزود که رییس جمهور غنی در سه ماه گذشته
تالشهای خود را برای انتخاب افراد شایسته
برای پست وزارتها و ریاستهای کلیدی کشور
به خرج داده است .اما او تأکید کرد که شماری
از بزرگان و شخصیتهای سیاسی در تالش
برگزیدن افراد مورد نظرشان در پست وزارتها اند.
به گفتهی محمدی ،این افراد در تالش تحمیل
نظریههایشان به رییس جمهور اند .مشاور حقوقی
رییس جمهور این اظهارات را دیروز در مراسم

بزرگداشت از هفتهی تصویب قانون اساسی در
کابل بیان کرد.
از سوی دیگر ،جاوید فیصل ،معاون سخنگوی
ریاست اجرایی دیروز گفت که لیست نامزدوزیران
از سوی رییس جمهور و رییس اجرایی نهایی شده
و کابینه بهزودی معرفی میشود .او از توافق نهایی
رییس جمهور و رییس اجرایی نیز خبر داد و افزود
که  ۱۲وزیر از سوی عبداهلل انتخاب شدهاند .اما
او بهطور دقیق نگفت که کابینه چه زمان معرفی
میشود .به روز شنبه هفتهی روان عبدالرووف
ابراهیمی ،رییس مجلس نمایندگان گفت که
اشرف غنی به وی گفته است که اعضای کابینهی

جدید را به روز دوشنبه به مجلس معرفی میکند.
پیش از این ،رییس جمهور برای معرفی کابینه سه
بار مهلت مشخص تعیین کرده بود؛ اما با پایان
آن کابینه معرفی نشد .اما رییس جمهور غنی به
روز شنبه هفتهی روان در مراسم تحلیف سناتوران
جدید در مجلس سنا گفت که حوصلهمندی در این
زمینه نتیجهی خوب داده است .از تشکیل حکومت
وحدت ملی بیش از  100روز میگذرد؛ اما هنوز
وزارتها ،ریاستهای کلیدی و والیتهای کشور
از سوی سرپرستان اداره میشوند .در همین حال،
شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند ،اگر
کابینه به روز دوشنبه به مجلس معرفی شوند ،از

آن استقبال میکنیم؛ اما به وزیران دوتابعیتی رای
اعتماد نمیدهیم .از سوی دیگر ،شماری از اعضای
دیگر مجلس به روز شنبه هفتهی روان گفتند که
اگر از یک والیت سه یا دو وزیر معرفی شوند ،به
آنان رای اعتماد نمیدهیم.
شماری از فعاالن مدنی بر افراد شایسته و
مختصص برای پست وزارتها و ریاستهای
کلیدی تأکید کردهاند .با این همه ،هنوز معیار
انتخاب نامزدوزیران بهطور دقیق معلوم نیست؛ اما
مردم انتظار دارند که پس از تأخیر بیش از  100روز
در معرفی کابینه ،باید افرادی انتخاب شوند که به
مشکالت مردم رسیدگی کنند.

نگرانی سناتوران از افزایش فقر و بیکاری در کشور

اطالعات روز :شماری از سناتوران از افزایش فقر
و بیکاری در کشور ابراز نگرانی کرده و میگویند
که حکومت جدید برای رفع این مشکل اقدامهای
الزم را روی دست گیرد .آنان بیکاری را یکی از
عوامل افزایش ناامنی در کشور خوانده و تأکید
دارند که بیکاری روزبهروز در حال افزایش بوده
است.
حسیباهلل کلیمزی ،عضو مجلس سنا در نشست
دیروز این مجلس گفت که بیکاری تأثیر مستقیم بر
امنیت کشور دارد .او افزود که بدون تأمین امنیت،
پیشرفت در عرصههای معارف ،صحت و سایر امور
مشکل است .در برخی از موارد گزارش شده است

که شماری از جوانان به دلیل بیکاری به مخالفان
مسلح دولت پیوستهاند.
بر اساس آمارهای ارائه شده ،در حال حاضر حدود
ده میلیون افغان واجد شرایط کار اند و از این
مجموع ،بیش از  4میلیون آن بیکار هستند .پس از
ناامنی ،بیکاری یکی از چالشهای عمده در کشور
محسوب میشود .در  13سال گذشته برای رفع
این مشکل برنامههای مفیدی روی دست گرفته
نشدهاند.
چند ماه پیش ،دو جوان به دلیل فقر و بیکاری در
والیتهای غور و بغالن خودشان را به دار آویختند.
بهدنبال آن ،یک زن در والیت قندوز ،به دلیل فقر،

 9پسر و  2دخترش را آتش زد؛ اما مأموران پولیس
این والیت آنان را از مرگ نجات دادند .حکومت
جدید برای کاهش فقر و بیکاری وعده داده ،اما
هنوز در این زمینه اقدام عملی نکرده است.
از سوی دیگر ،شماری از اعضای مجلس سنا دیروز
از افزایش ناامنیها در شماری از والیتها ابراز
نگرانی کردند .گاللی اکبری ،عضو این مجلس
گفت که در اکثر والیتها ،ناامنیها افزایش یافته
است .به گفتهی او ،در گذشته دو ولسوالی والیت
بدخشان ناامن بودند؛ اما حاال یک ولسوالی دیگر
نیز ناامن شده است.
بهدنبال آن ،محمد حسن هوتک ،عضو دیگر

مجلس سنا عامل افزایش ناامنی را ،مصروف
بودن سران حکومت در کارهای شخصی و سیاسی
عنوان کرد .سپس فضلهادی مسلمیار ،رییس
مجلس سنا همکاری مردم را با دولت در تأمین
امنیت الزم دانست و از حکومت خواست که برای
تأمین امنیت تالش کند.
رییس مجلس سنا در ادامه تأکید کرد که به روز
سهشنبه آینده ،مسئوالن نهادهای امنیتی برای
پاسخدهی در مورد افزایش ناامنی به این مجلس
فراخوانده شوند .سپس اکثر سناتوران حاضر در
مجلس سنا این سخنان مسلمیار را تأیید کردند.
در نشست دیروز  ٦٢سناتور حاضر بودند.

عبدالعلی محمدی :ریشهی فساد از دادستانی کل برچیده میشود

اطالعات روز :عبدالعلی محمدی ،مشاور حقوقی
رییس جمهور موجودیت فساد در نهادهای عدلی
و قضایی را برای حکومت وحدت ملی غیرقابل
پذیرش خواند و گفت که در قدم نخست ریشهی
فساد از دادستانی کل برچیده میشود .به گفتهی
او ،حکومت جدید تسلیم قانون است و در این
حکومت ،تخطی از قوانین و قانونگریزی پذیرفتنی
نیست.
محمدی دیروز در مراسم تجلیل از یازدهمین
سالگرد تصویب قانون اساسی کشور در کابل،
تخطی از قانون را از عوامل فساد اداری عنوان کرد

و گفت که یگانه مشکل اساسی افغانستان ،عدم
حاکمیت قانون است .او افزود که قانون اساسی
در کشور درست رعایت نمیشود و شهروندان
برای حل مشکالتشان بیشتر دنبال واسطهبازی
هستند.
این در حالی است که شماری از نهادهای مدنی
تأکید دارند که در سالهای گذشته قانون بیشتر
از سوی خود قانونگذاران ،زورمندان و مقامهای
دولتی نقض شده است .محمدی گفت که متأسفانه
در افغانستان سر خود قانون معامله میشود و برای
عبور از این مشکل ،باید قانونپذیری به یک

فرهنگ تبدیل شود.
او در ادامه تأکید کرد که قانون باید بر همه ،از
مجریان قانون گرفته تا زورمندان ،مقامهای دولتی
و شهروندان ،یکسان تطبیق شود .محمدی افزود
که ادارهی دادستانی کل بیش از هر نهاد دیگری
در معرض اتهام به فساد قرار دارد که در آینده بر
اساس حکم رییس جمهور ،ریشهی فساد از این
اداره برچیده میشود.
او افزود که بدون اصالحات الزم در نهادهای
عدلی و قضایی ،اصالحات گسترده در دیگر
ارگانهای دولتی ممکن نیست .محمدی تأکید

کرد که وضعیت کنونی دادستانی کل قابل قبول
نیست و در این اداره اصالحات آورده میشود:
«افرادی که دورهی خدمتشان تمام شده و
کارمندان غیرمسلکی ،از جمله کارمندان فارغ
 ،12از وظیفه برکنار میشوند» .او افزود که در
نهادهای عدلی و قضایی با افراد متهم به فساد
برخورد قانونی میشود .بهدنبال آن محمد عبده،
رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت که
در سالهای گذشته قانون اساسی رعایت نشده
است .او افزود که حکومت جدید در قسمت نهادینه
شدن حاکمیت قانون در کشور تالش کند.

افراد ناشناس سرمربی تیم ملی فوتبال را زخمی کردند

اطالعات روز :محمد یوسف کارگر ،سرمربی تیم
ملی فوتبال در حملهی مردان ناشناس با ضربات
چاقو زخمی شده است .مردان مسلح پس از حمله
بر کارگر ،موفق به فرار از محل شدهاند .سرمربی
تیم ملی فوتبال بعد از این حادثه به شفاخانه انتقال

داده و در حال حاضر وضعیت صحیاش خوب
گزارش شده است.
سید علی کاظمی ،آمر نشرات فدراسیون فوتبال
دیروز گفته است که آقای کارگر شب گذشته از
مهمانی برگشته و بعد در مقابل در ورودی منزلش

از سوی مردان ناشناس مورد حمله قرار گرفته
است .به گفتهی او ،این افراد آقای کارگر را با
ضربات چاقو از ناحیهی سر و کمر زخمی کردهاند.
تاکنون انگیزهی این حمله مشخص نشده ،اما
مسئوالن فدراسیون فوتبال خواستار شناسایی

و بازداشت عامالن حمله به جان یوسف کارگر
شدهاند .سرمربی تیم ملی  ۵۱ساله است و امسال
به وی لقب مرد بزرگ فوتبال افغانستان از سوی
فدراسیون فوتبال کشور اعطا شد.

گفتوگوی اشرف غنی با رییس استخبارات پاکستان در ارگ

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور با جنرال رضوان اختر ،رییس
ادارهی استخبارات پاکستان دیدار کرده است .دفتر
رسانههای ریاست جمهوری روز گذشته با نشر
خبرنامهای اعالم کرد که در این دیدار هردو جانب

اطالعات روز :ادارهی مستقل ارگانهای محلی
میگوید که روند تعیین ولسواالن جدید این والیت
از طریق رقابت آزاد بهزودی آغاز میشود .در
خبرنامهی ارسالی این اداره به روزنامهی اطالعات
روز آمده ،قرار است بهزودی ولسواالن جدید
انجیل،غوریان ،شیندند ،کهسان ،ادرسکن ،گلران،

بر مبارزهی با مشترک با تروریزم تأکید کردند.
بر اساس این خبرنامه ،در این دیدار در ارگ
ریاست جمهوری ،هردو جانب در مورد تقویت
تالش مشترک دو کشور در امر مبارزه با تروریزم
و افراطیت ،برقراری صلح و ثبات در افغانستان،

پاکستان و منطقه بحث و تبادل نظر کردند .رییس
ادارهی استخبارات پاکستان برای گفتوگو با
مقامهای حکومتی دیروز وارد کابل شد.
در دو ماه اخیر این سومین سفر رضوان اختر به
کابل است .پس از حمله بر یک مکتب نظامی

روند انتخاب ولسواالن جدید هرات آغاز میشود
اوبه و ُکرخ والیت هرات تعیین شوند.
بر اساس این خبرنامه ،تمام اشخاص واجد
شرایط ،فورمههای رقابتی را در کابل از کمیسیون
اصالحات اداری و خدمات ملکی و در هرات از دفتر
ساحهای این کمیسیون بهدست آورند .همچنان در
این خبرنامه به نقل از عبدالمتین متین بیک،

سرپرست ادارهی مستقل ارگانهای محلی آمده
است که همهی اشخاص واجد شرایط میتوانند
در این روند اشتراک کنند و تقرر ولسواالن جدید
هشت ولسوالی این والیت بدون هیچ نوع تأخیر
و بهزودی صورت میگیرد .در خبرنامهی این
اداره آمده است که تغییرات در ادارههای محلی

در پشاور پاکستان ،ظاهراً تالشهای این کشور
برای مبارزه با تروریزم افزایش یافته است .به روز
پنجشنبهی هفتهی گذشته یک هیأت رهبران
سیاسی پاکستان برای مذاکره در مورد برقراری
صلح و ثبات در کشور نیز وارد کابل شد.

هرات ،روند عرضهی خدمات و استحکام روابط
بین حکومت و مردم این والیت را بهبود میبخشد.
اشرف غنی چندی پیش در سفرش به هرات بیش
از  30مسئول محلی این والیت را از وظیفه برکنار
کرد .اما دیروز گزارش شد که برخی از مسئوالن
برکنار شده ،هنوز به کارشان ادامه میدهند.

بیش از  180طالب در ولسوالی دانگام کشته شدهاند

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت کنر در
شرق کشور از کشته شدن  ۱۸۳شورشی طالب
داخلی و پاکستانی در عملیات نیروهای امنیتی
در ولسوالی دانگام این والیت خبر دادهاند .به
گفتهی آنان ،این تعداد تروریستان در نتیجهی
عملیات مشترک نیروهای امنیتی کشور در
یکماه گذشته کشته شدهاند .در این عملیات در

حدود  122شورشی طالب دیگر زخمی و دهها
تن دیگر بازداشت شدهاند .عبدالحبیب سیدخیلی،
فرماندهی پولیس کنر دیروز گفته است که در حال
حاضر بیش از  80درصد مناطق ولسوالی دانگام
این والیت از وجود طالبان داخلی و پاکستانی
پاکسازی شده و نیروهای امنیتی ادارهی بیشتر
مناطق این ولسوالی را در کنترول دارند .به گفتهی

او ،اکنون وضعیت ولسوالی دانگام والیت کنر در
حال بهبود است؛ اما کارگذاری ماینهای کنار
جاده تا حدی مانع پیشروی نیروهای امنیتی شده
است .فرماند ه پولیس کنر تأکید کرده است که در
درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی
دانگام ،باشندگان این ولسوالی از نیروهای امنیتی
حمایت کردهاند .اما سیدخیلی افزوده است که

از آغاز درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان،
 ۶سرباز و  ۲غیرنظامی کشته شدهاند .دانگا م
از ولسوالیهای ناامن والیت کنر است که با
پاکستان مرز مشترک دارد .صدها طالب داخلی
و پاکستانی چند هفته پیش در این ولسوالی با
نیروهای امنیتی درگیر شدند و این درگیری هنوز
بهطور کامل پایان نیافته است.

جنگ علیه تروریسم:
اهمیت ثانوی صلحسازی و انساندوستی
در مداخلهی بینالمللی


هادی معرفت

بخش دوم و پایانی

دینامیک منازعهی افعانستان ،که عمر طوالنی داشت،
بعد از مداخلهی نظامی ایاالت متحدهی آمریکا و متحدان
آن ،بهطور گسترده متحول شد .برخالف دههی هشتاد و
اوایل دههی نود میالدی که منازعهی افعانستان از منطق
جنگ سرد رنگ میگرفت ،منازعهی کنونی افغانستان رنگ
قومی-مذهبی نیز به خود گرفته است .جنگ علیه تروریسم
یک بُعد دیگر به ابعاد پیچیدهی آن افزود و اقتصاد جنگ نه
تنها روابط بین حاشیهی روستایی و مرکز شهری را بازتعریف
کرد (فیلدان و گوتهند ،)2001 ،بلکه به بسیاری از شورشیان
در ادامهی فعالیتهای تخریبیشان نیز کمک کرد .بنابراین،
مهم است که منازعهی کنونی و بازیگران آن را بهدرستی
درک کنیم .گفته میشود« ،نیوطالبان» یا طالبان جدید به
عنوان یکی از بازیگران اصلی منازعهی کنونی ،خیلی متفاوت
و پیچیدهتر از طالبانی هستند که در اواخر دههی نود میالدی
براین کشور حکومت کردند (کالدار .)2012 ،اگرچه آنها
(طالبان) بهطور گسترده در جنوب و جنوبشرق کشور حضور
دارند ،ولی بهراحتی میتوانند در سایر نقاط کشور نفوذ کنند و
گسترش بیابند .طالبان ،با استفاده از وضعیت امنیتی شکننده،
نبود یا تحمل نهادهای فعال محلی؛ مانند نهادهای قضایی
و امنیتی ،در بعضی از مناطق کشور دولت سایه و موازی
تشکیل دادهاند و در حال ارائهی خدمات قضایی و پولیسی
با تلقی خودشان از نوع به اصطالح اسالمی هستند .البته
این منازعه بازیگران کوچک دیگری مانند شبکهی حقانی
و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار را نیز دارد .ملیشههای
محلی وابسته به جنگساالران قبلی ،بازیگران عمدهی دیگر
این منازعه را تشکیل میدهند .مجرمان عادی و مافیای مواد
مخدر نیز بهطور جدی در خشونت سهم دارند؛ اما تفکیک
آنها از سایر اجزای خشونت ،دشوار است .این گروههای
شورشی و شبهنظامیان مستقل بیشتر شبیه جنبشهای
اجتماعی اند و اشتراکات کمتری با شورشهای چریکی
معمولی دارند که بهصورت عمودی سازماندهی میشوند
و در یک قلمرو مشخص فعالیت میکنند (همان) .با وجود
این واقعیت که صدها نفر از طالبان یا دیگر شورشیان در
عملیاتهای «کشتن و دستگیرکردن» کشته یا اسیر شدند،
طالبان اما هنوز هم قادر بودند نیروهای جدیدی جاگزین
آنها کنند و فعاالنه در خشونت شرکت ورزند .این نیروهای
جدید ،رادیکالتر و خشونتگراتر اند و کمتر ریشهی محلی
دارند.
وقتی شورشگری طالبان بهطور فزاینده مرگبار شد و
طالبان حضور و نفوذ خود را تا حومهی کابل گسترش
دادند ،ارتش ایاالت متحدهی آمریکا ،بهخصوص نیروهای
ویژهی آن ،از جنگساالران حمایت مالی و سیاسی کرد
تا در یک جنگ نیابتی علیه طالبان کار کنند .اتکا براین
بازیگران و جنگساالران محلی ،وضعیت امنیتی را بهبود
نبخشید .در عوض ،به آهنگ رشد مداوم ناامنی در کشور
سرعت بیشتر بخشید (گوتهند و ساندرا ،2010 ،رید و
معرفت .)2012 ،سیاست کوتهبینانهی نظامیان آمریکایی؛
مانند تشکیل ملیشهها و نهادینه ساختن ساختارهای سیاسی
و امنیتی غیرمتمرکز که طی سالهای جنگ ایجاد شده
بود ،سبب تضعیف جدی پروژهی دولتسازی شد .همهی
تالشها برای برقراری ثبات در افغانستان و ایجاد یک دولت
مؤثر ،اگر ساختارهای سیاسی و امنیتی غیرمتمرکز همچنان
ادامه بیابند ،شکست خواهند خورد .وجود چنین ساختارها،
انحصاری کردن استفاده از خشونت را با مشکل مواجه
میسازد .انحصاری کردن استفاده از خشونت ،اساسیترین
اصل در هر فرآیند دولتسازی بعد از جنگ به حساب میآید.
جنگ طوالنی در افغانستان ،اقتصاد جنگی عمیقی را نیز
بهوجود آورده است .تردیدی نیست که نظامیگری جامعهی
افغانستان ارتباط نزدیک با اقتصاد جنگی دارد .اقتصاد سیاه
بهدست آمده از مجرای قاچاق مواد مخدر ،سنگهای قیمتی،
چوب و اسلحه به یک منبع مهم درآمد برای شورشگری
تبدیل شده است .اقتصاد غیرقانونی ،که بزرگتر از اقتصاد
رسمی است ،از طریق ادغامسازی مناطق مختلف افغانستان
با کشورهای همسایه و اقتصاد غیرقانونی آنها ،اقتصاد
رسمی افغانستان را به حاشیه رانده است( .فیلدان و گوتهند،
 .)2011امروزه مواد مخدر بخش بزرگی از قاچاق مرزی را
تشکیل میدهد و به یک بخش قابل توجه از امرار معاش
برای گروه عمدهی قومی ،مانند پشتونها و بلوچها که در
مناطق مرزی زندگی میکنند ،تبدیل شده است .به همان
اندازه طالبان ،جنگساالران و تمام مقامهای فاسد نیز از
این تجارت پرسود و غیرقانونی نفع میبرند .همانگونه که
پیش از این ذکر شد ،اقتصاد جنگی افغانستان باعث شده
است ،گونهی خاصی از فعالیتهای اقتصادی منطقهای و
شبکههای اجتماعی و سیاسی شکل بگیرد که هم دولتهای
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منطقه و هم اقتصاد مشروع آنها را تضعیف کرده است.
دگرگونی چنین اقتصادی ،هم برای ثبات افعانستان و هم
برای ثبات کشورهای منطقه یک امر ضروری است.
تجربهی افغانستان نشان میدهد که تعداد زیادی از
پرسشها در مورد اهداف و روشهای گذار از جنگ به صلح
در چهارچوب مداخلهی نظامی بینالمللی بیپاسخ میمانند.
مداخلهی بینالمللی پیچیده و سرگردان بین اهداف متفاوتی
چون جنگ با تروریسم و کمکهای انساندوستانه به نتایج
ناامیدکننده -حداقل از نظر دو هدف که در موافقتنامهی
بن پیشبینی شده بود -منجر شد .وقتی جامعهی بینالمللی
پی برد که هیچ یک از اهداف در نظر گرفته شده بهدست
نیامدهاند ،گفتمان و رویکرد جامعهی بینالمللی در افغانستان
بهتدریج به سمت تأکید بیشتری بر استفاده از «قدرت نرم»
تغییر کرد .اما شواهد نشان میدهند که این تغییر رویکرد
واقعیتهای سیاسی-امنیتی افغانستاد را چندان تغییر نداد.
کمکهای انساندوستانه و نبرد برای بهدست آوردن قلب
و ذهن مردم
هنگامی که بازیگران بینالمللی در افغانستان متوجه شدند
که هیچ راهحل نظامیای برای شورشگری وجود ندارد،
بهتدریج شروع کردند به استفاده از قدرت نرم ،بهویژه
پروژههای بازسازی ،تا قلب و ذهن مردم افغانستان را تسخیر
کنند .ایدهی تسخیر قلب و ذهن ،یک دکترین قدیمی
نظامی است که تاریخ طوالنی دارد و ریشهاش به تجربهی
بریتانیا در ماالیا در دههی پنجاه میالدی و دخالت آمریکا
در ویتنام در دههی شصت میالدی برمیگردد (گوتهند و
سیدرا .)2010 ،فرضیهی اصلی این نظریه این است که
کمکهای بشردوستانه و پروژههای نمادین توسعهای توسط
نیروهای نظامی ،میتوانند به ثبات جوامع کمک کنند و از
طریق مشارکت با نخبگان محلی و سازمانهای غیردولتی،
شبکههای اعتماد را بهوجود بیاورند .این باور غالب که
«آنجا که جاده به پایان میرسد ،طالبان آغاز میشود»،
نظامیان و سیاستگذاران بینالمللی را متقاعد ساخت که
توسعه میتواند به مقابله با طالبان و دیگر شورشیان کمک
کند و از نفوذ آنها بر اجتماعات محلی بکاهد (همان).
از اینرو ،ایاالت متحدهی آمریکا و ناتو رویکرد جدید
ضدشورش را به معرفی گرفتند و آن را برای اولین بار
در والیت هلمند در عمل پیاده کردند .این رویکرد جدید
که «عملیات مشترک» نامگذاری شد ،دارای سه عنصر
اصلی -پاکسازی ،نگهداری و بازسازی -بود و هدفش
تأمین امنیت ،توسعه و حکومتداری خوب برای اجتماعات
محلی بود (کینسچیرف .)2011 ،با اینکه بعضی پیشرفتها
در زمینهی بازسازی و کمکهای بشردوستانه حاصل شد؛
اما بعدها مشخص شد که این مسایل اهداف اصلی کمپاین
تسخیر قلب و ذهن نبودند .دغدغهی اصلی چنین رویکردی،
این بود که مشروعیت دولت افغانستان و حضور نیروهای
نظامی بینالمللی در افغانستان را افزایش دهد.
صرف نظر از هدف اصلی این عملیات ،رویکرد جدید،
محدودیتهای جدی نظری و تجربی داشت که مهم است
به آنها پرداخته شود .به لحاظ تیوریک ،رویکرد تسخیر
قلب و ذهن بر فرض ناقصی از مشروعیت سیاسی استوار
است که ریشه در رویکرد هنجاری غربی به مشروعیت دارد.
بنابراین ،چنین رویکردی در بستر افغانستان ارزش محدود
دارد ،یا هیچ ندارد .بهجای اینکه چنین عملیاتی به عنوان
تالش ضدشورش برای حذف پایگاه حمایت از طالبان و
جلب حمایت اندک از رهبران و نخبگان محلی در نظر گرفته
شود ،باید به آنها به عنوان بخشی از برنامههای دولتسازی
نگریسته میشد که در آن بازیگران نظامی و غیرنظامی
خواستار مشروعیت از عامهی مردم میشدند( .ایگنیل،
 .)2010الزم به ذکر است که چنین رویکردی نادرست،

بهطور قابل توجهی متفاوت از رویکرد طالبان به مشروعیت
و تثبیت سیاسی بود .طالبان موفق شدند به مناطق تحت
کنترولشان صلح و ثبات بیاورند و حمایتهای گستردهتری
را جلب کنند ،نه بهخاطر اینکه آنها توسعه یا حکومتداری
خوب آوردند ،بلکه به این دلیل که سطحی از امنیت ،نظم،
قانون و عدالت را بهوجود آوردند( .گوتهند و سیدرا.)2010 ،
شاید تعداد قلیلی از سیاستگذاران غربی این ایده را خریدار
باشند؛ اما این ،متأسفانه بخشی از واقعیتهای افغانستان
است .امروز در افغانستان ،این سازشهای سیاسی و وضعیت
امنیتی است که فرصتهای توسعه و انکشاف را رقم میزنند،
نه عکس آن .غیر از این فکر کردن به معنای گذاشتن «سبد
پر از علف توسعهپیش اسب گرسنهی سیاسی» است.
به لحاظ تجربی ،رویکرد تسخیر قلب و ذهن نیز با
چالشهای جدی مواجه بود .بهطور مثال ،مطالعهی فیش
استاین و ویلدر ( )2012نشان داده است که پروژهها مطابق
با نیازهای محلی طراحی نشده بودند ،کیفیت پروژهها خیلی
بد بود و مقدار زیادی از پول به هدر رفته بود و وعدهها هم
مدام شکسته میشدند .احتکار و فساد در میان سازمانهای
غیردولتی همتای نظامی به بدبینیهای زیاد در میان افغانها
دامن زد و افعانها کار این سازمانهای غیردولتی را به
«گاوی که شیر خود را مینوشد» تشبیه کردند( .گوتهند
و سیدرا .)2010 ،بنابراین ،این فرضیه که توسعه ،امنیت
میآورد را -دست کم در جنوب افغانستان -شواهد تجربی
تأیید نمیکنند .در فقیرترین مناطق افغانستان؛ مانند مناطق
مرکزی و بعضی از والیتهای شمالی که در آنجا کمکهای
انساندوستانهی کمتری شده است ،شورشیان کمتری نفوذ
کردند؛ در حالی که والیتهای مانند قندهار و هلمند به
عنوان دریافتکنندگان اصلی کمکهای بشردوستانه و
ی سربازگیری و میدان نبرد برای
توسعهای ،به منبع عمد ه 
طالبان تبدیل شدهاند .زمانی که کمکهای انساندوستانه
و توسعهای بر تسخیر قلب و ذهن در جنوب متمرکز شدند،
یک خشم جمعی در شمال و مناطق مرکزی کشور در حال
شکلگیری بود که از این باور ناقص ناشی میشد که جنگ،
توجه ،کمکهای بینالمللی و توسعه را به ارمغان میآورد
و صلح ،فراموشی بینالمللی را .توسعه میتوانست نقش
مهمی را در صلحسازی و افزایش ظرفیت نهادهای دولتی و
مشروعیت حضور نیروهای بینالمللی بازی کند؛ اما متأسفانه
این کار به شیوهی درستی انجام نشد که بتواند به تحقق
چنین اهداف بلندپروازانه یاری رساند.
نتیجهگیری
مطالعهی موردی افغانستان -که خیلی بهصورت گذرا به
آن پرداخته شد -نشان میدهد که تغییر اساسی در ماهیت
مداخلهی بینالمللی رونما گردیده است .صلحسازی و
بشردوستی دیگر منطق اصلی مداخلهی بینالمللی را تشکیل
نمیدهند .هیچکس فقط برای خدا موش نمیگیرد .در
عوض ،تعقیب و نبرد با دشمن سرسخت و انعطافناپذیر
که همانا شبکههای تروریستی چندملیتی است ،عوامل
کلیدی مداخلهی بینالمللی به حساب میآیند .برنامههای
نمادین صلحسازی و فراهمآوری کمکهای بشردوستانه
در بهترین حالت ،تالشی است برای توجیه نفس عمل
مداخله .این برنامهها دیگر بهعنوان متغیرهای مستقل در
مداخلهی بینالمللی دیده نمیشوند ،بلکه به شکل ابزاری
برای دلجویی از مردمان و کشورهایی که در معرض
مداخلهی بینالمللی قرار گرفتهاند ،بهکار گرفته میشوند.
بنابراین ،تغییری را که جنگ با تروریسم در فلسفهی اساسی
مداخلهی بینالمللی بهوجود آورد ،متأسفانه به تخریب و به
حاشیه راندن صلح و بشردوستی منجر ش د و این خبر خوشی
برای آیندهی مداخلهی بینالمللی نیست.

رییس جمهور محمد اشرف غنی در مجلس سنا گفت که وحدت ملی در گفتار
آسان ،ولی در عمل بسی مشکل است .برای هر مشکلی ،میتوان دالیل متعددی
آورد .این مشکل ،آنقدر بغرنج نیست که راهحلش کشف نشده باشد .اگر مثل
همهی کارشناسان عزیز ،کلیشهای و کلی برخورد کنم ،میتوانم ادعا کنم که
اولین راه رسیدن به وحدت ملی ،محک زدن تعامالت در محور فردیت است .ما
انسانیم و برای تداوم زندگی خویش ،نیاز به یکسری تعامالت داریم .تعامل با
محیط ،تعامل با انسانهای دیگر ،تعامل با ابزار ،تعامل با علم و شناخت و تعامل با
هرچی ز تأثیرگذار در زندگی بشر .اگر موشکافانه و خیلی دقیق به این چرا بپردازم،
میتوانم ادعا کنم که وحدت ملی ،یک ارزش یا هنجار خوب است و هرچیزی که
در افغانستان خوب باشد ،عمل به آن مشکل است .بهطور مثال:
غصب زمین بد است؛ اما بازار غاصبان گرم! دولت میداند در هر والیت چقدر زمین
غصب شده و در آینده به کدام مساحت غصب خواهد شد .افشای غاصبان یک
ل ملت متوجه میشود که کدام شخصیتهای نجیب در
عمل خوب است ،حداق 
هر والیت ،در غصب زمین دست دارند .اما دولت این غاصبان را افشا نمیکند! چرا
دولت از افشای نام و هویت غاصبان خودداری میکند؟ چون سخت است .غاصبان
زمین را ،بدون شک ،مقامهای بلندرتبهای از درون دولت حمایت میکنند .این
مقامها ،در هر سطحی که باشند ،کثیف اند .یکی از دالیل مشکل بودن وحدت ملی
در عمل ،این است که بعضی از مقامهای دولتی کثیف اند.
تقلب بد است .اما آخور متقلبان همیشه پر است .مراجع عدلی و قضایی و نهادهای
سیاسی ،همه میدانند متقلبان عزیز کشور کیها اند ،ولی هیچکدام زبان برای
رسوایی و بازجویی از متقلبان باز نمیکنند .رسوا کردن متقلبان ،کار نیک است؛ هم
برای قانونمند کردن امور روزانه و هم برای آیندهی مردم و مملکت! اما افسوس
که کار خوب در مملکت مشکل است .حتا خود متقلبان میدانند که تقلب ،پاگذاشتن
روی قانون و اخالق انسانی است؛ اما مدام در پی تقلب اند .چرا؟ چون از یک طرف،
نفع شخصی-گروهی آنها تضمین است و از طرف دیگر ،قدرت و مراجع قدرت،
حامی آنهاست .تا وقتی که مراجع قدرت ،حامی تقلبکاران باشد ،وحدت ملی
بسیار مشکلتر از آن خواهد بود که آقای رییس جمهور از آن شاکی است.
مطالعه خوب است .جامعهای که انسانهای آن مطالعه نمیکنند ،یا کم مطالعه
میکنند ،از هر لحاظ جامعهی آفتزده یا مواجه به آفت است .اگر اعصابتان خراب
نمیشود ،عرض کنم ،از آنجایی که میزان مطالعات دینی-مذهبی در کشور ما،
مثل هر رشته و زمینهی دیگر صفر است ،عملکرد دینی-مذهبی ما نیز آفتزده و
ت و بیشتر از صد
آفتزاست .بیشتر از  95درصد کشور ،منسوب به دین اسالم اس 
درصد قدرت هم به دست ما مسلمانهاست .تمام تصامیم را ،با احترام به پیروان
سایر مذاهب و آیینها ،ما مسلمانها میگیریم .تمام معامالت کشوری و بینالمللی
هم از سوی ما مدیریت میشوند ،پس چرا نتیجهای که نصیب جامعه میشود،
اینقدر دور از اسالم است؟ شاید بتوان ادعا کرد که ما مطالعه نمیکنیم .همهچیز را
دربست قبول کرده و خیلی سبکسرانه از دیگران تقلید میکنیم .اگر اجازه بدهید،
اسالم با کلمهی «اقراء» یعنی «بخوان» آغاز شده ،پس چرا نمیخوانیم؟ معلوم
میشود که انجام دادن عمل خوب و پسندیده ،برای ما مشکل است.
نظافت شهر ،کوچه و خانه ،عمل نیک و پسندیده است که باید از سوی هر آدم
عاقلی ،رعایت شود .اما گالب بهرویتان ،ما اگر ظرفیت نوشیدن یک قوطی پیپسی
را پیدا کنیم ،ظرفیت نیانداختن قوطی آن در سرک و جوی شهرداری را از دست
میدهیم .بیهیچ مالحظه و حسابی ،قوطی پیپسی را به جوی شهرداری میاندازیم.
انداختن آن درزبالهدانی ،کار نیکو و سختتر از انداختن آن در جوی شهرداری که
کار زشت و ناپسند است ،میباشد .میبینید که چ ه قشنگ ما از انجام عمل پسندیده
بیزاریم؟ اینجا حتا پای مقامهای قدرتمند و غاصبان زمین و متقلبان امور هم در
میان نیست .خود مردم ،بدون اینکه حتا یک وکیل حامی داشته باشند ،از نظافت
دوری میکنند! نیست که از روی نفهمی این کار را بکنیم ،خوبی و بدی کار را
میفهمیم؛ اما اصل آن است که کار نیک ،در کل مشکل است .درست مثل وحدت
ملی ،که آقای رییس جمهور از مشکل بودن آن سخن گفته است.
اگر کمی آپدیدتر به مسئله بپردازیم ،این روزها کشمکشهای معرفی کابینه ،دمار
از روزگار همه درآورده .خرد و بزرگ میدانیم که انتخاب و معرفی افراد شایسته،
بدون هیچ مالحظهای برای وزارتهای موجود ،کار نیک است .اما جای نشانی
باشد که بسا افراد شایسته بهخاطر مالحظات و مصلحتهای سیاسی ،نه تنها برای
تصدی وزارتها معرفی نمیشوند ،که تخریب هم خواهند شد .اینکار نه از روی
منافع ملی ،که از روی منافع فردی و گروهی انجام میشود .چرا آدمهای نجیبی
که صالحیت ایجاد شایستهساالری و حمایت از آن را دارند ،منافع خویش را در
پارتیبازیهای سیاسی جستوجو میکنند؟ چرا منافع کوتاهمدت ،چشم عقل ما را
کور میکنند؟ چرا تعلق خاطر ،اولویت درجه یک برای معرفی وزیران خواهد بود؟
دلیلش همان است که در باال به کرات ذکر شد؛ ما در کل با عمل نیک مشکل
داریم .شکوهی آقای رییس جمهور از مشکل بودن وحدت ملی در عمل ،هم
بجاست و هم بیجا! بجا به دلیلی است که به کرات در باال ذکر شد و بیجا به
خاطری است که خود آقای رییس جمهور ،بخشی از این مشکل خواهد بود! هرچند
هنوز کابینه معرفی نشده ،اما بهزودی ثابت خواهد شد!
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نویسنده :دکتر تیمور شاران
برگردان :جواد زاولستانی
این مقاله با اندک تغییرات ،در سایت مجلهی فارن پالیسی به زبان انگلیسی قبال نشر شده است.

افغانها مجبور به یادگیری
مبارزه در خاک خود نیستند
منبع :روزنامهی روسیزبان «ل ِنتا»

به تاریخ  28دسامبر ،طوالنیترین و خونبارترین مأموریت جنگی ناتو در تاریخ
ائتالف ،بهصورت رسمی پایان یافت .جنرال جان کمپبل ،فرمانده نیروهای کمک
به امنیت در مراسم رسمی اعالم ختم مأموریت ،گفت که «اکنون ناتو بهتدریج
به سمت حمایت از نیروهای امنیتی افغان در حال حرکت است ».در همین
حال ،مأموریت جنگی ناتو طی ده سال اخیر هیچ موفقیتی به همراه نداشت.
برعکس ،در این اواخر فعالیت جنگی طالبان بیش از پیش افزایش یافت .چنانچه
میدانیم ،تنها در چند سال اخیر به تعداد  4634سرباز اردوی ملی افغانستان
بهدست آنها کشته شدند .در بارهی اینکه افغانستان در آیندهی نزدیک منتظر
چه چیزی باید باشد ،روزنامهی «لنتا» با ایوان سافرانچوک ،معاون انیستیتوت
مطالعات بینالمللی معاصر و مدیرمسئول ژورنال «بلشایه ایگرا» مصاحبهای را
انجام داده است.

کدام بخش از نیروها از افغانستان خارج میشوند و کدامها باقی
میمانند؟
پایان مأموریت نیروهای بینالمللی کمک به امنیت یا همان ائتالف بینالمللی،
به دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شده است .ناتو این مأموریت
را رهبری کرد .اما در این مأموریت ،تنها اعضای ائتالف شامل نبودند ،بلکه در
مجموع در این مأموریت جنگی ،در حدود  50کشور شرکت داشتند .البته که
نیروهای هریک از این کشورها ،به لحاظ کمیت تا حد زیادی متفاوت بودند،
بهخصوص از دولت آمریکا .عالوه براین ،سربازانی که در چارچوب مأموریت
ناتو در افغانستان مستقر بودند ،اغلب آمریکایی بودند که جنگشان را در این
کشور جمهوری اسالمی در چارچوب مأموریت مستقالنه ،پس از حملهی یازدهم
سپتامبر سال  ،2001در افغانستان شروع کردند .آیساف یا ائتالف کمک به
امنیت ،در سال  2004شکل گرفت .بنابراین ،در حال حاضر مأموریت آیساف
به اتمام رسیده است ،ولی نیروهای آمریکایی که در مرکز رهبری جنگ در این
کشور حضور داشتند ،به تعداد چند هزار باقی میمانند که البته در فرم خاصی
خالصه میشوند .تعداد این سربازان جمع ًا باالتر از ده هزار است .تعداد دیگری
از کشورهای عضو ناتو نیز سربازانشان را باقی میمانند و ده هزار دیگر ،تعداد
آنها خواهد بود .اما این ،عدد دقیقی نیست .توافق نهایی تعداد نیروهایی که باید
باقی بمانند ،از خزان سال گذشته تا تاریخ امضای دیگر در پایان سال  2013و
همینطور پس از آن در بهار سال  2014تا تابستان و خزان ،همیشه یکسان
نبوده است .همهی اینها ممکن است تغییر کنند.
این نیروها در کجا مستقر خواهند شد؟
تا هنوز مشخص نیست .قب ًال گفته میشد که نُه پایگاه نظامی در افغانستان
باقی میمانند که این تعداد نیز کافی است .اما ظاهراً تعداد پایگاهها کمتر از
این خواهد بود.
نیروهایی که در افغانستان باقی میمانند ،چه مأموریتهایی را
پیش خواهند برد؟
مأموریت رسمی آنها این بار آموزش نیروهای محلی افغان است :اردو و
پولیس .اما تعدادی از این نیروها عملیات جنگ علیه مخالفان مسلح را بهصورت
غیرمستقیم رهبری خواهند کرد .هنوز جزئیات مأموریت آن عدهای که در
افغانستان باقی میمانند ،مشخص نشده است و فقط گفته شده است که این
سربازان خارجی در مواقع ضروری ،عملیات را پیش خواهند برد.
آیا از قبل الزامات حقوقی عملیات مشخص شده است؟ به عنوان
مثال ،مقامهای افغان و همینطور رییس جمهور اسبق ،حامد
کرزی ،از عملیات به اصطالح «عملیات شبانه» ابراز تنفر کرده
بودند و مدعی شده بودند که این عملیات ضدتروریسم توسط
نیروهای آمریکایی ،بدون تأیید و هماهنگی دولت افغانستان انجام
شدهاند.
چنین دستهبندیهایی نظیر «قانونمندی» و «الزامات حقوقی» در افغانستان
زیاد معنایی ندارند .خود ما قضاوت کنیم؛ در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری
روی کار آم د و ما میدانیم که چه کسی پیروز این انتخابات بود؛ اما از نتایج
این انتخابات ،چیزی نمیدانیم .وضعیت موجود برای غربیها ناممکن مینمود
و نه برای افغانستان .برای آمریکا جنبههای حقوقی عملیات ضدتروریسم در
کشورهای اسالمی ،معنایی ندارد .با این حال ،جنبههای حقوقی عملیات همان
ی بر سر آن به توافق رسیدهاند و چی ز
خواهد بود که آمریکا و مقامهای افغانستان 
بیشتری در این ارتباط نمیتوان گفت.
آمریکاییها دقیقاً چه چیزی را به نیروهای امنیتی افغانستان
آموزش میدهند؟
به اعتقاد من ،این مسئله بهطور کلی عجیب و غریب به نظر میرسد .بهخاطری
که نمیتوان گفت که نیروهای امنیتی افغانستان بد میجنگند ،بلکه برعکس،
نیروهای امنیتی افغانستان عالی میجنگند؛ همانطور که آنها بارها و بارها به
اثبات رساندند .در اینجا صرف میتوان گفت ،آنها به آموزش ضرورت ندارند،
آنها فقط به چند چیز دیگر ضرورت دارند :دریافت معاش ،اسلحه و تجهیزات
نظامی .افغانها ضرورت ندارند آموزش ببینند تا چگونه در خاک خود بجنگند.
ممکن است تنها نیروهای محلی به حمایتهای هوایی نیروهای آمریکایی
ضرورت داشته باشند؛ اما نه آموزش برای جنگیدن.

صد روز نخست حکومت وحدت ملی که دورهی ماه عسل
سیاسی دانسته میشود ،به پایان رسید .تاکنون ،رییس جمهور
اشرف غنی و رییس اجراییاش ،عبداهلل عبداهلل ،نتوانستهاند
بر سر فهرست کامل کابینهی پیشنهادیشان به پارلمان
افغانستان ،با هم به توافق برسند .مذاکرات جاری بین دو تیم
انتخاباتی و دو رهبر بر سر نامزدوزیران کابینه ،شباهت به بازی
بزکشی دارد که در آن هریک تالش میکنند قدرت را به طرف
خود بکشند و از آن بهنفع خود استفاده کنند .با برکنار شدن
اعضای کابینهی پیشین ،یک ماه پس از سوگند رییس جمهور
غنی ،کشور توسط وزیران و والیان سرپرست اداره میشود .غنی
در دیدار اخیرش از هرات برای ارزیابی اوضاع امنیتی،تمام 15
فرمانده پولیس ولسوالیها و چندین مقام حکومتی آن والیت
را برکنار کرد .باور براین بود که اکثر آن مقامها ،متحدان والی
جهادی پیشین ،اسماعیل خان ،بودند.
وعدهی رییس جمهور غنی برای آوردن اصالحات و تغییرات
بنیادی و انتظارات بلندی که در ماه اول حکومتش خلق کرد،
اکنون به ضررش تمام میشود .نظرسنجیای که توسط طلوع
نیوز برای بررسی  100روز نخست حکومت غنی انجام شد،
دریافت که میزان رضایت از کارکرد او  54درصد کاهش یافته
است .میزان رضایت از کارکرد رییس جمهور غنی در ماه
نخست حکومتش 59.9 ،درصد بود؛ در حالی که این میزان
در نظرسنجی تازه که به تاریخ  6جنوری اعالن شد ،به 27.5
درصد رسیده بود.
با آنکه غنی در مقایسه با کرزی ،شیوه و نوع رهبری خیلی
متفاوتی را در پیش گرفته است ،هنوز باید منتظر بود تا دید
که آیا او میتواند میان منافع مختلف و رقیب ،موفقانه سازش
برقرار کند یا نه .و هنوز باید منتظر بود تا دیده شود که آیا
حکومت وحدت ملی میتواند ثبات سیاسی را در افغانستان
پسا 2014تضمین کند.
تاریخ افغانستان نشان میدهد که بدون برقرار کردن سازش
میان نیروهای گوناگون سیاسی و اجتماعی و شریک کردن
تمام آنها در قدرت ،رسیدن به ثبات سیاسی و تضمین بقای
دولت ناممکن است.
وارتان گریگوریان میگوید که بنیانگذار سلسلهی درانی در
قرن هژدهم ،پادشاهی شبکهای ایجاد کرد و جانشینان او نیز
قدرتشان را با استفاده از این الگو ( ُمدل) تحکیم بخشیدند.
پادشاهی او اساسا از اتحاد قبایل و خوانین تشکیل شده بود
و یک حکومت شاهی متمرکز نبود .حکومت او ابتکاری برای
تقسیم قدرت جمعی میان رییسان قبایل بود که بهنام سردارها
شناخته میشدند و هرکدام ارتش خود را داشتند و عواید مناطق
زیر کنترولشان را جمعآوری میکردند .غالم محمد غبار،
مورخ کشور ،بهطور مناسبی آنان را در یک کالم ،شریکالدوله
توصیف کرده است .قدرت حاکمان افغانستان تا حدود زیادی
به حفظ حمایت این سردارها و برقراری تعادل قدرت میان آنان
وابستگی داشت .مونتستوارت الفنستون ،نمایندهی انگلیس در
دربار درانیها در اوایل سدهی نوزدهم ،مشاهدات جالبی از دربار
آنها داشته است .او نوشته است« :شاه تا حدود زیادی وابسته
به نیت خیر [رضایت] بزرگان درانی است و با واگذاری بخش
بزرگی از قدرت و احترام به آنان ،مجبور به سازش با چنین

نظمی است».
حاکمان افغانستان ،مانند دو شاه اول سدوزایی ،احمد شاه
( )1772-1747و جانشین او تیمور شاه ( )1793-1773و
نخستین شاه محمدزایی ،دوست محمد خان (1838-1826
و  )1863-1842و ظاهر شاه ( ،)1973-1933به این دلیل
توانستندثبات سیاسی را فراهم کنند و در نتیجه بقایشان را
طوالنیتر از دیگران سازند که تعادل قدرت را تضمین کردند
و از منطق پادشاهی شبکهای استفاده کردند .دیگر شاهان،
کسانی مانند زمان شاه ( ،)1800-1793شیر علی خان (-1863
 )1866و اماناهلل خان ( )1929-1919با تالش برای متمرکز
ساختن قدرت و آوردن اصالحات بنیادی ،با شتاب فراوان ،راه
را برای سرنگونیشان هموار ساختند.
نتیجهی سیاسی کنفرانس بن در سال  ،2001رهبران و
فرماندهان تنظیمهای جهادی (سازمانهای نظامی-سیاسی)
پیشین را بر سر قدرت آورد .این تنظیمها در شکست دادن
موقت طالبان همکاری کرده بودند و از ظرفیتهای سازمانی
استفاده از زور برخوردار بودند .آنان بار دیگر دولت افغانستان را
در دست گرفتند و نقاط استراتژیک و کلیدی بروکراسی دولت
افغانستان و نهادهای امنیتی را اشغال کردند .نتیجهی آن ،شکل
گرفتن یک دولت شبکهای مشابه با پادشاهی شبکهای بود
که ریاست آن را حامد کرزی به عهده داشت .در این دولت،
تحرکات کارگزاران قومی-منطقهای قدرت و مراکز قدرت آنان
وارد چانهزنیهای پیچیده و مناسبات وابسته بههم ساخت.
در دورهی پس از  ،2001زورمندان منطقهای مانند عطا محمد
نور ،والی بل خ و گل آقا شیرزی ،والی پیشین والیت ننگرهار،
اقتصاد سیاسی عظیمی را با اخاذی و تصرف زمینها کنترول
میکنند و با استفاده از قدرت سیاسی ،انحصار دسترسی به
منابع اقتصادی را در دست دارند .چنانکه قضیهی کابلبانک
این واقعیت را برای ما آشکار میسازد ،شبکههای قدرتمند
سیستم بعد از  ،2001سود
نخبگان به شکل شگفتآوری از
ِ
جسته و سرمایهی سیاسی و اقتصادیشان را گسترش دادهاند.
این دالالن قدرت و نخبگان شبکهای ،منافع سیاسی و
اقتصادیشان را عمیقا درهم تنیدهاند .بدین منوال ،آنان از هر
وسیلهای برای حفظ قوانین غیررسمی بازیای که آنان برای
تضمین منافع درازمدتشان ایجاد کردهاند ،کار خواهند گرفت.
همانطوری که تجربهی اکثر کشورهای پسامنازعه نشان
میدهد ،نهادهای غیررسمی باجگیر ،فرصتطلب و فاسد و
شبکههای قیمومتی دوامدار هستند و بهآسانی از میان برداشته
نمیشوند.
در دورنمای غنی برای اصالحات بنیادی و مبارزه با فساد ،منافع
دالالن قدرت تهدید میشوند .جالب اما تلخ ،این است که
همین دالالن قدرت کسانی اند که هم غنی و هم رقیبش ،در
جریان مبارزات انتخاباتی با آنان پیمان همکاری بستند .جنرال
عبدالرشید دوستم ،رهبر قومی قدرتمند ازبک و حاجی ظاهر،
رهبر قبیلهی جبارخی ل از جملهی کسانی اند که در جریان
مبارزات انتخاباتی با غنی به توافق رسیدند .به عبارت دیگر ،اگر
غنی در صدد تغییرات گسترده و بنیادی مانند آنچه در هرات
انجام داد ،باشد ،اکثر جهادیان دالل قدرت منافع مشترکشان
را در ناکام شدن پالیسیهای غنی خواهند یافت.

هرنوع تالش بنیادی برای تضعیف جریان کنونی اوضاع و
منافع دالالن قدرت که عمدتا جهادی هستند ،میتواند بیثباتی
نظام را در پی داشته باشد و کشور را به بحران بکشد.
بدون شک ،صد روز نخست حکومت وحدت ملی در کشمکش
بر سر مقامهای کلیدی کابینه به مصرف رسید .بنبست
کنونی نزاع بر سر قدرت است؛ اما نه فقط بین دو تیم سیاسی
که در اطراف رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل شکل
گرفتهاند ،بلکه نزاع بر سر تقسیم منابع و امتیازات دولتی در
درون این دو اردوگا ه سیاسی نیز وجود دارد .آنان این منابع
را باز هم بین شبکههای خودشان توزیع خواهند کرد تا بتوانند
رهبران کلیدی محلی ،ولسوالها و تجاران را در شبکههای
چانهزنی سیاسیشان حفظ کنند ،یا هم تعدادی را جدیدا وارد
شبک هیشان سازند .توانایی این دالالن قومی-منطقهای قدرت
و رهبران قبیل ه در فراهم کردن امتیازات ،منصبهای دولتی و
چانهزنی برای هوادارانشان ،صالحیت ،قدر و مشروعیت آنان
در حکومت جدید را تعیین میکند.
تأخیر در معرفی اعضای کابینه چالشی جدیتر از آن است که
رییس جمهور اشرف غنی و متحدان تکنوکراتش پیشبینی
کرده بودند.
هم غنی و هم عبداهلل از طریق معامله با دالالن کلیدی قدرت؛
مانند جنرال عبدالرشید دوستم و محمد محقق که هواداران
قومی-منطقهای و قبیلهای دارند ،توانستند رای بهدست بیاورند.
با منابع محدود و مدعیان فراوان ،هردو رهبر وعدههای ناممکن
دادند .هردوی آنان سه ماه گذشته را در مدیریت وعدههای
عملینشده و خوش نگهداشتن اعضای اردوگاه سیاسیشان
سپری کردهاند .برای مثال ،گفته میشود که محمد محقق
با عبداهلل بر سر تعیین وزیر خارجه یا وزیر داخله در جنجال
بوده و جنرال دوستم بر گرفتن یک نهاد امنیتی کلیدی اصرار
داشته است.
دو راهیای که اکنون رییس جمهور غنی بر سر آن قرار دارد،
این است که چگونه بتواند با این منافع شخصی-شبکهای که
تالش دارند بر نهادهای امنیتی و اقتصاد افغانستان نفوذ داشته
باشند ،کنار بیاید و در عین زمان پالیسی اصالحاتش را تعقیب
کند.
در حال حاضر ،تا مستحکم کردن قدرت و جابهجا کردن
تکنوکراتهایش ،رییس جمهور غنی باید با توجه به تاریخ
افغانستان ،کنار هم آوردن و راضی ساختن نیروهای رقیب را
در اولویت قرار دهد .در مرحلهی شکنندهی سیاسی کنونی،
ثبات حکومت وحدت ملی متکی به تعادل قدرت میان نیروهای
رقیب است که بخش قابل توجه بروکراسی و اقتصاد افغانستان
را کنترول میکنند .با این وجود ،این بدان معنا نیست که او
آنچه را که تاکنون با اصرار برای معرفی یک کابینهی نستبا
تکنیکی برای عملی کردن برنامهی اصالحات سیاسی و
اقتصادیاش به فرجام رسانده ،رها کند .اما اصالحات باید
تدریجی و از نگاه استراتژیکی حسابشده ،عملی گردد .غنی
باید آهسته و به شکل مترقی ،منابع مشروعیت دولت را از
حفظ شبکههای قدرت به حکومتداری خوب و ارائهی خدمات
تغییر دهد و ناامیدی مردم از شدت فساد را که در نخبگان این
شبکهها ذاتی است ،پایان بخشد .این کار زمانگیر خواهد بود.
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سزاوار تقدیر و زندگی اند

افراد ناشناس حوالی ساعت  9:30شنبه شب به محمد یوسف کارگر ،سرمربی تیم فوتبال کشور
را زمان برگشت از یک مهمانی ،در محل زندگیاش در بالک  27مکروریان شهر کابل ،هنگاهی
که زینههای آپارتمان را طی میکرد و به منزلش میرفت ،حمله کردند و با ضرب چاقو سر و
صورت او را زخمی کردند .بعد از این حادثه ،اعضای خانوادهی آقای کارگر او را به شفاخانه انتقال
دادند و هم اکنون تحت تداوی و مراقبتهای بهداشتی قرار دارد .داکتران گفتهاند که وضعیت
صحی او خوب است و کدام آسیب جدی بر او وارد نشده است.
محمد یوسف کارگر از چهرههای محبوب ورزش افغانستان میباشد که دوازده سال در بخش
مربیگری به فوتبال کشور خدمت کرده است و به همت او فوتبال افغانستان قهرمان جنوب آسیا
شد و در سطح جهانی پلههای صعودی و پویایی را پیمود .به پاس خدمات او ،فدراسیون فوتبال
کشور عنوان «مرد بزرگ فوتبال» را شایستهی او دانسته است.
حمله به این چهرهی محبوب ورزشی و ورزشکاران ،قابل نکوهش است و در ضمن،
بازگوکنندهی این واقعیت میباشد که ورزشکاران و چهرههای نامدار ورزشی کشور باید حمایت
شوند .ورزشکاران در سیزده سال گذشته بیشترین افتخار را در عرصهی ورزشی به کشور هدیه
دادهاند و در هربار پیروزی خویش در رقابتهای جهانی ،برای افغانستان عزت و افتخار به ارمغان
آوردهاند و پرچم ملی توسط آنها در میدانهای ورزشی جهان با افتخار به اهتزاز درآمده است.
حمله به جان آقای کارگر تنها واقعهی تهدید جانی به ورزشکاران نیست .امسال ما شاهد
واقعههای دیگری از این نوع نیز بودهایم .ورزشکاران دیگری نیز از سوی افراد ناشناس به
انگیزههای نامعلوم مورد حمله قرار گرفته و به قتل رسیدهاند .این واقعهها نشان میدهند
که ورزشکاران مصئونیت ندارند .عوامل مختلف میتوانند در پشت حمله به جان ورزشکاران
موفق باشند ،از جمله میتوان رقابتهای نادرست و نیتهای شوم دشمنان کشور را نام برد
که میخواهند با انجام این اعمال ،افتخارات کشور را در عرصهی ورزشی به مخاطره اندازند و

افتخارات ورزشکاران کشور باعث حسادت آنها شدهاند .علت دیگر را میتوان رقابتها و
حسادتهایی از جانب بعضی از ورزشکاران نامتعهد برشمرد.
این عوامل و انگیزهها میتوانند باعث تهدید به جان و عدم مصئونیت جانی ورزشکاران
و بهخصوص قهرمانان و چهرههای موثر ورزشی کشور گردد .از وقوع این حوادث میتوان
نتیجه گرفت که ورزشکاران با خطر جانی روبهرو اند و چهرههای مشهور آنها مصئونیت
ندارند .از طرفی ،الزم است عامالن این رخدادها شناسایی شوند و از جانب دیگر ،این نیاز
جدی است که تدابیری برای مصئونیت جانی و شغلی ورزشکاران سنجیده شوند و برای
حفظ جان مدیران ارشد ورزشی و قهرمانان ورزشی ،محافظانی از سوی دولت مد نظر
گرفته شود تا آنها قربانی نشوند .به نظر میرسد که این امکان وجود دارد که مدیران
ارشد ورزشی؛ مانند آقای کارگر و قهرمانان ورزشی که تهدید جانی میشوند ،از جانشان
محافظت شود.
در شرایطی که برای مشاوران ریاست جمهوری ،چهرههای سیاسی و قومی محافظ استخدام
میشود و هزینههای هنگفتی برای تأمین امنیت آنها به مصرف میرسند ،برای حفظ جان
مدیران ارشد و قهرمانان ورزشی هیچگونه تدابیری مدنظر گرفته نمیشود و آنها از حقوق
و سهولتهای کافی در زندگیشان محروم اند .این بیتفاوتی به ورزشکاران قابل تأیید
نیست .اگر اهمیت این هزینهگذاریها را در نقشآفرینی و پاسبانی از عزت و افتخارات ملی
و میهنی مالک قرار دهیم ،ورزشکاران مستحقتر از همه اند .آنان پاک و آراسته برای
این ملت و سرزمین دستآوردهای پرافتخاری را به آرمغان آوردهاند و حس وطندوستی و
افتخارات مشترک ملی را رقم زندهاند.
بنابراین ،الزم است که خطرهای جانی به ورزشکاران و چهرههای پرافتخارورزشی کشور
را نادیده نگیریم و برای مصئونیت و حفظ جان آنها تدابیری بسنجیم.

نویسنده :فریدریک بوبین
برگردان :نسیم ابراهیمی

منبع :روزنامهی فرانسویزبان لوماند

سه ماه آشفتگی و سردرگمی .این کشمکشهای سیاسی در پی انتخابات به میان آمدند .اشرف غنی
که در ماه سپتامبر در رأس دولت قرار گرفت ،اکنون در یک منجالب فرورفته است و برای پیشبرد
امور دولت ،پس از پایان مأموریت [جنگی] ناتو ،در تقابل با افکار عمومی قرار گرفته است« .دولت
وحدت ملی» حاصل یک توافق سیاسی است که با پادرمیانی ایاالت متحدهی امریکا ،میان اشرف
غنی و رقیب نگونبختش ،عبداهلل عبداهلل ،که بهخاطر تقلبهای انتخابات ی روز خوشی را ندید ،به
میان آمد.
بر اساس همین توافقنامه که اشرف غن ی رییس جمهور شد و عبداهلل عبداهلل رییس اجرای ی – این
ُپست آخری ،در شرایط اضطرار مطابق اقتضای زمان ایجاد شد -اکنون هردوی آنها در تالش
تشکیل کابینهی دولت توافقیشان اند .با این وضعیت معلق ،اکنون امور دولت توسط سرپرستوزیران
به پیش برده میشود .اشرف غنی با تظاهر به طرفداری از شایستهساالری ،تمام وزیران پیشین
کابینهی حامد کرزی را سلب صالحیت کرد .عدم معرفی وزیران جدید کابینه ،باعث شده است
که دولت به سستی بگراید .این سردر ُگمی دولت جدید افغانستان با انتقادهای تند مواجه شده
است ،بهخصوص آنکه پایان مأموریت جنگی سازمان ناتو به تاریخ  31دسامبر  ،2014یک خالی
استراتژیک را به میان آورده است و گروه طالباناز این شرایط بهره میبرند و به ناامنی در سراسر
کشور افزودهاند .یک دیپلمات ناتو در کابل میگوید« :این،نشانهی خوبی نیست».
کشمکشها و مشاجرات در تیمهای غنی و عبداهلل بر روی وزارتخانههای کلیدی است؛ وزارتهای
چو ن وزارت دفاع ،امنیت ملی ،وزارت داخله ،وزارت مالیه و وزارت خارجه .بنبستتشکیل کابینه،
در اصلبرمیگردد به فورمول تقسیم قدرت که بر اساس یک توافقنامهی سیاسی در پی بحران
انتخاباتی در شرایط اضطراری به میان آمده بود .بر اساس این توافقنامه ،هردو تیم برنده اعالم شده
بودند و اشرف غنی مطابق صالحدید ،رییس جمهور اعالم شد.
کشمکشهای درونتیمی
احمدخان ،معاون عبداهلل به روز یکشنبه 4 ،جنوری در یک شبکهی تلویزیونی افغانستان،
«طلوعنیوز» ،گفت« :اعضای هردو تیم تقاضاهای زیادی از هردو رهبر حکومت دارند .این مسئله
باعث تأخیر اعالم کابینه شده است» .او همچنان افزود« :پیشبینیهای ما در مورد اعالم کابینه
تحقق نیافتند» .در واقع ،رهبران دولت جدید افغانستان در هفتههای اخیر هدفشان را اینگونه بیان
کرده بودند که تا صد روز نخست حکومت« ،کابین هی جدید»شان را معرفی مینمایند.
احمدخا ن به کشمکشهای درونتیمی اشاره میکند .در تیم عبداهلل ،شمال افغانستان جایگاه قوی
دارد .کشمکشهای جدی میان پنجشیریها (باشندگان درهی پنجشیر) که خود را از خانوادهی برتر
سیاسی میدانن د و غیرپنجشیریها ادامه دارد .در تیم اشرف غنی ،بلندپروازیها و خواستههای بزرگ
رشید دوستم ،متحد سیاسی رییس جمهور که اکنون بهطور رسمی در پست معاونت اول ریاست
جمهوری قرار دارد ،این تیم را از درون آسیبپذیر ساخته است .او از رییس جمهور میخواهد که افراد
متخصص و صاحب فن باید هرکدام در جایشان معرفی شوند .خواستههای دوستم یک چالش جدی

را میان او و دیگر [اعضای] رهبری این تی م خلق کرده است.
در نهایت ،سومین منبع دشواری ،حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین افغانستان است .او که
افغانستان را از سال  2002تا  2014بهطور دوامدار و بدون وقفه رهبری کرده است ،اکنون
میخواهدنقش مهمی را در «پشت صحنه» بازی کند .نارضایتی جدیدی از دولت اشرف غنی
بهپا خاسته است ،بهخصوص از سوی کسانی که بهخاطر سختگیریها و دیدارهای متوالی
ی خودش بهطور
اشرف غنی ،قربانی شدهاند و مقامهایشان را از دست دادهاند .اگر حامد کرز 
ش بهگونهی مجازی
صریح و مستقیم از جانشین خود انتقاد نمیکند،هواخواهان و طرفداران 
یک اپوزیسیون را ساختهاند وعملکردهای اشرف غنی را نقد میکنند .نمایشنامهی سیاسی در
کابل ،یک درهمشکستگی خطرناک سیاسی را به نمایش گذاشته است .به روز دوشنب ه هفتهی
پیشین ،نهادهای مختلف جامعهی مدنی ،با انتقاد از وضعیت کنونی ،به شیوهی طنزآمیز ،کابینهی
نمادینشان را معرفی نمودند.

خودمان را
بکشیم ،نکشیم،
تصمیم چیست؟

در میان خبرهای وحشتناکی که از چهارسوی جهان
میشنویم ،چیز زیادی که مایهی دلگرمی باشد ،پیدا
نمیشود .با این همه ،اگر نگاهی عمیق به وضعیت امروز
مردم افغانستان بیندازیم ،حداقل در یک مورد پیشرفت
محسوسی میبینیم که حالمان را خوش میکند .البته با
حال بقیهی مردم جهان خوش
این توضیح که حال ما مثل ِ
نمیشود .یعنی اینطور نمیشود که مثل شادی خیز برداریم،
رنگ بهسر و صورتمان بمالیم و چیغ بکشیم و همدیگر را در
آغوش بگیریم .ما مردم متین و سنگینی هستیم و وقتی که
حالمان خوش میشود ،یک کمی رنگ صورتمان متمایل
به سرخی میشود و تا حدی تپش قلبمان از زیر جاکت دیده
میشود .همین .اما آن موردی که مایهی خوشحالی است،
چیست؟
یادتان هست که چند سال قبل ملت غرشمند ما تا میشنید
که در یک دهکده در شمال جنگلهای برازیل کسی پیدا
شده که به دین ما خندیده ،ما چند هزار نفری را در شهرهای
مملکت قدیماالیام خود جمع میکردیم و شروع میکردیم
به مچاوبه؟ (مچاوبه از باب مفاعله به معنای چوب در آستین
همدیگر کردن است) .تا پولیس خبر میشد ،ما  19نفر کشته
داده بودیم و  78نفر زخمی داشتیم .جالب اینکه همه مثل
برادران همآهنگ بیرون میآمدیم که در برابر اهانت آن مرد
جنگلنشین برازیلی اعتراض کنیم؛ اما چون دستمان به آن
برادر ناراضی نمیرسید ،به جان همدیگر میافتادیم و  19تن
از افراد خود را میکشتیم .البته این خوبی را داشتیم که بعدا
این  19نفر را شهدای گلگونکفن مینامیدیم و از یادمان
میرفت که خودمان ناساغشان کردهایم.
امسال دو نفر از مسلمانان غیور رفتند به دفتر هفتهنامهی
طنزی شارلی ابدو در پاریس .دوازده نفر را کشتند و فرار
ملک ما هیچ اتفاقی نیفتاد .اینکه میگویم
کردند .در
ِ
خوشحال هستیم ،بهخاطر همین است .نمیدانم آنهایی که
در اینگونه موارد خود را پترول میزدند و به آتش میکشیدند،
این خبر را نشنیدند یا واقعا از این همه حما ِم آتش خسته
شدهاند و دیگر حال تظاهرات خونین را ندارند .وگرنه ،بعید بود
که ما کلمات کالشینکوف ،کارتون و اروپا را یکجا بشنویم
و به سرکها نریزیم .البته از باب احتیاط خوب است این را
هم در نظر داشته باشیم که ما گاهی در افغانستان خبرها را
دیر هضم میکنیم .بعید نیست یک هفته بعد احساس کنیم
که در پاریس به حد کافی آدم کشته نشده و شروع کنیم
به رودهکشی در میهن دالوران ،یعنی افغانستان .فعال که
فرانسویها هرچه خود را با ما میمالند و میلیون میلیون به
خیابانها میآیند ،ما کرخت نشستهایم و تماشا میکنیم .یکی
به این چشمآبیهای مو زرد بگوید که خیلی تحریک میکنید.
این کار را نکنید .ما نمیکشیم نمیکشیم ،اما اگر کشتیم
خودمان را میکشیم .زیاده میمالید.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Hadi Sadeqi
قربانیان تروریسم از نیجریه تا پاریس!
گروه تروریستی بوکو حرام شهر "باگا" در شمال شرقی
نایجیریه را تماما به آتش کشاند و بیش از دو هزار تن
اغلب کودکان ،زنان و سالمندان را کشت .رسانه ها دو روز
بعد از وقوع این تراژدی از آن گزارش دادند و هنوز هم هیچ کسی از عمق فاجعه در این
منطقه چیزی نمی داند .شهر "باگا" کامل سوخت و هیچ عکس یا ویدیویی از این جنایت
ثبت نشد ،اجساد کشته شده ها بدون شمارش به شکل دست جمعی زیر خاک شدند و
زخمی هایی که نیمه جان به کوه و دشت خود را رسانده بودند ،تاکنون همه مرده اند.
کسی نمی داند آوارگان این شهر به کجا رسیدند و بر زنده مانده های این شهر سوخته
چه گذشت .این تراژدی در سکوت مطلق گذشت .دریغ از یک جرعه ابراز همدردی ،نوع
دوستی و غم شریکی .نه خبرنگاری در مورد این تراژدی گزارشی نوشت و نه رهبری،
نهادی ابراز تاثر و تاسف کرد.
اما حمله و گروگان گیری دو تروریست در پاریس و مرگ هفده تن ،تمام اروپا را به
حرکت در آورد .امروز رهبران بیش از چهل کشور جهان از آسیا ،اروپا و امریکا به
پاریس گردهم می ایند تا یاد هفده قربانی حمله تروریستی را گرامی بدارند .مرگ
کاریکاتوریست های "مجله شارلی ابدو" و دیگر قربانیان این جنایت غمناک است؛ اما
در مقایسه با مرگ دو هزار انسان بی گناه در نیجیریه ،خیلی اندک است .دنیای ما چقدر
دو رنگی است! کاش در این گردهم آیی یادی از قربانیان مظلوم شهر "باگا" هم شود.
این دو تراژدی از یک جنس اند فقط قربانیان آن از دو نژاد و دو کشور هستند .هردو
قربانی تروریست هستند و ریشه عامالن هردو به القاعده و افراط گرایی اسالمی می
رسد.

فنآوری در سال :۲۰۱۵

هوشمندتر و ترسناکتر
فیونا گراهام ،بیبیسی
بخش دوم



Jawed Nader

تشکیل کابینه :توقعات جمپناک
رانندگان طوری می خواهند از جمپ (که در بالد ایرانیه به
آن دست انداز گویند) تیر شوند که سینه موتر به آن نخورد.
میل مستری ها خالف آن است .مادران اصرار دارند جمپ
را نزدیک دروازه خانه بسازند ،تا کودکان شان را اگر موتر زد آهسته بزند .افسران پولیس
می گویند تالشی را نزدیک جمپ ببرید .می خواهند رانندگان را با اعصاب آرام بگویند
"اسلحه خو نداری انشاء اهلل".
گدایان از خدا می خواهند جمپ کمی مرتفع تر باشد ،تا مسافران ثانیه بیشتری سپری
کنند و متوجه شوند که پرخاک کردن داغ های سرک چقدر شاقه است و چقدر نیازمند
"فند" جامعه رانندگان است.
نوآموزان می ترسند پیش از آن که موتر خاموش شود و رانندگان عقبی بر او هارن بزنند
چگونه از این قله "ایورست" عبور کنند.
پیک گیرانی که در ظلمت شب و در روی سرک سرشان را گرم می کنند هر بار که از
آن می گذرند لعنت می فرستند زیرا با چپه شدن آب تلخ لباس شان بی نماز می شود.
خالصه ،یکی جمپ را بلند می خواهد دیگری پایین؛ یکی سخت کانکریتی ،دیگری نرم
خاکی؛ یکی دور ،دیگری نزدیک ،و برای یکی جمپ منبع عاید است و برای دیگری
مایه اضطراب.
ای ملت ،شما که از یک کتله مشت خاک و آب اینقدر توقع دارید ،لختی باید درنگ کنید
که آنانی که خزانه هایشان را فدای چشم نمناک نامزدان ریاست جمهوری کرده بودند،
از ایشان چه انتظارات خواهند داشت؟ زیاد عجله نکنید ،بگذارید کابینه را اول از چاه
تشنج سیاسی بکشند و سپس فرعون مصر مقرر کنند .اگر نه ،اولش خود تان اعتراض
می کنید که این چگونه وزیر مواد مخدر است که از چرس بویی نمی برد!


Hussain Hasrat

افراطی گری و از جمله افراطی گری مذهبی به یکبارگی
ظهور نمی کند .افرا ِد افراط گرا پیش از دست زدن به
خشونت؛ می آموزند ،پرورده می شوند ،و سرانجام از لحاظ
ذهنی و روانی آماده می شوند به خلق خشونت و بزعم
خود؛ خلق جهان ایدآل .غلبه بر پدیده افراطی گری ،بدون توجه به زمینه و مناسباتِ
تولید کننده افراطیت ممکن نیست .بنظر شما بعداز این همه مبارزه و پیکار ،آیا زمینه
و مناسبات پرورش افراطی گری دینی در افغانستان از میان رفته است یا فراخ تر و
مساعد تر ؟


محمدنسیم جعفری

اشرف غني پانزده دروازه را براي تروريست
ها گشود!
اشرف غني گفت که در ديدار با مقامات پاکستاني
پانزده مسير ترانزيتي ديگر بين افغانستان و پاکستان

به زودي باز مي شود.
تا کنون دو دروازه بين افغانستان و پاکستان باز بود و اين همه تروريست از پاکستان
به افغانستان صادر مي شد ،اکنون که پانزده دروازه ديگر هم بر روي تروريست
ها گشوده مي شود معلوم نيست که روزانه شاهد چند انتحار و انفجار خواهيم بود.
از سوي ديگر مسافرين جاغوري و مالستان گزارش داده اند که در ولسوالي هاي
پشتون نشين اطراف جاغوري خارجي هاي مسلح که نه زبان دري را مي دانند و
نه با زبان پشتو آشنايي دارند ،جا به جا شده اند و مقامات محلي جاغوري از جمله
مدير حقوق جاغوري نيز اين امر را تأييد کرده است.
تردد مقامات پاکستاني در کابل و بازگشايي مرزهاي جديد براي عبور و مرور
تروريست ها توسط اشرف غني ،سهم خواهي اشرف غني براي طالبان و حضور
گسترده تروريست هاي خارجي در گوشه و کنار کشور در سه ماه اخير ،نشان مي
دهد که شايد اشرف تحوالتي را در کشور به وجود آورد.
مردم جاغوري از نمايندگان خواب رفته شان مي خواهند که دولت مرکزي و
نهادهاي امنيتي را از حضور گسترده تروريست هاي خارجي در مناطق پشتون
نشين اطراف جاغوري آگاه سازند تا در اين زمينه اقدامات الزم را روي دست
بگيرند.

مایک بیشاپ ،مدیر اجرایی ،سایت
راکوتن
با اطمینانی که مردم به خرید انترنتی پیدا کردهاند،
امسال تجارت فرامرزی رشد خواهد کرد .در گذشته
خیل یها از فروشندههایی که در کشور خودشان
نبودند ،خرید نم یکردند ،به دلیل هزینهی باالی
حملونقل ،یا طوالنی بودن مدت انتظار ،یا
دشواری پرداخت پول به کشوری دیگر .اما به مرور
فروشندهها در زیرساختهای الزم ب رای تجارت
فرامرزی سرمایهگذاری م یکنند که نهایت استفاده
را از ب یمرزی انترنت ببرند.
سال  ۲۰۱۴هم در تویتر ،هم در فی سبوک امکان
خرید مستقیم ایجاد شد ،که تحول جالبی بود.
بهشخصه مشتاقم ببینم این فنآوری در دوازده
ماه آینده به کجا م یرسد .رشد سایتهای اشتراک
گذاشتن عکس ،مثل پینترست و اینستاگرام،
سریع است .بناب راین ،احتمال اینکه کارهای جدید
بی شتری در حوزهی تصویر انجام شوند ،زیاد است.
مردم هم عکسهایشان را به اشتراک م یگذارند،
هم مدلهای مختلف چیزهایی را که دوست
دارند م یخرند .این یعنی موقعیتی درخشان ب رای
فروشندهها که خرید انترنتی را جذابتر و مفرحتر
کنند.
صفحهی شما در یک شبکهی اجتماعی م یتواند
مثل مسئول خرید شخصی شما عمل کند و مثال
بر مبنای چیزهایی که دوستانتان گفتهاند دوست
دارند و برنامههایی که گفتهاید م یخواهید بروید،
بهتان پی شنهاد بدهد چه بخرید.
نیل ماری ،بنیانگذار ،مای مکست
سال  ۲۰۱۵مهمترین موضوع امنیت انترنت خواهد
بود؛ چون افراد خالفکار ،گروههای تب هکار و
هکرهای دولتی سعی م یکنند هر نقطه ضعفی
که هست ،پیدا کنند .مردم عادی در مرکز و خط
مقدم این حملهها خواهند بود .در جامع های که
عمال همهچیزش شبکهای شده ،خالفکارها سعی
م یکنند با هر کلکی از خدمات اجتماعی مردم
سوء استفاده کنند.
سود خالفکارها از آنچه خدمات-مجرمانه
م یخوانند ،بی شتر م یشود .هکرهای خبره
خودشان از فنآوری کالود ب رای ارائهی خدمات
غیرقانون ی– به هرکس پول بی شتر بدهد– استفاده

م یکنند و آنها که وارد نیستند از ابزارهایی که
ب رای سوء استفاده از کالود ط راحی شده.
هرچه شمار مؤسساتی که خدمات کالود ارائه
م یدهند ،بی شتر م یشود ،و هرچه حجم دادههای
ذخیره شده در کالود بی شتر م یشود ،م يتوان
مطمئن بود که فروشندههای دیگر هم دچار
مشکالت امنیتی گسترده بشوند .مشکالتی که
م یتوانند به صدها میلیون نفر آسیب بزنند.
مارک دارب یشایر ،رییس کارشناسان
فنآوری ،اس.ای.پی
امسال نقش کارآفرینان و شرکتهای کوچک و
متوسط در گسترش بخش بهداشت و درمان باز
هم بی شتر خواهد شد .پی شبینی ما این است که
اقتصاد شبکهای هم به این امر دامن بزند .منظور از
اقتصاد شبکهای ،بخشی از اقتصاد است که افراد،
مکانها ،سازمانها و چیزها بهصورت دیجیتال به
هم وصلاند .در چنین فضایی خیلی از کارها بدون
دخالت انسان انجام م یشوند ،مناسبات با مشتری
بهینه و امکان همکاری بی شتر م یشود.
شرکتهای نوپا در عرصهی بهداشت و درمان و
شرکتهایی که به مشتری خدمات مراقب تهای
شخصی ارائه م یکنند ،فرصتی طالیی ب رای رشد
خواهند داشت .بهعنوان نمونه ،بر اساس گزارش
یک مرکز تحقیقات بازار ،بازار وسایل پزشکی
پوشیدنی در سالی که گذشت ۱۶.۴ ،درصد رشد
داشت.
حوزههای دیگری هم رشد خیرهکننده خواهند
داشت :مثل فنآوریهای ارتباطی ب یسیم که به
کارکنان بخش بهداشت و درمان امکان پیامرسانی
امن م یدهد ،یا خدمات مکانیابی لحظهبهلحظه
که م یتواند تجهی زات را ردیابی کند و بهرهوری را
باال ببرد.
مارک ویتبی ،معاون ارشد مدیرعامل،
س یگیت
سال  ۲۰۱۵آخرین سالی است که ظرفیت ذخیره
کردن داده کفاف تقاضای موجود را م یدهد .سال
 ۲۰۱۳انسانها روی هم حدود  ۳.۵زتا بایت داده
تولید کردند– حدودا به اندازهی  ۱۲۰میلیارد
گوشی  ۳۲گیگابایتی ،یا  ۶۰۰میلیارد دیویدی.
سال  ۲۰۲۰این ارقام جلو حجم دادهای که در جهان
تولید م یشود ،هیچ خواهد بود.

تخمی نهای دست پایین این است که فقط در یک
سال  ۲۰۲۰حدود  ۴۴زتابایت داده تولید م یشود.
چنین رشد سریع به معنای این است که خیلی
زودتر از آن به مشکل برخواهیم خورد .اواخر
سال  ۲۰۱۵بهجایی م یرسیم که حجم اطالعاتی
که تولید م یکنیم ،بیش از چیزی م یشود که
م یتوانیم ذخیره کنیم.
یکی از مشکالت صنعت ذخیره (اطالعات) این
است که فنآوری پی.ام.آر (یا ضبط مقناطیسی
عمودی) و سیلیکون ،که نیروی پی شبرندهی
صنعت کامپیوتر و در واقع مبنای هارد درایوهای
امروزی هستند ،کمکم کهنه م یشوند .با دانش
فعلی و فنآوری پ ی.ام.آر م یتوانیم حجم عظیمی
از اطالعات را روی سطوحی خیلی کوچک ذخیره
کنیم .اما بهمرور به جایی م یرسیم که هیچگونه
نم یشود اطالعات را فشردهتر کرد.
خبر خوب این است که فنآوریهای جدید در راه
اند که قاعدتا باید بخشی از این مشکل را حل
کنند .اما بعید است بتوانند درهی بین اطالعات
تولید شده و فضای ذخیرهشدن را پر کنند.
سایمون کالمر ،مدیر اجرایی بریتانیا و
ایرلند ،آوایا
مردم به ارتباط تصویری از راه دور عادت کردهان د
و شرکتها بیش از پیش این را م یفهمند .در
نتیجه ارائهی خدمات به مشتری از طریق ویدیو
مرسومتر خواهد شد .و به تبع آن ،هم مشتریها،
هم شرکتها تجربهی مثب تتری خواهند داشت،
بهویژه در بخشهای بهداشت و درمان ،خدمات
مالی و آموزش از راه دور.
چیزی که من را بیش از بقیه هیجانزده کرده،
فنآوریهای ویدیویی است که امکان ارتباط راه
دور را فراهم م یکنند ،بدون آنکه به نرمافزار یا
افزونه نیاز باشد .یعنی م یتوانید با همان مرورگر
انترنتی یا موبایلتان ارتباط تصویری برقرار کنید.
تصور کنید دارید خرید انترنتی م یکنید .پیش از
پرداخت پول سوالی ب رایتان پیش م یآید؛ مثال
در مورد هزینهی پست .م یتوانید همانجا روی
یک دکمه بزنید و با یک نفر که مسئول خدمات
به مشتریهاست ،با تصویر حرف بزنی د– بدون
آنکه الزم باشد از آن صفحهای که داشتید خرید
م یکردید ،خارج شوید.
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 8دليل براي نارضايتي
بازيکنان بارسا از انريکه

بارسلونا با وجود برتري  0-5بر الچه در کوپا
دل ري ،روزهاي آرامي را سپري نم يکند و
بحث اختالف لوییس انريکه با مسي ،به
موضوع روز فوتبال اسپانيا بدل شده است.
شنبه شب تلویزیون  TV3فاش ساخت که
برخی ستارگان بارسلونا نیز همسو با لیونل
مسی از کار کردن زیر نظر انریکه ناراضی
هستند و حتا از رییس باشگاه خواستهاند
که فرانک رایکارد را به باشگاه بازگرداند.
هرچند که این خبر از سوی باشگاه بارسلونا
تکذیب شد؛ اما منابع موثق حکایت
م یکنند که بارتومئو بهدنبال پیدا کردن
جانشین ب رای لوییس انریکه است و این
قول را به ستارگان بارسا داده است.
«فرناندو پولو» ،نویسندهی روزنامهی موندو
دپورتیوو ،در یادداشتی ،در مورد دالیل
نارضایتی بازیکنان بارسلونا از لوییس
انریکه م ینویس د:
زمانی که باشگاه بارسلونا تابستان گذشته
لوییس انریکه را به سرمرب یگری منصوب
کرد ،م یدانست که او چه برنامهها و چه
ایدههایی در سر دارد .ایدههایی که  7ماه
پس از روی کار آمدن او ،اعتبار خود را از
دست داده و باعث بروز مشکالت عدیده در
رختکن شدهاند.
اینها برخی از دالیل نارضایتی بازیکنان
بارسلونا از لوییس انریکه هستند:
   -1اعالم  18بازیکن هر مسابقه،
صبح روز بازی
از زمانی که لوییس انریکه به بارسلونا
آمده ،قانونی را وضع کرده مبنی بر اینکه
 18بازیکن دعوت شده ب رای هر مسابقه،
صبح روز بازی از سوی او اعالم م یشود.
او بازیکنان را به خط م یکند و سپس نام
بازیکنان مورد نظرش را قرائت م یکند.
بازیکنانی که ساک بهدست منتظر خوانده
شدن نامشان هستند .آنهایی که خارج
از فهرست  18نفره م یمانند ،در بسیاری
موارد سرخورده به خانه بازم یگردند .تقریبا
هی چکدام از بازیکنان بارسا ،از این سیستم
اعالم بازیکن راضی نیستند.
 -2فاصلهی زیاد بین کادر فنی با
بازیکنان
اعضای کادر مرب یگری بارسلونا که با خود
انریکه  7نفر هستند ،با بازیکنان رابطهی
عاطفی چندانی ندارند .به شهادت برخی
بازیکنان ،این فاصله بیش از حد معمول
و نوع ارتباط حتا سرد است.
 -3فقدان بحثهای تاکتیکی
انریکه یک ساعت و نیم مانده به هر
مسابقه 11 ،بازیکن اصلی را انتخاب و
آن را به اطالع بازیکنان م یرساند .برخی
بازیکنان ،بهخصوص تازهواردها ،چون
نم یدانند در ترکیب اصلی هستند یا خیر،
نم یتوانند خود را از لحاظ روانی بهخوبی
ب رای مسابقه آماده کنند و همیشه نوعی
استرس و اضط راب در آنها وجود دارد.

همواره نوعی غرولند و شکایتهای مخفی
در میان بازیکنان نسبت به این موضوع
وجود دارد .در ترکیب انریکه و نیز ایدههای
او ب رای هر بازی ،همواره تغیی راتی دیده
م یشوند؛ مسئلهای که بازیکنان را نیز
سردرگرم کرده است .این تغیی رات تاکتیکی
که بهخوبی نیز ب رای بازیکنان جانیفتاده،
به یک معضل ،درون مجموعه تبدیل شده
است.
 -4وسواس بیش از حد انریکه در مورد
حفظ اسرار تیمی
انریکه وسواس عجیبی در درز نکردن
ایدههای تاکتیک یاش و نیز اخبار تیم
به بیرون دارد .آنچه که در زمین تمرین
م یگذرد و حتا اتفاقاتی که در سفرها
م یافتند ،نباید به رسانهها اطالع داده شوند.
دوری بیش از حد او از رسانهها و موظف
کردن بازیکنان به تبعیت از این مسئله،
تعجب بسیاری از ستارگان این تیم را
بهدنبال داشته است؛ جوی که سابق بر این
در بارسلونا وجود نداشت؛ ج و دیکتاتورگونه.
 -5تغیی رات ب یپایان
انریکه در  25بازی بارسلونا در این فصل،
تقریبا  25ترکیب متفاوت را امتحان کرده
است .به عقیدهی او ،این مسئله باعث این
م یشود تا همهی بازیکنان ب رای حضور
در میدان انگیزهی باالیی داشته باشند و
هی چکس به فیکس بودن خود مطمئن
نباشد .بدون شک ،این ایده ،نتیجهی
برعکس داده است .این تغیی رات مداوم،
آنهم در ترکیب تیمی مثل بارسلونا،
نارضایت یها را بهدنبال داشته است.
 -6تنبیه بازیکنان بزرگ
انریکه هیچ ابایی از تنبیه کردن ستارگان
بارسلونا ندارد .مهم نیست چه اندازه
بزرگ اند و شهرت دارند ،کوچکترین
ب یانضباطی ،از سوی انریکه با واکنش
منفی و تندی مواجه م یشود .نمونهی این
اقدامات تنبیهی را در مورد پیکه ،ژاوی و
اخی را مسی شاهد بودهایم .مسئلهای که
رختکن بارسا را پرتنش کرده است.
 -7ب یاعتمادی به روانشانس تیم
خواکین والدس ،روانشناس بارسا ،هرچقدر
مورد اعتماد انریکه قرار دارد ،از سوی
بازیکنان بارسا اطمینانی بهخود حس
نم یکند .این ب یاعتمادی ،در مورد کادر
فنی انریکه نیز وجود دارد .درگیری لفظی
مسی با روانشانس بارسا در تونل ورزشگاه
آنوئتا ،موید این ادعاست.
 -8محدودکردن بیش از اندازهی
اسپانسرها
انریکه عالقهی چندانی به اسپانسرهای
باشگاه و نیز فعالی تهای تبلیغی ندارد
و بازیکنان بارسا را در این زمنیه محدود
م یکند .مسئلهای که ستارگان بارسا با آن
موافق نیستند و اختالف نظرهایی را موجب
شده است.



ايسکو :بيل ،رونالدو را نديد،
وگرنه به او پاس ميداد

ریال مادريد دیروز با درخشش ايسکو و
گولزني خامس ،بيل و ناچ و ،موفق شد
اسپانيول را از پي شرو بردارد .ایسکو همچون
تمام بازیهای اخیرش ،ستارهی خط میانی
ریال بود و نقش تعیین کنندهای در پیروزی
ریال مادرید در بازی دیروز داشت .ستارهی
ماالگایی ریال ،در انتهای بازی به خبرنگاران
گفت« :امروز همهچیز خوب پیش رفت .از
اینکه پیروز شدیم و دوباره در مسیر برد قرار
گرفتیم ،خوشحالم .باید در اللیگا همیشه
همی نگونه ظاهر شویم».
ایسکو در مورد تشویق مکرر هواداران
گفت« :از روزی که به ریال آمدم ،حمایت
هواداران را با خود دیدهام و آنها همیشه
به من لطف داشتهاند .از همهی هواداران

بهخاطر تشویقهایشان ممنونم» .او در
مورد دو شکست متوالی اخیر ریال مقابل
والنسیا و اتلتیکو چنین گفت« :از وقتی
قهرمان جام جهانی باشگاهها شدیم ،پیروزی
در مقابل ما مقاومت م یکرد .حاال با این برد،
اطمینانمان ب رای جب ران نتیجهی بازی رفت
مقابل اتلتیکو بی شتر شد .مطمئنم که با
حمایت هواداران م یتوانیم اتلتیکو را حذف
کنیم».
ستارهی  21سالهی ریال در مورد سوتهای
اعتراضی هواداران علیه بیل ،زمانی که به
رونالدو پاس نداد ،گفت« :این مسئله به
هواداران مربوط است .بیل رونالدو را ندید و
به همین دلیل به او پاس نداد .در بازی بعدی
شک نکنید که به رونالدو پاس م یدهد».

حمايت چلسي از سکوت
رسانهاي مورينيو

باشگاه چلسي از تصميم ژوزه مورينيو ب راي فرستادن
استي وهالند ،دستيارش ،به کنف رانس مطبوعاتي پيش و
پس از بازي مقابل نيوکاسل ،حمايت کرد .اتحادیهی فوتبال
انگلیس به دلیل صحب تهای اخیر مورینیو بعد از دیدار
مقابلساوتهمپتون ،که گفته بود یک کمپاین علیه تیمش
شکل گرفته ،او را جریمه کرد .در مقابل ،مورینیو همتصمیم
گرفت در کنف ران سهای مطبوعاتی شرکت نکند.
استیو اتکینز ،مدیر رسانهای چلس ی به خبرنگاران گفت:
«اتحادیهی فوتبال انگلیس ژوزه را جریمه کرد و تا زمانی
که شرایط این طور باشد ،او صحبت نم یکند .باشگاه کامال
از موضع او حمایت م یکند .این میخواست وارد بحث داوری
شود و «کمپاین» موضوعی است که باید به آن پرداخته
شود .جریمه سر جایش است و ما هم در این مورد بحث
م یکنیم».
اعتراض اصلی مورینیو به تصمیم آنتونی تیلور ،داور دیدار
مقابل ساوتهمپتون بود که در دقیقهی  ،51بهجای گرفتن
یک پنالتی روی سسک فابرگاس ،به این بازیکن کارت زرد
نشان داد.

شکست سنگين پاريس سنت
جرمن مقابل باستيا

پاريس سنت جرمن در ديداري خارج از خانه مقابل باستيا
شکست خورد و فرصت رسيدن به مارسي در صدر جدول
را از دست داد .شاگردان لورن بالن در این دیدار ابتدا با دو
گول از حریف پیش افتادند؛ اما درادامه با دریافت چهار گول،
شکست سنگینی را متحمل شدند.
پاریس یها بازی را طوفانی آغاز کردند و در دقیقهی ،10
لوکاس گول اول بازی را روی پاس یوان کابای بهثمر رساند.
 10دقیقه بعد نوبت آدریان رابیو ،ستارهی جوان پاریس یها
بود که با یک حرکت تماشایی ،گولدوم را به ثمر برساند.
در دقیقهی  30باستیا به بازی برگشت .خطای فن در ویل،
یک ضربهی پنالتی نصیب می زبان کرد که ریاضبودبوز آن
را به گول اول تیمش تبدیل کرد .بودبوز بازی خوبش در
نیمهی اول را در دقیقهی  45با یک پاس گول به فرانسوا
مودستو تکمیل کرد تا این نیمه با تساوی  2-2به پایان
برسد.
نمایش برتر باستیا در نیمهی دوم هم ادامه پیدا کرد و این
تیم به دو گول دیگر رسید .ابتدا ژولین پالمیری دردقیقهی
 56گول سوم باستیا را به ثمر رساند و در حالی که پاریس یها
ب رای رسیدن به گول تساوی تالش میکردند ،در دقیقهی
 ،89پالمیری یک گول دیگر زد تا بازی با پیروزی  2-4باستیا
به پایان برسد.
با این شکست ،پاریس سنت جرمن با  38امتیاز ،در رتب هی
سوم جدول باقی ماند و فرصت رسیدن به مارسی 41
امتیازی ،که شنبه شب شکست خورده بود را از دست داد.

حملهی هواداران رونالدو به خانهی پالتيني

هواداران کريس رونالدو ،ستارهی ریال
مادريد ،در اعتراض به صحب تهاي اخير
ميشل پالتيني ،رییس يوفا ،در حمايت از
رسيدن توپ طال به مانویل نوير ،دروازهبان
بايرن مونيخ 61 ،توپ به سمت خانهی او در
پاريس شوت کردند .رونالدو که دو بار برندهی
توپ طالی بهترین بازیکن سال جهان شده،
ب رای رسیدن به توپ طالی سال  2014با
لیونل مسی و مانویل نویر رقابت دارد.
بسیاری این ستارهی پرتگالی را شانس
اصلی دریافت این جایزه م یدانند؛ اما
پالتینی بهتازگی اعالم کرده بود که توپ
طال به دلیل قهرمانی در جام جهانی باید
به نویر برسد .صحب تهای پالتینی چندان

به مذاق هواداران رونالدو خوش نیامد و آنها
با همکاری یک شرکت تبلیغاتی پرتگالی،
کمپاینی بهنام «بیایید پالتینی را بندازیم
بیرون!» راه انداختند .در حمایت از اقدام ،چند
نفر که صورتهایشان را با ماسکپوشانده
بودند 61 ،توپ را به سمت خانهی او شوت
کردند 61 .تعداد گولهای رونالدو در سال
 2014است.
گفته م یشد رابطهی رونالدو و پالتینی بعد
از صحب تهای اخیر رییس یوفا به تیرگی
گراییده و ستارهی پرتگالی در مراسماهدای
جوایز جام باشگاههای جهان ،حاضر به دست
دادن باپالتینی نشده؛ ادعایی که خیلی زود
رد شد.



گوارديوال :من ناجي بارسلونا نيستم

بارسلونا روزهاي ناآرامی را سپري م يکند
و روزبهروز احتمال برکناري لوییس انريکه
از سرمرب يگري بارسا بي شتر م يشود .پپ
گواردیوال دو فصل است که هدایت بایرن
مونیخ را ب رعهده دارد و نتایج بسیار خوبی
نیز همراه این تیم کسب کرده است.
شایعات حاکی از آن اند که با انتخاب شدن
الپورتا به عنوان رییس بارسلونا ،گواردیوال به
بارسا بازخواهد گشت.
بهترین سرمربی تاریخ باشگاه بارسلونا،
در یک کنف ران س خبری در قطر در جواب

این سوال که آیا ب رای نجات بارسلونا به
این تیم برم یگردید ،گفت« :فکر نم یکنم
که من راهحل مناسبی ب رای حل مشکالت
فعلی بارسا باشم .این تیم در حال حاضر
مربی خوبی دارد و باید به او فرصت داد تا
چالشهای پی شرویش را با موفقیت پشت
سر بگذارد .در بارسلونا بهموقع ،افرادی که
صالحیتش را دارند ،تصمیمات درست را
اتخاذ خواهند کرد تا این باشگاه همچنان
یکی از بهترینهای دنیا باقی بماند .تکرار
م یکنم که من ناجی بارسلونا نیستم».



آربلوا :بيل شايستهی سرزنش شدن نيست

ریال مادريد شنبه شب در ب رنابئو با سه گول
بر اسپانيول غلبه کرد؛ در حالي که يکي از
صحنههاي بحثب رانگيز بازي ،زماني بود که
بيل در يک موقعيت مناسب ،حاضر نشد به
رونالدو پاس بدهد که عصبانيت شديد فوق
ستارهی پرتگالي را بهدنبال داشت .در پایان
این بازی ،آلوارو آربلوا ،یکی از بازیکنانی بود
که به میکسدزون ورزشگاه ب رنابئو آمد و به
سواالت خب رنگاران پاسخ گفت .مدافع راست
ریال که در بازی شنبه شب در ترکیب
اصلی قرار داشت ،به خب رنگاران گفت:
«پیروزی دلچسبی بود و حاال از اعتماد
بهنفس بی شتری ب رای جب ران شکست بازی
رفت مقابل اتلتیکو برخورداریم .با حمایت
هوادارانمان ،مطمئنا م یتوانیم اتلتیکو را
حذف کنیم» .آربلوا در مورد خطاهای شدیدی

که در دو بازی اخیر انجام داده ،گفت« :وجدانم
آسوده است؛ چرا که هیچکدام را به عمد انجام
ندادم .فقط در محاسباتم دچار اشتباه شدم.
همین» .آربلوا در مورد عصبانیت کریس
رونالدو و نیز هواداران ریال از گرت بیل گفت:
«نم یتوان هواداران را مواخذه کرد ،آنها
تقریبا ب رای همهی ما سوت اعتراضی زدهاند.
هواداران ریال وقتی احساس کنند بازیکنی
زیاد اشتباه م یکند ،او را سرزنش م یکنند.
البته گرت بازیکن بسیار مؤثری ب رای ما بوده و
فصل گذشته و این فصل ،گولهای حساسی
را به ثمر رسانده است .او مقابل اسپانیول هم
یک گول زد .درست است که در آن صحنه
باید به رونالدو پاس م یداد؛ اما در مجموع
نم یتوان او را بدین خاطر سرزنش کرد .در
فوتبال از این اتفاقات همیشه رخ م یدهند».



توقف منچسترسيتي
در خانهی اورتون

منچسترسيتي در ديداري خارج از خانه مقابل اورتون با
تساوي  1-1متوقف شد و بار ديگر صدر جدول را به چلسي
واگذار کرد .سیتی که در هفتههای اخیر با کسب پیروزیهای
پیاپی ،توانسته بود فاصلهاش با چلسی را از بین ببرد ،بااین
تساوی ،بار دیگر از آب یهای لندن دو امتیاز عقب افتاد.
دو تیم بازی را متعادل آغاز کردند و  20دقیقه طول کشید
تا اولین موقعیت جدی توسط بازیکنان منچسترسیتی ایجاد
شود؛ اما ضربهییووتیچ راهی به چهارچوب دروازهی اورتون
نداشت .یک ضدحملهی خطرناک از بازیکنان سیتی در
دقیقهی  ،31داوید سیلوا را در موقعیت گولزنی قرار داد؛ اما
این موقعیت هم از دست رفت .اورتون هم در دقیقهی 42
یک موقعیت نصفه و نیمه داشت؛ اما در نهایت این نیمه
بدون گول به پایان رسید .اورتون نیمهی دوم را بهتر آغاز کرد
و در دقیقهی  57لوکاکو صاحب موقعیت شد؛ اما ضربهی
ستارهی بلجیمی نتوانست جوهارت را مغلوبکند .حمالت
پ راکندهی دو تیم ادامه داشت تا اینکه در دقیقهی ،74
فرناندینیو ،منچسترسیتی را پیش انداخت .ضربهی سیلوا
بعد از برخورد به بازیکنان حریف به فرناندینیو رسید و او با
یک ضربهی محکم ،دروازهیهاوارد را باز کرد. اما این برتری
تنها چهار دقیقه پایدار بود و استفن نای اسمیت در دقیقهی
 ،78کار را به تساوی کشید .ارسال دیدنی لیتون بینز ،با
ضربهی نای اسمیت ،به گول مساوی تبدیل شد .در دقایق
پایانی موقعیت چندانی روی دروازهها ایجاد نشد تا بازی در
نهایت با تساوی  1-1به پایان برسد.

زنگ خطر براي رونالدو از جانب گرت بيل

گرت بيل روز شنبه در بازي ریال مادريد و
اسپانيول ،از روي يک ضربهی آزاد ،گولي
تماشايي به ثمر رساند و آمار گولهاي او
از روي ضربات آزاد در ریال ،به  4رسيد.
شکی نیست که در ریال ،زنندهی ضربات
آزاد در درجهی اول کریس رونالدو است و
تحت شرایط خاصی ،گرت بیل پشت توپ
قرار م یگیرد .از زمانی که بیل به ریال آمده،
او موفق شده است تا  4گول از روی ضربات
آزاد به ثمر برساند؛ این در حالی است که
کریس رونالدو در همین مدت زمان و در
حالی که تعداد ضربات بی شتری به او
رسیده ،تنها یک گول بی شتر از بیل به ثمر
رسانده است ( 5گول).

بیل فصل گذشته در مقابل بتیس ،سویا و
گاالتاسرای ،و در این فصل مقابل اسپانیول،
ضربات آزاد خود را گول کرده؛ در حالی که
رونالدو هر  5گولش را فصل قبل به ثمر
رسانده است .سوسیداد ،الچه ،سویا ،بایرن و
اوساسونا ،تیمهایی بودند که از روی ضربات
آزاد ،مغلوب هنرنمایی رونالدو شدند.
گرت بیل از هر  9.5ضربه ،یک ضربه را
گول کرده است؛ در حالی که آمار رونالدو ،هر
 15.6ضربهی آزاد یک گول بوده است .در
فوتبال دنیا ،با توجه به آمار به ثبت رسیده
تاکنون ،پی رلو از هر  10ضربهی آزاد ،یک
گول و مسی نیز از هر  14.1ضربهی آزاد،
یک ضربه را گول کردهاند.



امتناع گوارديوال از امضا کردن پيراهن بارسا

بايرن مونيخ اين روزها دوران آمادهسازي خود
ب راي نيمفصل دوم بوندسليگا را در کشور قطر
سپري م يکند .قطر با امکانات بسیار پیشرفته
و کمپهای مجهز خود ،امسال می زبان
بای رن یهاست و پپ گواردیوال نیز از شرایط
اردویی بایرن راضی است .هر روز هواداران
زیادی نیز به کمپ محل استق رار بای رن یها
م یآیند تا با ستارگان پرشمار باواریای یها دیدار
کرده و عکس و امضا بگی رند .گواردیوال نیز

یکی از محبوبترین چهرهها در نزد هواداران
است .اما دیروز اتفاق جالب و عجیبی در
کمپ بایرن رخ داد .یکی از هواداران ،زمانی که
از گواردیوال خواستپی راهن بارسلونا را ب رایش
امضا کند ،او از این کار امتناع کرد که تعجب
همگان را باعث شد .شاید شرایط خاص این
روزهای بارسا که جایگاه سرمربیش ،متزلزلتر
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امنیت ملی:
رییس خدایداد فرار نکرده است

اطالعات روز :ریاست امنیت ملی
کشور اعالم کرد که شایعات فرار رییس
خدایداد صحت ندارد و وی در حال حاضر
در زندان بهسر میبرد .در خبرنامهی
ارسالی دفتر رسانههای این ریاست به
روزنامهی اطالعات روز آمده است که
این شایعات از سوی برخی از افراد به
سبب مغشوش ساختن اذهان عامه نشر
میشوند.
بر اساس این خبرنامه ،بعضی اشخاص
بهخاطر مغشوش ساختن اذهان عامه و
زیر سوال بردن فداکاریها و مؤفقیتهای
نهادهای امنیتی در این مرحلهی حساس
سیاسی که رحمتاهلل نبیل بهحیث نامزد
پست ریاست عمومی امنیت ملی به
مجلس نمایندگان معرفی میشود ،دست
به چنین فعالیتها میزنند.
در خبرنامه آمده است که رییس خدایداد
و سایر مجرمان در محلهای محرم و
مصئون در توقیف اند ،تا مراجع عدلی
احکام قوانین نافذهی کشور را بر آنان

تطبیق کنند .در همین حال ،در ویدیویی
که از سوی امنیت ملی منتشر کرده شده،
رییس خدایداد میگوید که در زندان این
ریاست بهسر میبرد.
رییس خدایداد در ماه سنبله سال جاری
ت  ۳۶ساعتهی
خورشیدی در یک عملیا 
امنیت ملی ،از ناحیهی پنجم شهر کابل
بازداشت شد .از رییس خدایداد بهعنوان
خطرناکترین و ماهرترین مجرم در
کشور یاد میشود که در صدها مورد
اختطاف ،سرقت مسلحانه و قتلهای
عمدی دست داشته است.
بر اساس معلومات ادارهی امنیت ملی،
رییس خدایداد رهبری چندین شبکهی
اختطاف را در کابل و  ۳۲والیت و
همچنان برخی از کشورهای خارجی
برعهده داشته است .او پیش از بازداشت،
در کشورهای تاجیکستان ،پاکستان و
امارت متحدهی عربی نیز فعالیت داشته
است .خدایداد در لیست سیاه پولیس
انترپول نیز قرار دارد.
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كمك  100ميليون دالری
برای رشد معارف کشور

اطالعات روز :وزارت معارف از کمک  100میلیون دالری برنامهی مشارکت
جهانی برای آموزش (جیپیای) برای رشد معارف کشور خبر داد .قرار است این
ک بین سالهای  2018-2016در بخش معارف مصرف شود .در خبرنامهی
کم 
وزارت معارف که در اختیار روزنامهی اطالعات قرار گرفته ،آمده است ،از مبلغ
 100میلیون دالر 70 ،میلیون آن از سوی نهاد (جیپیای) تصویب و  30میلیون
دیگر آن نظر به تکمیل و پیشرفت تعهدات قبلی ،بعداً منظور میشود.
در این خبرنامه آمده است که کمک جدید برای رشد و تقویت معارف افغانستان
در آخرین نشست بورد رییسان «برنامهی جهانی مشارکت برای آموزش» در
واشنگتن ،پایتخت امریکا در نظر گرفته شده است .قرار است این کمک در
سالهای آینده برای رشد معارف در  40ولسوالی  13والیت مصرف شود.
این پول در بخش معارف در ولسوالیهای ناامن و همچنان مناطقی که سطح
تعلیم دختران در آنجا پایین است ،مصرف میشود .محلهای دوردست ،فقیر و
محروم نیز شامل این کمک اند .در خبرنامهی وزارت معارف آمده است که این
وزارت در حال حاضر مصروف تهیهی برنامهی دقیق برای عملی شدن کمک
جدید نهاد «جیپیای» است.
بر اساس این خبرنامه ،کمکهای جدید در مناسبترین راههای پیشرفت معارف
به مصرف میرسد .برنامهی مشارکت جهانی برای تعلیم ،نخستین خدماتش را
در سال  2013در کشور آغاز کرده است .گفتنی است که در  13سال گذشته
میلیونها دالر برای رشد معارف کشور کمک شده ،اما به دلیل فساد و عدم
مصرف شفاف ،هنوز معارف با مشکالت مواجه است.
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رییس اجرایی:
وضعیت زندگی زنان بهبود مییابد

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید
که افزایش توانایی بانوان در بخشهای
اقتصادی و حکومتداری در اولویت این
حکومت قرار دارد .او همچنان خواستار
ایجاد یک کالج برای زنان در بخش
رهبری شده است .عبداهلل میگوید که
بخشی از کمکهای  216میلیون دالری
امریکا (برای توانمندی زنان افغان) باید
در ساخت یک کالج در بخش رهبری
برای زنان مصرف شود ،تا افغانستان در
آینده زیربنا و ساختاری برای توانمندی
زنان داشته باشد.
عبداهلل اختصاص بخشی از این کمکها
را برای ساختن يک کالج براى زنان
افغان در بخش رهبرى مفید خواند و
گفت که در اين قسمت حکومت هم
اقدام خواهد کرد؛ زیرا اگر در سالهای
آینده کمکهاى جامعهی جهانى
وجود نداشته باشند ،افغانستان زيربنا و
ساختارى براى دوام اين فعاليتها داشته
باشد.
رییس اجرایی دیروز در نشستى با حضور
نمايندگان يواساىآىدى و زنان در
کابل گفت که کمکهای  216میلیون
دالری امریکا بهصورت شفاف مصرف
میشود .چندی پیش امریکا و حکومت
برنامهی مشترکی را زیر عنوان «ارتقا»
به ارزش  216میلیون دالر امریکایی

برای توانمندسازی زنان کشور در پنج
سال آیند ه روی دست گرفتند.
در این برنامه روی تقویت زنان کشور
در بخشهای مدیریت ،حکومتداری،
اقتصادی و اجتماعی کار میشود .با
این حال ،عبداهلل دیروز گفت که از اين
ن به بهترين وجه
کمک براى زنان افغا 
ف از قبل تعيين شده
در قسمت اهدا 
استفاده شود .او افزود که باید برای
مصرف این پولها مکانيزم هماهنگى
واضح و روشن وجود داشته باشد.
رییس اجرایی تأکید کرد که اميدوارم
کمک کنندگان ديگر در این بخش
حکومت افغانستان را همکاری کنند .او
افزود که در  13سال گذشته زنان در
ق بشر،
عرصههای مختلف ،از جمله حقو 
توانمندسازی و حکومتداری پیشرفت
خوبی داشتهاند؛ اما بازهم کارهای زیاد
باقی مانده و باید در آینده انجام شوند.
عبداهلل افزود که حکومت جدید در
عرصهی حقوق و توانمندسازى زنان
کارهاى اساسى را انجام میدهد .این در
حالی است که هفتهی گذشته شماری
از فعاالن زن و اعضای شورای ملی
گفتند که تا هنوز از کمک وعده داده
شدهی  ٢١٦ميليون دالرى امريکا برای
توانمندسازی زنان افغانستان خبرى
نيست و بايد اين کمک منحصر به يک
بخش نباشد.

