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در افغانستان
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بخش اول

زنان پولیس افغانستان در مبارزه با فرهنگ زنستیز
پروینه تقریبا [از ساحه] دور شده بود .او به دیدار والدینش به
گوشهی دورافتادهای از شرق افغانستان رفته بود و با کودکانش
و گروهی کوچکی از زنان ،به خانه بر میگشت .دو مرد که
صورتشان را با چادر پوشانده بودند ،سوار بر موتورسایکل
از راه رسیدند.
یکی از آنها ،به زنانی که صورتهایشان پشت برقعهای آبی
پنهان بود ،نگریست و گفت« :پروینه ،دختر سردار ،کیست؟»
کسی جواب نداد .یکی از مردان کالشینکوفش را گرفت و با
استفاده از نوک میلهی آن ،برقع نزدیکترین زن را باال کرد–
حرکتی که در جامعهی محافظهکار افغانستان ،با برهنهکردن او
در محضر عام یکسان است .این زن پروینه بود که مانند بسیاری
از افغانهای دیگر ،صرف به یک نام یاد میشود .نظر به گفتهی
پدر و برادرش ،پروینه به میلهی تفنگ چنگ زد و گفت« :کیستی
که این سوال را میپرسی؟» اما مردان مسلح صورت او را دیده
بودند و یازده گلوله را به او شلیک کردند...
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حوزههای امنیتی
و چالش نفوذ قدرت
و ثروت



شهریار فرهمند

وزارت امور داخله آمران تمام حوزههای امنیتی شهر کابل
و نیز فرماندهان شماری از کندکها و ولسوالیهای کابل
را برکنار و افراد جدیدی را در این پستها معرفی کرد.
پس از آمدن رهبری جدید وزارت امور داخله ،این نخستین
اصالحات اداری و تغییر و تبدیلیهای گسترده در این نهاد
میباشد .از سوی دیگر ،این تغییرات در طول سیزده سال
گذشته با این گستردگی در نوع خود بیسابقه است .تا کنون
هیچگاهی آمران تمام حوزههای امنیتی شهر کابل به یکباره
تبدیل نشدهاند؛ هرچند که این افراد در چرخهی اداری و
سازمانی این نهاد به تدریج تغییر و تبدیل شدهاند.
وزارت داخله گفته است که این تغییرات به منظور بهبود امنیت
شهر کابل و ایجاد کارآمدی در دستگاه پولیس صورت گرفته
است .گفته میشود ،تمام کسانی که در آمریت حوزههای
امنیتی شهر کابل گماشته شدهاند ،چهرههای جدیدی هستند
که از سوی یک کمسیون ،بر اساس معیارهای مشخص و
شفاف گزینش شدهاند.
حوزههای امنیتی مهمترین نهادهای امنیتی در شهر کابل
اند .این نهادها به صورت مستقیم با مردم در تماس اند
ی
و مسئولیت امنیتی شهر کابل در هفده حوزهی امنیت 
تقسیم شده است .جرایم سازمانیافته ،رویدادهای جنایی،
مسایل امنیتی و تهدیدهای تروریستی همه و همه از سوی
حوزههای امنیتی شهر کابل کنترول میشوند .به عبارتی،
مسایل امنیتی و تمام رویدادهای پنهانی که زیر پوست شهر
کابل در جریان اند ،همه و همه را حوزههای امنیتی باید
کنترول و نظارت نمایند .از اینرو ،این نهادها برای امنیت
شهر کابل فوقالعاده کلیدی اند .به همین دلیل ،در گذشتهها
زورمندان و جریانهای سیاسی هرکدام تالش میکردند با
منصوب کردن افراد مورد نظر و وابسته به خود ،حوزههای
امنیتی را زیر نفوذ خود درآورند .بر اساس تحقیقی که یکی
از رسانههای تصویری در مورد حوزههای امنیتی انجام داده
بود ،اکثر آمران حوزههای امنیتی وابسته به یکی از زورمندان
حکومت بود .هریک از  17آمر حوزههای امنیتی شهر کابل
از سوی یکی از مقامها در حکومت یا اعضای مجلس
نمایندگان حمایت میشد.
انتظار میرود که در تغییرات جدید ،این سنت کنار نهاده
شده و افراد نه بر اساس حمایت اشخاص قدرتمند ،بلکه
بر بنیاد معیارهای اصولی و شفاف گزینش شده باشند .عدم
وابستگی آمران حوزههای امنیتی ،استقالل آنها را بیشتر و
تأثیرپذیری از اشخاص زورمند و جریانهای سیاسی را کمتر
میسازد و کمک میکند تا پولیس بدور از تأثیرپذیریها و
اعمال نفوذ ،مسئولیت وظیفهای و قانونیاش را به گونهی
درست انجام دهد.
در گذشتهها یکی از شکایتهای جدی در مورد آمران
حوزههای امنیتی این بود که آنها با مافیای اقتصادی و
افراد زورگو وارد تعامل میشوند .خصوصا آنعده افرادی که
برای مدتهای طوالنی در یک حوزهی امنیتی باقی مانده
بودند ،با حلقههای مافیایی وارد شراکت کاری میشدند و
با دریافت رشوت یا درصدی معینی از درآمدهای ناشی از
تجارت سیاه ،به آنها اجازهی فعالیت میدادند.
یکی از کارهایی که از همدستشدن آمران حوزههای امنیتی
با مافیای اقتصادی جلوگیری میکند ،تغییرات زود در این
نهادهاست .آمران حوزههای امنیتی باید هرچه زودتر و در
فاصلهی زمانی محدود تبدیل شوند تا در مدت زمانی اندک
آنها نتوانند با مافیای اقتصادی و زورمندان وارد تعامل و
شراکت کاری شوند .اگر آمران حوزههای امنیتی هر ششماه
یکبار برکناریا تبدیل شوند ،هیچگاه با مافیای اقتصادی یا
زورمندان همدست نخواهند شد؛ اما اگر یک آمر حوزه برای
سالهای طوالنی در یک حوزه باقی بماند ،با تمام شبکههای
مافیایی و زورمندان وارد تعامل و همکاری میگردد.

خانهتکانی در پولیس کابل

آمران هفده حوزهی امنیتی کابل ،از وظایف شان برکنار شدند

اطالعات روز :وزارت داخله  27مسئول امنیتی
کابل ،به شمول  17آمر حوزههای امینتی و مدیران
فرماندهی پولیس کابل را از وظیفه برکنار کرد.
عبدالرحمان رحیمی ،فرمانده پولیس کابل دیروز
در یک نشست خبری با بیان این مطلب گفت ،این
افراد برای بهبود وضعیت امنیتی کابل برکنار و به
جای آنان چهرههای جدید معرفی شدهاند.
او افزود که چهرههای جدید در بخشهای آمریت
حوزههای هفدهگانهی امنیتی کابل و فرماندهان

کندکها مقرر شدهاند .فرمانده پولیس کابل
در نشست دیروز  27مسئول امنیتی جدید را به
طور دستهجمعی معرفی کرد و گفت ،تبدیلی در
دولت یک اصل است و آمران امنیتی گذشته در
بستهای دیگر تقرر مییابند.
او از آمران امنیتی جدید خواست که با مردم
رابطهی حسنه برقرار کنند و در مبارزه با جرایم
و هراسافگنی جدی باشند .تقرری دستهجمعی
در بخش امنیتی در کابل در حالی صورت گرفت

که فساد اداری و جرایم جنایی در مناطق مختلف
کابل در حال افزایش است .حال مردم از افراد
جدید انتظار دارند که برای حل این مشکالت
مسئوالنه عمل کنند .فرمانده پولیس کابل گفت
که در دوهفتهی گذشته حدود  100تن به اتهام
انواع مختلف جرایم جنایی از مناطق مختلف شهر
کابل بازداشت شدهاند .او افزود که پروندههای این
مجرمان به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده
شدهاند .رحیمی در ادامه از کشف و ضبط ۱۲۷

میل سالح مختلفالنوع از ولسوالیهای کابل
نیز خبر داد .با اینحال ،برخی از کارشناسان از
تصمیم دولت در خصوص برکناری  27مسئول
امنیتی استقبال کرده ،اما گفتهاند ،چهرههای
جدید در راستای خدمتگذاری به مردم ،جلوگیری
از اختطاف ،قتل و بهبود وضعیت امنیتی کابل
صادقانه عمل کنند .آنان از حکومت تقاضا دارند،
در پستهای کلیدی وزارت داخله نیز بر اساس
شایستهساالری تغییرات بیاورد.

وزارت خارجه :توضیحات سفیر پاکستان قناعتبخش نبود

اطالعات روز :به دنبال توقیف تعدادی از
دیپلماتهای افغانستان در خیبر پشتونخوای
پاکستان ،وزارت خارجه سفیر پاکستان در کابل را
برای توضیحات در این زمینه احضار کرد .ظاهراً
توضیحات سفر پاکستان در این زمینه قناعتبخش
نبوده و مسئوالن وزارت خارجه دیروز گفتند ،باید
انگیزهی این کار به طور دقیق روشن شود.
شکیب مستغنی ،سخنگوی این وزارت دیروز به
رادیو آزادی گفت که توضیحات سفیر پاکستان در
کابل برای ما قابل قبول نبود و از وی خواستیم

که این موضوع را همهجانبه بررسی کند .چهار
تن از دیپلماتهای افغانستان به روز روز پنجشنبه
هفتهی گذشته در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان
توسط پولیس این کشور برای چندین ساعت
بازداشت شدند .پس از آن ،وزارت خارجه به روز
یکشنبه هفتهی روان سید ابرار حسین ،سفیر
پاکستان مقیم کابل را برای توضیح دادن در
این باره احضار کرد .خلیل کرزی ،معین سیاسی
وزارت خارجه اعتراض شدید و نگرانی حکومت را
در مورد بازداشت دیپلماتهای افغان ابراز داشت و

این برخورد پاکستان را نقض آشکار اصول روابط
دیپلماتیک دانست .او از سفیر پاکستان مقیم کابل
خواست که در این زمینه اعتراض شدید و نگرانی
جدی افغانستان را با مقامهای کشورش در میان
بگذارد و انگیزهی این کار را مشخص کند .کرزی
در ادامه نگرانی جدی حکومت را مبنی بر آزار و
اذیت مهاجران افغان در پاکستان از سوی پولیس
آن کشور نیز مطرح کرد و خواهان توقف آن شد.
او گفت که تا زمان سفر هیأت افغانستان به
پاکستان برای تفاهم در زمینهی برگشت مرحلهوار

مهاجران ،حکومت پاکستان روند اخراج اجباری
آنان را توقف دهد .بر اساس خبرنامهی وزارت
خارجه ،سفیر پاکستان مقیم کابل اطمینان داد که
موضوعات یادشده را با مقامهای کشورش در میان
میگذارد .بر اساس آمارهای ارائهشده ،بیش از 24
هزار مهاجر افغان در چند ماه گذشته به دلیل آزار
و اذیت از پاکستان فرار کردهاند .از سوی دیگر،
مسئوالن وزارت مهاجران و عودتکنندگان کشور
پیشتر اعالم کردند ،پولیس پاکستان روزانه صدها
خانوادهی افغان را به گونهی اجباری اخراج میکند.

رییس اجرایی :کمیتهی حالت اضطرار مجهزتر شود

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی حکومت حوادث طبیعی اخیر در کشور
را ناگوار خواند و گفت ،این رویدادها حکومت
را متوجه ساخت تا کميتهی مبارزه با حوادث
طبیعی و حالت اضطرار را مجهزتر و آمادگی
آن را بیشتر کند .او دیروز در نشست شورای
وزیران عدم عرضهی خدمات مخابراتی در
اکثر مناطق آسیبدیده را از مشکالت اساسی
خواند.
رییس اجرایی گفت که اکثر مناطق آسیبدیده
به شبکههای مخابراتی دسترسی ندارند و
حکومت از وضعیت آنان دیرتر اطالع یافت.
او افزود ،برای حل این مشکل در آینده اقدام
میشود .رییس اجرایی در ادامه گفت ،بر اثر

اطالعات روز :مسئوالن ادارهی مبارزه با
حوادث طبیعی والیت بامیان در مرکز کشور
از بستهشدن راههای مواصالتی صدها قریه در
سه ولسوالی این والیت خبر دادند .محمدرضا
رفعت ،ریيس این اداره دیروز گفت ،راههای
مواصالتی صدها قریه در ولسوالىهای
پنجاب ،ورس و یکاولنگ به علت برفبارى
سنگين بسته شدهاند.
او وعدهی بازگشایی این راهها را به باشندگان
این مناطق نداد و گفت ،برای حل این مشکل،

اطالعات روز :وزارت داخله از کشتهشدن
 2دانشآموز بر اثر انفجار ماین در والیت
ننگرهار در شرق کشور خبر داد.
در خبرنامهی ارسالی این وزارت به روزنامهی
اطالعات روز آمده است ،در این رویداد یک
دانشآموز دیگر زخمی شده است .این رویداد

رویدادهای طبیعی اخیر در  19والیت ،بیش
از  300تن جان دادهاند.
او افزود که اکنون تلفات جانى و خسارات
مالى ناشی از حوادث طبیعی از شماری از
والیتهای کشور گزارش میشود و حکومت
وحدت ملی ،برای رسیدگی به مشکالت
آسیبدیدگان ،اقدام کرده است .رییس اجرایی
گفت که هنوز خسارات مالی ناشی از حوادث
طبیعی در سراسر کشور ،به طور دقیق معلوم
نیست.
رویدادهای طبیعی در جریان زمستان امسال
در والیتهای پنجشیر ،بامیان ،دایکندی،
هرات ،فراه ،بدخشان ،قندوز ،سرپل ،لغمان،
نورستان ،نیمروز ،غور ،بادغیس ،بغالن و

پروان رخ داده است .در هفتهی گذشته بر
اثر سرازیر شدن برفکوچ سنگین در والیت
پنجشیر ،بیش از  187تن جان دادند و دهها
تن دیگر زخمی شدند.
در پی این رویدادها ،سه روز در کشور ماتم
ملی اعالم شد و رییس جمهور غنی سفرش
به ایران را نیز به تعویق انداخت .او دو روز
پیش در یک برنامهی تلویزیونی گفت ،برای
رسیدگی به مشکالت آسیبدیدگان ،نیاز به
حمایت جامعهی جهانی است .در همین حال،
کشورهای ایران ،پاکستان و هند آمادگیشان
را برای کمک به آسیبدیدگان رویدادهای
طبیعی اعالم کردهاند.
با اینحال ،رییس اجرایی دیروز در نشست

بستهشدن راههای ولسوالیهای بامیان
پول و امکانات کافی در اختیار ادارهی مبارزه
با حوادث طبیعی بامیان نیست .پیشتر بر اثر
برفکوچ در والیت بامیان ،چهار عضو یک
خانواده جان دادند و این خطر هنوز باشندگان
این والیت را تهدید میکند .باشندگان مناطق
پچندور و اسپیغوی ولسوالى ورس واليت
باميان ،از يکماه بدينسو در محاصرهی برف
قرار دارند و اکنون مريضان را برشانههاىشان
به شفاخانه انتقال میدهند .ادارهی مبارزه
حوادث طبیعی بامیان هنوز برای حل این

مشکل اقدام نکرده و باشندگان محل هشدار
دادهاند ،اگر راهها باز نشوند ،مريضان در راه
انتقال به شفاخانهها جان خواهند داد.
محمدحسن اسدی ،عضو شوراى واليتى
باميان گفت که مردم تا هنوز دهها مریض را
توسط چهارپايى به شفاخانهها انتقال دادهاند و
ادارههای مربوطه در این والیت ،در این زمین
توجه ندارند.
باشندگان ولسوالی ورس بامیان گفتهاند،
قب ًال صدها باشندهی محل روزانه راهها را

انفجار ماین دو دانشآموز را کشت

صبح دیروز در حوزهی پنجم امنیتی شهر
جاللآباد رخ داده است.
در خبرنامه آمده است ،این دانشآموزان بر اثر
انفجار ماین جاسازی شدهی طالبان در زیر
یک پل فرعی کشته و زخمی شدهاند .وزارت
داخله با محکوم کردن این رویداد اعالم کرد،

تحقیقات پیرامون شناسایی و بازداشت عامالن
آن جریان دارد.
در همین حال ،وزارت معارف خواستار
جلوگیری از تلفات دانشآموزان شده است.
این وزارت از علمای دینی و برزگان قومی
خواسته تا برای نگهداری از جان و مال

شورای وزیران گفت که حکومت در حال
حاضر نجات افراد و خانوادههای گیرمانده در
برفکوچها را در اولویت قرار داده است .او
افزود که در مرحلهی دوم ،در زمینهی نابودی
زمینهای مردم نیز توجه خواهد شد .بر اثر
رویدادهای طبیعی در  19والیت ،صدها جریب
زمین زراعتی نابود شدهاند.
عبداهلل گفت که برای مبارزه با حوادث طبیعی
در سطح کشور آمادگیهای الزم روی دست
گرفته شده است .او افزود که در طول سال
پيشرو امکان سيالب در مناطق مختلف
کشور وجود دارد .رییس اجرایی گفت ،مشکل
اساسى در رویدادهای اخیر ،مسئلهی ارتباطات
بود و این مشکل در آینده حل میشود.

پاککاری میکردند؛ اما ارتفاع برف زیاد بود
و پاککاری آن از توان مردم خارج.
او افزود که به این دلیل مردم پس از چند
روز از پاککاری برف در مناطق یادشده دست
کشیدند .اگر بهزودی در این زمینه توجه نشود،
راهها تا ماه سرطان سال نو باز نخواهند شد .در
حال حاضر مواد خوراکی و سوخت در بازارهای
این مناطق در حال تمام شدن است و اگر راه
باز نشود ،مردم با کمبود مواد غذايى و سوخت
مواجه خواهند شد.

آموزگار ،دانشآموز و حریم معارف ،همکاری
کنند .ناامنی از مشکالت اساسی فراراه معارف
عنوان میشود .بر اساس معلومات ارائه شده،
در حال حاضر در سراسر کشور نزدیک به 300
مکتب به دلیل ناامنی و تهدید طالبان مسدود
اند.

رسیدگی به حل مشکالت مهاجران در محور سیاستهای دولت

اطالعات روز :سید حسین عالمی بلخی،
وزیر مهاجران و عودتکنندگان میگوید،
مطابق یک برنامه تازه ،رسیدگی به حل
مشکالت مهاجران در محور سیاستهای
اصلی دولت قرار میگیرد .بلخی دیروز به
صدای امریکا گفت ،بورد ملی عالی رسیدگی
به حل مشکالت مهاجران در آینده نزدیک در
چوکات ریاست جمهوری ایجاد میشود.
رییس جمهور نیز با این طرح موافق کرده و
به گفتهی بلخی ،قرار است در نشست آیندهی

شورای وزیران این بورد به تصویب برسد و
موجودیت آن در فرمان رییس جمهور اعالم
شود .معاونت این بورد را وزارت مهاجران
برعهده خواهد داشت و از طریق آن ،سیاست
گذاریهای بعدی در مورد مهاجرات تعقیب
میشود.
بلخی افزود که هزاران مهاجر در سالهای
گذشته درکشور برگشته؛ اما به دلیل نبود یک
سیاست جامع دوباره کشور را ترک کردهاند.
او افزود ،اکنون برای  170هزار خانواده

عودتکننده زمین درنظر گرفته شده و به تعداد
 115هزار خانواده مستحق سرپناه شناخته
شدهاند ،اما تنها برای  72هزار خانواده تعرفه
داده شده است.
بلخی گفت ،برای یک تعداد عودتکننده نمره
زمین توزیع شده؛ اما درباره نیازمندیهای آنان
توجه صورت نگرفته است .او گفت که بر
اساس یک طرح جدید ،قرار است زمینهای
وسیع برای اشتغالزایی عودت کنندگان استفاده
شود :اگر برای هر مهاجر عودتکننده  5جریب

زمین زراعتی همراه با امکانات داده شود ،آنها
به کشور بر میگردند.
وزیر مهاجران و عودت کنندگان افزود،
استفاده از زمینها نیازمندیهای غلهی
کشور را نیز تأمین خواهد کرد .در حال حاضر
وزارت مهاجران برای  309هزار خانواده
زمین در اختیار دارد و به گفتهی بلخی ،اگر
پس از افزایش عودت کنندگان زمین کمبود
شود ،مجدداً زمین از نهادهای مربوطه تقاضا
میشود.

زنان پولیس افغانستان
در مبارزه با فرهنگ زنستیز

در جنگ آرمانهای غربی و واقعیتهای موجود در افغانستان ،تالش در
راستای بهبود وضعیت زنان از طریق استخدام آنان در نیروهای پولیس،
اغلب نتیجهی معکوس داده است

زنان پولیس در افغانستان که برای حفظ
شهرت خوب مبارزه میکنند ،با سپاهی
از مشکالت لوجیستیکی مواجهاند
که کمککنندههای غربی نتوانستند
بهدرستی درک کنند .به طور مثال ،ضرورت
رختکنهای جداگانه در ایستگاههای
بازرسی پولیس ،چون زنان از پوشیدن
یونیفورم در مسیر رفتن به کارشان،
میترسند .پس از سپری شدن یکدهه
و مصرف میلیونها دالر ،حتا دستیابی به
هدف متوسط استخدام  5000زنان پولیس،
یک سراب است .در واقع ،صرف  2700تن از
زنان در نیروی پولیس شامل اند ،که نظر به
گفتهی دفتر سازمان ملل متحد در کابل بر
اساس ارقام وزارت داخله افغانستان ،کمتر از
دو درصد  169هزار نیروی پولیس را تشکیل
میدهند.

بخش نخست
پروینه تقریبا [از ساحه] دور شده بود .او به دیدار والدینش
به گوشهی دورافتادهای از شرق افغانستان رفته بود و با
کودکانش و گروهی کوچکی از زنان ،به خانه بر میگشت.
دو مرد که صورتشان را با چادر پوشانده بودند ،سوار بر
موتورسایکل از راه رسیدند.
یکی از آنها ،به زنانی که صورتهایشان پشت برقعهای
آبی پنهان بود ،نگریست و گفت« :پروینه ،دختر سردار،
کیست؟» کسی جواب نداد .یکی از مردان کالشینکوفش را
گرفت و با استفاده از نوک میلهی آن ،برقع نزدیکترین زن
را باال کرد– حرکتی که در جامعهی محافظهکار افغانستان،
با برهنهکردن او در محضر عام یکسان است .این زن
پروینه بود که مانند بسیاری از افغانهای دیگر ،صرف به
یک نام یاد میشود .نظر به گفتهی پدر و برادرش ،پروینه
به میلهی تفنگ چنگ زد و گفت« :کیستی که این سوال را
میپرسی؟» اما مردان مسلح صورت او را دیده بودند و یازده
گلوله را به او شلیک کردند.
داستان پروینه ،یکی از شش پولیس زنی که در سال 2013
کشته شدند ،موردی افراطی است؛ اما این داستان خطرها
و چالشهای زنان پولیس افغانستان و به طور گستردهتر،
خطرها و چالشهای تالش غربیها در راستای مهندسی
برابری جنسیتی در افغانستان را بازتاب میدهد .مخمصهی
زنان در زمان حاکمیت طالبان ،افکار غربیها را تسخیر کرد
و آزادی آنها به شعار تبدیل شد .سیلی از پول و برنامه
برای مکتبهای دخترانه ،خانههای امن زنان و نمایشهای
تلویزیونی به افغانستان ریخت و هدف همهی آنها ،بهبود
وضعیت زنان بود.
اما این نیات نیک اغلب در برابر قوت محافظهکاری جنسی
در افغانستان موفق نبودند؛ چنانکه حکایت زنان پولیس
افغانستان نشان میدهد ،دیدگاههای سرکوبکننده نسبت
به زنان نه تنها بالیی طالبانی بود ،بلکه بخشی از جامعه
است که عمیقا جاافتاده است.
اکنون که نیروها و پول غربی افغانستان را ترک میکنند،
پرسش این است که رویای غرب و ارزشهای آن واقعا چه
اندازه این کشور را تغییر داده است و آیا یکی از اندیشههای
خارجی در مورد بهبود وضعیت زنان برایش جا باز کرده
است؟
در سال  ،2001زمانی که رژیم طالبان سقوط کرد ،زنان
افغانستان در جمع زنانی بودند که بدترین [وضع] را در روی
زمین داشتند :آنها به آموزش و پرورش دسترسی نداشتند،
توکوب آنها در
مراقبتهای بهداشتی زنان اندک بود و ل 
محضر عام که توسط حکومت تجویز شده بود ،به طور
گسترده پذیرفته شده بود .زنان بهندرت جرأت بیرونشدن
[از خانه] را داشتند و وقتی این کار را میکردند ،باید با یک
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مرد همراهی میشد و سر تا انگشتان پایشان باید با برقع
پوشانده میشد.
چهارده سال بعد ،حس محسوسی از موجودیت فرصت برای
زنان ،بهویژه در مناطق شهری ،وجود دارد .تعداد زیادی از
دختران ،حداقل تا یازده سالگی ،به مکتب میروند و زنان
بیشتر ،حتا در برخی از بخشهای دورافتادهی کشور ،به
مراقبتهای بهداشتی دسترسی دارند .با اینحال ،در مناطق
روستایی و در شرق و جنوب که اکثریت پشتوننشین اند،
بسیاری از زنان هنوز در محدودیت زندگی میکنند .آنها
اغلب به ازدواج اجباری وادار میشوند ،در کودکی به شوهر
توکوب میشوند یا گاهی در معرض خطر
داده میشوند ،ل 
قتل ناموسی قرار میگیرند و روی هم رفته ،در میان
کشورهای ر و بهتوسعه ،شرایط برای زنان افغانستان هنوز
در پایینترین سطوح قرار دارد.
استخدام و آموزش زنان پولیس ،اولویتهای کلیدی کشورها
و کمککنندههای غربی بوده است .آنها استدالل کردند
که اگر زنان و دختران افغانستان که گاهی به صورت روزانه
با سطح بلندی از خشونت مواجهاند ،بتوانند برای کمک به
زنان دیگر [به جای مردان] مراجعه کنند ،احتمال اینکه
آنها سوء استفادهها را گزارش بدهند ،یا به دنبال کمک
برآیند ،بیشتر است و چیزی که آن را تضمین میکند،
حضور زنان در نیروی پولیس است.
اما این امیدواریها به شکل غیرمنتظرهای با مشکل
تابوهای جنسی مواجه شدند ،تابوهایی که هرگونه تعامل
[ارتباط] میان مردان و زنان در افغانستان را با چالش مواجه
کرده و شبحزده میسازند .به زنان پولیس در افغانستان
مارک چیزی بیشتر از فاحش ه زده شده است؛ زنانی که
به خانوادههایشان بیاحترامی میکنند و مایهی ننگ اند.
این ننگ به این معناست که اکثرا زنان بیچاره ،که اغلب
بیسواد و فقیر اند ،به نیروی پولیس پیوستهاند .در جامعهای
که سکس اجباری ابزاری است که بارها استفاده شده است،
بسیاریها آزار و اذیت جنسی را به خاطر ترس از دست
دادن شغلشان تحمل میکنند.
زنان پولیس در افغانستان که برای حفظ شهرت خوب
مبارزه میکنند ،با سپاهی از مشکالت لوجیستیکی
مواجهاند که کمککنندههای غربی نتوانستند بهدرستی
درک کنند .به طور مثال ،ضرورت رختکنهای جداگانه در
ایستگاههای بازرسی پولیس ،چون زنان از پوشیدن یونیفورم
در مسیر رفتن به کارشان ،میترسند .پس از سپری شدن
یکدهه و مصرف میلیونها دالر ،حتا دستیابی به هدف
متوسط استخدام  5000زنان پولیس ،یک سراب است .در
واقع ،صرف  2700تن از زنان در نیروی پولیس شامل اند،
که نظر به گفتهی دفتر سازمان ملل متحد در کابل بر
اساس ارقام وزارت داخله افغانستان ،کمتر از دو درصد 169
هزار نیروی پولیس را تشکیل میدهند.

عل ی عزی ز احمد میراکی ،رییس جلب و جذب والیت
ننگرهار ،جایی که پروینه کار میکرد ،گفت« :وضعیت در
افغانستان مهیا نیست تا زنان با مردان کار کنند و جامعهی
ما برای کار زنان پولیس در اینجا آماده نیست» .میراکی،
که از داشتن تعداد بیشتر زنان پولیس حمایت میکند ،آهی
کشید و با اشاره به واقعیتی که بسیاری از زنان باید زودتر
کار را ترک کنند تا از خانوادههای مراقبت بتوانند ،گفت:
«فرماندهان پولیسی که من با آنها کار میکنم ،میگویند:
«ما به آنها ضرورت نداریم که تا چاشت با ما کار کنند
و خانه بروند؛ به جای پولیس زن ،برای ما پولیس مرد
بفرستید»».
نیویارک تایمز برای اینکه توانسته باشد تجربههای زنان
پولیس را به تصویر بکشد ،با بیش از  60تن از زنان پولیس،
فرماندهان مرد پولیس ،مقامهای وزارت داخله ،مقامهای
نظامی غربی و اعضای نهادهای غیرحکومتی مصاحبه کرده
است.
یک گزارش سازمان ملل متحد که در سال  2013به وزارت
داخله داده شده است؛ اما تا حدودی به خاطر اقدامات تالفی
جویانهی احتمالی علیه زنان پولیس ،هرگز نشر نشده است،
دریافته است که هفتاد درصد از زنان پولیسی که با آنها
مصاحبه شده است آزار و اذیت جنسی را تجربه کردهاند
و تعداد کمتری تجاوز جنسی یا فشار صریح برای داشتن
رابطه جنسی را گزارش دادهاند.
جورجت گاگنون ،رییس بخش حقوق بشر سازمان ملل
متحد در افغانستان ،گفت« :دید منفی عمومی نسبت به
زنان پولیس در وزارت داخله و در جامعهی افغانستان،
نبود میکانیزم شکایتهای محرمانه و سری ،فساد ،نبود
تسهیالت ،تبعیض و آزار جنسی هنوز به عنوان موانع اولیه
پابرجا اند».
جنگ بین آرمانهای غربی و واقعیتهای افغانستان که به
هدف بهبود وضعیت زنان راه اندازی شده است ،اغلب اوقات
نتیجهی معکوس داده است و تازه استخدام شدگان را در
معرض سوء استفاده و عذاب قرار داده است.
واحدهای رسیدگی به مشکالت خانواده [Family-
 ]response unitsدستآوردهای کوچک اما واقعی
داشته است که به قربانیان زن فرصتی میدهد تا با زنان
پولیس صحبت کنند و به وکیالن زن دسترسی داشته
باشند .یک مقام غربی که سالهای زیادی را در افغانستان
گذرانده است و به دلیل حساسیت موضوع برای کشورهایی
که در آموزش زنان افغانستان برای نیروهای امنیتی سرمایه
گذاری هنگفت کردهاند ،نخواست نام برده شود ،گفت« :این
پوچی تحمیل باورهای غربی لیبرال ما است»« .برای ما
آسان است که این زنان را برانگیزیم و دستآوردهایشان
را جار بزنیم؛ اما سپس ما [افغانستان] را ترک میکنیم و
رهایشان میکنیم .برای آنها چه اتفاقی خواهد افتاد؟»
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

دولت خشک و خاموش!

تصور کنید بهار رسیده است .معمو ًال وقتی بهار از راه میرسد ،هر روز افزایش پیدا
میکند .حاال تصور کنید در پی افزایش بهار ،کوچیهای عزیز و مهربان تهاجم بر
کشتزارهای مردم را شروع و افزایش بدهند .باز هم تصور کنید که در بهسود یا ناهور،
مردم از ویرانشدن کشتزارهایشان به دست خران و شتران کوچی ،به تنگ بیایند و
 30کوچی را بربایند .تصور کنید مردم از دولت کوچیها ،ترک فوری منطقه را خواهان
شوند و هشدار بدهند که یا محل را ترک کنید و بگذارید گندم و بادام ما روند طبیعی
رشد و حاصلدهی خویش را طی کنند ،یا دست از این  30کوچی بشویید! آنوقت
آیا دولت مثل حاال سکوت خواهد کرد؟ شما را نمیدانم چه تصوری دارید؟ ولی من
مطمئنم که وضع فرق خواهد کرد.
اگر  30کوچی بعد از تهاجم بر مناطق هزارهنشین ناپدید شوند ،شاید سه روز از
ناپدیدشدنشان کافی باشد تا دولت در شوک فروبرود .دولتی که حاال هیچ حرفی
در مورد ناپدید شدن  30هزاره برای گفتن ندارد ،آنوقت خیلی زود راهحلی برای
رهایی  30کوچی از دست هزارهها پیدا خواهد کرد .اول ،تالش خواهد کرد که با
پادرمیانی ریشسفیدان هزاره ،بدون هیچ تشنجی ،آن  30کوچی را به دامان عیال
و رمههایی از بز و گوسفند و خر و شترشان برگرداند .اگر نشد و ریشسفیدان هزاره
از موقعیت اختفای آنها خبری نداشتند ،روز چهارم شاهد فرمانهای ویژهی رییس
جمهور خواهیم بود .فرمانها و تالشهای رییس جمهور ممکن است به شکل زیر
صادر و اجرا شوند.
الف -هزارههای ساکن در بهسود ،ناهور و جاغوری ،مکلف اند طی بیستوچهار
ساعت آینده 30 ،برادر مسلح ما را با سالحهایشان آزاد کرده و به دولت مرکزی
اطمینان دهند که از این به بعد هرگز از مناطق آنها ،هیچ کوچیای ناپدید نخواهد
شد .چنانچه هزارهها در این امر ناتوان باشند ،باید ناتوانی خویش را به وزارتهای
داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی گزارش دهند.
ب -هرگاه هزارهها از رهایی این ربودهشدگان اظهار عجز کردند ،وزارتهای داخله و
دفاع با تشریک مساعی امنیت ملی ،مکلف اند طی بیستوچهار ساعت ،محل اختفای
ربودهشدگان را کشف نمایند .بعد از کشف محل اختفا ،هرسه نهاد امنیتی اجازه دارند
هرنوع حملهی نظامی بر منطقهی مذکور را اجرا کنند .این سه نهاد امنیتی ،نگران
تلفات جانی و مالی حمالت نظامی نباشند ،بنده شخص ًا آن را به محاکم افغانستان
سفارش کرده و پاسخگو خواهم بود.
ج -از مقامهای محترم امنیتی وزارتهای داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی خواهش
میشود که کمبودات نظامی خویش را طی چهار ساعت برای ارگ ریاست جمهوری
بفرستند .جای هیچ نگرانیای نیست .ما الحمداهلل روابط حسنه با کشورهای منطقه
و جهان داریم .پیمانهای استراتژیک ما ،به ما این فرصت را میدهند که در مواقع
بحران ،دست یاری به سوی این کشورها دراز کنیم و حل معضل بفرماییم .اگر
ضرورت افتاد ،ارگ ریاست جمهوری حاضر خواهد شد برای رهایی  30کوچی
عزیز کشور که گفته میشود خانوادهها و رمههایشان بهشدت چشم انتظارشان اند،
خریدهای تسلیحاتی از هند را دوباره احیا و گسترش بدهیم.
د -بنده قبول دارم که هزارهها به هیچ چیزی نرسیده ،از همین خاطر هر اتفاقی
در کشور که میافتد ،من خاطرم جمع است که هزارههای عزیز کشور تظاهرات
خواهند کرد .بنا ًء از هزارههای کابل تقاضا میشود که علیه هزارههای بهسود و ناهور
و جاغوری تظاهرات برپا کرده و از آنها بخواهند که دست از این سنگاندازیها
بردارند و اجازه بدهند که کوچیهای گرامی ما چند صباحی در هزارهجات به تفریح
بپردازند .اگر هزارههای کابل در این مورد سکوت بیشرمانه کنند ،حکومت از این به
بعد اجازهی هیچ نوع اعتراض مدنی را به هزارهها نخواهد داد .از ما گفتن بود!
ه -ارگ ریاست جمهوری با توجه به وضعیت حساس مرحلهی گذار ،حساسیتهای
قومی را درک میکند .از اینرو ،از بقیهی کوچیها خواهش میشود که تا معلوم شدن
نتایج حرکتهای ریشسفیدان هزاره در ابتدا ،نهادهای امنیتی در قدم بعد و هزارههای
کابل ،دست به هیچ حرکتی نزنند .اگر هیچکدام از این حرکتها جواب ندادند و 30
کوچی ربودهشده آزاد نشدند ،ملت قهرمان کوچی حق دارد برای رهایی فرزندان و
عزیزان خویش ،حمالت همهجانبه را در چارچوب نابودی کامل مناطق مشکوک
هزارهها شروع کند .دولت مرکزی و دولتهای محلی به صورت قطع به کمک آنها
خواهند شتافت .من مطمئنم که هزارهها دستشان از آسمان و پایشان از زمین
کنده است .بنا ًء خیلی زود کوچیهای ربودهشده را آزاد خواهند کرد و میلهی تخریب
کشتزار و مزارعشان را از سر شروع خواهیم کرد .اگر احیان ًا قراین نشان دادند که
آنها مقاومت خواهند کرد و احتمال ضایع شدن یکی از میلیونها تار مو که در نقاط
مختلف بدن آن ربودهشدهگان روییده ،وجود داشت ،من شخص ًا با دوستان بینالمللی
وارد گفتوگو خواهم شد .تالش خواهم کرد که خیلی زود قناعت آنها را حاصل کنم
تا از خلیج عمان به سوی مناطق مشکوک ،موشک شلیک کنند.
و -قربانیان همیشگی حمالت و تهاجم بهاری کوچیها بدانند که در این زمینه
حکومت جدی است .رییس صاحب جمهور ،معاونان محترم با تمام مشاورانشان،
رییس صاحب اجرایی با معاونان محترم و مشاوران معاونان محترم ،نمایندهی خاص
رییس جمهور در حکومتداری خوب ،اتمر صاحب ،پارلمان و نهادهای مدنی ،همه و
همه در این قسمت متحدانه عمل خواهند کرد .هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.
 30کوچی 30 ،هزاره نیست که هرکسی در پی ربودن آنان سکوت کند .تازه آن موقع
(بهار) ،برف کوههای پنجشیر و بدخشان و بامیان آب خواهد شد و هیچ برفکوچی
هم صورت نخواهد گرفت .بنا ًء هیچ خانوادهای قربانی رخدادهای طبیعی نخواهد شد
و این بهخوبی میرساند که دولت مکلف است متحدانه برخورد کند .فع ً
ال که یک عده
هوشوحواس خویش را به برفکوچها سپرده ،انگار تمام توان و ظرفیتشان پذیرش
و هضم کردن همین مصیبتهاست .در حالی که  30مسافر ،هنوز معلوم نیست به
کجا برده شده و چه سرنوشتی برایشان رقم خواهد خورد؟
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افغانستاندرنگاه

خروج آمریکا از
افغانستان،تکرارکل
اشتباهات شوروی است

ایاالت متحده چگونه در بدل تلفات جانی
و تخریبها غرامت پرداخت میکند؟
بخش دوم

نویسندهCORA CURRIER :
برگردان :جواد زاولستانی
منبعThe Intercept :

یف گنی کروتیکوف
منبع :روزنامهی روسیزبان «دیدگاه»

بخش آخر

برای مثال ،میخایل گورباچف در سال  1986یک عقبگرد جزئی را مد نظر گرفت و
هدف این بود که خروج نیروها از افغانستان یک امر مقطعی است و این کشور همیشه در
دسترس است .در واقع تصور بر این بود که زمان مناسبی دوباره به دست خواهد آمد .از
سوی دیگر ،چنین محاسباتی ،یک پروپاگندای بدون محاسبه بود که از سوی رسانههای
غربی نیز مدام دیکته میشد :قبل از این اینکه نیروها به کشور خود برگردند ،برخی
از شرایط تثبیت شده بودند (آنچه بعدها روش غیرواقعی خوانده شد) .به این ترتیب،
سربازان اتحاد شوروی به خانههایشان برگشتند و برای مثال 620 ،سرباز پیادهنظام و
تعدادی سربازان موتوری ،مأموریت خود را خاتمه دادند و به میهنشان بازگشتند.
تقریب ًا در ادامهی نحوهی کارکرد و رفتار آمریکاییها ،چیزی که چشمگیر بوده ،حفظ
تعادل ارتش و نیروهای رزمی افغانستان است .کانالهای تلویزیونی با پخش مراسم
رسمی ختم مأموریت آمریکا و پایینشدن بیرقش و در مقابل ،باالبردن پرچم افغانستان،
خود به نحوی این تعادل و تکرار را بیان میکردند .در واقع ،با گذشت زمان ،بسیاری
از پایگاههای شوروی که تا اکنون به خرابهها تبدیل شده بودند؛ توسط آمریکاییها
دوباره احیا شدند و باز هم ،زمان بازگشت این بار برای جانشینان شوروی فرارسید .هم
اکنون ،در افغانستان به تعداد تقریب ًا  1300سرباز خارجی باقی میمانند که تنها میتوانند
نقشهای فرعی را پیش ببرند و این همه ،میتواند فقط تا حدی درجهی اعتماد به
نفس نیرویهای افغانستان را باال ببرد .در زمان حاضر ،طالبان آمدهاند و با راهاندازی
تاکتیکهای گوناگون ،ستون پایگاههای نظامی دولت و خارجیها را تخریب میکنند؛
این دقیق ًا شبیه آن زمانی است که نیروهای اتحاد شوروی با آن روبهرو میشدند.
اما انصاف ًا در نظر باید گرفت که در دههی هشتاد ،ارتش اتحاد جماهیر شوروی با دشمنان
خارجی که اکثراً یا از پاکستان بودند یا از دروازهی آن وارد میشدند ،مواجه بودند؛ در
حالی که ایاالت متحدهی آمریکا با چنین دردسرهایی مواجه نبوده و نیست .از سوی
دیگر ،آمریکا وقتی به افغانستان آمد ،با تجهیزات کهنه و فرسودهی جنگی مخالفانش و
همینطور وجود یک نوع مقاومت ایدیولوژیک ،روبهرو بود؛ در حالی که ورود نیروهای
شوروی در سال  1985با مشکالت زیادی همراه بود :هجوم نیروها با سالحهای جدید
از پاکستان ،ایدیولوژی جهاد و سپس مجاهدین و چیزی غیر از این نبود.
با اینحال ،صرف نظر از تفاوتها ،فرصتها و جنگ اما نتایج هردو جنگ تقریب ًا یکسان
نمایان شد .به نظر میرسد وضعیت این کشور در گرو جاهطلبیهای پاکستان است که
حتا حضور آمریکا نیز از لجاجت آن در مقابل افغانستان ،نکاسته است و امروز ،مقامهای
کابل شاهد یک جمعیت بزرگ قبیلهای و عشایری است که همهی اینها ،تحت فشار
قرار دادن جمهوریهای مستقل آسیای مرکزی است]1[.
البته که طالبان به مرزهای جمهوریهای شوروی سابق هجوم نمیآورند و میتوان
چنین برآورد کرد که در بدترین سناریوی ممکن ،تا ده سال دیگر طالبان قادر به این کار
نیستند؛ اما هیچکسی نمیتواند بفهمد ،چه وقت و تحت چه شرایطی در افغانستان ،یک
«جنبش مردمی» با آرمانهای به ظاهر نجیبانه ظهور خواهد کرد که با چشمپوشی از
«آموزش» ارتش افغانستان ،بتواند وضعیت را به نکتهی قابل قبول برگشت دهد :نه یک
کشور ،که به یک نقطهی جیوپلیتیک.
____________
 -1شاید منظور نویسنده ،اشاره به حضور عوامل داعش در شماری از مناطق
افغانستان است .برآورد اکثر کارشناسان کشورهای آسیای مرکزی و همینطور روسیه،
این است که ظهور داعش در افغانستان ،به صورت مستقیم امنیت کل آسیای مرکزی و
روسیه را تهدید میکند .از سویی ،شماری صراحت ًا این گمانه را مطرح میکنند که داعش
یک سناریوی جدید برای برهم زدن ثبات و امنیت جمهوریهای آسیاسی مرکزی و
همینطور فدراسیون روسیه است.

پیداکردن معلومات اولیه
ایاالت متحده و متحدان آن ،شمار کشتهشدگان
غیرنظامی را در افغانستان حساب نمیگرفتند .فقط در
سال  2009بود که ملل متحد ثبت و بررسی شمار تلفات
غیرنظامی را آغاز کرد ،اقدام محافظهکارانهای که برای
ثبت هر حادثه به سه منبع نیاز است .ملل متحد اکنون
گزارش میدهد که در جریان جنگ در پنج سال گذشته،
بیشتر از  17700شهروند بیگناه افغانستان کشته
شدهاند .اکثر شهروندان غیرنظامی توسط طالبان یا دیگر
گروههای در جنگ با حکومت افغانستان و نیروهای
ائتالف کشته شدهاند.
نگاه به غرامتهای که بر اساس مصوبهی مطالبهی
غرامت توسط شهروندان خارجی پرداخت شده یا
پرداختهای تسلیتی ،برای ما پنجرهای را باز میکند که
از آن میتوانیم ببینیم که حضور ایاالت سبب چه اندازه
تخریب و ویرانی شده است .اما رسیدن به نتیجهای از
آنچه ارتش ایاالت متحده ثبت کرده ،ناممکن است،
چون به اعتراف خودشان ،پراگنده و نامکمل است.
هر بستهای از معلومات که منتشر شده ،با پیشبینیهای
احتیاطی همراه است .برای مثال ،مجلهی نیشن (The
 )Nationدر سال  2013به هزارها صفحه دست یافت
که در آن پرداختهای تسلیتی یا دیگر پرداختها به
خاطر «تخریبهای ناشی از جنگ» ثبت گردیده بود.
زمانی که از این مجله در بارهی آمار مجموعی پرسید،
یک سخنگوی ارتش گفت«:من با تمام توان ارقام را
بررسی کردم؛ اما اگر رقمی بدهم فقط یک حدس و به
احتمال خیلی زیاد نادقیق خواهد بود».
انترسپت با استفاده از مصوبهی آزادی معلومات ،دادههای
چندین ساله در رابطه به پرداختهای تسلیتی را به دست
آورد .این داده از یک منبع معلومات ارتش مربوط به
برنامهی پاسخگویی اضطراری ( Commander’s
 )Emergency Response Programبود
که وجهی خاص برای مصرف در پروژههای «خیریه»
داشت.
دادههای این منبع معلومات ناقص است و فقط معلومات
اولیهای را میدهد که چه کسی کشته یا زخمی شده بود
و جزئیاتی دربارهی اینکه حادثه چگونه و چه زمانی
اتفاق افتاد ،ارائه نمیکند .برای محل رویداد فقط
نام والیت نوشته شده است .با آنهم مقدار پولی را که
پنتاگون برای پرداختهای تسلیتی مصرف کرده ،واضح
میسازد.
بر اساس دادههایی که ما به آن دست یافتیم ،در
سالهای مالی  ،2013-2011ارتش ایاالت متحده 953
مورد پرداخت تسلیتی انجام داده است که مجموع آن

بر اساس دادههایی که ما به آن
دست یافتیم ،در سالهای مالی
 ،2013-2011ارتش ایاالت متحده
 953مورد پرداخت تسلیتی
انجام داده است که مجموع آن
 2.7میلیون دالر شده است1.8 .
میلیون دالر از این مبلغ ،بابت
موارد قتل پرداخت شده که به طور
متوسط مبلغ پرداخت شده در برابر
کشتهشدن یک انسان  3426دالر
و اوسط مبلغ پرداختشده برای
جراحتها  1557دالر بوده است.
 2.7میلیون دالر شده است 1.8 .میلیون دالر از این مبلغ،
بابت موارد قتل پرداخت شده که به طور متوسط مبلغ
پرداخت شده در برابر کشتهشدن یک انسان  3426دالر
و اوسط مبلغ پرداختشده برای جراحتها  1557دالر
بوده است.
برخی از پرداختها برای چندین فرد که از یک حادثه
متأثر شدهاند ،انجام شده است .برای مثال ،بزرگترین
وجه پرداختشده در سال  70000 ،2012دالر امریکایی
بابت «مرگ یک مادر و شش کودک» بوده است.
بزرگترین مبلغ بابت یک قتل در سال  2011پرداخت
شده که به خاطر کشتهشدن پدر «یک شهروند محلی»
بیشتر از  15000دالر به خانوادهاش داده شده است.
به بعضی از خانوادهها به خاطر کشته شدن یکی از
وابستگانشان ،حتا  100دالر نیز داده شده است.
وقتی از پنتاگون در بارهی اسناد ثبت پرداختهای
اینچنینی ،پیش از سال  2011پرسیده شد ،گفتند که
این سوالها به دفتر رسانههای نیروهای ائتالف در
افغانستان ارسال شود؛ اما دفتر رسانههای نیروهای
ائتالف در افغانستان به درخواست مکرر ما در این رابطه
پاسخی نداد.
در کل ،ارتش ایاالت متحده  15766مورد مطالبهی
غرامت مرتبط به افغانستان را منتشر کرده است که
شامل رویدادهای بین ماه فبروری سال  2003تا آگست
سال  2011میشود .از میان ،بابت  1671رویداد غرامت
پرداخت شده است که مجموعا  3.1میلیون دالر میگردد.
از میان این مطالبهها برای غرامت 753 ،مورد کامال رد
شده اند و باقی موارد در انواع بیسرنوشتی محاسباتی
قرار دارند.
این اطالعات فقط بخشی از مطالبهها و پرداختهاست.

دوگالس دریبن ،دادستان در ارتش ایاالت متحده ،این
منبع معلومات را «بینظمی تمامعیار» توصیف میکند.
قرار بوده است که این منبع معلومات به طور منظم
از قضایای مطالبات و پرداختهای جدید بهروز رسانی
شود ،اما انترنت نامنظم و تقسیم اوقات کاری همیشه
در حال تغییر ،این کار را ناممکن ساخته بود .تریسی،
دادستان پیشین در ارتش ،میگوید که در عراق ،او باید
تمام مطالبهها را هفتهوار وارد منبلع معلومات (دیتابس)
میکرد .اما عمال «چنین اتفاقی هرگز نیفتاد».
یک رهنمود سال  2010برای افسرانی که مسئول
بررسی مطالبههای غرامت بودهاند ،لحن ملتمسانهای
دارد«:ما میدانیم که رسیدگی به مطالبههای غرامت
یگانه مأموریت شما نیست و آخرین چیزی که شما واقعا
میخواهید یک گزارش دیگر است ،اما با تمام صداقت،
آنچه همه میخواهیم مصرف مسئوالنهی پولهاست».
دریبن گفت که تخمین دقیقتر از معلومات بودجهی
ارتش به دست میآید که مبلغ انتقال داده شده به
ساحات برای پرداخت غرامت در آن وجود دارد .اما بخش
پرداخت مطالبههای غرامت ارتش آن معلومات را در
اختیار ما قرار نداد .اما یک رهنمود آموزشی سال 2009
میگوید که برای همان سال مالی ،ارتش  1.35میلیون
دالر را برای  516مورد مطالبهی غرامت پرداخت کرد و
 202مورد دیگر در این سال ،رد شدند.
مبلغ پول پرداخت شده در عراق برای غرامت در سال
 18 ، 2009میلیون دالر بوده است؛ به صورت عموم،
مطالبههای غرامت در افغانستان نسبت به عراق کمتر
و کوچکتر بودهاند .به گفتهی دریبن ،دلیل آن جغرافیای
پراگنده و دوردست افغانستان و حضور کمتر سربازان
امریکایی در این کشور و به صورت عموم ،قیمت پایینتر
اشیا در افغانستان بوده است.
این دادهها کامال مبهم و به طور خالصه ثبت شدهاند
و مثال توضیح داده نشده که چه اتفاقی افتاده وقتی
مدعیای که میترسیده مبادا سربازان بر او شلیک کنند،
برایش  3200دالر پرداخته شده.
تریسی گفت« :وارد کردن هر مورد به منبع معلومات
شاید سی ثانیه وقت میگرفت .برای توضیح آن واقعا
جای و وقت وجود نداشت».
در این منبع معلومات ،فقط  18مورد پرداخت به خاطر
قتل اشتباهی بین سالهای  2003تا  2011وجود دارد
که به گفتهی دریبن این محاسبه خیلی تعداد واقعی را
کم شمرده است .اوسط این پرداختها  11000دالر و
باالترین مبلغ  50000دالر بوده است که به کسی در
شرق افغانستان به خاطر اینکه «نیروهای ائتالف پدر او
را کشتند» ،داده شده است.
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زمینههای خیابانآزاری زنان در افغانستان
 عرفان مهران

یادداشتهایسخیدادهاتف

بخشنامهیریاست
اجرائیهیکاینات:

آزارهای خیابانی مصداق بارزی از خشونت علیه زنان
است .این مسأله در افغانستان همواره وجود داشته و
اکنون نیز به قوت خود باقی است .علیرغم ابراز
نگرانیها و اعتراضها از سوی زنان و برخی نهادهای
مدافع حقوق آنان ،نه تنها بهبودی در وضعیت دیده
نمیشود ،که بیشتر نیز خودنمایی میکند .شاید با کمی
اغراق بتوان گفت که خیابانآزاری بخشی از تجربهی
زیستهی بسیاری از زنان افغانستان است.
دیدگاههای متفاوتی برای تبیین این مسأله وجود دارند و
دانشمندان از منظرهای متفاوتی بدان پرداختهاند .به طور
کلی میتوان این مسأله را در دو زمینهی فردی-روانی و
اجتماعی-فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار داد.
 -1زمینهی فردی-روانی :روانشناسان عمدت ًا به این
موضوع پرداختهاند .ارضای نیازها و غرایز فردی برای
تداوم شرایط عادی جامعه ،در نظریهی بسیاری از
روانشناسان و حتا جامعهشناسان ،بازنمایی شده است.
بر مبنای این دسته از نظریات ،هرگاه ارضای نیازها و
غرایز انسانی در جامعه مورد تهدید قرار گیرد ،افراد دست
به رفتارهای غیرمتعارف خواهند زد .برحسب این دیدگاه،
فشار نیازها بر انگیزهها اثر میکنند و باعث رفتارهای
غیرعادی در فرد میگردد.
خیابانآزاری را نیز میتوان با وجود نیاز و غریزهی
جنسی در افراد تبیین کرد .نیاز جنسی مانند هر نیاز
دیگر در انسانها وجود دارد و ضرورت اشباع آن میتواند
محرک رفتاری در شکل خیابانآزاری زنان در جامعه
باشد .به این معنا که جوان تحت تأثیر غرایز جنسی خود،
با دیدن زنان در خیابانها گمان کند که مزاحمت خیابانی
میتواند بخشی از این نیاز او را هرچند به طور ناقص،
مرتفع سازد .افزون بر این ،نیاز به توجه و احترام دیگران،
ضعف در دوستیابی ،توقعات ناروا ،همه در صورتی که
نتوانند به شکل طبیعی اشباع شوند ،به گونهی افراطی
در رفتار افراد ظهور خواهند کرد .دادههای تجربی نشان
میدهند که بسیاری از قربانیان مزاحمتهای خیابانی
توسط کسانی هدف گرفته شدهاند که نارساییهایی در

زمینهی دوستیابی ،احترام دیگران و پذیرش اجتماعی
داشتهاند .بدین اساس ،فرض این نگاه این است که عدم
برآورده شدن نیازهای عاطفی ،محرک اصلی بسیاری از
رفتارهای ناهنجار ،از جمله خیابانآزاری زنان میباشد.
با وجود تأکید بیش از حد برخی از دانشمندان بر
زمینههای فردی-روانی این مسأله ،نمیتوان آن را
عاملی اصلی برای تبیین مسألهی خیابانآزاری دانست.
رفتار افراد هرچند تحت تأثیر نیازهای روانی باشد،
در بستر اجتماعی خاصی عینیت مییابد ،لذا توجه به
زمینههای اجتماعی این مسأله از اهمیت بیشتری
برخوردار میباشد؛ زیرا نیازها و غرایز که جزو ذات
انسان اند ،تحت تأثیر اوضاع و شرایط اجتماعی مختلف
میتوانند به شکلهای متفاوتی برآورده شوند.
 -2زمینههای اجتماعی-فرهنگی :خیابانآزاری به
مثابهی یک معضل اساسی برای زنان ،به نحوی در
همهی جوامع وجود دارد .اما شدت و حدت آن از
جامعهای تا جامعهی دیگر ،متفاوت میباشد .در بسیاری
از جوامع با در نظر گرفتن تمهیدات الزم ،این مسأله
به حداقل ممکن کاهش یافته و تقریبا در حد امتناع
رسیده است؛ در حالی که در برخی جوامع دیگر ،از
جمله افغانستان ،مزاحمتهای خیابانی برای زنان
یک مسألهی جدی قلمداد میشوند .شدت این مسأله
را بایستی تحت تأثیر ارزشهای فرهنگی و مناسبات
اجتماعی تبیین کرد .در واقع این وضعیت اجتماعی و
فرهنگی است که ظرف الزم را برای آزار زنان در شهر
و اماکن عمومی فراهم آورده است.
نخستین مسألهی فرهنگی ،حاکمیت ارزشهای
زنستیز در جامعه میباشد .در حال حاضر بخش
عمدهی جمعیت افغانستان به زنان نگاه بدبینانه دارند
و جامعه با پشتوانهی فرهنگ مردساالر ،هرنوع ظلمی
را در حق زنان روا میدارد .از اینرو ،بخشی از عملکرد
افراد در کوچهها و خیابانها علیه زنان ،تحت تأثیر همین
باورهای عمیق ناپسند در مورد زنان میباشند .این امر
در مناسبات خانوادگی ،تربیت فرزندان که تعصب آشکار
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نخستین مسألهی فرهنگی ،حاکمیت
ارزشهای زنستیز در جامعه میباشد.
در حال حاضر بخش عمدهی جمعیت
افغانستان به زنان نگاه بدبینانه دارند و
جامعه با پشتوانهی فرهنگ مردساالر،
هرنوع ظلمی را در حق زنان روا
میدارد .از اینرو ،بخشی از عملکرد
افراد در کوچهها و خیابانها علیه
زنان ،تحت تأثیر همین باورهای عمیق
ناپسند در مورد زنان میباشند .این امر
در مناسبات خانوادگی ،تربیت فرزندان
که تعصب آشکار میان دختر و پسر
را عینی میسازد و حتا نظام آموزش
و پرورش ،اثرات خود را برجا گذاشته
است .در سطح دیگر ،بیتوجهی دولت
به مسألهی آزار خیابانی زنان ،بیتوجهی
جامعه به این مسأله ،نابرابریهای
طبقاتی و اجتماعی ،شکافهای عمیق
فرهنگی و وجود خردهفرهنگهای
معارض در جامعه ،زمینهای را فراهم
آوردهاند تا فضا برای انجام اعمال
زیانبار علیه زنان بیشتر فراهم شوند.
میان دختر و پسر را عینی میسازد و حتا نظام آموزش
و پرورش ،اثرات خود را برجا گذاشته است .در سطح
دیگر ،بیتوجهی دولت به مسألهی آزار خیابانی زنان،
بیتوجهی جامعه به این مسأله ،نابرابریهای طبقاتی
و اجتماعی ،شکافهای عمیق فرهنگی و وجود
خردهفرهنگهای معارض در جامعه ،زمینهای را فراهم
آوردهاند تا فضا برای انجام اعمال زیانبار علیه زنان
بیشتر فراهم شوند .بدون شک ،هر اقدامی برای مبارزه
با این مسأله ،باید معطوف به این زمینههای اجتماعی
و فرهنگی باشد تا هرگونه رفتار زنستیزانه در چنین
زمینی سبز نگردد .البته این راه دشواری است که عزم
جدی و صبوری بیشتری میطلبد.

«به نام خدا،
از آنجا که بسیاری از مردم هنوز نمیدانند وقتی که رو به
آسمان میکنند چهگونه حرف بزنند و خطاباتشان در برابر
توهین سادگی است ،ما تصمیم
قادر متعال اکثرا سرشار از
ِ
گرفتیم که از این پس هدایتنامهای به تمام ساکنان
عالم ناسوت ،الهوت و هپروت بفرستیم .از این پس ،هر
جنبندهای که زبان دری بلد باشد (و این شامل گویندگان
گویشهای بعبع و قدقداس هم میشود) ،مکلف است که
در موقع دعا کردن و طلب حاجات از بارگاه ایز ِد منان ،تمام
القاب آن حضرت را به تمامی بر زبان بیاورد؛ چون در غیر
این صورت ،ممکن است رابطهی خالصانهی آن جنبنده با
ایشان دچار اشکال شود .مثال اگر قبال مادر درماندهای نیم
شب دست خود را بر آسمان بلند میکرد و میگفت« :ای
خدا! صدقهات شوم ،تو را به قرآن مجیدت سوگند میدهم
که پسر مرا شفا بده! خدایا! جز تو مددگاری ندارم ،فرزندم
را از این رنج رهایی بده» ،از این پس اینگونه دعاها قابل
قبول نیستند و حتا مجازات در پی دارند .دیگر هیچکس
حق ندارد خداوند را «تو» خطاب کند .وقتی که مقامهای
ن به مردم دستور میدهند که پیش اسمشان
دولتی افغانستا 
جاللتمآب بگذارند ،طبیعی است که مالک هستی و هردو
جهان قدرت بیشتری دارد و باید قبل از بردن اسمش ،این
القاب را جلو نامش ذکر کنند:
السمیع ،البصیر ،القدیر،
الواحد ،األحدّ ،
الصمد ،األ ّول ،اآلخرّ ،
القاهر ،العلی ،األعلی ،الباقی ،البدیع ،الباریء ،األکرم،
ّ
الظاهر ،الباطن ،الحی ،الحکیم ،العلیم ،الحلیم ،الحفیظ،
الرحیم،
ّ
الحق ،الحسیب ،الحمیدَ ،
الرحمنّ ،
الر ّبّ ،
الحفِیّ ،
السالم ،المؤمن،
الرؤوفّ ،
الرقیبّ ،
الرازقّ ،
ال ّذاریّ ،
الرائیّ ،
المتکبر ،السید ،السبوح ،الشهید،
الجبار،
ّ
المهیمن ،العزیزّ ،
الصادق ،الصانعّ ،
الع ُف ّو ،الغفور ،الغنی ،الغیاث،
ّ
الطاهر ،العدلَ ،
الفاطر ،الفرد ،الف ّتاح ،الفالق ،القدیم ،الملک ،الق ّدوس ،القوی،
القریب ،القیوم ،القابض ،الباسط ،قاضی الحاجات ،المجید،
المولی ،الم ّنان ،المحیط ،المبین ،المقیت ،المص ّور ،الکریم،
الضر ،الوتر ،ال ّنور ،الوهاب ،ال ّناصر،
الکبیر ،الکافی ،کاشف ّ
البر ،الباعث،
الوارث،
الوکیل،
الوفی،
الواسع ،الودود ،الهادی،
ّ
ال ّتواب ،الجلیل ،الجواد ،الخبیر ،الخالق ،خیر ال ّناصرین،
ال ّدیان ،الشکور ،العظیم ،اللطیف ،الشافی.
توصیهی ما به کلیهی دری زبانها این است که در صورتی
که کدام مقام دولتی افغانستان یکی از این القاب خداوند را
بدزدد و آن را پیشوند نام خود کند ،این تخطی را به ریاست
اجرائیهی کاینات گزارش بدهند .ظاهرا تا دو-سه سال بعد،
کار به آن جاها خواهد کشید.
با احترام».

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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کروس :وظیفه من در ریال،
شرکت در حمالت نیست

توني کروس تابستان گذشته با قيمت 30
ميليون يورو از بايرن به ریال پيوست و خيلي
زود توانست خودش را با جو حاکم بر قهرمان
اروپا وفق دهد.
کروس به نسبت زمان حضورش در بایرن
مونیخ ،وظایف هجومی کمتری دارد و تقریبا
همیشه او را نزدیک به خط دفاعی م یبینیم.
او در همین رابطه به وبسایت فیفا گفت" :ما
معموال با سه مدافع مرکزی بازی م یکنیم و
من وظایف دفاع یتری به نسبت زمان حضورم
در بایرن دارم .به این پست عادت کرده ام
چرا که از ابتدای فصل در این منطقه بازی
م یکنم .م یتوانم بگویم که از پست جدیدم
لذت م یبرم .مسلم است که آنچلوتی در مورد
شرح وظایف جدیدم ،توضیحات کافی را به
من داده اما من با تکیه بر توانای یهای فردی
خودم در کنار توجه به توضیحات سرمربی،
توانستم به بازی در این منطقه عادت کنم.

سال به سال من از نیمه جلوی زمین به
سمت نیمه عقب زمین رانده شده ام .در
ریال ما با مهاجمان زیادی بازی م یکنیم و به
همین دلیل ترجیح م یدهم بیشتر در عقب
زمین حضور داشته باشم و بازیخوانی کنم.
در میانه زمین روی بازی تمرکز کرده و جریان
بازی را تحت نظر م یگیرم".
کروس در قستی دیگر از صحب تهای خود،
به تمجید از ریال مادرید پرداخت و گفت" :در
دوبی که بودیم من بیش از گذشته متوجه
شدم که ریال چه باشگاه بزرگی است .شاید
فکر م یکنید دوبی از آن دسته مکانهایی
است که از فوتبال کمتر صحبت م یشود اما
من هواداران پرشور و عاشقتر ،حتی به نسبت
مادرید و اسپانیا در آنجا دیدم .ریال افتخارات
ب یشماری در تاریخ خود کسب کرده و این
یکی از دالیلی است که این باشگاه در همه
جای دنیا هوادار دارد".



بونی :سیتی باید  11بازی بعدی را ببرد

شکست روز شنبه منچسترسيتي در زمين
ليورپول ( )1-2باعث شد تا اميدهاي اين
تيم ب راي کسب عنوان قهرماني ليگ برتر،
ک مرنگتر از گذشته شود.
 11هفته تا پایان لیگ برتر انگولیس باقی
مانده و منچستر سیتی با  5امتیاز اختالف
نسبت به چلسی در رده دوم جدول قرار دارد.
بازی روز شنبه چلسی به دلیل حضور این
تیم در فینال جام اتحادیه به تعویق افتاد و
در صورت برتری چلسی در این بازی عقب
افتاده ،فاصله دو تیم به  8امتیاز افزایش
خواهد یافت" .ویلفرد بونی" ،مهاجم ساحل
عاجی منچسترسیتی که در نقل و انتقاالت

زمستانی ،با قیمت  38میلیون یورو از
سوانسی به این تیم پیوست ،در همین رابطه
به خب رنگاران گفت" :شکست مقابل لیورپول
واقعا ناامید کننده بود .خودمان را به دردسر
انداختیم .حاال تنها یک راه ب رای قهرمان شدن
باق یمانده است؛ پیروزی در هر  11بازی آینده
و امید به امتیاز از دست دادن چلسی.
سیتی باید ببرد ،ببرد و ببرد .چارهای دیگری
نداریم و مجبوریم در این زمینه مثبت فکر
کنیم و هر  33امتیاز باقیمانده را کسب کنیم.
لحظات سختی را تجربه م یکنیم اما هنوز
شرایط م یتواند به نفع ما تغییر کند و باید
امیدوار بود".



دی ماریا را فروختند چون زشت بود

کارلس رکساچ ،بازیکن و مربي سابق بارسلونا
که هماکنون يکي از اعضاي مجموعه مديريت
ورزشي اين باشگاه است ،در مورد دليل جدايي
دي ماريا از ریال و رفتنش به منچستريونايتد،
ادعاي جالبي را مطرح کرد .انتقال آنخل دی
ماریا از ریال مادرید به منچستریونایتد که
تابستان گذشته و با قیمت  81میلیون یورو
انجام شد ،تعجب بسیاری از اهالی فوتبال
بخصوص هواداران ریال را باعث شد .کارلس
رکساچ در مصاحبه با نشریه "رجیو  ،"7در

مورد دلیل این انتقال عجیب گفت" :پرز به
بازار جهانی نگاه کرده و بهترینها را ب رای ریال
گولچین م یکند تا تیمش کهکشانی باقی
بماند و تحسین همگان را ب رانگیزد .م یدانید
که منظورم چیست؟ کریستیانو رونالدو پرچمدار
حال حاضر این باشگاه است ولی امثال دل
بوسکه و دی ماریا ،ب رای ماندن در ریال به
اندازه کافی خوشتیپ و زیبا نبودند .دی ماریا را
فروختند چون زشت بود .او با کروس و خامس
از لحاظ ظاهر ،تفاوت زیادی داشت".



واران میخواهد به منچستریونایتد برود

نشريات انگوليس ،بار ديگر شايعات مربوط
به جدايي رافائل واران از ریال مادريد را بازتاب
داده اند .رافائل واران ،مدافع جوان فرانسوی
ریال مادرید که تا سال  2019با این باشگاه
قرارداد دارد ،پس از راموس و په په ،مدافع
مرکزی سوم این تیم محسوب م یشود.
نیمکتنشینی او در زمان آمادگی راموس و
په په ،باعث شده بود که او چندی پیش در
مصاحبه با یک نشریه فرانسوی ،به جدایی
از ریال مادرید اظهار عالقه کند؛ هرچند

که در آخرین مصاحبه خود ،این شایعه را
تکذیب کرد .نشریه دیلی اکسپرس دیروز در
گزارشی ادعا کرده است که این بازیکن به
مدیر ب رنامههای خود ،خورخه مندس اطالع
داده است که شرایط پیوستن او به باشگاه
منچستریونایتد را بررسی کند .یونایتد حاضر
است ب رای جذب این مدافع آینده دار41 ،
میلیون یورو بپردازد اما به خوبی م یداند
که ب رای جدا کردن واران از ریال کار بسیار
دشواری پی شرو خواهد داشت.



منچسترسیتی خواهان جذب ایسکو

تيري هانري ،مهاجم سابق آرسنال عنوان
کرد که چلسي م يتواند در اين فصل،
سهگانه را کسب کند .چلسی موفق شد
یکشنبه شب اولین جام فصل را با پیروزی
 0-2مقابل تاتنهام به دست آورد .شاگردان
مورینیو پس از کسب جام اتحادیه ،حال
لیگ برتر و چمپیونزلیگ را پیش روی دارند
و هانری معتقد است که چلسی توانایی
کسب قهرمانی در هر دو جام باقی مانده
را دارد.
هانری در مصاحبه با اسکای اسپورتس

گفت" :فکر م یکنم چلسی م یتواند سهگانه
را به دست آورد .آنها کیفیت کافی ب رای
کسب هر  3جام را دارند .زمان همهچیز
را مشخص خواهد کرد ولی دیدار مقابل
پاریس سنت ژرمن ،مانع سختی ب رایشان
خواهد بود .خیلی دوست دارم که این دیدار
هر چه زودتر شروع شود .اگر آنها پاریس
سنت ژرمن را شکست دهند ،با موانعی مثل
بایرن ،ریال و بارسا روبرو خواهند شد .با این
حال فکر م یکنم پی اس جی مانع سختی
ب رای آنها خواهد بود".

منچسترسیتی
خواهان جذب ایسکو

منچسترسيتي قصد دارد ب راي خريد ايسکو ،هافبک ریال
مادريد پيشنهادي به اين باشگاه ارایه دهد.
عملکرد خیره کننده ایسکو در فصل جاری ،باعث شده تا
تیمهای بزرگ و متمول ،نظرشان به سوی هافبک اسپانیایی
جلب شود.
روزنامه دیلی اکسپرس گزارش داد که سیتی از عملکرد سمیر
نصری راضی نیست و در حالی که یوونتوس مدتهاست
منتظر فرصتی ب رای خرید هافبک فرانسوی است ،سیتیزنها
قصد دارند او را راهی تورین کنند و ب رای جایگزینی او ،ایسکو
را به خدمت بگی رند .گزارشها حاکی از آن است که پیگرینی
م یخواهد از زوج یحیی توره-ایسکو در خط میانی تیمش
استفاده کند.

کین :بخت با چلسی یار بود

هري کين ،ستاره جوان تاتنهام پس از شکست  0-2در فينال
جام اتحاديه مقابل چلسي ،عنوان کرد که شانس با چلسي
يار بوده است.
یکشنبه شب شاگردان مورینیو موفق شدند  0-2تاتنهام را
شکست دهند تا اولین جام فصل را در اختیار بگی رند .هر دو
گول چلسی با برخورد به بازیکنان تاتنهام به ثمر رسید که
روی گول اول ،ضربه جان تری پس از برخورد با هری کین وارد
دروازه شد .کین ،این شکست را بدترین روز زندگی اش نامید و
عنوان کرد که بخت با آنها یار نبوده است.
او گفت" :شکست ،بدترین حس دنیاست و مخصوصا در
فینالها و جامهای بزرگ ،اوضاع بدتر است .وقتی م یبینید
که در پایان ،چلسی جام را باالی سر م یبرد ،از درون آتش
م یگیرید .خیلی ناراحت کننده بود .همتیم یهایم تمام
تالششان را کردند و فکر م یکنم خوب بازی کردیم .در چنین
بازیهای بزرگی همیشه به شانس نیاز است و فکر م یکنم
چلسی امروز با دو گول که با برخورد به بازیکنان ما به ثمر
رسید ،خوش شانس بود".

تساوی ریال ،هوادار
بارسلونا را میلیونر کرد

يکي از هواداران بارسلونا که نتيجه هر  15مسابقه برگه
شرطبندي اين هفته خود را درست پيش بيني کرده بود ،ب رنده
 3.2ميليون يورو شد.
عجی بترین نتیجهای که در این هفته در فوتبال اسپانیا اتفاق
افتاد ،تساوی ریال مادرید مقابل ویاریال در سانتیاگو ب رنابئو بود.
ریال مادرید که از برتری  1-3بارسا بر گرانادا و نزدیکتر شدن
فاصله امتیازی این تیم باخبر بود ،نتوانست مقابل ویاریال به
برتری دست یابد و با تساوی  1-1متوقف شد.
این نتیجه دقیقا همان نتیجهای بود که ادواردو لوسیا،
پی شبینی کرده بود .او به واسطه پی شبینی درست نتیجه این
بازی و  14بازی دیگر 3.2 ،میلیون یورو ب رنده شد .پی شبینی
این نتیجه از آنجا عجیب به نظر م یرسد که ریال در این
فصل تا قبل از تساوی یکشنبه شب ،نتیجه مساوی در
کارنامه خود نداشت.

راکیتیچ :همهکاره بارسلونا
لوییس انریکه است

ايوان راکيتيچ ،تابستان گذشته از سويا به بارسلونا پيوست و در
هفتههاي اخير توانسته جايگاه ثابتي در ترکيب اين تيم پيدا
کند .راکیتیچ ،ستاره بارسلونا در بازی مقابل گرانادا بود که به
برتری  1-3کاتاالنها انجامید .این هافبک ارزشمند کروات،
یک گول زد و روی دو گول دیگر نیز نقش مهمی داشت.
او در مصاحبه با نشریه "اسپورتسکی نووستی" کرواسی و
در رابطه با شرایط کنونی خود در بارسلونا گفت" :وفق پیدا
کردن با شرایط بارسلونا خیلی هم سخت نبود .این باشگاه
سالهاست که فلسفه بازی مشخصی دارد و در طی این مدت،
تغیی رات اندکی را در سبک بازی این تیم شاهد بوده ایم .از روز
اولی که به بارسلونا آمدم به خودم ایمان داشتم و م یدانستم
که قادرم تمام توانای یهایم را در این باشگاه نشان دهم".
راکیتیچ در مورد فضای رختکن تیم گفت" :در بارسلونا یک
رئیس داریم و آن هم لوئیس انریکه است .او همهکاره تیم
از لحاظ فنی است و م یداند که کدام تصمیمات به سود تیم
است".
هافبک کروات بارسا در مورد سرنوشت قهرمانی اللیگا در این
فصل گفت" :فعال که ریال از ما جلوتر است ولی ما تنها به
نتایج خودمان فکر م یکنیم .باید در همه بازیها پیروز شویم
تا در صورت امتیاز از دست دادن ریال ،بتوانیم از این تیم پیشی
بگیریم .به اعتقاد من وقوع هر اتفاقی ممکن است".

ژیرو :از ونگر بخاطر اعتمادش متشکرم

بسياري از هواداران آرسنال ،اليويه ژيرو را
يکي از عوامل شکست تيم محبوشان
مقابل موناکو در ليگ قهرمانان م يدانند.
آرسنال هفته گذشته در حالی  1-3در زمین
خود مغلوب موناکو شد که ژیرو بخصوص
در نیمه اول ،فرصتهای گول مسلمی را
از دست داد .همین فرصتهای بعضا 100
درصدی که ژیرو خ راب کرد ،فشار انتقادات
روی او را به شدت افزایش داد؛ با این حال
آرسن ونگر یک بار دیگر به این مهاجم
فرانسوی اعتماد کرد و روز شنبه او را در
ترکیب اصلی تیمش مقابل اورتون قرار داد.

تصمیمی که جواب داد و ژیرو موفق شد
گول اولتوپچ یهای لندن را در برتری 0-2
بر اورتون به ثمر برساند .ژیرو در گفتگو با
خبرنگاران گفت" :آرسن ونگر به من شانس
دوبارهای داد تا بتوانم جب ران مافات کنم .از
او بخاطر اعتمادی که به من کرد ،متشکرم.
همه تیم مقابل اورتون مصمم به کسب
پیروزی بودیم .با هم متحد شدیم تا این
بازی را ببریم .از این پس فقط م یخواهیم
روی بازیهای بعدیمان تمرکز کنیم تا
بتوانیم حداکثر توانای یهایمان را در زمین
نشان دهیم".



بوسکتس:
امیدوارم ال کالسیکو تعیینکننده باشد

سرخيو بوسکتس که چند روز پيش قرارداد
خود با بارسلونا را تا سال  2019تمديد کرد ،در
نشستي خبري به سواالت خب رنگاران پاسخ
گفت .ریال مادرید یکشنبه شب در ب رنابئو
مقابل ویاریال با تساوی  1-1متوقف شد تا
فاصله بارسلونا با این تیم به دو امتیاز کاهش
یابد .بارسا روز چهارشنبه مقابل ویاریال باید
بازی برگشت نیمهنهایی کوپا دل ری را برگزار
کند؛ در حالیکه بازی رفت را  1-3پیروز شده
است .بوسکتس در همین رابطه به خب رنگاران
گفت" :واضح است که دیدار مقابل ویاریال
دشوار خواهد بود .در یک قدمی فینال و به
دنبال کسب نتیجه مطلوب هستیم .با دو
گول برتری به مصاف ویاریال خواهیم رفت.
آنها در اللیگا بخصوص ب رای ما دردسر
ایجاد کردند .امیدوارم که این برتری در بازی
رفت ،در بازی برگشت نیز تکرار شود".
بوسکتس در مورد تساوی یکشنبه شب
ریال مادرید مقابل ویاریال و الکالسیکوی

سه هفته بعد در نوکمپ گفت" :آنچه که
انتظار داشتم کسب پیروزی بارسا بر گرانادا بود
چرا که هنوز با ریال اختالف امتیازی داریم و
باید در هر مسابقه پیروز شویم تا زمانیکه ریال
امتیاز از دست م یدهد از آن استفاده کنیم .در
مورد الکالسیکو ،هنوز زود است که صحبت
کنیم؛ چرا که دو بازی دیگر تا آن روز در پیش
داریم .امیدوارم الکالسیکو ب رای ما تعیین
کننده باشد و بتوانیم با برتری در آن بازی از
ریال پیشی بگیریم .البته این مساله به خیلی
چیزها بستگی دارد و باید ببینیم شرایط دو
تیم تا آن روز چگونه خواهد بود".
بوسکتس در مورد صحب تهای کارلس
رکساچ در مورد پیتزا خوردن مسی و قوانین
سختگی رانه لوئیس انریکه نیز گفت:
"مسائلی که خارج از رختکن تیم مطرح
م یشود به ما مربوط نیست و به آنها اهمیت
نم یدهیم .رکساچ در این مورد نظر خودش را
گفته و اینها ب رای من مهم نیستند".



کارواخال :بارسلونا هم هفته پیش باخت

ریال مادريد با تساوي مقابل وياریال فاصله
 4امتيازي خوبي که با بارسلونا داشت را از
دست داد و حاال بارسا را در دو امتيازي خود در
جدول م يبيند.
این تساوی سبب شد تا بارسلونا که با شکست
از ماالگا کمی از قهرمانی ناامید شده بود ،بار
دیگر امیدهایش زنده شده و بیش از پیش
به الکالسیکوی سه هفته بعد در نوکمپ
امیدوار شود.
دنی کارواخال که یکشنبه شب در یک
صحنه ،توپ را از روی خط دروازه برگشت
داد و مانع باز شدن دروازه ریال شد به
خب رنگاران گفت" :ویاریال خیلی خوب بازی
کرد و تا لحظه آخر جنگید .در آن صحنه کار

خاصی نکردم و فکر م یکنم باید از عملکرد
کاسیاس که تقریبا اکثر موقعی تهای ویاریال
را به تنهایی ب یاثر گذاشت تقدیر شود".
کارواخال در مورد کاهش اخاالف امتیاز با
بارسا گفت" :از این مساله نگران نیستم .راه
درازی تا پایان اللیگا در پیش داریم  .همین
بارسلونا هفته گذشته مقابل ماالگا شکست
خورد .هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و
هی چکس نم یتواند بگوید که در ادامه کار
راحتی در پیش دارد .طبیعی است که در
بارسلونا روی الکالسیکوی برگشت حساب
کرده باشند .هنوز تا آنروز زمان باقیست  .ما
تنها به کسب سه امتیاز در بازیهای بعدی
م یاندیشیم".



آنچلوتی:
 2امتیاز اختالف با بارسلونا چیزی نیست

ریال مادريد در شبي که بازیکنانش فروغ
هميشگي را نداشتند ،در زمين خود مقابل
وياریال با تساوي  1-1متوقف شد تا فاصله
اين تيم با بارسلونا به  2امتياز کاهش يابد.
ریال ابتدا با پنالتی رونالدو پیش افتاد
اما دقایقی بعد در یک غافلگیری ،گول
تساوی را توسط جرارد دریافت کرد .کارلو
آنچلوتی سرمربی ریال مادرید در ختم بازی
به خبرنگاران گفت" :بازی دو نیمه متفاوت
داشت .نیمه اول خیلی کند بودیم و بیش از
اندازه توپهای بلند روی دروازه ویاریال ارسال
م یکردیم.
دلیلش این بود که توپ را خوب و سریع
به حرکت در نم یآوردیم اما در نیمه دوم
ریتم خوبمان را پیدا کردیم و تنها بخاطر
بدشانسی نتوانستیم از موقعی تهایمان
استفاده کنیم .به هر حال از این مسایل
در فوتبال اتفاق م یافتد .در مجموع بسیار
ب یدقت بازی کردیم 24 .شوت به سمت
دروازه زدیم اما تنها  7شوت داخل چهارچوب

بود".
آنچلوتی در مورد کاهش فاصله امتیازی با
بارسلونا به  2امتیاز نیز گفت " :با وجود این
تساوی ،فکر م یکنم تیم در حال بهتر شدن
است.
درست است که دو امتیاز حساس را از دست
دادیم اما همیشه گفته ام که سرنوشت
قهرمان اللیگا روز آخر مشخص خواهد شد.
دو امتیاز اختالف با بارسلونا چیزی نیست
اما باید آن را قدر بدانیم .خوشحالم که
همچنان صدرنشین هستیم".
کارلتو در مورد تنها بودن کروس در خط
میانی گفت" :لوکاس سیلوا در این بازی
همه تالشش را کرد تا مکمل خوبی ب رای
کروس باشد.
شاید در نیمه اول به ویاریال فرصتهای
بیشتری دادیم اما در نیمه دوم عملکرد
بازیکنان میانی ما به قدری بهتر شد که
ویاریال تنها دو بار توانست به محوطه
جریمه ما برسد".
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رییس جمهور:
مشکل آب آشامیدنی کابل رفع شود

اطالعات روز :رییس جمهور غنی
میگوید ،باید طرح آب آشامیدنی برای
شهر کابل آماده و مشکالت شهروندان
این شهر در این زمینه رفع شود .او افزود،
برای جلوگیری از کمبود آب آشامیدنی در
سالهای آینده در شهر کابل ،باید تدابیر
الزم گرفته شود و در مورد چگونگی
موجودیت آب در کابل جدید ،تحقیق شود.
نبود آب آشامیدنی صحی در شهر کابل
از مشکالت عمده به شمار میرود و در
حال حاضر اکثر شهروندان این شهر به
آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند.
شهروندان در اکثر مناطق شهر کابل از
آبهای آلودهی چاههای کمسطح ،جویها
و تانکرها استفاده میکنند که این مسئله
باعث بروز امراض گوناگون شده است.
از سوی دیگر ،نبود سيستم كاناليزاسيون
شهری و موجوديت چاههای فاضالب
غيرمعیاری در ساحات غيرپالنی ،آبهای
زیرزمینی شهر کابل را تا عمق  20متری
آلوده کردهاند .در همینحال ،شهروندان
کابل از طرح تازهی رییس جمهور برای
فراهمآوری آب آشامیدنی صحی استقبال
کرده و تأکید دارند ،رییس جمهور باید
برای حل این مشکالت توجه الزم را به
خرچ دهد.
کارشناسان مسایل صحی و شهروندان
کابل از حکومت تقاضا دارند ،برای
فراهمآوری آب صحی در زمینهی ایجاد
زیربنای آبرسانی از طریق ایجاد ذخایر
آب ،شبکههای انتقال آب و حفر چاههای

عمیق ،تالش کند .آنان همچنان تأکید
دارند ،اظهارات تازهی رییس جمهور در
حد شعار باقی نماند و برای رفع مشکالت
موجود ،عم ً
ال اقدام کند.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری دیروز
با نشر خبرنام های اعالم کرد ،اعضای
کمیسیون اصالحات و توسعهی شهری
در دیدار با رییس جمهور در ارگ ،گزارش
خود را از طرح پالنها و اقدامهایشان
در زمینهی بهبود محیط زیست کابل
ارائه کردند و گفتند ،با ایجاد کمیسیون
اصالحات و توسعهی شهری ،تداخل
وظیفهای از میان رفته و هماهنگی در امور
بیشتر شده است.
سپس رییس جمهور گفت ،ظرفیت داخلی
در بخش مهندسی بررسی شود تا بعد از
درک درست از ظرفیتها ،برنامههای
کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت
طرحریزی و تطبیق شود .رییس جمهور
افزود ،این نیز مشخص شود که در حال
حاضر ما ظرفیت مدیریت چگونه پروژهها
را داریم و در کدام موارد به کمکهای
خارجی نیازمندیم.
اشرف غنی گفت که باید برنامهی درستی
در مورد محیط زیست آماده شود و در
زمینهی چگونگی ازدیاد مناطق سبز در
شهر کابل کارهای بیشتری صورت گیرد.
او افزود ،نحوهی استفاده از کوههای کابل
بررسی شود و برای بهبود وضعیت ترافیک
و ترانسپورت شهری ،طرحهای اساسی و
منسجم روی دست گرفته شود.
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Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel

web: www.etilaatroz.com

والی قندوز 70 :جنگجوی داعش
از پاکستان وارد قندوز شدهاند

اطالعات روز :به دنبال توقیف تعدادی از دیپلماتهای افغانستان در
خیبر پشتونخوای پاکستان ،وزارت خارج ه سفیر پاکستان در کابل را برای
توضیحات در این زمینه احضار کرد .ظاهراً توضیحات سفر پاکستان در
این زمینه قناعتبخش نبوده و مسئوالن وزارت خارج ه دیروز گفتند ،باید
انگیزهی این کار به طور دقیق روشن شود.
شکیب مستغنی ،سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که
توضیحات سفیر پاکستان در کابل برای ما قابل قبول نبود و از وی
خواستیم که این موضوع را همهجانبه بررسی کند .چهار تن از دیپلماتهای
افغانستان به روز روز پنجشنبه هفتهی گذشته در ایالت خیبر پشتونخوای
پاکستان توسط پولیس این کشور برای چندین ساعت بازداشت شدند.
پس از آن ،وزارت خارجه به روز یکشنبه هفتهی روان سید ابرار حسین،
سفیر پاکستان مقیم کابل را برای توضیح دادن در این باره احضار کرد.
خلیل کرزی ،معین سیاسی وزارت خارجه اعتراض شدید و نگرانی
ت و این برخورد
حکومت را در مورد بازداشت دیپلماتهای افغان ابراز داش 
پاکستان را نقض آشکار اصول روابط دیپلماتیک دانست.
او از سفیر پاکستان مقیم کابل خواست که در این زمینه اعتراض شدید و
نگرانی جدی افغانستان را با مقامهای کشورش در میان بگذارد و انگیزهی
این کار را مشخص کند .کرزی در ادامه نگرانی جدی حکومت را مبنی
بر آزار و اذیت مهاجران افغان در پاکستان از سوی پولیس آن کشور نیز
مطرح کرد و خواهان توقف آن شد.
او گفت که تا زمان سفر هیأت افغانستان به پاکستان برای تفاهم در
زمینهی برگشت مرحلهوار مهاجران ،حکومت پاکستان روند اخراج اجباری
آنان را توقف دهد .بر اساس خبرنامهی وزارت خارجه ،سفیر پاکستان
مقیم کابل اطمینان داد که موضوعات یادشده را با مقامهای کشورش
در میان میگذارد .بر اساس آمارهای ارائهشده ،بیش از  24هزار مهاجر
افغان در چند ماه گذشته به دلیل آزار و اذیت از پاکستان فرار کردهاند.
از سوی دیگر ،مسئوالن وزارت مهاجران و عودتکنندگان کشور پیشتر
اعالم کردند ،پولیس پاکستان روزانه صدها خانوادهی افغان را به گونهی
اجباری اخراج میکند.
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عبداهلل در نشست شورای وزیران:

پروندهی نجیباهلل مسافر دوباره بررسی شود

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی دیروز در نشست شورای وزیران
خواستار بررسی دوبارهی حکم زندانیشدن
نجیباهلل مسافر ،عکاس مشهور کشور شد.
او از زندانیشدن مسافر ابراز تأسف کرد و
گفت ،هرچند دادگاههای کشور مستقل اند؛
اما ظاهراً قضیه طوری است که جرم را
کس دیگری کرده و جزای آن را شخص
دیگری میبیند.
عبداهلل افزود که چگونگی صادر شدن این
حکم ،نیازمند تحقیق حکومت است و در
مورد رهایی وی طبق قوانین اقدامهای
الزم روی دست گرفته میشوند .مسافر
از روز چهارشنبه هفتهی گذشته بدینسو
در زندان پلچرخی زندانی شده است .او
در سال  1385از یک مراسم ورزشی،
عکس گرفته بود و بعد عکسیرا که در آن
پ رسامیشدهی باسکتبال را به
دختران تو 
عنوان نماد ورزشی با خود حمل میکردند،

به یک شرکت تبلیغاتی فروخت.
سپس این شرکت با دستکاری در عکس
اصلی ،به جای توپهای باسکتبال ،لوگوی
شرکت اتصاالت را چسپاند و آن را منتشر
کرد .پس از نشر این عکس ،خانوادههای
این دختران شکایت کردند و بعد دادگاه
ابتدایی و استیناف کابل نجیباهلل مسافر
را ده هزار افغانی جریمه کردند و به دنبال
آن ،خانوادههای دختران هم از شکایت
خود گذشتند.
اما حال با گذشت  7سال ،دادگاهی در
کابل مسافر را در غیاب خودش به ششماه
زندان محکوم کرده است .این کار در چند
روز گذشته انتقاد نهادهای رسانهای ،از
جمله نی ،کمیتهی مصئونیت خبرنگاران،
اتحادیهی ملی ژورنالیستان و خبرنگاران
را به دنبال داشته است .این نهادها
زندانیشدن مسافر را ناعاالنه خواند ه و
خواستار رهایی بدون قید و شرط او شدهاند.

