پنج وظیفه برای
دیدار حیاتی غنی از امریکا

ش به
اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان ،در آستانهی نخستین سفرش رسمیا 
ت به ایاالت متحده قرار دارد .کاخ سفید میزبان او و عبداهلل عبداهلل،
عنوان رییس دول 
رقیب پیشینش که اکنون در حکومت وحدت ملی با او همکار است ،خواهد بود.
هردو رهبر ،میراث دار روابط پر فراز و نشیب افغانستان با ایاالت متحده هستند.
حامد کرزی ،رییس جمهور قبل از غنی ،روابط پر فراز و نشیبی با باراک اوباما،
رییس جمهور ایاالت متحده و تیم امنیت ملی او داشت .بیاعتمادی عمیق ،همراه با
انتقادهای علنی کرزی از سیاستهای ایاالت متحده ،برای افغانستان در زمینهی
تصور مردم و سیاست مداران امریکا و حسن نیت آنها نسبت...
صفحه4
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تالشهای افغانستان برای آوردن صلح ،زخمهای
مردم از پاکستان را تازه میکند
در ظاهر شمار زیاد مردم افغانستان از
تالشهای غنی برای آوردن طالبان بر سر میز
مذاکرهپشتیبانیمیکنند.
بعد از گذشت یک سال از دستآوردهای
طالبان در نبردهای متعدد ،حتا احتمال باز
کردن یک مجرای دیپلماتیک برای طالبان در
ی از مقامهای دولت افغانستان را
بیرون ،بسیار 
شگفتزده میکند و به آن به دیدهی یک تالش
تعیینکننده و جدی نگاه میکنند .اشارههای
مقامهای دولت افغانستان به این که یک دیدار
مقدماتی با طالبان در یک یا دو هفتهی آینده
اتفاق خواهد افتاد ،هواداران غنی را دلگرمتر
میکند...
صفحه3

مصارف گزاف ،برنامهها و سفرهای بدون دستآورد

سناتوران جدیدی که تازه به مجلس سنا معرفی
شدهاند ،برای آموزش ،تبادل تجارب و تداوی
برای سفر چهار روزه به هندوستان فرستاده
شدهاند .گفته میشود که مصارف عمومی این
سناتوران ،سهصد هزار دالر امریکایی شده که
از وجه کمکهای امریکا به پارلمان افغانستان
به مصرف رسیده است.
تعدادی از سناتورانی که به این سفر رفتهاند،
گفتهاند که در این سفر دستآورد الزم را
نداشتهاند و آموزشهایی که فرا گرفتهاند،
توسط آموزگاران افغانستانی...
صفحه4

خیابانآزاری زنان
در افغانستان

صفحه 2
/oursafiairways

زنان افغانستانی ،بدترین سرکوب و تحقیر را تجربه
کردهاند و امروزه ،هنوز سرکوب و تحقیر را متحمل
میشوند .از چند سال بدینسو نه تنها که از میزان خشونت
ی مردان کاسته نشده،
و بدرفتاری در برابر زنان از سو 
بلکه آزار و اذیت زنان بیشتر شده است .حتا مواردی
از بدرفتاری که قبال سابقهی چشمگیری نداشتند ،اکنون
صفحه5
به کابوسی برای زنان تبدیل شدهاند...
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یادداشتروز

عبداهلل:



صلح یکجانبه
یا باجدهی به طالبان؟



هادی صادقی

با طرح دور جدید گفتوگوهای صلح میان دولت افغانستان
و طالبان ،رسانههای پاکستانی از طرح واگذاری رهبری
برخی از وزارتخانهها و والیتها به طالبان خبر داده است.
این زمزمهها پیش از این نیز شنیده شده بودند .چند ماه
پیش در اوج کشمکشها بر سر معرفی کابینه ،بعضی
رسانهها دلیل تأخیر در معرفی کابینه را چانهزنی برای
سهیم کردن طالبان و حزب اسالمی در حکومت وحدت
ملی خوانده بودند و این زمزمهها پس از آن نیز هرازچند
گاهی بر سر زبانها میافتاد.
بحث دادن کرسیهای
صرف نظر از تأیید یا عدم تأیی ِد
ِ
دولتی به طالبان ،این یک واقعیت است که دولت افغانستان
تالش میکند با حفظ قانون اساسی ،حضور نیروهای
خارجی و سیاستهای کلی دولت ،از هر راه ممکن طالبان
را به روند مصالحه دعوت کند .دادن کرسیهای دولتی به
این گروه به عنوان یکی از این راهها از زمان رییس جمهور
کرزی تاکنون تعقیب شده؛ اما نتیجه نداده است .در بحث
مذاکرات صلح با طالبان و تالش برای آوردن آنها به میز
مصالحه ،شریک ساختن آنها در قدرت همواره یکی از
گزینهها بوده است .دولت افغانستان به منظور دست یافتن
به صلح ،به دادن یکی-دو وزارت به طالبان حاضر بوده
و در محاسبات سیاسیاش ،حلکردن مسئلهی طالبان در
بدل یکی-دو وزارت را بهصرفه و قابل قبول تشخیص
داده است؛ اما طالبان به این پیشنهاد راضی نبودهاند.
تغییر قانون اساسی ،خروج کامل نیروهای خارجی از کشور
و طراحی سیاست خارجی افغانستان بر اساس ترجیحات
سیاسی طالبان ،از خواستهای اصلی این گروه در روند
مصالحه بودهاند؛ اموری که برای دولت افغانستان اهمیت
حیاتی دارند و غیرقابل سازش پنداشته میشوند.
دادن دو یا چند وزارتخانه به طالبان ،مسئلهی امنیت
افغانستان را حل نمیکند و حکومت وحدت ملی نباید
دچار این کوتهنگری شود .حتا اگر این محاسبه را درست
بپنداریم ،با آنهم به ثمر رساندن پروسهی مصالحه را با
باجدهی و سهیم ساختن آنها در قدرت ،نباید تعقیب کنیم.
دادن کرسیهای حکومتی به طالبان ،به معنای باجدهی به
این گروه جانی و تروریست است .طالبان که در کشتن
مردم افغانستان و دهشتافگنی به هیچ چیزی احترام قایل
نیستند و همهروزه با حمالت انتحاری دسته دسته مردم
بیگناه را میکشند ،به هیچ عنوان شایستهی سهیمشدن
در قدرت نیستند .وجود این گروه در ساختار نظام و بدنهی
حکومت به هیچ عنوان مورد قبول مردم افغانستان نیست.
حتا اگر کرسیهای حکومتی به این گروه داده شوند ،باز هم
دست از دهشتافگنی و جنایت برنمیدارد .هیچ ضمانتی
وجود ندارد که این گروه در صورت سهیم شدن در قدرت،
دست از جنگ ،ترور و دهشتافگنی بردارد.
گذشته از آن ،طالبان ابزار استراتژیک پاکستان برای
بازی در افغانستان است .این گروه توسط آیاسآی و
نظامیان پاکستانی به وجود آمد و هم اکنون نیز از سوی
آنها تمویل و حمایت میشود .برنامههای نظامی طالبان
از سوی افسران آیاسآی تهیه و با کمک آنها در
افغانستان اجرا میشوند .به عبارتی ،پاکستان بازیگردان
اصلی معادلهی جنگ و صلح افغانستان است .از اینرو ،این
گروه عمال هیچ صالحیتی در معادلهی جنگ و صلح ندارد.
به همین خاطر است که روند مصالحهی دولت افغانستان
با این گروه به نتیجه نمیرسد .رییس جمهور کرزی نیز
در آخرین ماههای حکومتش در خصوص روند مصالحه به
همین درک رسیده بود؛ اینکه طالبان صالحیت مذاکره را
ندارند و برای پایان یافتن جنگ افغانستان و دست کشیدن
طالبان از شورش ،باید با پاکستان مذاکره کرد .بنابراین،
نمیتوان با دادن یک یا چند وزارت به طالبان ،به جنگ
افغانستان خاتمه بخشید و روند مصالحه را به نتیجه رساند.

طالبان با «آتشافروزی» به امتیاز نمیرسند

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت به طالبان هشدار داد ،با «آتشافروزی» به
امتیاز نخواهند رسید .او دیروز در نخستین سالروز
وفات محمد قسیم فهیم ،معاون اول ریاست
جمهوری پیشین گفت ،اگر مخالفان مسلح دولت
وارد گفتوگوهای صلح شوند ،ما از آن استقبال
میکنیم؛ اما در این مذاکرات هیچ معاملهای در
کار نخواهد بود.
رییس اجرایی افزود که در گفتوگوهای صلح
حقوق زنان معامله نمیشود و افغانستان به
روزهای تاریک گذشته نخواهد رفت .اما هشدار
داد ،اگر طالبان و گروههای تروریستی از جنگ
دست کشیدند و به معقولیت تن دادند ،از آن
استقبال میکنیم ،ولی اگر کسی آتشافروزی را
وسیلهای برای گرفتن امتیاز قرار دهد ،بداند که
به آن نخواهد رسید .رییس اجرایی پیشتر گفته

بود که مذاکرات صلح در آیندهی نزدیک با طالبان
آغاز میشود .اما با داغشدن موضوع مذاکرات صلح
با طالبان ،دو روز پیش گزارشهایی به نشر رسیدند
که در این مذاکرات برای طالبان  30درصد کابینه و
سه والیت پیشنهاد میشود .این موضوع رهبران
جهادی و نهادهای مدنی را نگرانی کرده است.
مقامهای حکومتی تا هنوز در این مورد جزئیات
نداده و جزئیات گفتوگوهای صلح با طالبان،
محرمانه نگهداشته شده است .اما رهبران جهادی
در مراسم دیروز بر روشن بودن گفتوگوهای صلح
و شفافیت آن تأکید کردند .پیش از این نیز رهبران
جهادی و نهادهای مدنی خواستار شفافیت در
گفتگوهای صلح با طالبان شده بودند.
دو روز پیش کمیتهی مشارکت سیاسی زنان از
سران حکوت وحدت ملی خواست تا در مذاکرات
صلح با طالبان دستآوردهای  13سال اخیر را

معامله نکنند .اما رییس جمهور و رییس اجرایی در
این زمنیه اطمینان داده و گفتهاند ،از دستآوردهای
 13سال اخیر در زمینههای مختلف قاطعانه حمایت
میکنند.
رییس اجرایی دیروز در مراسم درگذشت
مارشال فهیم گفت ،به هیچ قیمت ارزشها و
دستآوردهای ملت پایمال نمیشوند .مارشال
فهیم سال گذشته به تاریخ هجدهم حوت وفات
کرد و دیروز در سالروز درگذشت او ،رییس جمهور،
رییس جمهور پیشین ،کریم خلیلی ،یونس قانونی،
عبدالرب رسول سیاف و شمار دیگری از رهبران
سیاسی و جهادی حضور داشتند.
این افراد هرکدام به نوبهیشان مارشال فهیم
را توصیف کردند و او را شخصیت جهادی و
عدالتخواه کشور خواندند .عبدالرب رسول سیاف،
از فرماندهان جهادی در این مراسم به حکومت

وحدت ملی هشدار داد ،جلو برنامههای ضداسالمی
را در شماری از تلویزیونها بگیرد و در غیر آن،
مردم در این زمینه تصمیم میگیرند.
او همچنان از یک تلویزیونی خصوصی بهشدت
انتقاد کرد و گفت ،برای محدودکردن این برنامهها
اقدام شود .در این برنامه با تجلیل از زحمت خر
در زمان جهاد ،به گردن آن نامههایی آویزان شده
بودند .گردانندگان برنامه سوالی را مطرح کرده
بودند که چرا به این حیوان در حکومت هیچ پستی
داده نشده است.
همچنان سیاف از یک برنامهی فعاالن مدنی در
کابل نیز انتقاد کرد و گفت ،در آن به دین اسالم
اهانت شده است .فعاالن مدنی پیشتر برای محو
خشونت علیه زنان ،به عنوان همدردی با زنان،
چادری پوشیدند .آنان خواستار اقدام فوری حکومت
برای محو خشونت علیه زنان در کشور شده بودند.

سفر وزیر مهاجران و عودتکنندگان به پاکستان

اطالعات روز :سیدحسین عالمی بلخی ،وزیر
مهاجران و عودتکنندگان کشور در رأس یک هیأت
بلندپایهی دولتی برای حل مشکالت مهاجران
افغانستان مقیم پاکستان ،وارد اسالمآباد شده است.
بر اساس گزارشهای ارائه شده ،شماری از اعضای
مجلس نمایندگان نیز در ترکیب این هیأت شامل
اند .جلوگیری از اخراج اجباری پناهندگان افغانستان
در پاکستان ،آزار و اذیت آنان و بازداشت غیرقانونی

دیپلماتهای افغانستان در پاکستان از محورهای
اساسی بحث مقامهای دو کشور خواهند بود .تا
اکنون دهها نمايندهی مهاجران افغانستان از مناطق
مختلف پاکستان با وزير مهاجران در نشستهای
جداگانه مشکالتشان را مطرح کردهاند .پس از
حملهی مسلحانه بر یک مکتب نظامی در شهر
پشاور پاکستان که در آن حدود  135تن کشته
شدند ،آزار و اذیت مهاجران افغانستان در این

کشور شدت گرفت .در چند ماه گذشته بیش از
 24هزار مهاجر افغانستان از پاکستان به دلیل آزار
و اذیت پولیس این کشور ،مجبور به فرار شدهاند.
پیشتر مسئوالن وزارت مهاجران و عودتکنندگان
اعالم کردند ،پولیس پاکستان روزانه صدها مهاجر
افغانستان را به گونهی اجباری اخراج میکند.
پیش از این ،از بازداشت بیش از  3هزار مهاج ر
افغانستان از شهرهای مختلف پاکستان ،از جمل ه

پشاور ،خیبر پشتونخوا و کراچی گزارش شده بود.
در حال حاضر بیش از  ۱.۶میلیون مهاجر افغانستان
به طور قانونی و یک میلیون دیگر غیرقانونی
در پایتخت و شهرهای مختلف پاکستان به سر
ش شده است که حکومت پاکستان
میبرند .گزار 
بر مهاجران افغان فشار وارد میکند تا از برنامههای
تروریستی حمایت کنند و در غیر آن ،باید از این
کشور خارج شوند.

بوبرق در شهر قندوز
هشدار از قطعشدن آ 

اطالعات روز :نجیباهلل عمرخیل ،شهردار
والیت قندوز گفت ،باشندگان شهر این والیت از
بابت صفایی خانهها و خدمات شهری  100میلیون
افغانی قرضدار اند و اگر آنان این پول را پرداخت
نکنند ،برق و آبشان را قطع میکنیم .او افزود،
این مبلغ از  15سال به این طرف بر هزاران خانواده
باقى مانده و اکنون تعدادى از آنان پول را پرداخت
نمیکنند.

عمرخیل دیروز به پژواک گفت ،نفوس تخمينى
شهر قندوز  ۴۰۰هزار تن است و از این میان۷۰ ،
درصد آنها از شهرداری قرضدار اند .بر اساس
معلومات شهرداری قندوز ،پول صفایی و خدمات
شهرى هر منزل در شهر این والیت ،ساالنه دو تا
سه هزار افغانی میشود .مسئوالن این شهرداری
از نهادهای امنیتی خواستند ،در جمعآوری پول با
آنان همکاری کنند.

اما برخى از باشندگان قندوز گفتهاند ،بسياری از
خانوادهها تا هنوز از پول صفایی منازل و خدمات
شهرى اطالع ندارند.
به گفتهی آنان ،در این زمینه برایشان اطالعرسانی
نشده و در مدت چهارسال هنوز شهرداری از آنان
پولی طلب نکرده است.
در همین حال ،شماری از باشندگان دیگر قندوز از
مردم خواستهاند تا پول صفایی و خدمات شهری را

پرداخت کنند.
در همین حال ،شهردار قندوز گفت ،اگر باشندگان
این شهر پول صفایی و خدمات شهری را در وقت
معین آن پرداخت کنند ،برای آبادی و انکشاف شهر
قندوز گامهای اساسی برداشته میشوند .عواید
امسال شهرداری قندوز به بیش از  ۵۷میلیون
افغانی رسیده و عواید سال  1394آن ،بیش از ۱۰۰
میلیون افغانی پيشبينى شده است.

صدیقی :ادعای تازهی طالبان دور از واقعیت است

اطالعات روز :صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت
امور داخله اظهارات تازهی طالبان مبنی بر افزایش
شکنجهی زندانیان آنان در زندانهای کشور را رد
کرد .او دیروز گفت ،در زندانهای کشور قوانین
خاصی وجود دارند و مطابق آن با زندانیان برخورد
میشود .به گفتهی او ،کسی به اساس قانون ،حق
شکنجهی زندانیان را ندارد.

اما صدیقی هویت طالبان را برای مردم روشن
خواند و گفت ،آنان کودکان ،زنان و مردم بیگناه را
میکشند .او افزود ،طالبان اصال نباید این جرأت را
داشته باشند که از حقوق حرف بزنند .طالبان دیروز
با نشر اعالمیهای گفتند ،شکنجهی زندانیان طالب
در زندانهای کشور در حکومت جدید بیشتر شده
است.

بر اساس این اعالمیه ،شکنجهی زندانیان طالبان
در زندانهای افغانستان روی یک طرح منظم پیش
میرود .ذبیحاهلل مجاهد ،از سخنگویان طالبان از
دولت و نهادهای حقوق بشر خواست تا جلو
شنکجهی زندانیان طالب در زندانها را بگیرند.
او هشدار داد ،اگر در زمینه اقدام نشود ،طالبان
تصمیمهایی را روی دست میگیرند.

اما او در مورد این تصمیم جزئیات نداد ،ولی طالبان
در جریان سالهای گذشته برای رهایی افرادشان
بر زندانهای کشور حمله کردهاند .افراد این گروه
پس از رهایی از زندانها دوباره به خط جنگ
برگشتهاند .در همین حال ،شماری از شهروندان
از حکومت میخواهند ،برای جلوگیری از چنین
واقعات ،تدابیر را بیشتر کند.

در انتخابات روز دوم مجلس ،عبدالرووف انعامی منشی مجلس انتخاب شد

اطالعات روز :در دور دوم انتخابات هیأت
اداری مجلس نمایندگان ،منشی این مجلس
تعیین شد .اما هیچ یکی از نامزدان پست
معاونت دوم مجلس نمایندگان آرای الزم را به
دست نیاوردند .در انتخابات دیروز عبدالرووف
انعامی و سیداکرام برای منشیگری مجلس با
هم رقابت کردند و سپس آقای انعامی برنده
شد .غالم فاروق مجروح ،غالم سرور فایز،
فرهاد عظیمی و محمدعارف رحمانی بر سر

معاونت دوم مجلس با هم رقابت کردند؛ اما
هیچ یکی از آنان برندهی این پست نشدند.
در این انتخابات رحمانى  ٢٢راى ،عظيمى ٦٠
راى ،مجروح  ٦٠راى و فايز  ١٠راى کسب
کردند و سپس انتخابات بین مجروح و عظیمی
به دور دوم رفت.
در انتخابات دور دوم ،مجروح  ٥٩راى و
عظيمى  ٦١راى به دست آوردند و آرای
هیچ یکی از آنان شرایط تعیینشده برای

کسب معاونت دوم مجلس را تکمیل نکرد .به
دنبال آن ،عبدالرووف ابراهيمى ،رييس مجلس
گفت که قرار است امروز برای معاونت دوم،
چهرههاى جدیدی با هم رقابت کنند .اگر
امروز هم کدام نامزد موفق به گرفتن رای
نشود ،به اساس اصول وظايف داخلى مجلس
نمایندگان ،انتخابات ميان دو نامزدی که از
جملهی نامزدان سه روز گذشته آراى بيشتر را
به دست آوردهاند ،برگزار میشود .سال پنجم

دور شانزدهم شورای ملی به روز شنبه هفتهی
روان با حضور رییس جمهور افتتاح شد .مطابق
قانون اساسی ،پس از پایان رخصتی مجلس در
هر سال ،برای تعیین معاونان ،منشی و نایب
منشی مجلس انتخابات برگزار میشود .در
انتخابات هیأت اداری در دو روز گذشته ،معاون
اول ،منشی و نایب منشی مجلس تعیین شدند.
در حال حاضر صرف معاون دوم مجلس تعیین
نشده است.

عبداهلل :همه به نهالشانی فصل بهار توجه کنند

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
دیروز در نشست شورای وزیران بر شاندن
نهال در سراسر کشور در بهار سال جدید تأکید
کرد .او با اشاره به اینکه فصل نهالشانی در
روزهای آینده آغاز میشود ،گفت که توجه
وزارت زراعت ،شهرداریها در مرکز و والیتها
و شهروندان را در شاندن نهال و حفاظت از
درختان خواهانم.
محیط زیست در شهرهای بزرگ کشور ،از جمله
کابل ،به دلیل آلودگی هوا و نبود فضای سبز،
نگرانکننده است .کارشناسان میگویند که
نهالشانی ،سرسبزی و ساخت پارکهای جدید
در کشور باعث بهبود محیط زیست میشود.

انتظار میرود که در بهار سال نو نهالهای
زیادی در شهرهای کشور شانده شوند.
همچنان مسئوالن شهرداری کابل گفتهاند،
برای بهبود محیط زیست ،دوکانداران در مقابل
مکانهای تجارتیشان گل و نهال بشانند .اما
شهروندان برای شاندن نهال و گل در شهر
کابل و والیتهای کشور ،نیاز به حمایت مالی
دارند و آنان از حکومت حدت ملی خواستار در
این زمینه شدهاند.
در نشست دیروز شورای وزیران روی
موضوعات دیگر نیز بحث شده است .سرپرست
وزارت اطالعات و فرهنگ در این نشست در
مورد آثار باستانی مس عینک لوگر ،کاوشها

و حفریات جدی د معلومات داده است .او این
آثار تازه کشفشده را قدیمی و جزئی از تاریخ
تمدنی کشور خواند و گفت ،این آثار به دورهی
بوداییان برمیگردد .او گفت« :به اثر کاوشهای
وزارت اطالعات و فرهنگ ،معابد و آثار تازهای
کشف شده که برخی از آنها به موزیم ملی
انتقال داده شدهاند .باستانشناسان داخلی و
خارجی در این حوزه فعال اند و دوسال وقت
نیاز است تا کارها تمام شوند .برای حفاظت از
این آثار ،راهحل مناسب این است تا این آثار
به موزیم جمال آغهی لوگر انتقال داده شوند».
سپس صمدی ،نمایندهی شرکت برشنا از
وضعیت برق در کابل و همچنان نرخ برق و

اعتراض مردم والیت هرات به شورای وزیران
گزارش داد .او گفت ،به اثر برفکوچ و طوفان
شدید در سالنگها ،سه پایهی  ۲۲۰وات مکمل
تخریب و  ۴پایه خساره دیدهاند و کار برای
ترمیم این پایهها ادامه دارد.
او افزود که برای کوتاهمدت تا تعمیر بنیادی
پایهها ،با اعمار پایههای اضطراری ،بهزودی
پنجاه درصد مشکل برق کابل حل میشود.
سپس عبداهلل به شرکت برشنا هدایت داد تا
برای حل مشکل برق کابل هرچه عاجل اقدام
کند .او از شرکت برشنا نیز خواست که گزارش
مفصلی را در مورد برق هرات ترتیب کند تا
برای حل آن اقدام شود.

تالشهای افغانستان برای آوردن صلح،

زخمهای مردم از پاکستان را تازه میکند
نویسندگان :مجیب مشعل و اعظم احمد
برگردان :جواد زاولستانی
منبع :نیویارک تایمز

در ظاهر شمار زیاد مردم افغانستان از تالشهای غنی برای
آوردن طالبان بر سر میز مذاکره پشتیبانی میکنند.
بعد از گذشت یک سال از دستآوردهای طالبان در نبردهای
متعدد ،حتا احتمال باز کردن یک مجرای دیپلماتیک برای
ی از مقامهای دولت افغانستان را
طالبان در بیرون ،بسیار 
شگفتزده میکند و به آن به دیدهی یک تالش تعیینکننده
و جدی نگاه میکنند .اشارههای مقامهای دولت افغانستان
به این که یک دیدار مقدماتی با طالبان در یک یا دو هفتهی
آینده اتفاق خواهد افتاد ،هواداران غنی را دلگرمتر میکند.
اما از همین آغاز نگاه شکاکانه به تالشهای رییس جمهور
در میان مردم وجود دارد و در رابطه به شیوهای که برای
عملیساختن برنامههایش برگزیده ،موج بیاعتمادی عمیق
در جریان است .اشرف غنی برای آوردن صلح به شکل
مفرط در تالش به دست آوردن دل نظامیان پاکستان
شده است تا بر رهبران طالبان فشار وارد کنند که به
گفتوگوهای صلح بپوندند.
غنی در هفتههای اخیر برای پاکستان امتیازاتی قایل شده
که در زمان رهبری کرزی غیرقابل تصور به نظر میرسید
که راهاندازی عملیات علیه پیکارجویان بر اساس درخواست
پاکستان بخشی از آن است.
دیدن همهی اینها برای آن عده از مردم افغانستان
که پاکستان را دشمن شان میپندارند ،منظرهی
عصبانیکنندهای بوده است .برخی میپرسند که غنی چطور
توانسته است تاریخ دهههای اخیر مناسبات پاکستان را
که به توصیف یکی از مقامهای پیشین دولت افغانستان
«سانحهپذیر» بوده است ،نادیده بگیرد.
یکی از این منتقدان ،مشاور پیشین امنیت ملی ،رنگین
دادفر اسپنتاست .با آنکه او از گفتوگوهای صلح با طالبان
استقبال میکند ،اما گفت که او {غنی} همه چیز را بیش از
اندازه به پاکستان واگذار میکند .تسلیم کردن یک فرمانده
باالرتبهی طالبان پاکستانی و تعقیب طالبان پاکستانی
در خاک افغانستان بدون عمل متقابل از سوی پاکستان،
«تضرع و التماس مطلق است».
او در مصاحبهای گفت« :مشورهی من این است که محتاط
باشد».
به تاریخ  5فبروری ،عبدالرب رسول سیاف ،یکی از رهبران
مجاهدین ،نیز ،از خطرهای نزدیک شدن به پاکستان هشدار
داد.
و نیز کسانی وجود دارند که هنوز به صورت کل ،کنار
آمدن سیاسی با طالبان را زیر سوال میبرند .از آن جمع،
یکی امراهلل صالح ،رییس پیشین امنیت ملی ،است که در
این اواخر در صفحهی تویترش نوشت« :تقسیم دولت با
طالبان» صلح نخواهد آورد« .این کار منازعه را نهادینه
خواهد کرد».
با وجود این هشدارها ،غنی سرمایهی عظیم سیاسی را برای
انجام کاری که رییس جمهور پیشین از آن طفره رفت ،خطر

کرده است .بر اساس گفتههای نزدیکانش ،کرزی در رابطه
به نتیجهبخش بودن تالشهای اشرف غنی شک دارد ،اما
از آن پشتیبانی میکند .اقای کرزی سالها را در تالش
برای متقاعد کردن طالبان به مذاکره سپری کرد .بر اساس
بعضی گزارشها و برداشتهای رسمی ،پنج نمونه وجود
داشت که مقامها احساس کردند به یک نقطهی عطف
نزدیک میشوند.
آقای اسپنتا گفت« :در بعضی موارد ما خیلی نزدیک
میشدیم .این نخستین بار نیست که پاکستان وعده داده
اما به آن عمل نکرده است».
بر اساس گفتههای یک مقام کنونی و یک مقام پیشین ،در
ماه جون  ،2011حکومت افغانستان راه را برای پاکستان
که طالبان را به مذاکره حاضر کند ،هموار کرد .یک هئیت
به رهبری حامد کرزی با رهبران باالرتبهی غیرنظامی و
نظامی پاکستان ،به شمول یوسف رضا گیالنی ،نخست وزیر
آن زمان و جنرال اشفاق پرویز کیانی ،رییس ستاد ارتش که
وعده داد از رهبری شورشیان میخواهد که به گفتوگوهای
صلح بپوندد ،دیدار کرد.
در آن زمان ،یک جدول زمانی ترتیب شد ،اما بعد ،بر هم
خورد .به زودی پس از برگشتن این هیئت ،برهان الدین
ربانی که رییس شورای عالی صلح بود ،بر اثر یک حملهی
انتحاری کشته شد و تالشها برای آوردن صلح از مسیر
منحرف گردید .شماری زیادی در داخل و بیرون از دولت،
پاکستان را مظنون به دست داشتن در این حمله میدانستند.
آقای اسپنتا گفت که برای جان بخشیدن دوباره به تالشها،
حکومت پاکستان موافقت کرد که به هئیتی از امنیت ملی
افغانستان اجازه دهد که ریشههای این حمله را مورد تحقیق
قرار و بررسی قرار دهد .صالحالدین ربانی ،پسر برهانالدین
ربانی که پس از کشته شدن پدرش ،بر چوکی او نشست،
برای مالقات با مال عبدالغنی برادر فرستاده شد .مال
عبدالغنی برادر ،معاون رهبر طالبان بود که در قید پاکستان
به سر میبرد.
هیچ یک از این تالشها موفق نشد .آقای اسپنتا گفت که
هیئت بررسی و تحقیق استخبارات افغانستان با موانع روبرو
شد .و در عین زمان ،آقای ربانی با مال برادری روبرو شد
که در حالت نزدیک به بیهوشی قرار داشت .آقای ربانی
گفت که او قادر به برقراری ارتباط با مال برادر نبود .آقای
کرزی هردوی این رویدادها را به معنای دو رویی پاکستان
ترجمه کرد.
با اینحال ،شواهدی وجود دارد که پاکستان با حکومت
جدید افغانستان برخورد بهتری دارد .بخشی از این تغییر
به این دلیل اتفاق افتاده است که چین از پاکستان خواستار
مصالحه شده است .در ماههای اخیر چین آشکارا گفته است
که حاضر است که مذاکرات با طالبان را تسهیل و میزبانی
کند و حتا گزارش شده که از هئیتی از سوی طالبان در
بیجینگ میزبانی کرده است.
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دلیل دیگری که برای عالقهمندی بیشتر پاکستان گفته
شده ،غیبت کرزی است .پیش از آنکه کرزی دفتر ریاست
جمهوری را ترک کند ،پاکستان را مانند امریکاییها ،هدف
انتقادهای ویرانگرش قرار میداد .برخی حضور غنی را
فرصتی میدانند که پاکستان با افغانستان روابطش را از
سر گیرد.
رقیب زمان انتخابات غنی ،عبداهلل عبداهلل که اکنون بخشی
از حکومت است آشکارا با گفتوگو با طالبان موافق است.
اما همیشه اینگونه نبوده است :در سال  2011او تالشهای
ناکام را «درسی برای همهی ما دانست که دیگر خود را
بازی ندهیم که این گروه صلح میخواهند».
فراتر از مسایل سیاسی ،پس از سه دهه بحران ،خواست
مردم افغانستان برای صلح جدیست .رهبران نمیخواهند
طوری دیده شوند که آنان صلح نمیخواهند .حتا به نظر
میرسد که سیاف که سیاستهای غنی را «دیکتاتوری»
خواند ،آرام شده است .او در این اواخر در قصر ریاست
جمهوری با غنی دیدار کرد .این دیدارها بخشی از
تالشهای غنی اند تا پشتیبانی نخبگان سیاسی را برای
صلح به دست آورد.
یکی از مقامهای ارشد پیشین حکومت گفت« :فقط کسانی
مخالفت خواهند کرد که بیرون مانده باشند ».به دلیل
حساسیت موضوع او خواست که نامش افشا نشود.
دیده میشود که حتا کسانی که مخالف طالبان بودند مانند
غنی ،برای آغاز گفتوگوهای صلح آمادهاند.
عطامحمد نور ،یکی از فرماندهان پیشین مجاهدین و از
حامیان عبداهلل ،برای این تالشها عالمت موافقت نشان
داده است .نور کسیست که در زمان جنجالهای انتخاباتی
تهدید کرده بود که اگر غنی رییس جمهور اعالن شود ،او
حکومت موازی اعالن خواهد کرد.
در سال  ،2001پس از کشته شدن برهان الدین ربانی ،آقای
نور یکی از کسانی بود که گفتوگوی صلح با طالبان را
نکوهش کرد .اکنون نور در پاسخ به تماس تیلفونی ما گفت
که او از این مذاکره با طالبان برای آوردن صلح پشتیبانی
میکند.
او دربارهی گفتوگوهای صلح گفت« :من باور دارم که
منافع ما با پاکستان در تضاد نیست .سیاست من این است
که ما باید مناسبات خود را با پاکستان و کشورهای منطقه
بهبود بخشیم تا بر اثر آن ،بیاعتمادی از بین برود».
ظاهرا آقای نور یکی از اهداف سیاست در حال شکلگیری
پاکستان برای متنوع ساختن سرمایهگذاری اش در
افغانستان و بر رهبران کلیدی آن است .در سال ،2013
آقای نور یک دانشکدهی  18ملیون دالری را در دانشگاه
بلخ گشود که پول را پاکستان پرداخته بود.
او از حکومت پاکستان برای سرمایهگذاری  3ملیون
دالریاش برای ساختن دو دانشکدهی دیگر که قرار است
باقی پول آن را نیز بپردازد ،پیشاپیش سپاسگزاری کرد.

و خداوند هیچچیز را بدون حکمت نیافریده! گرچند واردشدن در این حوزه را
سخت میبینم؛ اما با اجازهی آنعده از دشمنان مردم افغانستان که فکر میکنند
دیگران هرکاری کردند ،اال و البد توهین به آنهاست .چند روز پیش ،شماری
از فعاالن مدنی دور هم جمع شدند ،چند دقیقه در مدار تسبیح غوطهور شدند و
خوب که عمیق رفتند به فکر ،تصمیم گرفتند که یک کار فوق بینظیر بکنند.
آنها احساس کردند که خر ،یکی از مخلوقات خداوند است ،درست همانگونه
که ما یکی از مخلوقات خداوند متعال هستیم .هرچند ما فاصله میان خود و
خر را چندین کهکشان نوری میبینیم؛ اما حقیقت این است که خر ،نشانهای
از خالق یکتاست.
حرف سر فعاالن مدنی بود .همان فعاالن مدنی ،سالها به چشم سر دیده بودند
که خر چه زحمتی میکشد و چه رحمتی بار میآورد برای ما آدمها! آب به
کوه باال میکند .سابق مرمی به کوه باال میکرد .خود ما را چقدر این طرف و
آنطرف میبرد .تمام اینزحمتها را یکی یکی از نظر گذراندند و به این نتیجه
رسیدند که باید از خر تقدیر کنند! البته یک جای کار این فعاالن مدنی ،اشکال
داشت .در افغانستان متأسفانه رسم است که مث ً
ال یک رهبر زور میزند میمیرد!
بعد مریدان و دوستدارانش ،عکس او را چاپ کرده ،برایش مراسم تقدیر و
نیکوداشت و سوگواری برگزار میکنند .البته در این اواخر ،تازه رواج شده که
از رهبر زنده هم تقدیر میکنند و مراسم گرامیداشت برپا کرده و در آن القاب
متفاوت و پوشالی را به رهبران خویش عطا میکنند .در این مراسم ،خود رهبر،
با ناز و کرشمه روی استیج آمده و دروغهای چندی برای هوادارانش تقدیم
میکند تا حس چکچک را در آنها برانگیختانده و هواداران هم شکمسیر
چکچک نموده ،رهبر را تشویق به دروغ و افترا میکند.
اما در برنامهی تقدیر از خر ،هرچند که افغانستان خر زیاد دارد ،همان فعاالن
مدنی ،هیچ خری را روی استیج نیاوردند تا برایشان سخنرانی کند .به جای
خود خر ،عکس خر را قاب کردند و پشت استیج چسپاندند ،گویا که کشور بیخر
شده و خران همه مرده! غافل از اینکه ،چیزی که زیاد است ،خر است .هرچند
که یکی از خران از این فعاالن مدنی شاکی شده و گفته که ما هنوز زندهایم؛
اما از ما به رسم مردهها تقدیر میکنند .این خر همچنان عالوه کرده که اگر
فعالیتهای مدنی اینگونه پیش بروند ،میترسم که تعداد زیادی از خرهای
کشور ،دوباره به صف دشمنان بروند و کشور دوباره در آتش بسوزد .اما یکی
از فعاالن مدنی در واکنش به سخنان این خر ،گفته که او خر است و خر چه
داند قدر حلوا و نمک؟
در همین حال ،شماری از کارشناسان ،البته خود آنها دوست ندارند مردم آنها
را فقط کارشناس بدانند ،دوست دارند مردم آنها را تنها انسانهای پاک و
برحق این سرزمین بخوانند و احترام کنند؛ گفته که این فعالیت مدنی نیست.
این توهین مستقیم به ماست! یکی از این کارشناسان اصرار داشت که ایکاش
روزی رییس جمهور را در کوتهی سنگی ببیند و در حضور او بگوید که فعاالن
مدنی را چه خدا زده؟ از ما چه بدی دیده که میروند از خر تقدیر میکنند؟ او
گفت ،فع ً
ال بزرگترین آرزویش این است که رییس جمهور این مسئله را برای
او واضح کند .هرچه اصرار کردیم که منظور فعاالن معدنی ،خرهای واقعی
نیست ،آنها کنایت ًا به ریش سردمداران مملکت خندیده؛ اما کارشناس محترم
و عالوت ًا تنها انسان صاف و صادق این مملکت ،دست از آرزویش برنداشت
که نداشت.
تفسیر و تشریحات زیادی در مورد این حرکت مدنی صورت گرفت .مث ً
ال
یکی ادعا دارد که سالهاست یک حلقهی مشخص ،همهچیز مملکت را در
ید واالی خود دارند ،از آرد و روغن گرفته تا تیل و زمین مردم! همیشه هم
نوید خوشبختی برای افغانستان را میدهند و میگویند که انشااهلل اینطور
خواهد شد ،انشااهلل آنطور خواهد شد و مردم به زندگی مرفه خواهند رسید.
اما متأسفانه ،هرچیزی که در اختیارشان قرار گیرد ،مصرف میشود ،الکن هیچ
نتیجهای برای زندگی مرفه و آرامش مردم ندارد .او میگوید که فعاالن مدنی
ننگرهار هم در اعتراض به همین مسئله ،از خر تقدیر کردهاند .چون واقع ًا دیده
میشود که یک خر ،به مراتب بیشتر از یک رهبر برای یک آدم عادی مفید
تمام میشود .خر در هر قدم زندگی ،در هر سختی و مشکل ،کنار صاحبش
ایستاد است و هر باری هم که روی دوشش گذاشته شود ،به قدر توان آن را
میبرد .اما رهبر کو؟ کدام رهبر در افغانستان بار را از روی دوش یک دهقان،
یک نجار ،یک آهنگر ،یک معلم یا کس دیگری برداشته؟ نه واقع ًا کدام رهبر؟
غیر از اینکه مدام برای مردم مزاحمت خلق میکنند .حتا در همین مورد هم
تصمیم دارند مزاحم فعاالن مدنی شوند .درست است که رهبران هم همیشه
بیکار و بیخار نیستند ،گاهی خدماتی بس بزرگ را انجام میدهند؛ اما فایده یا
ثمرهی خدمت را کسی بیرون از حلقهای خودش نمیبیند و نمیگیرد .ما که
یک جو از رهبران افغانستان سود ندیدیم ،حال آنکه ساالنه از یک خر ،هزاران
نوع بهره را میبریم.
به هر روی ،من شخص ًا طرفدار این هستم که چه آدم ،چه خر ،چه گاو ،چه
رهبر ،چه باسواد چه بیسواد ،هرکسی در هر مقامی که هست ،شاد و خرم باشد!
میدانم که این آرزویم شامل حال خران و گاوان نخواهد شد .شامل حال بقیه
که میشود ،نمیشود؟
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مصارف گزاف،
برنامهها وسفرهای
بدون دستآورد

پنج وظیفه برای دیدار حیاتی غنی از امریکا

از آنجایی که افغانستان در یک مقطع حساس قرار دارد ،رییس جمهور
باید از سفرش به واشنگتن بهترین استفاده را ببرد

بشیر یاوری

مهمترین نکته در پیوند به چنین مصارف گزاف و سفرهای
بدون دستآورد این است ،کسانی که در عرصهی مدیریتی
قرار دارند ،فاقد توانایی و انگیزهی سالم میباشند و توانایی
ترتیب و سازماندهی چنین سفرها را ندارند و نیز نظارت
از برنامهها صورت نمیگیرد .به همین خاطر ،چنین مصارف
گزاف و بیرویه از منابع مالی جامعه صورت میگیرد و
کوچکترین تأملی در مورد نتیجه و دستآورد آن صورت
نمیگیرد .هزینهی گزاف این سفر سناتوران ،یکی از صدها
مور د از سفرها و همایشهای پرهزینهی دیگر است.
سناتوران جدیدی که تازه به مجلس سنا معرفی شدهاند ،برای آموزش ،تبادل تجارب
و تداوی برای سفر چهار روزه به هندوستان فرستاده شدهاند .گفته میشود که مصارف
عمومی این سناتوران ،سهصد هزار دالر امریکایی شده که از وجه کمکهای امریکا
به پارلمان افغانستان به مصرف رسیده است.
تعدادی از سناتورانی که به این سفر رفتهاند ،گفتهاند که در این سفر دستآورد الزم
را نداشتهاند و آموزشهایی که فرا گرفتهاند ،توسط آموزگاران افغانستانی انجام شده
و بیشتر وقت آنها صرف معاینه و هواخوری گردیده است و به هریک از سناتوران
مبلغ  600دالر امریکایی هم پرداخت شده است.
هدف اصلیای که باید سناتوران برای کسب تجربه و آموزش به خارج از کشور
فرستاده شوند و آنها از نزدیک شاهد توسعه و پیشرفت کشورهای دیگر باشند و
تجربههای الزم را از سفرشان به دست بیاورند ،قابل توجیه میباشد .اما با توجه به
مصارف گزافی که این سفر سناتوران به هند داشته و برنامههای آموزشی ،بازدیدها
و مالقاتهایی که باید این سناتوران از جاهای دیدنی و با سناتوران هند میداشتند،
انجام نشده است.
آنگونه که تعدادی از این سناتوران گفتهاند ،وقت بیشتر آنها صرف تفریح شده
نتوانستهاند که با سناتوران هندی مالقات کنند ،نشان میدهند که مصارف گزافی که
این سفر سناتوران به هند داشته ،هی چ دستآوردی نداشته است.
مهمترین نکته در پیوند به چنین مصارف گزاف و سفرهای بدون دستآورد این
است ،کسانی که در عرصهی مدیریتی قرار دارند ،فاقد توانایی و انگیزهی سالم
میباشند و توانایی ترتیب و سازماندهی چنین سفرها را ندارند و نیز نظارت از برنامهها
صورت نمیگیرد .به همین خاطر ،چنین مصارف گزاف و بیرویه از منابع مالی جامعه
صورت میگیرد و کوچکترین تأملی در مورد نتیجه و دستآورد آن صورت نمیگیرد.
هزینهی گزاف این سفر سناتوران ،یکی از صدها مور د از سفرها و همایشهای
پرهزینهی دیگر است.
نکتهی مهمی که باید یادآور شد ،این است که عدم نظارت از چگونگی مصارف و
تطبیق برنامهها ،عالوه بر آنکه نشانی از ضعف و عدم توانایی مدیریتی میباشد،
گونهای از فساد اداری است که برنامهریزان و کسانی که در عرصهی مدیریت این
برنامهها قرار دارند ،نسبت به ضایع شدن امکانات ملی هیچگونه دغدغهای ندارند و
از فرصت که در اختیار دارند برای اندوختن سرمایه از منابع ملی استفاده میکنند.
آنچه که در طول سیزده سال گذشته از فساد گستردهی مالی در افغانستان از منابع
کشور و کمکهای جهانی نام برده میشود ،بیشترین آن توسط کسانی صورت
گرفته که از صالحیت در عرصهی مدیریتی و اداری کشور برخوردار بودهاند و در رأس
تطبیق برنامهها و پروژهها قرار داشتهاند.
بنابرین؛ برای اینکه فسادهای گسترده از درون نظام برچیده شود باید افراد شایسته
و متعهد در راس مقامهای بلند اداری و تصمیمگیری گرفته شود و بخش نظارتی در
تمام ارگانهایاداری فعال شود تا کارمندان و مدیران نسبت به وظیفه و کارکردشان
پاسخگو باشند .تا زمانیکه افراد خود را پاسخگو احساس نکنند و تطبیق برنامهها
براساس برنامه ریزی استوار نگردد ،روزنه فساد و حیف میل منابع مالی کشور باز
میباشد .بستن زمینههای فساد و سوء استفاده از درون نظام؛ یکی از اولویتهای مهم
مبارزه با فساد اداری و اصالحات میباشد که رهبری دولت باید نسبت به آن توجه
کنند .اگر در این عرصه محدودیت و نظارت الزم وضع نگردد روال فساد اداری و سوء
استفاده در دستگاه نظام همچنان ادامه مییابد.

براساس تمام برآوردها،
میزان تلفات نیروهای ملی
امنیتی افغانستان به اندازهی
قابل توجهی افزایش یافته
است و این مسئله همراه با
مسایلی چون میزان بلند
فرسایش [ترک نیروهای
امنیتی] ،نبود نظارت و توانایی
استخباراتی ،نبود پشتیبانی
هوایی ،نشاندهندهی آنند
که نیروهای ملی امنیتی
افغانستان در بهار آینده و
فراتر از آن وظیفهی سختی در
پیش رو دارند .در واقع ،انتظار
میرود طالبان در سال جاری
قلمرو بیشتری را تحت کنترول
شان قرار داده و قدرت مندتر
شوند.
اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان ،در آستانهی
ت به
ش به عنوان رییس دول 
نخستین سفرش رسمیا 
ایاالت متحده قرار دارد .کاخ سفید میزبان او و عبداهلل
عبداهلل ،رقیب پیشینش که اکنون در حکومت وحدت ملی
با او همکار است ،خواهد بود .هردو رهبر ،میراث دار روابط
پر فراز و نشیب افغانستان با ایاالت متحده هستند .حامد
کرزی ،رییس جمهور قبل از غنی ،روابط پر فراز و نشیبی
با باراک اوباما ،رییس جمهور ایاالت متحده و تیم امنیت
ملی او داشت .بیاعتمادی عمیق ،همراه با انتقادهای علنی
کرزی از سیاستهای ایاالت متحده ،برای افغانستان در
زمینهی تصور مردم و سیاست مداران امریکا و حسن
نیت آنها نسبت به این کشور ،گران تمام شد .نظر
به نظرسنجیهای اخیر ،افغانستان دیگر در جملههای
اولویتهای مهم سیاست خارجی ایاالت متحده نیست.
رییس جمهور غنی و تیم او وظیفهی کالنی پیشرو
دارند تا روابط میان دو کشور را که آسیب دیده است،
بهبود بخشیده و حسن نیت در ایاالت متحده نسبت به
افغانستان را احیا کند .عالوه بر بهبود روابط آسیبدیده،
هیات افغانستان باید در زمینهی به دست آوردن کمک
اقتصادی و تعهد امنیتی درازمدت از سوی ایاالت متحده
تالش کند .بدون اینها ،افغانستان به سرعت در هرج و
مرج فرو خواهد رفت و عواقبی برای کل منطقه خواهد
داشت .هزینهی انفعال ،بسیار بزرگتر از تعهد درازمدت به
صلح و ثبات خواهد بود.
به صورت مشخص ،غنی و هیأت همراهش باید برای
انجام پنج وظیفهی زیر تالش کنند.
 .1بازسازی تصویر افغانستان و روابط با
ایاالت متحده
کرزی در دور اول ریاست جمهوریاش برای غرب عزیز
بود .این احساس ناامنی و برخی از تاکتیکهای اشتباه
ریچارد هالبروک و تیمش در راستای سرنگون کردن
کرزی از کرسی ریاست جمهوری در جریان انتخابات
 2009بود که نارضایتی و بیاعتمادی عمیق را به بار آورد.
با انتقادهای شدید کرزی ،روابط دوجانبه به تنش گرایید
و توجه مردم امریکا به جنگ افغانستان و کمکهای
اقتصادی کمرنگ شد.
غنی و هیأت همراهش باید مردم و سیاستمداران امریکا
را متقاعد سازند که افغانستان ارزش جنگیدن را دارد و
فداکاریهایی که ایاالت متحده کرده است نباید بینتیجه
شود .منافع ملی امنیتی هردو کشور در معرض خطر قرار
دارند.
در ضمن ،افغانستان باید حضور دیپلماتیکش را در
واشنگتن و نیویارک ،با انتصاب دیپلماتهای شایسته
برای پیش برد این روابط استراتیژیک ،تقویت کند.
حضور دیپلماتیک کنونی بیعرضه ،ناشایسته و به شدت
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سیاسی است و در چند سال گذشته ،کار چندانی از پیش
نبرده است .افغانستان به یک تیم دیپلماتیک مؤثرتر در
واشنگتن و نیویارک ضرورت دارد.
 .2تأمین تعهدات امنیتی و کمکهای
اقتصادی درازمدت
غنی ،پس از این که قدرت را به دست گرفت ،فورا
موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی با ایاالت متحده و
موافقتنامه با ناتو را امضا کرد و حمایت مالی و کمک
فنی درازمدت به نیروهای ملی امنیتی افغانستان را به
دست آورد .با این حال ،مشکل اساسی ،در جزئیات است.
مسایل زیادی وجود دارند که باید با جزئیات برنامه ریزی،
اولویت بندی ،عملی و نظارت شوند.
براساس تمام برآوردها ،میزان تلفات نیروهای ملی امنیتی
افغانستان به اندازهی قابل توجهی افزایش یافته است و
این مسئله همراه با مسایلی چون میزان بلند فرسایش
[ترک نیروهای امنیتی] ،نبود نظارت و توانایی استخباراتی،
نبود پشتیبانی هوایی ،نشاندهندهی آنند که نیروهای ملی
امنیتی افغانستان در بهار آینده و فراتر از آن وظیفهی
سختی در پیش رو دارند .در واقع ،انتظار میرود طالبان در
سال جاری قلمرو بیشتری را تحت کنترول شان قرار داده
و قدرت مندتر شوند.
در ضمن ،رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته است و
افغانستان با یک بحران مالی مواجه است .بدون حمایت
مالی درازمدت ایاالت متحده ،افغانستان قادر نخواهد بود
تا [مصارف] تشریفات اداری و نیروهای امنیتیاش را
تأمین مالی کند و قادر نخواهد بود تا خدمات اولیه را ارائه
کند .افغانستان ،تا زمانی که اقتصاد زنده با درآمد پایدار
نداشته باشد ،به کمک مالی و اقتصادی ایاالت متحده
ضرورت خواهد داشت یا این که با خطر فروپاشی مواجه
خواهد شد.
 .3درخواست از امریکا برای ایفای نقش
قویتر در روند صلح
طرحهای متعدد صلح به کمک ایاالت متحده ،عربستادن
سعودی و پاکستان ،در افغانستان آزمایش شده است .همه
طرحها ناکام بوده اند .کرزی این ناکامیها را به نبود یک
اراده و تعهد سیاسی از سوی پاکستان و ایاالت متحده
نسبت داده است؛ اما حکومت کرزی ،به دلیل سوءمدیریت،
سیاستهای داخلی افغانستان و بازیهای دوگانهای تمام
طرفها ،سزاوار سهم مساوی از سرزنش است.
زمان آن فرارسیده تا از سیاست همدستی و دورنگی به
یک روند واقعی صلح حرکت کنیم ،روندی که در آن
عناصر آشتیپذیر طالبان به میز گفتوگوها آورده شده و
به آنها در دموکراسی افغانستان سهمی داده شود.
ایاالت متحده میتواند در آوردن یک صلح باوقار در
افغانستان نقش کلیدیای ایفا کند .به طور مثال ،این

کشور میتواند کمک شورای امنیتی سازمان ملل متحد
را در فراهم کردن فضای گفتوگوها در کشورهای سومی
به کار برد ،از طریق نشستهای سهجانبه بر همسایهها و
به ویژه بر پاکستان برای اعمال فشار کند تا به وعدههای
شان عمل کنند و سرانجام ،از ابزارهای درست نظامی
استفاده کند و مطمئین شود که فشار نظامی کافی بر
طالبان اعمال شده است تا به گتفگوهای صلح بپیوندند.
افغانستان و متحدانش چارهای ندارند ،جز این که برای
جنگ و صلح به صورت همزمان آماده باشند.
 .4درخواست از امریکا برای اعمال قدرت در
سیاست منطقهای
حکومت افغانستان ،با در نظرداشت آسیبپذیریهایش و
توپا میزند تا توسط
توازن نامساعد قدرت در منطقه ،دس 
همسایههایش جدی گرفته شود .ایاالت متحده میتواند
اعتبار بیاورد و بر دیگر کشورهای جنوب آسیا فشار
دیپلماتیک اعمال کند و آنها را وادار کند تا نگرانیها
و پیش نهادات افغانستان را جدی بگیرند.
به دنبال امضای موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی ،امضای
موافقتنامهی همکاریهای استراتیژیک با ایاالت متحده
و دیگر قدرتهای اروپایی و ناتو ،تا اندازهای در در روابط
افغانستان با همسایههایش قدرت نفوذ و وزن دیپلماتیک
به ارمغان آورده است.
غنی و هیات همراهش باید خواستار دخالت فعالتر ایاالت
متحده در روابط منطقهای شوند ،به ویژه در جاهایی که
قدرت دیپلماتیک و طرحهای امریکایی میتوانند سازنده
باشند.
 .5به دست آوردن کمکهای امریکا در تبدیل
کردن افغانستان به مرکز تجارت ،ترانزیت و
انرژی جنوب آسیا و آسیای مرکزی
ایاالت متحده میتواند با تعهد و اعمال فشارهای سیاسی
و اقتصادی برای پیش رفت برخی از پروژههای ترانزیتی،
تجارتی و انرژیکیای که از افغانستان میگذرند ،مانند
پروژهی  1000 TAPI، CASAو راه الجور ،نقش
بسیار مهمی بازی کند.
افغانستان در مرکز رشد آسیا قرار گرفته است و حجم
کالن تجارت هند ،چین ،پاکستان و کشورهای آسیای
مرکزی و نیازهای انرژیکی رو به افزایش اند .کوتاه ترین
و اقتصادی ترین راه میتواند راه افغانستان باشد .ایاالت
متحده میتواند به افغانستان در تحقق بخشیدن به این
دیدگاه و ساختن یک اقتصاد پایدار کمک کند.
نخستین سفر غنی به ایاالت متحده میتواند روابط
دوجانبهی هردوکشور را برای سالهای آینده شکل بدهد.
هیات همراه او میتواند از ظرفیتهای بالقوه این سفر
بهره برداری کامل کنند یا اجازه بدهد این سفر ،تعارف و
تشکر دیگری باشد.
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خیابانآزاری زنان در افغانستان
نعمت قربانی

یادداشتهایسخیدادهاتف

رسالهیحقالزنان

زنان افغانستانی ،بدترین سرکوب و تحقیر را تجربه کردهاند
و امروزه ،هنوز سرکوب و تحقیر را متحمل میشوند .از چند
سال بدینسو نه تنها که از میزان خشونت و بدرفتاری در
برابر زنان از سوی مردان کاسته نشده ،بلکه آزار و اذیت
زنان بیشتر شده است .حتا مواردی از بدرفتاری که قبال
سابقهی چشمگیری نداشتند ،اکنون به کابوسی برای زنان
تبدیل شدهاند.
خیابانآزاری ،با توجه به تغییرات اجتماعی سالهای اخیر،
یکی از همین پدیدههای نوپیداست که به قوت و قدرت
تمام ،زندگی در صحنهی عمومی را بر زنان تنگ کرده است.
پیامد این پدیده صرف ًا بازگرداندن زنان به محدودهی محصور
خانه و جلوگیری از حضور آنها در عرصهی عمومی است.
خیابانهای کابل ،بهترین صحنهی این پدیدهی زنستیز
است .آن چنانکه عابران و رهگذران در خیابانهای کابل
از دو دسته خارج نیستند :مردانی که با چشمان دریده و زبان
لجامگسیخته ،سایه به سایه دنبال زنان اند و زنانی که چونان
قربانیان بیدفاع ،خسته و درمانده میخواهند هرچه زودتر
خیابان را ترک کنند .خیابانآزاری چهرههای متنوعی دارد که
به صورت متلکگویی ،دستاندازی ،جوک و حملهی فیزیکی
خود را نمایان میکند .ماهیت همهی این گونههای بدرفتاری،
نگاه جنسیتی به زن و هدف آنها تسخیر تن زن است.
در جامعهی مردساالر و جنسیتزدهی افغانستان ،صحنهی
عمومی و به تبع آن ،خیابان ،قلمرو مردان بوده است .در
دورههایی هم زنان کمترین امکان حضور در این قلمرو را
نداشتند .اما در سالهای اخیر که با گشودگی عرصههای
عمومی در برابر زنان همراه بوده است ،چالش خیابانآزاری
جان تازه یافته است .طرز تلقی مردان از مناسبات عمومی زن
و مرد و بهخصوص جایگاه زنان در عرصههای عمومی ،به
این چالش دامن زده است .در این چالش ،مردان حضور زنان
در خیابان را تبدیل به دستمایهی سرگرمی و لذتبخشی
جنسی خود کردهاند .زنان در برابر این چالش ،هیچ راهی جز
این ندارند که یا به حصار خانه بازگردند و خیابان را به مردان
واگذارند ،یا در برابر این چالش بایستند و به مردان بقبوالنند
که خیابان فقط از آنها نیست و زنان نیز حق دارند در خیابان
حضور مصئون داشته باشند .بازگشت زنان به چهاردیواری
خانه ،امری محال است .حتا سرسختترین مخالفان حضور
عمومی زنان نیز نمیتوانند این رویا را در سر بپرورانند .آنچه
که بایستی انجام شود ،مصئونسازی خیابان است تا زنان
به خاطر حق حضور خود در حیات عمومی ،بازیچهی امیال
مردان نشوند.

در سالهای اخیر ،مسیر حرکت جامعه به سود زنان بوده
است .همین واقعیت نشان میدهد که چرا خیابانآزاری گرم
شده و رونق یافته است .زنان سرانجام از حصار خانه بدر
آمدند و این خودبهخود آنها را با موانع تازه روبهرو کرد؛ چرا
که مسیر آزادی زنان ،راه دشوار و پر از چاله و چالش است.
به این لحاظ ،میتوان پدیدهی خیابانآزاری را محصول این
گذار تلقی نمود .هر مرحلهی گذاری توأم با بحران است .عبور
از شرایط پیشین و تثبیت موقعیت نوین ،ساده و آسان نیست.
بهخصوص در جامعهی سنتی و بستهی افغانستان ،هر قدمی
در جهت پشت سر گذاشتن سنت ستبر مردانه ،با واکنشها و
سنگاندازیهایی مواجه است .اما وضعیتی که خیابانآزاری
را تبدیل به یک نورم عادی کرده است ،وضعیت عادی نیست
که زنان بتوانند آن را بپذیرند .بنابراین ،از این مرحله نیز
الجرم باید عبور کرد.
در گام نخست ،باید دید چه چیزی در زیر پوست جامعه است
که تردد در خیابان را برای زنان تبدیل به هفتخوان رستم
کرده است.
یکم .نگاه جنسیتی .یک علت مهم خیابانآزاری ،نگاه جنسیتی
است .مردان برای خودشان امتیازات و حقوقی قایل اند که
برای زنان آن را به رسمیت نمیشناسند .مردان در کوچه
و خیابان به زن مثل یک شی جنسی نگاه میکنند ،بدون
آنکه برای زن شخصیت انسانی و مستقل قایل باشند .در
این نوع نگاه ،زنان جنس لطیف و ضعیف به حساب میآیند.
در هردو حالت ،مردان به خودشان حق میدهند که این جنس
را تصاحب کنند .تا زمانی که این نگاه جنسیتی مردان نسبت
به زنان تغیر نکند و جنسیتزدگی هم از نوع خصمانه و هم از
نوع خیرخواهانهی آن از بین نرود ،آزار و اذیت زنان در خیابان
و همچنان خشونت در برابر زنان از سوی مردان ،ادامه دارد.
دوم .عادی نبودن روابط مردان و زنان .روابط میان زن و
مرد در افغانستان عادی نیست .انگار که مردان و زنان در
جزیرههای جداگانه بهسر میبرند .به صورت واضحتر ،امکان
و مفری برای اکثریت مردان جوان وجود ندارد تا هیجانات
خود را تخیله کنند .مثال هزینهی گزاف عروسی و رسوم
دستوپاگیر آن باعث میشود ،اکثر مردان بهموقع ازدواج
نتوانند .از همینروست که نگاه آنان به زنان ،مثل نگاه گربهی
گرسنه به گوشت است .جداسازی زنان از مردان در مکانهای
عمومی ،غیرعادی بودن روابط را تشدید میکند.
سوم .سنتها و نگرش جامعه .سنتهای موجود ،مردساالرانه
و زنستیزانه است .به فرهنگ تساوی و شأن انسانی و حقوقی
برابر زن و مرد اعتقادی ندارد .نوع نگاه این سنت به زن،
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همچون یک کاالست که جزو مایملک مرد است و تنها و
تنها مرد حق آن را دارد که تعیین کند چه چیزی برای زن
خوب است و چه چیزی بد .چه کاری باید بکند و چه کاری
نباید بکند ،چگونه بپوشد و در چه جاهایی حضور داشته باشد
و در چه جاهایی نمیتواند حضور داشته باشد.
مطابق این نوع نگرش ،چنانچه زن از خط و مرزیهای
که مرد برایش کشیده است ،عدول کند ،مستوجب هرنوع
برخوردی خواهد بود .مثال خیابان ،محلی به صورت سنتی
مردانه است و زن با حضور خود ،این سنت را نقض میکند.
زن با حضور خود در خیابان ،نه تنها حریم ملک مرد را
میشکند ،بلکه این کار را به نحو دلخواه و به طریقی میکند
که خودش میخواهد .با پوشش دلخواهش پا به کوچه
میگذارد و بدون همراهی محرمی ،طی طریق میکند .در
چنین وضعیتی ،زن در برابر سنت مردساالر ایستاده است و
طبیعی است تا این سنت مسلط است ،زن در خیابان مردانه،
مورد تعرض قرار میگیرد و بیدفاع میماند.
پنجم .انحطاط اخالقی .سکوت رایجترین پاسخ شهروندان
افغانستان در برابر خیابانآزاری است .در جامعهی دینی
افغانستان ،انتظار میرود ،اخالق و رویهی اخالقی خط مشی
و راهنمای افراد باشد .اما عم ًال در بسیاری موارد و بهخصوص
در مورد پدیدهی آزار زنان ،از اصول اخالقی کام ًال چشمپوشی
میشود .حتا آنانی که شاهد آزار و اذیت زنان از سوی مردان
بودهاند ،اغلب دست روی دست گذاشته و دخالت نکردهاند.
این سکوت و بیاعتنایی اخالقی ،آرام آرام خیابانآزاری را
تبدیل به یک رویهی عادی کرده است .حتا به زنان نیز یاد
داده شده است که اگر در خیابان یا در محیط عمومی دیگر
مورد آزار و اذیت قرار گرفتند ،یا حرفی را شنیدند ،بهتر است
سکوت کنند و از کنار آن رد شوند .خالی اخالقی و فقدان
حمایت قانونی باعث شده تا زنان از اعتراض حذر کنند.
اگر زن در یکی از خیابانهای کابل مورد آزار و اذیت قرار
میگیرد ،چنانچه واکنش نشان دهد ،کسانی که ناظر صحنه
هستند ،نه تنها حمایت نمیکنند ،بلکه حتا تقصیر را به گردن
خود زن میاندازند که چرا به این یا آن نحو خاص راه میرود،
لباس میپوشد و...
راه بیرونرفت از این مشکل ،اصالح و تعدیل سنتها و
عقاید نادرست در بارهی زنان و شأن آنها است .دولت با
مسئولیتپذیری بیشتر ،باید ضمانت قانونی دفاع از آزادی
گشتوگذار زنان را ایجاد کند .همچنان مسئلهی جنسیت
و نگاه جنسیتی باید به عنوان یک موضوع درسی به
دانشآموزان تدریس شود.

در مورد حقوق زنان ،هرکس نظری دارد و البته
خود زنان هم نظر دارند .نظر من این است که
این همه شعار دادن در مورد حقوق زن راه به
جایی نمیبرد .بهتر آن است که حقوق زن را
به صورت عینی و فهرستوار ذکر کنیم و در
راستای تحققشان از جان و دل بکوشیم .مثال:
 هر زن حق دارد در صورتی که هر سه انباقشفوت کرده باشند ،گریبان شوهر خود را بگیرد و
بدون لکنت زبان بگوید« :تا کی من تنها باشم؟»
 هر زن حق دارد همسرش زنان دیگر را دوستداشته باشد.
 هر زن حق دارد بینی داشته باشد و امتیازبریدن آن را فقط به شوهر یا برادر و پدر خود
بدهد.
ِ
همسران
 هر زن حق دارد علیه تبعیضهایی کهشوهر او علیه همسرش روا میدارند ،به محکمه
شکایت ببرد.
 هر زن حق دارد در تمام عمر خود هرگز پایخود را از حویلی خود بیرون نگذارد.
ِ
چادری خود را به
 هر زن حق دارد سوراخهایمیل و سلیقهی خود دیزاین نموده و آن سوراخها
را بزرگ و کوچک نماید.
 هر زن حق دارد در صورتی که مورد آزارخیابانی قرار بگیرد و احساس گناه کند ،این
احساس گناه را با لتخوردن در خانه از بین ببرد.
 هر زن حق دارد با نشان دادن چند تار موی خوداز زیر چادر ،برای چندین ماه سوژهی سخنرانی
برای روحانیون و وعاظ محترم فراهم نماید و در
بدل این همکاری ،رضایت وجدان حاصل نماید.
 هر زن حق دارد وسایل صداخفهکن در کفشخود نصب نماید ،تا مردان را از الهامات پلیده
محروم بسازد.
 هر زن حق دارد با مردی که پدر یا برادرشبرگزیده ،ازدواج نموده و سهم خود را در دفاع از
حریم مقدس عنعنات کشور ادا نماید.
 هر زن حق دارد بدون واهمه و تشویش ،ازهمهچیز بترسد و در هیچ حالی احساس امنیت
نداشته باشد.

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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اینیستا :افتخار میکنم
سالها کنار ژاوی بازی کردهام

بارسلونا روز یکشنبه با شکست دادن
رايووايکانو ،از غفلت ریال استفاده کرد و پس
از  127روز به صدر جدول الليگا رسيد.
ریال مادرید در طی  7روز 5 ،امتیاز از دست
داد و بارسا با دو برد توانست جای این تیم
در صدر جدول را اشغال کند .در بازی روز
یکشنبه ،ژاوی و اینیستا پس از چند هفته
بار دیگر زوج خط میانی بارسلونا را تشکیل
م یدادند .این دو بازیکن از سال  2002در
کنار یکدیگر در بارسا و تیم ملی اسپانیا
بازی م یکنند اما ژاوی در این فصل با آمدن
راکیتیچ ،جایگاه ثابت خود در ترکیب بارسلونا
را از دست داده است.
اینیستا در همین رابطه به مارکا گفت :برخی
مواقع این مساله که به زودی دیگر من و ژاوی
دیگر نم یتوانیم کنار هم بازی کنیم را حس

م یکنم .حتی در این فصل هم خیلی در
کنار یکدیگر قرار نگرفتهایم .افتخار م یکنم
که ب رای سالها کنار ژاوی بازی کردهام .او
نه تنها بازی را ب رای من آسانتر م یکند که
باعث روانتر شدن حرکت تیمی نیز م یشود.
بازی کنار ژاوی ،به من و سایر بازیکنان حس
خوبی م یدهد .با او همه چیز بهتر پیش
م یرود.
اینیستا در مورد صدرنشین شدن بارسا پس از
مدتها در اللیگا گفت :باالتر از صدرنشینی،
حس بازیکنان پس از هر بازی اهمیت دارد.
پس از پیروزی بر رایووایکانو ،همه در رختکن
حس خوبی داشتیم .البته هنوز سه ماه تا
پایان فصل باق یمانده است .درست است
که این مدت زمان ،خیلی طوالنی نیست اما
مهمترین مقطع فصل به حساب م یآید.



دی متئو :امیدوارم
امروز بهترین روز ریال نباشد

شالکه امروز در شرايطي در ورزشگاه برنابئو
بازي برگشت مرحله يک هشتم نهايي ليگ
قهرمانان را مقابل ریال برگزار خواهد کرد که
در بازي رفت ،شکست  0-2را تجربه کرده
است .دی متئو که سابقه قهرمان کردن
چلسی در چمپیونزلیگ را در کارنامه دارد ،از
اکتبر  2014به سرمرب یگری شالکه منصوب
شد و تا بدینجا ،نتایج تقریبا خوبی نیز با
این تیم کسب کرده است.
او در رابطه با بازی امروز مقابل ریال مادرید
به خبرنگاران گفت :ب رای اینکه بتوانیم
مقابل تیمی مثل ریال نتیجه خوبی
کسب کنیم ،باید نمایشی کامل داشته
باشیم و همچنین امیدوار باشیم که امروز
بهترین روز ریال نباشد .اگر اینگونه شود،

م یتوانیم به نتیجهای مثبت فکر کنیم.
ما گروه خوبی هستیم و بازیکنان ،انگیزه
باالیی ب رای پیشرفت دارند .این مساله بسیار
مهمی است .نمی دانم سابقه حضورم در
چلسی و قهرمانی در این تورنمنت ،چقدر
در بازی امروز به من و تیمم کمک خواهد
کرد .حداقل اینکه آن تجربه به من ب رای
آماده کردن هر چه بهتر تیم کمک کرده
است .من در لیگ قهرمانان چه به عنوان
بازیکن و چه به عنوان مربی ،حضور داشته
ام .تفاوت زیادی بین لیگ قهرمانان و لیگ
داخلی وجود دارد .در لیگ قهرمانان ،تیمها
مقابل شما متفاوت با تیمهای بوندسلیگا
بازی م یکنند .در مجموع ،همه چیز در
سطح دیگری است.



آنچلوتی :بخاطر الکالسیکو باید شالکه و
لوانته را ببریم

ریال مادريد پس از کسب دو نتيجه ضعيف
در الليگا و واگذاري صدر جدول به بارسلونا،
امروز بايد بازي برگشت خود در يک هشتم
نهايي ليگ قهرمانان را مقابل شالکه برگزار
کند .بازی رفت دو تیم با برتری  0-2ریال
خاتمه یافته و این تیم ،شانس بسیار باالیی
ب رای صعود به مرحله بعد دارد.
کارلو آنچلوتی سرمربی ریال مادرید ،در
نشست خبری این بازی در پاسخ به سوالی
در مورد علت اصرار بر حضور ثابت بیل ،بنزما
و رونالدو در هر مسابقه گفت :تا زمان یکه
این سه بازیکن آماده باشند ،حضورشان در
ترکیب ثابت غیرقابل بحث و حتمی است.
این سه بازیکن شناسنامه ریال هستند و من
قصد ندارم هویت تیمی خودمان را عوض
کنم .بازی با این شیوه ب رای تیم راحتتر
است .در تیم یک افت عمومی را شاهد
هستیم و مشکل ما بخاطر کم کاری این
سه مهاجم نیست .در چند بازی اخیر ،کمک
زیادی به خط حمله از سوی سایر بازیکنان
شاهد نبودیم .سرمربی ریال در مورد عملکرد
ضعیف بیل در گولزنی ( 1گول در  8بازی) و
اینکه نباید مهاجم دیگری به جای وی بازی
کند گفت :به عقیده من نه تنها بیل ،که
رونالدو ،بنزما و همه بازیکنان باید بهتر شوند.
مشکل تیم ما ،مشکل یک یا دو بازیکن
نیست؛ همه بد بازی م یکنند .خود بیل نیز
بدون شک از عملکردش راضی نیست ولی
سخت در تالش است تا این مشکل را حل
کند .کارلتو در مورد صحب تهایی که پس از
شکست مقابل بیلبائو در رختکن انجام داد
گفت :باید ب رای بازیکنانم توضیح م یدادم
که در مورد بازی و مشکالتی که در زمین
داشتیم ،چه عقیدهای دارم .فکر م یکنم همه
در رختکن با من موافق بودند و صحب تهای

مرا درک کردند .مشکالت واضحی داریم و
فکر م یکنم هر بازی م یتواند گزینه خوبی
ب رای بهتر شدن و حل مشکالت باشد.
آنچلوتی در مورد مشکل اصلی ریال گفت:
انجام حرکات اضافه و سرعت تیمی پایین.
زمان یکه باید توپ را سریع به چرخش در
بیاوریم ،موفق به انجام این کار نم یشویم.
حرکات انف رادی زیادی در تیم دیده م یشود.
مدت زمان بین تصمیم ب رای پاس دادن و
عمل یکردن این تصمیم ،بیش از اندازه
طوالنی است.
سرمربی ایتالیایی ریال در مورد ال کالسیکوی
 22مارچ در نوکمپ گفت :پیش از این بازی،
دو بازی با شالکه و لوانته در پیش داریم.
اینکه در این دو بازی چگونه ظاهر شویم
و واکنش ما چگونه خواهد بود ،در عملکرد
ما روز بازی با بارسلونا تاثیر زیادی خواهد
گذاشت .اگر در این دو بازی پیروز شویم،
با اعتماد به نفس و اطمینان بیشتری به
نوکمپ خواهیم رفت.
کارلو آنچلوتی در مورد احتمال حضور راموس،
مودریچ و خدی را در بازی امروز گفت :مودریچ
و خدی را امروز ب رای دقایقی بازی خواهند کرد.
مودریچ نه از ابتدا اما فکر م یکنم حدود 30
دقیقه بازی کند .او بازیکن مهمی ب رای
ما محسوب م یشود .بازیکنی که کمک
م یکند تا بیشتر از همیشه حفظ توپ کنیم.
راموس اما در بازی امروز حضور نخواهد
داشت .او باید تا بازی با لوانته(یکشنبه آینده)
منتظر بماند.
در این نشست ،کارلو آنچلوتی هرگونه
احتمال حضور اودگارد در بازی مقابل شالکه
را رد کرد و عنوان داشت که او ب رای تیم دوم
ریال خوب بازی کرده و فعال ب رای آن تیم
بازی خواهد کرد.

لوکاس سیلوا :نمیخواهیم
شالکه سورپرایزمان کند

لوکاس سيلوا ،حريد برزيلي جديد ریال مادريد معتقد است که
ریال ب راي خروج از بحران بايد بيشتر تالش کند و بازیکنان
بايد دوندگي خود را بيشتر کنند.
سیلوا به نمایندگی از سایر بازیکنان ریال ،دیروز در نشست
خبری بازی با شالکه شرکت کرد و به سواالت خب رنگاران پاسخ
گفت .او که پس از  4بازی ب رای ریال ،مورد انتقاد کارشناسان
قرار گرفته است ،در مورد شرایط ریال و افت محسوس این تیم
گفت :واضح است که در بهترین فرم خودمان قرار نداریم .باید
بیشتر تالش کرده و در زمین بیشتر بدویم .اینگونه م یتوانیم
باز هم به مسیر موفقیت و پیروزی برگردیم.
سیلوا در مورد بازی امروز مقابل شالکه گفت :مثل همیشه
بازی دشواری پی شرو داریم .بخاطر برتری  0-2بازی رفت ،از
شانس بیشتری ب رای صعود برخورداریم اما باید از همان ابتدا
بازی را قدرتمندانه شروع کرده و با زدن یکی دو گول ،شرایط
را ب رای خودمان سادهتر کنیم تا خیالمان از بابت صعود راحت
شود .نم یخواهیم شالکه ما را سورپ رایز کند.
اگر بازی به من برسد ،سعی م یکنم بهترین بازی خودم را
انجام دهم .در آرامش قرار دارم و به خودم هم مطمئن هستم.
دوست دارم اولین پیروزی در لیگ قهرمانان در ب رنابئو را جشن
بگیرم.

کاسیاس :فقط ریال میتواند
از قهرمانیاش دفاع کند

ايکر کاسياس که در اين فصل بار ديگر به ترکيب ثابت ریال
مادريد بازگشته با اميدواري زيادي به تکرار قهرماني ریال در
چمپيونزليگ نگاه م يکند.
ریال مادرید فصل گذشته پس از  14سال قهرمان اروپا شد و
امسال نیز از بختهای مسلم تکرار این عنوان قهرمانی به
حساب م یآید .مسالهای که پس از سال  1990دیگر اتفاق
نیفتاده و جز میالن ،هیچ تیمی نتوانسته از عنوان قهرمانی
خود دفاع کند.
ایکر کاسیاس در همین رابطه به وبسایت ریال مادرید گفت:
تنها تیمی که م یتواند دو بار متوالی در چمپیونزلیگ قهرمان
شود ریال مادرید است .ما سال گذشته قهرمان این جام شدیم
و م یدانیم که تکرار این عنوان تا چه اندازه دشوار است .اما چرا
که نه؟ اگر تیمی وجود داشته باشد که بتواند از قهرمانی خود
دفاع کند ،آن تیم ریال مادرید است.
ما سال گذشته با غلبه بر تیمهایی قهرمان اروپا شدیم که در
فصول گذشته ،بارها ب رای ما دردسرساز شده بودند .ریال ترکیبی
از بازیکنان جوان و باتجربه است .رمز تکرار عنوان قهرمانی،
اتحاد و ایمان است .ما تیمی قدرتمند در اختیار داریم و انگیزه
و تجربه باالیی نیز در بازیکنان م یبینم.حتی بیشتر از سال
گذشته و فصول قبل.

داوید لوئیز :مورینیو،
خیلی هم خاص نیست

داويد لوئيز ،مدافع پاريس سنت ژرمن ،معتقد است ژوزه مورينيو،
سرمربي چلسي ،چندان هم خاص نيست.
لوئیز که در تابستان گذشته با انتقالی  50میلیون یورویی
از چلسی به پاریس سن ژرمن پیوست ،چهارشنبه شب به
استمفوردبریج برمی گردد تا در دیدار برگشت مرحله یک هشتم
نهاییچمپیونزلیگ به میدان برود.
لوئیز که فصل گذشته با حضور مورینیو در چلسی ،نیمکت
نشین شده بود ،در گفتگو با اکیپ گفت:مورینیو ب رای شما خاص
است ،نه ب رای من .من دوران فوق العادهای در چلسی داشتم و
جامهای زیادیبه دست آوردم .در آنجا خیلی خوشحال بودم.
آنها فصل فوق العادهای را پشت سر م یگذارند؛ خیلی خوب
دفاع م یکنند و بازیکنان فوق العادهای دارند اما فراتر از همه،
من تیمم را م یشناسم .ما تالش م یکنیم تا در آنجا گول
بزنیم و همان طور که م یدانیم ،بازی کنیم.
ما ب رنامه بازی خیلی خوبی داریم و م یخواهیم به بهترین
شکل بازی کنیم؛ هر دو تیم امکان صعوددارند.
دیدار رفت دو تیم در پارک دو پ رنس ،با تساوی  1-1به پایان
رسید؛ نتیجهای که شانس صعود چلسی به مرحله بعد را
افزایش داده است.

سیمئونه :اتلتیکو در کورس
قهرمانی اللیگا نیست

ديگو سيمئونه ،سرمربي اتلتيکومادريد
عنوان کرد که تيمش در کورس قهرماني
الليگا حضور ندارد و رقابت سختي با
والنسيا و سويا ب راي کسب سهميه پيش
رو دارند.
مدافع عنوان قهرمانی این شانس را داشت
که با کسب پیروزی مقابل والنسیا ،خود
را به  5امتیازی صدرنشین یعنی بارسلونا
برساند ولی  1-1مقابل شاگردان نونو
سانتو متوقف شد .این نتیجه  ،شاگردان ال
چولو را تنها  1امتیاز باالتر از والنسیا قرار
م یدهد و سیمئونه معتقد است که هدف
آنها ،کسب سهمیه لیگ قهرمانان است.

او گفت :ب رای شما (خبرنگاران) ،با گفتن
اینکه ما در کورس قهرمانی هستیم ،تیتر
اول درست نخواهم کرد .لیگ طوالنی
است و حریف ما در حال حاضر ،والنسیا و
سویا هستند ،هی چکدام از آنها نتوانستند
در دو بازی آخر ما را شکست دهند.
سیمئونه درباره دیدار مقابل والنسیا گفت:
نیمهی اول خیلی خوب کار کردیم .به
خوبی آنها را پرس کردیم و بازی را در
زمین آنها انجام دادیم .با این حال ،نیمه
دوم اینطور پیش نرفت .در میانههای زمین
دیگر تصاحبی نداشتیم و والنسیا کنترل
بیشتری روی توپ و میدان داشت.



بونی :توره من را قانع کرد به سیتی بیایم

ويلفرد بوني ،مهاجم منچسترسيتي عنوان
کرد که يحيي توره ،نقش کليدي در انتقال او
به سيتي داشته است .مهاجم سابق سوانسی
با  39میلیون یورو راهی ورزشگاه اتحاد شد
و حاال ب رای رقابت با چلسی در لیگ برتر و
بارسلونا در چمپیونزلیگ ،آماده تقویت خط
حمله تیمش است .بونی که به همراه ساحل
عاج ،قهرمان جام ملتهای آفریقا شد ،عنوان
کرد که هموطنش تاثیر زیادی در انتقال او
به سیتی داشته است .او گفت :من با کولو و

یحیی خیلی صحبت م یکنم زی را این انتقال
ب رایم خیلی اتفاق مهمی بود .کولو چیزهای
فوقالعادهای راجع به دوران حضورش در
سیتی به من گفت ولی در واقع ،این یحیی
بود که با من صحبت کرد و من را قانع کرد
که حضور در سیتی باعث پیشرفتم خواهد
شد .بیش از هر کسی ،یحیی به من گفت
که سیتی بزرگترین باشگاه جهان است و
اگر فرصت حضور در این تیم را دارم ،نباید
آن را از دست بدهم.



ونگر :هنوز تحت تاثیر گول گیگز قرار میگیرم

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال عنوان کرد که
هنوز با تماشاي گول گيگز در ديدار نيمه
نهايي جام حذفي  ،1999تحت تاثير قرار
م يگيرد .در حالی که با اخ راج روی کین،
آرسنال شانس خوبی ب رای پیروزی در آن دیدار
داشت ،پیتر اشمایکل ضربه پنالتی برگکمپ
را مهار کرد و سپس رایان گیگز موفق شد
با یک حرکت استثنایی و دریبل چندین
بازیکن آرسنال ،گول دیدنی ب رای تیمش
به ثمر برساند.ونگر عنوان کرد که پس از
بازنشستگی گیگز ،آن گول را تماشا کرده و

هنوز تحت تاثیر آن قرار م یگیرد .او گفت:
وقتی گیگز بازنشسته شد ،بار دیگر گول را
نگاه کردم .آن گول باعث شد تا آنها سه
گانه کسب کنند زی را اگر برگکمپ پنالتی را
گول کرده بود ،بازی تمام بود .همه چیز ب رای
ما منفی پیش رفت و ب رای یونایتد مثبت .آن
پیروزی آنها را در راه قهرمانی قرار داد .من
هنوز فریادهای آن تیم پس از پیروزی را به
خاطر دارم .نم یتوانستند باور کنند زی را 10
نفره بودند .در سال  ،1999این یک معجزه
ب رای آنها بود.



رکساچ :باید مجسمهای بزرگ از مسی بسازند

کارلس رکساچ مربي و بازیکن سابق بارسا که
در حال حاضر يکي از اعضاي کادر مديريت
ورزشي اين باشگاه است ،به تمجيد از ليونل
مسي پرداخت .لیونل مسی در سال 2015
اوجگیری دوبارهای داشته و در عین ناباوری
لزنان
توانست فاصله زیاد خود در جدول گو 
با رونالدو را کاهش داده و با او ب رابری کند.
مسی روز گذشته در دیدار مقابل رایووایکانو
هت تریک کرد و تع داد گولهای خود را به
 30رساند .کارلس رکساچ در همین رابطه
به  SPORT3گفت :فکر م یکنم باید
مجسمهای بزرگتر از کوباال (اسطوره مجار
بارسلونا) ب رای مسی بسازند و در نوکمپ

بگذارند .او شایسته چنین اقدامی است .رکساچ
در مورد شایعات جدایی دنی آلوس از بارسا
گفت :در مورد این بازیکن پس از الکالسیکو
تصمیم م یگیریم .باید با نمایندهای آلوس
صحبت کنیم و پس از بررسی شرایط دو
طرف و منافع باشگاه ،تصمیم درستی خواهیم
گرفت .رکساچ در این مصاحبه هرگونه جدایی
پدرو رودریگز از بارسلونا را نیز تکذیب کرد و او
را بازیکنی بسیار مهم ب رای باشگاه دانست.
رکساچ در مورد پیوستن دانیلو به ریال نیز
گفت :شنیدهام که او به ریال رفته اما هنوز
مطمئن نیستم .منتظر تایید این خبر از سوی
خود بازیکن هستیم.



بنزما :بارسا حریف مورد عالقه من است

کريم بنزما سال  2009از ليون به ریال مادريد
پيوست و در اين  6سال به همه افتخارات
تيمي در سطح باشگاهي دست يافته است.
بنزما که فصل گذشته با جدایی هیگواین ،به
بازیکنی ثابت در خط حمله ریال بدل شد ،در
گفتگو با " ،"BeIn Sportsاز رویای خود
ب رای به دست آوردن توپ طال سخن گفت.
توپ طالیی که در  7سال اخیر ،بین مسی
و رونالدو تقسیم شده است :بردن توپ طال،
یکی از اهداف من در آینده است و در این مورد
دروغ نمی گویم.
هر بازیکنی دوست دارد این عنوان را کسب
کند و این موضوع همیشه یکی از مشغلههای
ذهنی من است .ب رای برنده شدن باید چکار
کنم؟ کسب افتخارات بیشتر و به ثمر رساندن
 80گول در سال .این تنها راه برنده شدن توپ
طالست .بنزما در مورد شرایطش در ریال

گفت :کامال از حضورم در ریال راضی هستم.
سال  2009که به این تیم آمدم ،پس از چند
هفته دلم ب رای خانوادهام تنگ شد .در ریال
مجبور شدم تمریناتی سخت را انجام دهم
که در لیون انجام نم یدادم .در این تیم به
بازیکن بسیار بهتری بدل شدم .جو ریال
مادرید کامال متفاوت از باشگاه سابقم بود.
مهاجم فرانسوی ریال در مورد الکالسیکوی
 22مارچ نیز گفت :الکالسیکو بزرگترین
بازی فوتبال جهان در سطح باشگاهی است
و هر بازیکنی دوست دارد آن را تجربه کند.
ب رای حضور در این دیدار باید  100درصد آماده
باشید .در این بازی همه چیز خیلی سریع
پیش م یرود و شما فشار زیادی را روی خودتان
احساس م یکنید.
با این حال ،بارسا همواره یکی از حریفان مورد
عالقه من بوده است.
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لشکر جنگوی دانستهاند .برای رهایی این افراد به
روز دوشنبه هفتهی گذشته عملیاتی آغاز شد؛ اما این
عملیات از روز پنجشنبه به این طرف متوقف شده
است.
هنوز علت توقف این عملیات معلوم نیست؛ اما دیروز
مجلس نمایندگان با نشر اعالمیهای از رییس جمهور،
مقامهای امنیتی و علمای دینی خواست ،برای رهایی
این مسافران هرچه زودتر اقدام کنند و شادی دوباره
را به خانوادههای آنان برگردانند .حامد کرزی ،رییس
جمهور پیشن و کریم خلیلی ،معاون پیشین ریاست
جمهوری در بیستمین سالیاد شهید مزاری در کابل نیز
از حکومت خواستند تا عملیات رهایی این مسافران
را سرعت دهد.
ن گزارشهای
اکنون در مورد مکان نگهداری اسیرا 
ضدونقیضی وجود دارند .نمایندگان زابل در مجلس
گفتهاند ،ربایندگان این مسافران را از روستاهای
ولسوالی خاک افغان به مغارههای مناطق کوهستانی
این ولسوالی انتقال دادهاند .اما دیروز گزارشهایی
نیز وجود داشتند که تعدادی از این مسافران به
ولسوالیهای ناوه و گیالن والیت غزنی انتقال داده
شدهاند.
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مجلس نمایندگان :برای رهایی  30گروگان اقدام شود

اطالعات روز :مجلس نمایندگان خواستار اقدام
فوری برای رهایی  31مسافره اختطافشدهی
هزاره از شاهراه کابل-قندهار شد .این مجلس با
نشر اعالمیهای رسمی ،از بزرگان قومی والیتهای
هلمند ،قندهار ،زابل و غزنی خواست که برای رهایی
تالش دریغ نکنند.

این مسافران ،از هیچگونه سعی و
این اعالمیه دیروز از سوی اسداهلل سعادتی ،نمایندهی
مردم دایکندی در مجلس نمایندگان در صحن
عمومی این مجلس خوانده ش د و در آن آمده است،
مردم مسلمان و برادر افغانستان هیچ وقت شاهد
تنشهای قومی و مذهبی نبوده و در میان بسیاری
از کشورهای منطقه در همزیستی ،کمنظیر بودهاند.
در این اعالمیه از مردم خواسته شده تا در برابر همچو
پدیدهی ننگین و زیانبار ،قاطعانه ایستادگی و مبارزه
کنند .با گذشت  15روز از اختطاف  31مسافر هزاره از
مسیر شاهراه کابل-قندهار ،هنوز سرنخی از آنان در
دست نیست .هنوز هیچ گروهی مسئولیت ربودن این
مسافران را به عهده نگرفته است.
طالبان دو روز پیش اعالم کرد ،در ربودن این
مسافران دست ندارند .اما مقامهای زابل گاهی ربودن
این افراد را به داعش نسبت داده و زمانی آن را کار
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ارزیابی نهاد دموکراسی:
 92درصد مردم خواهان اصالح نظام انتخاباتی اند

اطالعات روز :بر بنیاد یک ارزیابی تازه،
 92درصد مردم خواستار اصالح نظام
انتخاباتی در کشور شدهاند .این ارزیابی
توسط مؤسسهی دموکراسی انترنشنل انجام
شده و در آن با بیش از چهار هزار نفر در 34
والیت مصاحبه شده است .در این ارزیابی
 28درصد مصاحبهشوندگان فساد اداری در
کمیسیونهای انتخابات را بزرگترین چالش
در انتخابات عنوان کردهاند.
 16درصد مصاحبهشوندگان نبود اوراق
رایدهی و  ۱۵.۱درصد دیگر تقلب انتخاباتی
را مشکالت عمده در انتخابات گذشته بیان
کردهاند .انتخابات گذشته با تقلب گسترده
برگزار شد و به دنبال افزایش جنجالهای
آن ،به میانجیگری جان کری ،وزیر
خارجهی امریکا ،حکومت وحدت ملی شکل

گرفت.
پس از آن اشرف غنی و عبداهلل برای
جلوگیری از چنین مشکالتی در آینده ،روی
اصالح نظام انتخاباتی توافق کردند؛ اما با
گذشت حدود  4ماه از این توافق ،هنوز در
این زمینه اقدام عملیای نشده است .ولی
رییس جمهور غنی سه روز پیش در مجلس
نمایندگان گفت ،کمیسیون اصالحات
انتخاباتی بهزودی ایجاد میشود.
در همین حال ،در ارزیابی مؤسسهی
دموکراسی انترنشنل آمده است ۹۰ ،درصد از
مصاحبهشوندگان خواهان مشارکت زنان در
انتخابات هستند و  ۷۵درصد دیگر خواستار
حضور بیشتر زنان در بخش سیاسی اند.
زکریا بارکزی ،مشاور تخنیکی این مؤسسه
دیروز هنگام ارائهی این گزارش گفت ،طبق

این نظرسنجی 82 ،درصد مردم از حکومت
حمایت میکنند.
این نظرسنجی در  ۳۴والیت در اوایل ایجاد
حکومت وحدت ملی انجام شده است .در
این ارزیابی عالوه بر مسایل انتخابات ،به
برخی از موضوعات دیگر نیز پرداخته شده
است .بر اساس این ارزیابی ۸۱.۶ ،درصد از
مصاحبهشوندگان آیندهی افغانستان را خوب
پیشبینی کردهاند.
مسئوالن این مؤسسه میگویند ،فساد اداری
در نهادهای دولتی در این ارزیابی در ردهی
اول قرار دارد .آنان گفتهاند ،در این ارزیابی
در مورد اعتماد مردم به طالبان نیز تحقیق
شده است ۸۶ .درصد از مصاحبهشوندگان در
این ارزیابی به گروه طالبان و دیگر گروههای
تررویستی در کشور ابراز بیاعتمادی کردهاند.

