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آیا دستآوردهای زنان در توافق صلح
با طالبان معامله خواهند شد؟
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ی گروگانها و «سکوت استراتژیک» ارگ
معمای زندگ 

دستکم پانزده روز از اسارت سی نفر از شهروندان کشور میگذرد .از
استاتوسنویسیهای مفرح سرور دانش در فیسبوک و ابراز نگرانی محقق در
هرات که بگذریم ،تا هنوز اما هیچ یکی دیگر از پیشقراوالن حکومت وحدت
ملی در این رابطه سخنی بر زبان نرانده است .آیا کسی میداند گروگانها
زندهاند یا مرده؟ معمای زندگی گروگانها و نگرانی مضاعف مردم یکطرف،
آنچه اما این موضوع را به یکی از رمزورازهای پیچیده و ناگشودۀ حکومت
وحدت ملی تبدیل کرده است ،سکوت غیرمسئوالنه و شرمآور حکومت است.
سرنوشت نامعلوم سی شهروند کشور آنقدر بیاهمیت است که حتا ارزش
سخن گفتن را ندارد؟ البد حکومت فکر میکند این حق مهاجرین راندهشده
از ایران و افتاده در دام گروههای مجهولالهویت است .بگذریم .چون احتمال
ِ
حکومت دوسر ،هیچ
دارد که این پرسشهای فرضی ذهن من اساس ًا در ذهن
خلق نشده باشد.
اشرف غنی در مراسم سالگرد شهید مزاری پیام کوتاهی فرستاد .این پیام که
برای مخاطب خاص (هزارهها) فرستاده شده بود ،حاوی یک مطلب...
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بیماریهای شایع دوران سالمندی
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یادداشتروز

کمیتهی مشارکت سیاسی زنان:



زنان و فرهنگ مردساالر
جامعهی افغانستان



هادی صادقی

روز گذشته ،هشتم مارچ ،روز جهانی زن بود .همهساله در
سراسر کشور از این روز بزرگداشت میشود .نهادهای
جامعهی مدنی و ارگانهای دولتی در برگزاری برنامههای
مجلل و ضیافتهای پرخرج و تشریفاتی در مورد روز زن،
پیشگامتر از دیگران اند.
هشتم مارچ ،روز جهانی زن نامگذاری شده است .این
نامگذاری اقدامی نمادین است در جهت تساوی جنسیتی و
تثبیت جایگاه واقعی زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه که
همواره مورد بیمهری مردان قرار گرفتهاند .هرچند تجلیل
از این روز کار ستوده و پسندیدهای است؛ اما بیگمان کافی
نیست و برای تحقق برابری در جامعه ،بایستی اقدامات
بیشتری صورت گیرند.
جامعهی افغانستان از جوامعی است که نابرابری میان زنان
و مردان در آن بهشدت عینی و ملموس است و این جامعه
از خود تصویر کام ً
ال مردانه و نامهربان نسبت به زنان را
به نمایش گذاشته است .زنان در جامعهی افغانستان مورد
بیمهریهای فراوانی قرار میگیرند و نه تنها این قشر ،از
حقوق و فرصتهای برابر با مردان برخوردار نیستند ،بلکه
با انواع خشونت ،بدرفتاری و سوءاستفادههای گوناگون نیز
روبهرو میشوند .این بیمهری و نابرابری در روابط میان
مردان و زنان افغانستانی ،ریشه در فرهنگ و سنتهای
جامعه دارد .فرهنگ افغانی ،فرهنگ اقتدارگرا و مردساالر
است .در چنین بستری ،صفتهای مردانه به عنوان الگوهای
رفتاری تشویق و صفتهای زنانه معمو ًال نکوهش میشوند.
وجود زنان در جامعه شیواره است و مردان اغلب ًا به دیدهی
ملکیت خود به زنان نگاه میکنند .زنان صفات کوچ ،عیال،
ضعیفه و ...را با خود دارند .این نگاه باعث میشود تا مردان
هرگونه که خواسته باشند ،با زنان رفتار کنند و از این قشر
جامعه تنها به عنوان «شی» برای رفع نیازمندیهای خود
استفاده کنند .عالوه براین ،مشکالت اقتصادی و نقش
مردان در فراهمآوری معیشت خانواده نیز به این نابرابری
دامن زده است .این امر باعث میشود تا مردان به عنوان
تأمینکنندگان اصلی مصارف خانواده ،در مقام برتر و
هژمونیک قرار گیرند.
بدین اساس ،هرگونه تغییر در مناسبات میان زنان و مردان
در جامعه نیازمند تغییرات بنیادین در زمینههای فرهنگی،
اقتصادی و نگرشی است .تا زمانی که باورهای موجود تغییر
نکنند و نگرش مردان نسبت به زنان به مثابهی انسانهای
برابر و همشأن مردان شکل نگیرد ،بهبودی اوضاع چندان
متصور نیست .در حال حاضر اقداماتی که در جهت بهبود
وضعیت زنان صورت میگیرند ،متأسفانه تنها اتالف
سرمایهها ،انرژی و وقت است .نهادهایی که اکنون در جهت
دفاع از حقوق زنان فعالیت میکنند ،عمدتا پروژهای عمل
نموده و چشم همه به منابع و سرمایههایی دوختهاند که از
سوی کشورهای کمککننده در این راستا هزینه میشوند.
کارگاهها ،سمینارهای پرمصرف ،هیاهو و تبلیغات مقطعی
که در کابل و در هوتلهای مجلل به دور از چشم اعضای
جامعه برگزار میشوند ،قطع ًا سودی ندارند و اگر این هزینهها
به گونهی درست مدیریت شوند ،شاید بتوانند به بخشی از
نیازمندیهای واقعی برای بهبود وضعیت زندگی زنان کمک
کنند .وضعیت زنان در جامعه از طریق هیاهو و سروصداهای
تبلیغاتی بهبود نمییابد ،بلکه بایستی در جهت گسترش
آموزش ،گسترش خدمات صحی و بهداشتی و فراهمآوری
زمینههای خودکفایی زنان از طریق اشتغالزایی ،اقدامات
اساسی صورت گیرد.
مطالعاتی که در کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته ،نشان
میدهند که تنها راهحل رفع نابرابری میان زنان و مردان،
اقدامات اساسی در موارد متذکره است .گسترش آموزش
به افزایش آگاهی در جامعه کمک میکند و اشتغالزایی
زمینههای خودکفایی و خودآگاهی زنان را فراهم میآورد.

حقوق زنان در گفتوهای صلح زیر نام شریعت معامله نشوند

اطالعات روز :مسئوالن کمیتهی مشارکت
سیاسی زنان امروز در مراسم هشتم مارچ (روز
جهانی زنان) در کابل از حکومت خواستند ،حقوق
و آزادی زنان را در گفتوگوهای صلح با طالبان
زیر نام شریعت معامله نکنند .داکتر عالمه ،رییس
این کمیته گفت ،حکومت باید در بیانیههای رسمی
خود واضح کند که در روند صلح ،دستآوردها در
عرصهی حقوق زنان معامله نمیشوند.
همچنان شماری از نهادهای مدافع حقوق زن با داغ
شدن موضوع آغاز گفتوگوهای صلح با طالبان ،بر
حفظ دستآوردهای  13سالهی زنان تأکید دارند.
آنان ابراز نگرانی کردهاند ،با توجه به برداشت و دید
گروه طالبان نسبت به زنان ،در گفتوگوهای صلح
حقوق آنان پامال نشوند.

در  13سال گذشته زنان به آزادیهایی دست یافته
و اکنون زنان زیادی در در ادارهها کار میکنند.
همچنان دختران در سراسر کشور به مکتب
میروند؛ اما طالبان در برخی از مناطق ناامن ،مانع
رفتن آنان به مکتب شدهاند .طالبان با کار زنان در
ادارهها ،ظاهرشدن آنان در تلویزیونها و حتا تعلیم
و تحصیل زنان مخالف اند.
حال نهادهای مدافع حقوق زن تأکید دارند ،در
مذاکرات صلح با طالبان باید به این موارد توجه
جدی شود و برای رفع نگرانی در این زمینه،
نمایندگان زنان در مذاکرات صلح اشتراکت داشته
باشند .قرار است در روزهای آینده مذاکره با طالبان
آغاز شود؛ اما رییس جمهور دو روز پیش از حفظ
دستآوردها در این مذاکرات اطمینان داد.

با اینحال ،فعاالن زن میگویند که رهبران
حکومت وحدت ملی در گذشته و در تجلیل از
روز جهانی زن حمایت از حقوق آنان را وظایف
اساسیشان خوانده؛ اما مشکل در این زمنیه هنوز
پابرجاست .آنان اظهارات رهبران حکومت وحدت
ملی را شعاری دانسته و گفتهاند ،بسیار ظاهری و
زودگذر است.
مسئوالن کمیتهی مشارکت سیاسی زنان باور
دارند ،حقوق زنان تنها در قوانین بازتاب یافته و
به روی کاغذ باقی ماندهاند؛ اما در عمل وضعیت
زندگی زنان در کشور تغییر قابل مالحظهای نداشته
است .آنان گفتهاند ،در برخی از موارد در دادگاههای
کشور درپروندههای مربوط به زنان ،سهلانگاری
میشود.

بر اساس آمارهای ارائه شده ،در سال روان بیش از
 4هزار قضیهی خشونت علیه زنان در سراسر کشور
ثبت شدهاند و این آمار نگرانیهای زیاد را به دنبال
داشته است .این خشونتها شامل بریدن بینی،
دهن و حتا شرمگاه زنان ،بد دادن ،ازدواجهای
اجباری ،لتوکوب ،توهین و تحقیر بودهاند.
در همین حال ،نهادهای مدافع حقوق زن تأکید
دارند ،حکومت برای محو خشونت علیه زنان،
باید برنامهی جامع اصالحات را در دادگاهها و
نهادهای عدلی و قضایی تدوین کند .در اعالمیهی
کمیتهی مشاکت سیاسی زنان آمده است ،بسیاری
فیصلهها در مورد قضایای مربوط به زنان در کشور
را مخالف با کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین
مدرن ،صورت میگیرند.

مقامهای محلی فاریاب:
بیش از صد خانوادهی مسلح ازبکستانی به طالبان پیوستهاند

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت فاریاب
در شمال کشور از پیوستن بیش از  100خانوادهی
مسلح ازبکستانی به طالبان در این والیت خبر داده
و گفتهاند ،اگر حکومت در مقابل آنان اقدام نکند،
وضعیت امنیتی در فاریاب وخیمتر میشود .در حال
حاضر این افراد بیشتر در ساخت مواد انفجاری
نقش دارند و گاهی با نیروهای امنیتی وارد جنگ
میشوند.

عبدالجمیل صدیقی ،ولسوال قیصار فاریاب دیروز
گفت که برخی از خانوادههای مسلح ازبکستانی
در مناطق ولسوالی المار این والیت نیز جابهجا
شدهاند .از سویی هم ،جاوید بیدار ،سخنگوی والی
فاریاب گفت ،جنگجویان ازبکستانی در ولسوالی
قیصار این والیت حضور دارند و در صفوف طالبان
فعالیت میکنند.
به گفتهی او ،در چند عملیات نیروهای امنیتی

در ولسوالی قیصار ،چندین پیکارجوی ازبکستانی
کشته شدهاند .حضور پیکارجویان ازبکستانی تنها
به والیت فاریاب محدود نمیشود ،بلکه آنان
در والیت سرپل نیز فعالیت دارند .چندی پیش
مقامهای سرپل گفتند ،ولسوالی کوهستانات این
والیت به مخفیگاه تروریستان ازبکستانی تبدیل
شده است.
پیش از این 12 ،زن ازبکستانی به هدف آموزش

طالبان در بخش ساخت ماین و کارگذاری ماین
کنار جاده ،وارد ولسوالی کوهستانات سرپل شده
بودند.
گفته میشود که جنگجویان ازبکستانی از سوی
حزبالتحریر و جنبش اسالمی ازبکستان به
کشور فرستاده میشوند .این گروههای تروریستی
غیرقانونی ازبکستانی در زمان حاکمیت طالبان در
کشور با این گروه همکاری داشتهاند.

بستهشدن راههای والیتهای بامیان و دایکندی

اطالعات روز :بر اثر برفباری و
برفکوچهای سنگین ،راههای مواصالتی
والیتهای بامیان و دایکندی مسدود
شدهاند .در حال حاضر کوتلهاى کرمان
و خار ُقل بين ولسوالى پنجاب باميان و
بهسود واليت ميدانوردک و کوتل قوناق
بين ولسوالى ورس باميان و ميرامور واليت
دايکندى مسدودند .عبدالرحمان احمدى،

سخنگوى والى باميان دیروز به پژواک گفت
که کوتل شاتو بين ولسوالىهاى يکاولنگ
و پنجاب نيز مسدود است و پاککارى اين
کوتل آغاز شده است .بر اثر مسدودشدن این
کوتل ،راه منتهى به واليت دايکندى -کابل
و راه مرکز والیت باميان مسدود شدهاند.
مردم اکنون خواستار بازگشايى عاجل راهها
شدهاند .اما سخنگوى والى باميان گفت که

پاککارى کوتلها براى  ١١شرکت خصوصى
به قرارداد داده شده و به دلیل مناسب نبودن
هوا و طوفانها ،کار روى ساير کوتلها هنوز
آغاز نشده است .بامیان در مرکز کشور از
الیتهای کوهستانی است که در زمستان
برفباری و برفکوچها راههای مواصالتی
این والیت را مسدود و گاهی جان باشندگان
منطقه را میگیرد.

پیشتر بر اثر برفکوچ در بامیان ،چهار عضو
یک خانواده کشته و یک خانه زیر برف
شد .پس از این رویداد ،مسئوالن ادارهی
مبارزه با حوادث طبیعی والیت بامیان از
بستهشدن راههای مواصالتی صدها قریه
در ولسوالىهای پنجاب ،ورس و یکاولنگ
والیت بامیان به علت برفبارى سنگین خبر
دادند.

معاون اول و نایب منشی مجلس تعیین شدند

اطالعات روز :در انتخابات داخلی مجلس
نمایندگان ،ظاهر قدیر به عنوان معاون اول
و عرفاناهلل عرفان به حیث نایب منشی این
مجلس تعیین شدند .اما در این انتخابات
نامزدان معاونت دوم و منشی مجلس
نمایندگان رای نبردند .قرار است که نامزدان
برای کسب این پستها امروز در انتخابات
داخلی مجلس باهم رقابت کنند.
در انتخابات هیأت اداری مجلس دیروز دو
نماینده برای معاونت اول ،دو نماینده برای

احراز معاونت دوم و چهار نمایندهی دیگر
برای منشیگری مجلس نامزد بودند .در پست
معاونت اول مجلس ،ظاهر قدیر و صدیقاحمد
عثمانی ،معاون اول قبلی مجلس نامزد بودند و
قدیر با کسب  ۱۱۸رای تأیید ،برندهی رقابت
شد.
در پست معاونت دوم صالحمحمد سلجوقی و
سیدعلی کاظمی نامزد بودند و هیچ یکی از
آنان آرای الزم را برای کسب کرسی یادشده
به دست نیاوردند .بر اساس اصول وظایف

داخلی مجلس ،این دو نامزد از روند انتخابات
خارج شدند و قرار است امروز برای کرسی
معاونت دوم مجلس نمایندگان ،نامزدان
جدیدی باهم رقابت کنند.
در پست منشیگری مجلس سید اکرام،
عبدالرووف انعامی ،عبدالقادر قالتوال و هیلی
ارشاد نامزد بودند و هیچ یکی از آنان آرای الزم
را برای کسب این کرسی به دست نیاوردند.
اما در این انتخابات سید اکرام و عبدالرووف
انعامی آرای بلند داشتند و قرار است آنان امروز

برای کسب کرسی منشیگری مجلس ،با هم
رقابت کنند.
برای پست نایب منشی مجلس تنها عرفاناهلل
عرفان نامزد بود و وی مورد تأیید نمایندگان
مجلس قرار گرفت .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.

هشت هراسافگن در عملیات مشترک نیروهای امنیتی کشته شدند

اطالعات روز :در عملیات مشترک
نیروهای امنیتی برای پاکسازی دشمنان در
 ۲۴ساعت گذشته ،هشت هراسافگن کشته
و چهار تن دیگر آنان بازداشت شدند .در
خبرنامهی ارسالی وزارت داخله به روزنامهی
اطالعات روز آمده است ،در این عملیات 2

شورشی دیگر زخمی شده و مقداری مهمات
جنگی نیز از سوی نیروهای امنیتی کشف
و ضبط شدهاند .این عملیات در مربوطات
والیتهای ننگرهار ،لغمان ،تخار ،قندوز،
سرپل ،جوزجان ،قندهار ،زابل ،ارزگان ،هرات،
فراه و هلمند راهاندازی شده است .در ادامهی

خبرنامهی وزارت داخله آمده است ،نیروهای
پولیس در یک اقدام دیگر  ۱۲حلقه ماین را
از مربوطات ولسوالی سنگین والیت هلمند
کشف و خنثا کردهاند .این ماینها بهتازگی از
سوی شورشیان به منظور اعمال تخریبی و
تروریستی جاسازی شده بودند .در همینحال،

وزارت دفاع نیز با نشر خبرنامهای از تخریب
هفت موضع طالبان در عملیات ذوالفقار در
هلمند خبر داده است .عملیات ذوالفقار چندی
پیش در هلمند آغاز شد و تا حاال ادامه دارد .تا
کنون در این عملیات صدها شورشی داخلی و
خارجی کشته شدهاند.

سازمان ملل از برگزاری نشست سهجانبه
برای حل مشکالت مهاجران افغانستان در پاکستان خبر داد

اطالعات روز :خانم مایا امیراتونگه ،رییس
دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد
میگوید که نشست کمیسیون سهجانبه برای
حل مشکالت مهاجران افغانستان در پاکستان
در آیندهی نزدیک برگزار میشود .به گفتهی
او ،در این نشست ابعاد مختلف مشکالت
مهاجران افغانستان در پاکستان مورد بحث
قرار میگیرند.
قرار است این نشست در اسالمآباد برگزار
شود .امیراتونگه این اظهارات را دیروز در

دیدار با محمود صیقل ،مشاور ریاست اجرایی
مطرح کرده است .این دیدار دیروز انجام
شده و در آن ،خانم نانسی لیندبرگ ،رییس
انستیتوت صلح امریکا نیز حضور داشته است.
در این دیدار پیرامون اوضاع سیاسی ،امنیتی،
اقتصادی و اجتماعی نیز بحث شده است.
نشست سهجانبه در حالی برگزار میشود که در
چند ماه اخیر آزار و اذیت مهاجران افغانستان
در پاکستان شدت گرفته است .بر اساس
آمارهای رسمی ،در چند ماه گذشته بیش از

 24هزار مهاجر افغانستان از پاکستان به دلیل
آزار و اذیت پولیس این کشور ،مجبور به فرار
شدهاند.
همچنان پیشتر وزارت مهاجران و
عودتکنندگان اعالم کرد ،پولیس پاکستان
روزانه صدها مهاجر افغانستان را به گونهی
اجباری اخراج میکند .سخنگوی این وزارت
گفته بود ،برای حل این مشکل هیأتی از سوی
حکومت در آیندهی نزدیک به پاکستان اعزام
خواهد شد .نهادهای مدنی از حکومت همواره

خواستهاند تا برای حل این مشکل ،بیدرنگ
اقدام کنند.
بر اساس آمارهای ارائه شده ،اکنون بیش از
 ۱.۶میلیون مهاجر افغانستان به طور قانونی
و یک میلیون دیگر غیرقانونی در پاکستان
به سر میبرند .از سوی دیگر ،اظهاراتی
مطرح میشوند که گویا حکومت پاکستان
بر مهاجران افغان فشاور وارد میکند تا از
برنامههای تروریستی حمایت کنند و در غیر
آن ،باید از این کشور خارج شوند.

ی گروگانها
معمای زندگ 

و «سکوت استراتژیک» ارگ
 جواد ناجی
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بیخیال! هشت مارچ تمام شد

دستکم پانزده روز از اسارت سی نفر از شهروندان کشور
میگذرد .از استاتوسنویسیهای مفرح سرور دانش در
فیسبوک و ابراز نگرانی محقق در هرات که بگذریم،
تا هنوز اما هیچ یکی دیگر از پیشقراوالن حکومت
وحدت ملی در این رابطه سخنی بر زبان نرانده است.
آیا کسی میداند گروگانها زندهاند یا مرده؟ معمای
زندگی گروگانها و نگرانی مضاعف مردم یکطرف،
آنچه اما این موضوع را به یکی از رمزورازهای
پیچیده و ناگشودۀ حکومت وحدت ملی تبدیل کرده
است ،سکوت غیرمسئوالنه و شرمآور حکومت است.
سرنوشت نامعلوم سی شهروند کشور آنقدر بیاهمیت
است که حتا ارزش سخن گفتن را ندارد؟ البد حکومت
فکر میکند این حق مهاجرین راندهشده از ایران و
افتاده در دام گروههای مجهولالهویت است .بگذریم.
چون احتمال دارد که این پرسشهای فرضی ذهن من
اساس ًا در ذهن حکومتِ دوسر ،هیچ خلق نشده باشد.
اشرف غنی در مراسم سالگرد شهید مزاری پیام
کوتاهی فرستاد .این پیام که برای مخاطب خاص
(هزارهها) فرستاده شده بود ،حاوی یک مطلب مهم
بود .اشرف غنی بدون آنکه ّنیتش را واضح بیان کند
و مطابق به انتظار مردم که توقع داشتند رییس جمهور
از سرنوشت نامعلوم گروگانها حرف بزند ،گفت« :ما
در تصامیم خویش سریع و قوی عمل میکنیم .سکوت
استراتژیک ما ،قوت ما را در عمل نشان میدهد .این
حکومت بیپروا نیست و نخواهد بود».
سکوت استراتژیک! چه یک مفهوم با مسمایی .به
میزانی که حکومتها مردمیتر میشوند ،حاکمان بر
سر قدرت مسئولتر ،عملکردهایشان شفافتر و
زمینههای پاسخدهی به شهروندان زیادتر میگردد.
اینها را در کالس اول سیاسی زیر عنوان مفاهیم به ما
درس دادند .چه میدانم ،احتماال رییس جمهور ماشین
حکومت را برعکس میراند .پاسخ هرچه باشد ،خلق
مفهوم «سکوت استراتژیک» برخواسته از ذهن آشفته
و عاجز از درک واقعیتهای جامعه و دگردیسیهای
دوران معاصر است.
گمان مردم این بود که سی نفر را گروه طالبان به
گروگان گرفته باشد .طالبان این احتمال و شایعه را
رد کرد .گفته میشد ،این سی نفر مسافر را داعش
ربوده است .از آنجایی که حکومت وحدت ملی دل
بیدل است و حضور گروه داعش را نه رد میکند و نه

تأیید ،الزم است در چنین شرایطی حکومت برای مردم
وضاحت بدهد.
بعد از گروگانگیری ،رییس جمهور در سه نوبت با
مردم حرف زد؛ اما در برابر سرنوشت نامعلوم گروگانها
مقاومت کرده است .اشرف غنی نه در بیانیهی
شامگاهی که به خاطر حوادث طبیعی والیت پنجشیر
ایراد کرد ،از گروگانها گفت ،نه در پیامی که در مراسم
سالگرد مزاری بفرستاد و نه در سخنرانی چند ساعته و
سنگین خود در گشایش پارلمان ،حرفی زد.
با اینحال ،سکوت استراتژیک ارگ را در چند سناریو
میتوان طرح کرد:
اول ،ممکن است این سکوت استراتژیک به خاطر
حساسیت (امنیت) موضوع یا به قول رییس جمهور ،به
خاطر «حفظ جان» گروگانها طرح شده باشد .مطابق
اخبار ،حکومت برای نجات گروگانها با نیروی ویژه
دست به عملیات زده و اخبار ضدونقیض حاکی اند که
چندین تن از مخالفان در این عملیات کشته شدهاند.
بنابراین ،غیرمحتمل است که ارگ به خاطر حفظ جان
گروگانها سکوت استراتژیک پیشه کرده باشد .اگر
این مسأله مطرح باشد ،دولت عملیات کماندوها را
راهاندازی نمیکرد .بنابراین ،این سناریو منتفی است
و سکوت دولت را توجیه نمیکند.
در سناریوی دوم ،احتمال این میرود که حکومت به
خاطر روند صلح سکوت استراتژیک را در پیش گرفته
باشد .ممکن است حکومت و شخص رییس جمهور
خواسته که در این مورد هیچ حرفی نزند تا گروههایی
که قرار است رییس جمهور با آنها دست آشتی بدهد،
اگر در این قضیه دست داشته باشند ،حرفهای رییس
جمهور به این روند آسیب بزنند .حتا اگر این سناریو
نزدیک به واقعیت باشد ،در این صورت نیز ،دولت نباید
به خاطر مصالحه با کسانی که در اختالف و ناآرامیها
دست دارند ،سکوت کند .روند مصالحه باید شفاف
باشد ،نباید هیچ گروه یا طبقهای قربانی مصالحه شود.
اگر مصالحه به قیمت از دستدادن و قربانیکردن
جان شهروندان به دست بیاید و حکومت برای رسیدن
به هدفش ،سکوت استراتژیک پیشه کند و از چنین
مسایلی چشمپوشی کند ،نه تنها صلح تأمین نمیشود،
بلکه زمینه را برای باجگیریها و امتیازطلبیهای
گروههای مخالف صلح فراهم میکند.
سومین سناریوی سکوت استراتژیک در زیرمجموعۀ

سناریوهای مطرح این بحث یکطرف،
چه این سناریوها باشند یا نه ،اشرف غنی
در سه سخنرانی اخیر خود که بعد از
مسألهی گروگانگیری ایراد کرده ،از سیر
تا پیاز مملکت سخن گفت؛ از شرق میانه
و راه ابریشم گرفته تا بندر کراچی و راه
الجورد ،داعش ،کشورهای منطقه ،صلح و
اصالحات اداری .هر یکی از این موضوعات
به اندازهی کافی حساسیتبرانگیز بود
و میتوانست مث ً
ال بحثهایی را پیرامون
صلح ایجاد کند و به آن آسیب بزند و
ممکن بود تنشهایی را در رابطه به روابط
تجارتی با دیگر کشورها ایجاد کند .در
این موارد ،غنی استراتژی فریاد را پیشه
کرد؛ اما در مورد هزارههای اسیر ،سکوت
استراتژیک را ترجیح داد.

رویکردهای قومی قابل طرح است .احتمال اینکه
سکوت رییس جمهور همانند استخدامها ،فرمانها و
مقرریهایی که تاکنون انجام داده ،انگیزهی قومی دارد،
این گمان را بیش از دیگر سناریوها تقویت میکند .از
این نظر ،اظهار نظرهای معاونان دوم (محقق و دانش)
به دلیل وابستگیهای قومی ،قابل درک و معنادار
است .هزارهها برای استحکام و دوام حکومت و صلح،
نقش سازندهای را بازی کردهاند .در این صورت ،چرا
این گروه قومی که حکومت مشروعیتش را بر محور
آن تعریف میکند ،قربانی سیاستهای منسوخ و از کار
افتادۀ آن شود؟
سناریوهای مطرح این بحث یکطرف ،چه این
سناریوها باشند یا نه ،اشرف غنی در سه سخنرانی اخیر
خود که بعد از مسألهی گروگانگیری ایراد کرده ،از
سیر تا پیاز مملکت سخن گفت؛ از شرق میانه و راه
ابریشم گرفته تا بندر کراچی و راه الجورد ،داعش،
کشورهای منطقه ،صلح و اصالحات اداری .هر یکی از
این موضوعات به اندازهی کافی حساسیتبرانگیز بود و
میتوانست مث ًال بحثهایی را پیرامون صلح ایجاد کند
و به آن آسیب بزند و ممکن بود تنشهایی را در رابطه
به روابط تجارتی با دیگر کشورها ایجاد کند .در این
موارد ،غنی استراتژی فریاد را پیشه کرد؛ اما در مورد
هزارههای اسیر ،سکوت استراتژیک را ترجیح داد.

هشت مارچ در حالی تجلیل شد که اکثریت مطلق زنان افغانستان نه از این روز
خبری دارند و نه از فلسفهی آن .در این هم شکی نیست که اکثریت مطلق مردان
افغانستان هم نه خبری از این روز دارند و نه معرفتی با آن! با این وجود ،باز هم هشتم
ی داشته شد .طبق گزارشهای معتبر ،اکثریت
مارچ به عنوان روز جهانی زن ،گرام 
دانشگاههای خصوصی ،هوتلهای عروسی ،دفترهای سیاسی ،وزارتخانههای چیز،
نهادهای فرهنگی و رسانهها سالن و تجلیلگاه خویش را به مجریان گرامیداشت
از روز جهانی زن سپرده بودند .دختران و پسران جوان که احتما ًال از شدت روشنی
فکر خویش گاهی به عذاب میشوند ،طرحها و برنامههای خوبی برای زنان میهن
توپا کرده ،خدمت عالقهمندان و مخاطبانشان ارائه کردند .دستشان درد نکند!
دس 
احیان ًا اگر کدام عضو از مجموع اعضایشان هم درد دارد ،الهی به برکت جوانیشان،
رفع شده برود به کوه و صحرا! مث ً
ال ممکن است کدام کسی با مشت به دهن یا
بینیشان زده باشد .احتمالش است ،نیست؟ گفتم ممکن است زده باشد؛ به خاطری
که تنها چیزی که ما هیچ وقت از همدیگر دریغ نمیکنیم ،همین مشت و لگد است،
آنهم زمانی که یکی از خود کمزورتر و ضعیفتر گیر بیاوریم.
به هر صورت ،روز جهانی زن بهخوبی و خوشی سپری شد .یکی از خانمهایی
که از شدت خوشحالی حیران مانده بود ،چه کار کند ،قسم خورد که نیم ساعت
پیش شاخ کشیده بوده ،یعنی از بس خوشحال شده ،این اتفاق بد برایش افتاده .او
گفت که من از تمام خانمها و دخترخانمهای افغانستان خواهش میکنم که زیاد
خوشحال نشوند .او گفت ،من پیش آیینه ایستاده بودم که رییس صاحب از وزارت
زنگ زد و گفت ،روز جهانی زن برایت مبارک! تحفهات را آماده کردهام .یک سفر
به سرزمین زیبای دفتر خودم بیا ،بعد من آن تحفه را که عبارت از بست ریاست
باشد ،برایت تقدیم میکنم .او که نمیخواهد کسی او را بشناسد ،عالوه کرد ،آنقدر
خوشحال شدم که آهسته آهسته شاخ کشیدم .خودم دیدم که شاخم هر لحظه دارد
بزرگ و بزرگتر میشود .هرچه تالش میکردم که میزان خوشحالیام را در حد
اوسط قیمتهای تیل طی این چند سال اخیر نگهدارم ،نمیشد .همین لحظه بود
که خواهرخواندهام از هرات زنگ زد و گفت :میدانم زیاد خوشحالی ،به خاطری
که مه توره میشناسم .زیاد خوشحال نباش! امروز میگذرد .تا سال دیگر تا هشت
مارچ دیگر ،تو دوباره همان خانم هستی! دوباره نگاهها به تو ،تغییر میکند .دوباره
تو همان کاالیی میشوی که از این پیش بودی .این خانم عالوه کرد که من برای
چند دقیقه با خود فکر کردم ،تمام رفتارهای مردان که تا اینجای زندگی با من
داشتهاند ،مختصر و خالصه از نظر گذراندم .اینقدر به خودم مشغول شدم که هیچ
نفهمیدم چهگونه شاخهایم دوباره فروکش کردند .او گفت ،بلی! بعد از این هشت
مارچ ،تا هشت مارچ دیگر ،من دوباره همان خانمی میشوم که بودم .دوباره روز از
من گرفته خواهد شد.
این خانم یک چیز دیگر را هم عالوه کرد که من آن را در باال سانسور کردم .او
گفت :در همین لحظه ،ما برق داشتیم و تلویزیون را روشن کردیم .بچهگک خردم
زیاد کارتونی دوست دارد .او یک شبکه را گرفته بود که کارتونی نبود و در آن مرد
ریشسفیدی که احتما ًال هشتاد-نود سالی است که دنیا به کامش است ،سخن
میگفت .هرچه به پسرم گفتم که این کارتونی نیست ،قبول نمیکرد و میگفت
که این کارتونی است .این مرد ریشسفید میگفت که روز جهانی زن ،از طرف
غربیهاست .ما نباید اجازه بدهیم که چیزهای غربیها در کشور ما بر مردم تحمیل
شوند .این خانم معتقد بود که این مرد ریشسفید احتما ًال برای ویدیوکالهای خویش
با مقامهای معظم آنطرف مرز ،از آیپد یا کمپیوتر استفاده میکند و آنقدر بیشعور
است که حتا در ذهنش نمیچرخد که آیپد و کمپیوتر هم مال همان غربیهاست.
این خانم گفت که بگذریم! ...هیچ چه دیگه ،من هم گذشتم .شما هم بگذرید! لطف ًا...
در همین حال ،گزارش میرسد که بعضی از بزرگان وطن که فقط خودکشی را در
کارنامهی خویش ندارند و تمام جنایات دیگر را مرتکب شدهاند ،از طریق تلویزیونها
و رادیوها و بعضیها هم با حضور در محفل گرامیداشت ،این روز را برای بانوان
افغانستان تبریک عرض کرده و از یگانجای باال خواسته که ایکاش این روز هرگز
شام نشود .همینطور هشت مارچ باقی بماند! یکی از این عزیزان همیشه جانی،
خطاب به بانوان سرزمین گفت :ای مادران افغانستان! ای خواهران افغانستان! ای
زنان افغانستان و ای دختران افغانستان! بدانید که هشت مارچ برای شماست .پس
تا میتوانید در این روز ،هشت مارچ باشید! به ما ،به مردان و برادرانتان فحش و
ناسزا بفرستید که دلتان خنک شود؛ چرا که ما میدانیم شما از دست ما خیلی درد
کشیدهاید ،ستم دیدهاید ،اشک ریختهاید! اگر شما نباشید ،قسم به جان افغانستان
که پاکستان در یک روز کشور ما را تسخیر خواهد کرد ،ایران در دو روز این وطن را
برباد خواهد کرد .او در اخیر گفت ،من پیش خود قسم خوردهام که هر سال هشت
مارچ را به بهترین شکل ممکن تجلیل کنم ،بنا ًء اگر در محفل امروزی برای کدام
کسی پیپسی نرسید ،یا کباب شامی نرسید ،یا مالته نرسید ،مرا از دل و جان عفو
کنید .من پول همهچیز را دادهام .ممکن است ادارهی این هوتل مثل ادارات دولتی
فاسد باشد و یک مقدار پیسه را به جیب خود زده باشد .او گفت ،من مدیریت این
برنامه را به پسرم دادم و به او قول دادهام که اگر این برنامه را خوب مدیریت کردی،
تو را یا در کدام سفارت افغانستان در کشورهای اروپایی مقرر میکنم یا در وزارت
خارجه کدام بست مدیریت را برایت میگیرم .سپس او از مهمانانش خواست که در
اخیر هم هیتان گزارش این برنامه را برای خودم بیاورید تا من در قضاوت در مورد
پسرم ،خدای ناخواسته دچار وسوسههای شیطانی نشوم! او گفت که من یک دفتر در
منزل پنجم همین هوتل دارم! همانجا بیایید .من به مأمورین و گاردهای این هوتلم
دستور دادهام که هیچکسی را تا که به من گزارش نداده ،نمانند از هوتل بیرون شود!
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چرا هراس روسیه از
داعش جدی است؟
مهدی زرتشت

افغانستان ،پاکستان و طالبان؛

امیدواری برای صلح
منبع:اکونومیست
برگردان :جواد زاولستانی

روسیه از ماهها به اینسو در تالش است تا راهکارهای جدیتری را در راستای مبارزه علیه
افراطگرایی و ظهور گروههای تروریستی ،جستوجو کند .گزارشهای زیادی وجود دارند
که تأیید میکنند ،عوامل گروه تروریستی داعش تا حال در بسیاری از مناطق افغانستان به
فعالیتهایشان شروع کرده و هم اکنون در حال سربازگیری اند .دولت مسکو افغانستان
را به مثابهی دروازهی ورود گروههای افراطی و تروریستی در خاک کشورهای مستقل
مشترکالمنافع میبیند و به این خاطر ،بارها به دولت افغانستان و همکاران غربی آن هشدار
داده است ،در صورتی که اقداماتی علیه چنین تهدیدها وضع نشود ،باید منتظر فجایع
بیشتری بود.
اخیراً والدیمیر پوتین ،رییس جمهور روسیه به مناسبت سالروز خروج نیروهای اتحاد شوروی
از افغانستان ،نشستی را در کاخ کرملین برگزار کرد و در آن صراحت ًا آمریکا را به حمایت از
گروههای تروریستی و بینادگرا ،متهم کرد .پوتین اشاره کرد که «در آن زمان [ورود شوروی
به افغانستان] سازمانهای افراطگرا تازه شکل گرفته بودند و این سازمانها از برخی کشورها
حمایت مالی میشدند ».در این نشست ،پوتین یادآوری کرد که کشورهایی که زمانی از
گروههای تروریستی و افراطگرا حمایت میکردند ،بعدها آسیبهای فراوانی دیدند .او به
حادثهی یازدهم سپتامبر اشاره کرد که در آن ،گروه تروریستی القاعده و سازمانهای همسو
با آن که زمانی به نحوی از سوی برخی کشورهای غربی و منطقهای در افغانستان حمایت
نظامی و مالی میشدند ،مستقیم خود آمریکا را مورد حمله قرار دادند .پوتین ضمن هشدار از
خطر ظهور و گسترش افراطگرایی ،تأکید کرد که «باید با این گروهها مبارزه کرد؛ ما همچنان
با آنها مبارزه خواهیم کرد؛ افراطگرایان فقط به گروههای به ظاهر اسالمی محدود نمیشوند
و در سطح جهانی به اندازهی کافی گروههای افراطگرا وجود دارند».
***
مأموریت رزمی نیروهای بینالمللی در افغانستان عم ًال پایان یافته و هم اکنون تعداد کمی از
نیروهای خارجی که بیشتر آنها را سربازان آمریکایی تشکیل میدهند ،در افغانستان حضور
دارند .با اینحال ،دولت افغانستان و بسیاری از کشورهای منطقه منتظر آن اند تا ایاالت
متحده گزینهی خروج نیروهایش را تا پایان سال  ،2016بازبینی کند .جنرال جان کمپبل،
فرمانده عمومی نیروهای بینالمللی در افغانستان نیز اخیراً از شکنندگی اوضاع سیاسی و
امنیتی افغانستان به دولت آمریکا هشدار داد .او از رییس جمهور اوباما تقاضا کرد که برنامهی
خروج کامل نیروهای آمریکایی را از افغانستان هرچه زودتر بازبینی کند.
با آنکه گفته میشود ،نیروهای امنیتی افغانستان توانایی آن را یافتهاند که بتوانند به صورت
مستقالنه از صلح و امنیت کشور دفاع کنند؛ اما دالیل و شواهد زیادی موجود اند که تأیید
میکنند ،ارتش و پولیس افغانستان به تنهایی قادر به تأمین امنیت نیستند .از سویی هم،
ظهور گروه تروریستی داعش در افغانستان ،آیندهی ثبات و امنیت افغانستان و کل کشورهای
منطقه را بهشدت تهدید میکند .گرچه این موضوع در فضای افغانستان بازتاب چندانی
نیافته و دولت وحدت ملی نیز تا اکنون هیچ نوع بیانیه یا عکسالعمل خاصی برای مقابله
با موج نو افراطگرایی از خود نشان نداده است .حتا دولت افغانستان ظهور و نفوذ داعش در
خاک افغانستان را عم ًال تأیید نکرده است؛ اما روسیه و کشورهای آسیای مرکزی ،بهشمول
جمهوری خلق چین ،نسبت به آینده بیمناک اند.
دو روز پیش وزارت دفاع روسیه طی یک نشست خبری هشدار داد که «گروه شورشی دولت
اسالمی (داعش) ،تاجیکستان و آسیای میانه را از افغانستان تهدید میکند ».همچنین بر
اساس گزارشها ،وزارت دفاع روسیه تأیید کرده که در حال حاضر گروه داعش در افغانستان
حضور فعال دارد .معاون وزارت دفاع روسیه گفته است« :شورشیان گروه دولت اسالمی برای
کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی [ ]ОДКБتهدیدساز شدهاند ».این نهاد دفاعی روسیه
به این باور است که گروه دولت اسالمی (داعش) تصمیم دارد تا مرزهای جنوبی کشورهای
متحد روسیه را ناآرام سازد.
***
اینکه حضور داعش در افغانستان چگونه و در چه قالبی است ،بحثی دیگر است؛ اما واقعیت
این است که داعش ،تنها یک پروپاگند نیست که از تریبون رسانههای زرد ،تعریف میشود.
داعش گروهی تروریستی است که آرمانها و مقاصدش را توسط ماشین وحشت و ویرانگری
تعریف میکنند و پیش میبرد .از سویی ،برای کشورهای آسیای مرکزی و روسیه ،افغانستان
«دروازهی ورودی» گروه تروریستی داعش است که در قدم نخست ،کل ثبات و امنیت
کشورهای مذکور را به صورت جدی تهدید میکند .به همین خاطر ،روسیه همچون کشوری
با قدرت نظامی و اقتصادی جهانی ،تنها حامی کشورهای تحت تهدید آسیای مرکزی است و
به این خاطر ،در رأس اقدامات و تصمیمگیریها قرار دارد .همچنین روسیه از ماهها بدینسو
در تالش است تا کشورهای غربی را نیز به همکاری برای مقابله با گروههای تروریستی،
مجاب کند .اینکه گفته میشود داعش یا هر گروه تروریستی دیگر ،تهدیدی برای امنیت
جهانی است ،یک بزرگنمایی نه ،که یک واقعیت است؛ چون شمشیر داعش ،قادر است
گردن شهروندان از جاپان تا آمریکا را ببرد .در همین راستا ،با در نظرداشت هرنوع سناریو
برای حضور داعش در افغانستان ،اما واقعیت انکارناپذیر این است که داعش همان ویروسی
است که در هر محیطی اگر وجود داشته باشد ،آن را آلوده میکند .برای همین ،افغانستان
اگر کشور زیر تهدید یا مکان حضور داعش هم باشد ،نباید آن را دستکم بگیرد؛ زیرا بخش
بزرگی از ویرانی افغانستان ،زیر سر حضور گروههای افراطی و بنیادگرا و گروههای تروریستی
است.

در هرجای دیگر ،از فرستادن غذا ،خیمه و پتو (کمپل) به
آسیبدیدگان برفکوچ در کشور همسایه استقبال خواهد
شد و به آن به دیدهی یک حرکت بشردوستانهی قابل
توجه ،نگاه خواهد شد .با توجه به تاریخ تلخ مناسبات
دوجانبهی افغانستان و پاکستان ،وقتی دریافتکنندهی
چنین کمکی افغانستان و اهداکنندهی آن پاکستان باشد،
چنین نگاهی به آن وجود ندارد .رسیدن کمکهای
پاکستان به درهی برفکوچزدهی پنجشیر که در اثر آن
بیشتر از  280جان دادهاند ،نشاندهندهی بهبود آشکار
روابط دو کشور در این اواخر است .اکنون پاکستان شاید
آمادهی زمینهسازی گفتوگوهای صلح بین حکومت
افغانستان و طالبان باشد .با این حال ،آیندهی مذاکره
تا حد زیادی نامعلوم است.
بخش بیشتر اعتبار بهبود روابط بین پاکستان و
افغانستان به اشرف غنی بر میگردد که از ماه سپتامبر
به بعد رییس جمهور شدهاست .آقای غنی در یک
سخنرانیش در همان آغاز کار اعالن کرد که در سیاست
خارجی او پاکستان اولویت دارد و هند را که زمانی متحد
نزدیک افغانستان بود ،نادیده گرفت و در حلقههای
بیرونی سیاست خارجی «پنج حلقهای»اش جای داد.
برخالف رییس جمهور پیشین ،حامد کرزی ،که بارها از
هند دیدار کرد ،اشرف غنی تا هنوز به هند سفر نکرده
است .در ماه نومبر که او به پاکستان سفر کرد ،برخالف
تشریفات و رسمیات معمول به جای نواز شریف ،جنرال
راحیل شریف را که قدرت واقعی در پاکستان را در
دست دارد ،مخاطب قرار داد .این حرکت فروتنانهی او
در داخل افغانستان در میان کسانی که نظامیان پاکستان
را منبع تمام شرارتها و مهمتر از همه ،پشتیبان
تاریخی طالبان میدانند ،نگرانی و ناراحتی خلق کرد.
رنگین دادفر اسپنتا ،یک وزیر خارجهی پیشین ،با خشم
گفت«:هیچ کار او به این اندازه سبب بیعزتی افغانستان
نشده است».
از آن زمان تا کنون ،جنرال شریف چندین بار از
افغانستان دیدن کرده است .آقای غنی به نیروهای
امنیتی افغانستان دستور داده است که برای مدیریت
مرز پرآشوب بین دو کشور با همتایان پاکستانیشان
همکاری کنند .برعالوه ،او چند تن از افسران ارتش
افغانستان را برای شامل شدن در اکادمی نظامی در
ایبت آباد ،به پاکستان فرستاده است ،برخالف کرزی
که ترجیح میداد افسران ارتش برای سپری کردن
آموزشهای نظامی به هند فرستاده شوند .این اقدام او
نگرانی ارتش پاکستان را در رابطه به اینکه مبادا رهبران
آیندهی ارتش افغانستان توسط یک دشمن تشنه به
خونش آموزش و ذهنیت داده شوند ،کمتر میکند.
شگفتآورترین و چشمگیرترین اقدام غنی شاید این

باشد که او سربازان افغانستان را از جبههی جنگ
علیه طالبان افغانستان به رویارویی با تحریک طالبان
پاکستان که در منطقهی دانگام در شرق افغانستان پناه
آوردهاند ،هدایت داده است .با این وجود ،به تاریخ 3
مارچ [ 12حوت] یک مهاجم انتحاری  9سرباز ارتش
افغانستان را در والیت هلمند به قتل رساند .پس از
حملهی افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان بر یک
مکتب در پشاور در ماه دسمبر ،این اقدام غنی در برابر
آنان خیلی برجسته و جالب توجه است.
اکنون اگر غنی میخواهد که دستنشاندهی پاکستان
قلمداد نشود ،باید در بدل آنچه برای پاکستان انجام
داده است ،انعام بزرگی دریافت کند .ارتش پاکستان
باید به زودی طالبان افغانستان را تطمیع سازد و بر
سر میز مذاکره بنشاند .افسران سطح متوسط در
ارتش و استخبارات پاکستان به طور سنتی با این کار
مخالف اند .آنان در خلوت خود میگویند که طالبان
افغانستان هیچ تهدیدی را متوجه پاکستان نمیسازند و
مجرای کارآمدی را برای پاکستان برای تأثیرگذاری بر
رویدادهای افغانستان فراهم میکند.
خبر خوش این است که جنرال شریف از آنچه
گفتوگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان
میتواند برای صلح و ثبات دراین منطقه در پی داشته
باشد ،آگاه است .پاکستان خودش نیز با تروریستها
دچار مشکل مزمن است و قتل عام دانشآموزان در
ماه دسبمر ،به شکل دردناکی این واقعیت را به پاکستان
نشان داد.
مقامهای پاکستانی بر طالبان نفوذ گسترده دارند
و رهبران طالبان از مصئونیت وسیعی در شهرهای
کویته ،کراچی ،پشاور و دیگر جاها برخوردار هستند.
بسیاری از طالبان در پاکستان امالک و زندگی دارند و
کودکانشان در مکتبهای محلشان درس میخوانند.
شورای کویته که شورای رهبری و فرماندهی طالبان
است ،در این کشور فعال است .یک دیپلمات ارشد غربی
در اسالمآباد به این باور است که پاکستانیها به شکل
فعال بر طالبان فشار وارد میکنند که حاضر به گفتوگو
با حکومت افغانستان شود .او به این دریافت رسیده است
که در میان طالبان «افراد منطقی» آماده هستند تا بر
اساس رهنماییهای رهبر شان ،مال عمر ،برای صلح
وارد گفتوگو شوند.
بین حکومت کابل و طالبان افغانستان مجراهایی
برای ارتباط همواره وجود داشته است .با آنهم،
امیدواریهای گذشته برای گفتوگو ناکام شدهاند .اما
اکنون اوضاع فرق کرده است .با خروج سربازان اعضای
ناتو به رهبری امریکا ،برای طالبان توجیه جنگشان
به عنوان جنگ وطنپرستانه در برابر اشغالگران

خارجی دشوار است ( با این وجود ،غنی در سفرش
در اواخر این ماه به واشنگتن چانهزنی دشواری خواهد
داشت تا شمار بیشتر سربازان امریکایی در این کشور
باقی بمانند) .و اگر نیروهای امنیتی افغانستان امسال
نخستین فصل جنگشان را بدون حمایت نیروی جنگی
ناتو موفقانه پشت سر بگذارند ،جنگجویانی را که باور
دارند تنها نیروهای امریکایی مانع پیروزی آنهاست
متوجه اشتباهشان خواهند ساخت .تلفات نیروهای
امنیتی افغانستان در یک سال ( 4350تن در  2013که
آخرین سال با آمار کامل است) بیشتر از تمام تلفات
نیروهای بینالمللی از سال  2001بدینسو است .اما
باز هم ،نیروی  169000نفری اردو و نیروهای پولیس
افغانستان قوی اند و باید روی تواناییهای آنان حساب
کرد .این نیروها میتوانند به آسانی طالبان را در رسیدن
به ادعای بزرگشان که امسال والیتهای هلمند و کنر
را تسخیر خواهند کرد ،ناکام سازند.
برعالوه ،دیپلوماسی مؤثر باید از سوی افغانستان به
کار انداخته شود .چین که نزدیکترین متحد پاکستان
است ،به امید برقراری صلح از هیئت طالبان در
بیجینگ پذیرایی کرده است .چین منافع زیادی در
معادن افغانستان دارد و نیز نگران افزایش پیکارجویی
اسالمگرایانه در میان اویغورهاست .این کشور عالقه
فراوانی به منطقهی باثباتتر دارد .امریکا که زمانی
مخالف بود ،نیز ،از گفتوگوهای صلح پشتیبانی میکند.
بعضی از سیاستمداران افغانستان پیشبینی میکنند که
احتمال دارد گفتوگوهای صلح دو سال طول بکشد
و سپس طالبان در انتخابات پارلمانی سهم بگیرند .از
همین اکنون ،قرار است که یک جرگهی بزرگ برگزار
شود و به پارلمان قدرت بیشتری بدهد .آیا طالبان
بخشی از این جرگهی بزرگ خواهند بود؟
مشکل این است که آقای غنی دو سال وقت ندارد.
موضع او در داخل کشور پیش از این به خاطر شیوهی
به قدرت رسیدن او تضعیف شده است .هواداران رقیب
او ،عبداهلل عبداهلل ،ادعا میکنند که او از طریق یک
انتخابات ملوث از تقلب به قدرت رسید .با آنکه غنی
و عبداهلل قدرت را تقسیم کردند ،خصومت در میان
دو اردوگاه سیاسی هنوز باالست و در تشکیل یک
حکومت مشکل دارند .در کنار همهی این مشکالت،
حساسیت عمومی در برابر سیاست همکاری غنی با
پاکستان پابرجاست .آقای کرزی به حملههایش بر
اردوگاه مخالف از قصر کوچکش که در نزدیکی دفتر
غنی قرار دارد ،همچنان ادامه میدهد و هشدار داد که
افغانستان نباید «زیر شست پاکستان باشد» .اگر غنی
میخواهد که عمر سیاسیاش دوام یابد ،بهزودی باید
نتایج ابتکاراتش را برای صلح نشان دهد.
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آیا دستآوردهای زنان در توافق صلح با طالبان

معاملهخواهندشد؟

پس از نشر بیانیهای که گویا
از طرف مال عمر ،رهبر طالبان،
صادر شده بود و هفتهی گذشته
به نشر رسید ،ترس زنان
افغانستان از تبدیل شدن به
برهی قربانی توافق صلح ،به فراز
بیسابقهای رسیده است .این
بیانیه خواهان اصالحات چشمگیر
در قانون اساسی ،به عنوان
پیششرطهای گفتوگوهای صلح
است و بر بندهای متعلق به زنان
تأکید دارد.
رییس جمهور اشرف غنی در سخنرانیاش در یک گردهمآیی
که پنجشنبه گذشته ،قبل از روز جهانی زن ،برگزار شده بود،
گفت« :الزم است که نقش زنان را از درون تمدن و فرهنگ
خودما تقویت کنیم»« .قانون اساسی ما واضح ،مشخص و
خدارا شکر کامال اسالمی است .تعهد ما این است که قانون
اساسی را عملی کنیم».
چنانچه هشت مارچ طوری واقع شده است که قرار شایعات،
اولین دور گفتوگوها بین حکومت افغانستان و طالبان در
شرف اتفاق افتادن است؛ فعاالن حقوق زن در افغانستان
نسبت به اطمینان کامل غنی در مورد این که دستآوردهای
زنان در توافق نهایی صلح به خطر نخواهد افتاد ،نگرانند.
هرچند غنی هرگز به طور مستقیم به گفتوگوها اشاره
نکرده است؛ اما پیام عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی ،که
در غیاب او خوانده شد ،به طور واضح اظهار داشت که
حکومت خط قرمزی را در مورد حقوق زنان ارائه خواهد کرد
و دستآوردهای زنان افغانستان را در بدل توافق صلح به
مخاطره نخواهد انداخت.
ارادهی سیاسی متزلزل
برخی از گروههای حامی حقوق زن ،به شمول منشور زنان
افغانستان ،خواستهاند که حداقل یک زن باید در گروه
گفتوگوکنندگان حکومت شامل باشد .آنها همچنین
خواستهاند که باور به حقوق زنان باید بخشی از شرایط
انتخاب گفتوگوکنندگان مرد باشد.
نگرانی و بیم زنان از یک ارادهی سیاسی لرزانی سرچشمه
میگیرد که رهبری سیاسی افغانستان در یک دههی گذشته
در زمینهی حقوق و وضعیت زنان در این جامعهی مردساالر
نشان داده است .زنان افغانستان ،با همان استعداد و تصمیمی
که دارند ،اگر حضور جامعهی جهانی و فشار روی رهبران
سیاسی افغانستان نمیبودند ،به دستآوردهای یک دههی
گذشتهیشان دست نمییافتند.
در واقع ،این غضب گروههای فمینستی قدرتمند غربی علیه
قوانین سختگیرانهی رژیم طالبان در برابر زنان بود که
دوباره افغانستان را به کانون توجه جهانیان تبدیل کرد .البی
قوی این گروهها در پایتختهای کشورهای غربی ،از زمان
سقوط رژیم طالبان بدینسو ،توجه جهانیان را به تقویت
نقش سیاسی ،اقتصادی و اجتمایع زنان افغانستان افغانستان
جلب کرد و بودجهای را برای آن اختصاص داد.
این تالشها ،دستآوردهای زیادی به دنبال داشتند و
بزرگترین آنها وضعیت برابر زنان در قانون اساسی
افغانستان و ایجاد یک تبعیض مثبت در برخی از ساحات
اند ،ازقبیل تخصیص الزامی حد اقل  30درصد کرسیهای
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سنگ در جای خود
گرنگ است

پارلمان به نمایندگان زن .دستآوردهای زیاد دیگری نیز
وجود دارند .در حالی که  15سال قبل ،طالبان تحصیل
دختران را کامال منع قرار داده بودند ،امروزه ،حدود 40
درصد هشت میلیون کودک دانش آموز را دختران تشکیل
میدهند و زنان جوان حدود  30درصد دانشجویان دانشگاهها
را تشکیل میدهند .برنامههای آموزشی زیادی عملی شدند
تا ظرفیت استخدام زنان باال برده شود و از لحاظ اقتصادی
تقویت شوند.
میزان مرگومیر مادران از  1600تن در هر  100هزار تن در
سال  ،2002به  400تن در هر  100هزار تن کاهش یافته
است و میانگین عمر زنان افغانستان در یک دهه ،از 51
سال به  62سال افزایش یافته است و دلیل همهی آنها
کمکهای کمک کنندگان و عملی شدن برنامههاییاند که
هدف آنها بهبود بهداشت زنان است.
تعهدی که کمرنگ میشود
با اینحال ،با آغاز روند کاهش دلچسپی جهانی در افغانستان،
تعهد حکومت افغانستان به حقوق زنان نیز کمرنگ میشود.
بهویژه از سال  2013بدینسو ،خروج نظامیان ایاالت متحده
و ناتو با سیاست تاکید بر مصالحه میان حکومت افغانستان
و طالبان همراه بوده است .گروهی که از رویداد یازدهم
سپتامبر تاکنون ،دشمن شماره  2ایاالت متحده و تهدید
به امنیت جهانی بود ،به طور ناگهانی از فهرست گروههای
تروریستی واشنگتن کشیده شد .غرب تصمیم گرفت که
صلح و ثبات میتوانند به طور همزمان با جدول خروج
نظامیان آنها تأمین شوند.
پس از نشر بیانیهای که گویا از طرف مال عمر ،رهبر طالبان،
صادر شده بود و هفتهی گذشته به نشر رسید ،ترس زنان
افغانستان از تبدیل شدن به برهی قربانی توافق صلح ،به
فراز بیسابقهای رسیده است .این بیانیه خواهان اصالحات
چشمگیر در قانون اساسی ،به عنوان پیششرطهای
گفتوگوهای صلح است و بر بندهای متعلق به زنان تأکید
دارد.
اگر احساسات متداول ضدزن در میان یک تعداد از رهبران
سیاسی قدرتمند در داخل حکومت وجود نمیداشتند ،بیم
زنان تا این حد شدید نمیبود .یک تعداد از مجاهدین پیشین
و برخی از نمایندگان پارلمان که در نتیجهی روی کار آمدن
یک سیستم دموکراتیک قدرتمند شدهاند ،در ابتدا چاپلوسی
حمایت جامعه جهانی از حقوق زنان را کردند؛ اما اندک اندک
با موضع گرفتن علیه قوانین طرفدار زن رنگ واقعیشان را
نشان دادند.
در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته،
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غنی و عبداهلل ،هردو گفتند که به حقوق زنان باور دارند
و سیاستهایی را دنبال خواهند کرد که تضمین کنندهی
پیشرفت زنان باشند .این وعدهها موثر واقع شدند .در یک
جامعهی سنتی و باوجود تهدیدهای امنیتی 38 ،درصد رای
دهندگان زنان بودند.
سهم مساوی
وقتی گروهی از فعاالن زن از غنی خواستار  38درصد
مشارکت زنان در حکومت شدند ،پاسخ رییس جمهور جدید
برای آنها دلگرم کننده بود« :چرا خودتان را به صرف 38
درصد محدود میکنید؟ شما باید انتظار سهم مساوی را
داشته باشید ،چون شما نیم جمعیت را تشکیل میدهید».
مشارکت سیاسی زنان ،به ویژه در موقعیتهای تصمیم
گیری ،برای وضع نامساعد آنها ،در آینده حیاتی است .با
این حال ،وقتی اولین گروه نامزد وزیران کابینه برای اخذ
رای اعتماد به پارلمان معرفی شدند ،از جملهی  18تن،
صرف سه تن زنان بودند .هر سه زن ،همراه با هفت نامزد
وزیر مرد ،به دالیل مختلف رد شدند.
گروههای زنان افغانستان به تازگی فهرستی از زنان توانا
را برای احراز پستهای مختلف به رییس جمهور و رییس
اجرایی ارائه کردهاند .انتصاب زنان قوی و توانا در پستهای
کلیدی ،بدون شک ،محافظت از دستآوردها را تضمین
کرده و امیدواری برای پیشرفت بیشتر زنان افغانستان را
باال خواهد برد.
به عین ترتیب ،شمولیت واقعی ،نه نمادین زنان برجسته
و توانا در هر مرحلهی روند صلح ،تعهد رییس جمهور
افغانستان به برابری زنان به عنوان شهروندان این کشور
را نشان خواهد داد و تضمینی خواهد بود که حقوق آنها
به مخاطره نمیافتد.
عوارض جانبی محروم سازی و عدم شمولیت زنان در
روندهای صلح در گذشته ،برای زنان کشور ویرانگر بودند
و هرگز پایداری را در کشور به ارمغان نه آوردند .نظر به
گزارش سازمان عفو بین الملل ،صرف  16درصد توافقات
صلح افغانستان در دو دههی گذشته ،به زنان و جنسیت
(جندر) اشاره داشتهاند.
درست است که زنان افغانستان باید به تقویت نقششان
به شکل بومی و در درون ارزشهای کشورخودشان ادامه
بدهند؛ اما فضای سیاسی مردساالر در کشور مستلزم آنست
که در این مقطع حساس ،جامعهی جهانی دوباره دخالت
کند و حمایتشان را از دستآوردهای زنان افغانستان واضح
بسازند .صلح و ثبات ،به قیمت نیم جمعیت کشور نه صادقانه
خواهد بود و نه پایدار.

رییس جمهور غنی گفته که خودش شخصا به شکایات و
مشکالت مردم رسیدگی خواهد کرد .یکی به این آقا بگوید
که این کار را نکند .این کار چندین زیان دارد .این را از
پیش خود هم نمیگویم .از تجربه میگویم .یادتان هست که
همسایهی غربی ما ،ایران ،یک رییس جمهور عاقل و خوشروی
و مردمدوست داشت به نام محمود احمدینژاد؟ البته
احمدینژاد با تقلب رییس جمهور شده بود ،در حالی که رییس
جمهور ما از بس اطمینان دارد که بدون تقلب رییس جمهور
شده ،یک جمله در میان از صفت «منتخب» برای خود استفاده
میکند .به هرحال ،آقای احمدینژاد که رییس جمهور شد،
شروع کرد به نامه نوشتن به مردم و نامه گرفتن از مردم .کار
به جایی رسید که یکی از اصفهان نوشته بود که جناب رییس
جمهور ،من هر شب در بستر مایعات ضایع میکنم و تُشکم
خیلی بو گرفته ،چه کار کنم؟ احمدینژاد هر روز ده هزار شکر
و شکایت دریافت میکرد .اینطوری میگفتند .رسیدن سیلِ این
نامهها به احمدینژاد ،اولین کاری که کرد ،این بود که ادب و
نزاکت را از او گرفت .انتظارش هم میرفت .آدم که روزانه با
هزاران موتروان و آدم بیکار مکاتبه کند ،الجرم از ادبیات آنها
هم تأثیر خواهد پذیرفت .این بود که احمدینژاد در سخنرانی
سازمان ملل خود جهان را به دو دستهی «کشورهای الهی قربون
ممه شون برم» و «کشورهای مرده گاو» تقسیم کرد و هرچه
فحش خواهر و مادر بلد بود ،به جرج بوش گفت .در مرحلهی
بعدی ،احمدینژاد به ِ
مرض سوال را با سوال پاسخ دادن گرفتار
شد .این هم طبیعی بود .آدم که جواب منطقی نداشت ،و
امکان ندارد برای چند میلیون آدم داشته باشد ،شروع میکند
به سوال را با سوال پاسخ دادن .طرف میپرسید که چرا نرخ
تورم باال رفته و احمدینژاد میگفت که آیا شما این سوال را
از بقیهی دولتهای جهان هم کردهاید؟ طرف میپرسید که
چرا کشورشان این قدر منزوی شده و احمدینژاد میگفت چرا
منزوی شدن بد است،ها؟
حاال تصور کنید که رییس جمهور ما هم بعد از دو-سه ماه
تماس مستقیم با مردم ،به این اختالالت دچار شود .بدون
رسیدگی به مشکالت مردم هم حالش خوب نیست ،آنوقت
قهقههاش گوش فلک را کر خواهد کرد .شما بپرسید که آقای
رییس جمهور ،این  31نفری که ربوده شدهاند ،در این اواخر به
شما نامه مامهای نوشتهاند و از شما خبر گرفتهاند؟ آنگاه رییس
جمهور دسترخوانی را روی شانهی خود بگذارد و بگوید« ،ای من
به دهن خاندان این بیناموس آدمرباها راحت شوم .کدام مرده
گاو را خواهم فرستاد که یک گهی بخورد دیگر» .میبینید که
این خوب نیست .یا ما بپرسیم که سرنوشت قربانیان برفکوچ
در پنجشیر چه شد و ایشان بگوید« :من از شما سوال میکنم.
آیا اینهایی که در پکتیا کشته شدند ،آدم نبودند؟ آیا شما فکر
میکنید که پنجشیر به خاطری که والیت شده ،دیگر در آنجا
نباید برفکوچ شود؟ آیا .»...این سوال را با سوال پاسخ دادن
هم فاجعه است.
یکی به ایشان بگوید که ما در همین بیخاصیتی موجودش
دوستش داریم .ما را تیر از کمکش.

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Abdullah Watandar

خاطرهای از یک هشت مارچ
گفتم قربانت شوم ،چیزی بگو در مورد هشت مارچ ،حقوق
زنان ،زنان افغانی ،زنانی که شوهرانشان ،پسرانشان و
برادرانشان در روز روشن و در حضور چشمهای بسیار به
اسارت مخالفان مسلح رفتند ،ناپدید شدند و هنوز الدرک اند .چیزی بگو که ملت چشم به
راه ان د و میخواهند بدانند نظر شما در این مورد چیست.
خریطهای لبریز از تشویق بر شانه ،شاخه گلی در دست و یک قدم مانده به دروازهی خیبر
ایستا د و با آرامش و لبخند خالی از دلهره و نگرانی گفت:
«نمیتوانم چیزی بگویم .قبال گفتم که در این مورد ،سکوت استراتژیک بر لب دارم».
با سکوت استراتژیکش بر لب ،خریطهی تشویقش بر شانه و شاخهی گلش در دست ،آرام
ت و اندکی بعد ،در میان مردان لنگیواال و مویدراز در آنسوی
آرام از دروازهی خیبر گذش 
دروازه ناپدید شد!

از آرتروز تا نقرس

بیماریهای شایع دوران سالمندی

بیماری در هر سنی سراغ انسانها م یآید؛ اما بیماریهایی وجود دارند که خاص دوران
سالمندی اند و در دوران جوانی بهندرت دیده م یشوند .بی شتر این بیماریها درمان
قطعی ندارند ،ولی غالبا قابل کنترول اند.
آرتروز



Ahad Farzam

چند نکته به مناسبت روز جهانی زن

.

جنبش زنان برای مبارزه با نابرابری و بیعدالتی ،یک
حرکت انسانی است و هدف آن تحقق برابری و منع و رفع
هرنوع تبعیض بین انسانها ،بدون در نظرداشت هرگونه تعلقی است .تأمین اهداف این
جنبش مستلزم مشارکت همه ،اعم از زن و مرد ،میباشد.

.

ممکن است گاهی شاهد تنشهایی در سطح جامعه و خانواده به دلیل حساسیت
پارهای از افراد علیه این جریان باشیم .این نوع تنشها ،تنش تغییرآفرین اند و سرانجام
موجب تغییر مثبت به نفع برابری انسانها خواهند شد.

.

تعمیم و توسعه و آگاهی به صورت متوازن و خودداری از حرکتهای حساسیتزا،
آسیبهای این نوع تنشها را کمتر میکند .آگاهیدهی متوازن باعث میشود که هیچ
فردی از جنبش عدالتطلبی زنان نترسد و هراسی به دل راه ندهد.

.

هیچ فردی نباید نگران تحقق حقوق زنان و برابری جنسیتی در جامعه باشد .با تأمین
حقوق زنان ،چیزی از حقوق دیگران کم نمیشود ،بلکه تأمین حقوق زنان زمینهساز
تعمیم عدالت و برابری در تمام سطوح جامعه میباشد.


Rahman Rahmani
فساد روشنفكري
هيروييسم ،قهرمانسازي و قهرمانپرستي ،در جامعهاي
كه طبقهي حاكم و زمامداران محلي تمام هستي آدمهاي
ضعيف را به تاراج و يغما برده باشند و از گردههاي مردم
طَ ي ساليان دراز سواري گرفته باشد ،يكي از وحشتناكترين شيوههاي فريب تودهها
و يكي از بدترين نوع «فساد روشنفكري» است كه ثروت و قدرت را همچنان در اختيار
سياسيون تأييد میکند .مثل آفتاب به همه روشن است كه سياسيون و سران جهادي اين
همه ثروت ،مال و منال را به ارث نبردهاند .ما همه با چشم سر بلندمنزلها و شهركها
و حرمسراهاي آنها را ميبينيم و اما عدهاي بيشرمانه و به دور از واقعيتهاي ملموس
جامعه ،از كساني كه مالمت تاريخ اند ،حمايت ميكنند .مدحسراي با جامه و فرم و نشان
روشنفكري در قرن  ٢١براي زمامداراني كه دزدي و غارتگريشان بر تمام ملت آشكار
است ،به همان اندازه خطرناك و جبرانناپذير است كه عمل دزدي و چپاول زمامداران.
هيروييسم به قول راسل «جذاب» است و تودههاي بيسواد را بهزودي مرغوب ميكند؛
اما در كشوري كه مادري طفلش را براي نان به فروش ميرساند و هزاران جوان
تحصيلكرده بيكار و روزگار جادهها را گز ميکنند ،به اندازهاي بحرانآفرين است كه
فقر و تنگدستي مردم از اثر فساد سياسيون و قاچاق مواد مخدر و حمايت از آن از سوي
همين سياسيون .مدحسرايان بايد به يك نكته توجه داشته باشند كه با مدحسراييشان
بر شدت «ارثيسازي» كرسيهاي دولتي و غيردولتي ميافزايند و نسلهاي بعدي شاهد
زمامداراني خواهند بود كه پدر در پدر كرسيها را تصاحب كردهاند .مدحسرايي براي
سياسيون نه تنها كه براي مدحسرا عذاب وجدان بار ميآورد و روزي «از كرده پشيمان»
خواهد شد ،بلكه براي زمامدار و صاحب مدح نيز جرأت ميبخشد تا به ظلم ،ستم ،چور
و چپاولش بیفزايد .باري ابراهام لينكلن ،رييس جمهور آمريكا گفته بود« ،در ميان تمام
افراد بشر حتا يك فرد هم وجود نداشته و ندارد كه آنقدر خوب باشد كه بتوان به وي
اجازه داد تا زندگاني همنوعانش را اداره كند و از آنجا شخصيتهاي آنها را عاري از
ارادهي آزاد و اختيار اخالقي نمايد» .مدحسراي روشنفكر ما اين نكته را فراموش ميكند
كه به نحوي سياست قتل و كشتار اربابش را تأييد ميكند و در صلب آزادي و اختيار و
ارادهي تودهها از سوي اربابش سهيم است و زماني كه عدالت تأمين و قانون حاكم شود،
مثل بادارش محاكمه ميشود و سند محاكمهاش را نيز خودش به قلم خود نگاشته است.


Hussain Negah

کودک دختر ،قندول است.
ِ
ده ساله که شد ،کم کم ناموس میشود.
از  12تا  16سالگی مرحلهی اولیهی ناموسشدنش تکمیل
میشود و نمیتوان عکسهایش را در صفحات اجتماعی
یافت .نشست و برخاستش محدودتر میشوند .با نامزدی و عروسی ،آخرین پلههای
ناموسشدن زن افغان تکمیل میشود و آنگاه است که دیگر به زن به عنوان یک
کاالی گرانبها و ازرشمند ناموسی دیده شده و ارزشهای انسانیاش به یک کاالی
خانگی تقلیل مییابد.
باید زنان افغان قبل از همه برای رهایی از مسایل فرهنگی و نگا ه موجود در مورد زن
را درهم بشکنند .کارهای کوچک ،اما مثمر انجام دهند .عکسهایشان را در صفحات
اجتماعی بگذارند ،از نام و مشخصات اصلی خودشان وارد فعالیتهای اجتماعی شوند،
در مکتب با استاد و دانشجوی پسر شانه به شانه قدم بردارند ،مثل مرد کار کنند ،مثل
او قلم به دست بگیرد ،مثل او تفنگ شانه کنند و در صورت نیاز ،مثل او بجنگند .در
غیر این صورت ،چیزی تغییر نخواهد کرد .چهار تا نمایندهی پارلمان و ده تا دختر در
جامعهی مدنی ،درد زن دایکندی ،هلمند ،زابل ،بامیان ،نورستان ،کابل ،هرات و ...والیت
کشور را درمان نخواهند کرد.

اصطالح عامیانهی آرتروز ،همان ساییدگی غضروف مفصلی است .غضروف انسانها
از  30-35سالگی تغییر م یکند .این پدیده ،فیزیولوژیک و طبیعی است .در صورتی
که فشار روی غضروف به مدت طوالنی زیاد باشد ،غضروف تخریب م یشود و درد
ایجاد خواهد شد .با افزایش شدت بیماری ،درد و خشکی اندام هنگام برخاستن از
خواب به آن اضافه م یشود .خشکی اندامها تقریبا نیم ساعت طول م یکشد و به
مرور و با حرکت بیمار از بین م یرود.
آرتروز درمان ندارد ،ولی راههایی ب رای تسکین درد وجود دارند؛ مثال بیماران به عضو
دچار آرتروز فشار نیاورند و از داروهای غضروفساز و مسکنها استفاده کنند .البته
مصرف طوالن یمدت مسکن به هی چوجه توصیه نم یشود .غضروف آسی بدیده
معموال در زانوهاست و ب رای کاهش درد و کمکردن فشار از روی زانو ،به بیماران
توصیه م یشود .از توالت فرنگی ،تخت و صندلی هنگام خواندن نماز یا خوردن غذا
استفاده کنند.
پوکی استخوان
با افزایش سن ،مادهی پروتینی و معدنی استخوان و به دنبال آن تراکم استخوانی کم
م یشود ،ولی شیوهی بد زندگی ،نداشتن تغذیهی خوب (بدون کلسیم و مواد معدنی
و پروتین) ،کمبود اشع هی خورشید در محل زندگی؛ مثل کشورهای اسکاندیناوی و
نزدیک قطب ،تحرک ناکافی و وجود بیماریهای کلی های و غددی و مصرف بعضی از
داروها ،این روند را تسریع م یکند .پوکی استخوان عالمتی ندارد و فقط وقتی معلوم
م یشود که شکستگی در نقطهای از بدن رخ دهد؛ اما آزمایشی به نام سنجش تراکم
استخوان وجود دارد که می زان پوکی را مشخص م یکند .در این مواقع جلوگیری از
پیشرفت بیماری الزامی است؛ چون شکستگ یهای دوران سالمندی ب هراحتی بهبود
نم ییابند و ممکن است باعث از کار افتادن بیمار شوند.
بیماریهای التهابی عروق
در این بیماری عروق بزرگ درگیر م یشوند .التهاب در عروق باعث مختل شدن

خونرسانی م یشود .عروق درگیر ممکن است در شریان آئورت یا شریانهای اندامها
باشد.
بیماران با سردرد ،قفلشدن فک و دردهای ناحی هی شانه و گردن ،خستگی ،تب
خفیف ،کاهش اشتها و ...مواجه م یشوند .این بیماری مختص افراد بی شتر از 50
سال است و معموال زمینهی ژنتیکی دارد .در تصوی ربرداری از عروق بزرگ ،تنگی
مشاهده م یشود .درمان چنین بیمارانی ضروری است.
فیبرومیالژیا
عالمت شاخص بیماری فیبرومیالژیا دردهای عضالنی-اسکلیتی است .در بررس یهای
تخصصی مشکل ساختاری در استخوانها و التهاب عضالنی دیده نم یشود و اختالل
مربوط به بافت همبند است.
بیماران غیر از درد از عالیم دیگری مانند سوزش ،خشکی صب حگاهی ،خستگی و
اختالل در خواب نیز شکایت دارند .این بیماری در کودکان هم ممکن است مشاهده
لوحوش  50سالگی است .علت بروز بیماری هنوز
شود ،ولی سن بروز آن معموال حو 
ناشناخته است .شاید عوامل ژنتیکی در آن نقش داشته باشند .به دلیل ناشناختهبودن
بیماری ،درمان قطعی هم ب رای آن پیدا نشده است .استفاده از مسکنها ،پمادهای
موضعی عضالنی ،ماساژدرمانی و ...ب رای کاهش درد مفید است.
نقرس
نقرس بیماری التهابی مفصلی است .این بیماری از میانسالی به بعد بروز م یکند و
بهندرت در افراد جوان دیده م یشود .علت این بیماری ،باال رفتن اسید اوریک خون
است که باعث ایجاد کریستالهایی در خون و رسوب در مفاصل و بافتها م یشود.
اولین عالمت نقرس در نیمی از بیماران ،تورم یا سرخی ،التهاب و سوزش در محل
اتصال مفصل شست پا و پنجه است ،ولی بیماری در مفاصل دیگری مانند زانو ،مچ و
انگشتان دست و ...نیز دیده م یشود .نقرس با درد مفصلی و گاهی توأم با خستگی و
تب شدید بروز م یکند .تعداد مبتالیان به نقرس در دنیا افزایش یافته است .شایعترین

علت آن ،داشتن زمینهی ژنتیکی است ،ولی دفع ناقص اوره ،تغذیهی ناسالم و ...هم
م یتوانند باعث بیماری نقرس شوند .حملههای حاد بیماری باید درمان شوند .در
صورت کنترولنشدن بیماری نقرس ،احتمال ابتالی فرد به بیماریهایی مانند افزایش
فشار خون ،دیابت و بیماریهای قلبی و کلی های بی شتر خواهد شد .البته با دارو
م یتوان سطح اسید اوریک خون را پایین آورد.
نقرس کاذب
نقرس کاذب بیماری مفصلی شبیه به نقرس است و بی شتر در افراد مسن دیده
م یشود ،ولی برخالف نقرس ،به جای کریستالهای اسید اوریک ،کریستالهای
کلسیم فاسفیت درون مفاصل و بافتهای اط راف آن رسوب م یکند.
البتهاب مفصل به دو شکل ناگهانی یا طولکشیده بروز م یکند .نقرس کاذب
در مبتالیان به پرکاری تیرویید و دیابت بی شتر مشاهده م یشود .این بیماری باید
کنترول شود؛ چون احتمال تخریب مفصل در اثر رسوب کلسیم فاسفیت وجود دارد.
ب رای درمان ،مایع مفصلی با استفاده از سرنگ کشیده و ب رای کاهش التهاب هم از
داروهای استروییدی استفاده م یشود( .برترینها)

مزهی ششم هم کشف شد

دانشمندان استرالیایی م یگویند،در حال حاضر چربی بهعنوان مزهی ششم تلقی
م یشود .این موضوع در تناقض با فهرست پذیرفتهشدهی قبلی مزههای اصلی
است.
در فهرست مزههای اصلی ما شاهد پنج مزهی شوری ،ترشی ،شیرینی ،تلخی
و اومامی هستیم .اومامی واژهای جاپانی است که م یتوان آن را طعم خوش و
لذتبخش ترجمه کرد .انسانها این مزه را از طریق گیرندههای گلوتامات م یچشند.
راسل کست از دانشگاه دیکین ملبورن م یگوید :شواهد به اندازهی کافی جامع
و متقاعدکنندهاند تا بتوانیم چربی را هم به عنوان مزهی ششم در نظر بگیریم.
در آخرین شمارهی نشریهی ( Flavourطعم و مزه) این تیم استرالیایی چربی را
به عنوان مزهی ششم در نظر گرفتند .با وجود اینکه ارستو در سال  330پیش از
میالد چربی را به عنوان یک مزه طبقهبندی کرده بود؛ اما در حال حاضر ،چربی
با توجه به خواص حرارتی و آزادی عطر در مواد غذایی شناختهشده و جزو حس
چشایی محسوب نم یشود .سالهای متمادی بود که توافق عمومی روی چهار
مزهی تلخی ،شوری ،شیرینی و ترشی وجود داشت ،تا اینکه در سال  2002طعم
اومامی که یک طعم مورد پسند و غنی از پروتین بود ،به این فهرست اضافه شد
و مجموع آنها را به عدد پنج رساند.
ب رای اینکه چربی به عنوان یک طعم شناخته شود ،باید پنج معیار را تأمین کند.
در مقالهی منتشر شده از سوی دکتر کست تحت عنوان «آیا چربی ،طعم ششم
خواهد بود؟» او توضیح م یدهد که چگونه چربی این معیارها را تأمین م یکند.
یکی از معیارها این است که زبان دارای پرزهای مخصوص چشایی است که
م یتواند حضور اسیدهای چرب را تشخیص دهد.
محققان معتقدند ،یافتههای آنها م یتوانند در نبرد ب رای جلوگیری از مشکل

روبهرشد چاقی در جهان به کار گرفته شوند .پژوهشهای قبلی که روی 500
داوطلب و به مدت چند سال انجام گرفته ،نشان م یدهد ،کسانی که به مزه و طعم
چربی حساستر هستند ،کمتر غذا م یخورند.
در آزمایشها ما باید ب رای افراد چاق یا دارای اضافهوزن نسبت به افرادی که وزن
متناسب و سالم دارند ،چربی بی شتری قرار دهیم تا آنها قادر به شناسایی یا
دریافت آن باشند .این امر با رژیم غذایی که به نظر بسیار مهم است ،رابطه دارد.
شما نم یتوانید فقط چربی را از غذا حذف کنید و آزادکنندهی طعم را جاگزین
آن کنید و انتظار داشته باشید که موفق شوید؛ زی را شما نتوانستهاید طعمی که
اثرات فیزیولوژیکی و روانی مشابهی با چربی داشته باشد ،ایجاد کنید .این اثرات
فیزیولوژیکی و روانی روی مقبولیت و میل به غذا تأثیرگذارند( .جام جم آنالین)
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مسی چگونه در سه ماه
به رونالدو رسید

لیو مسي با سه گولي که دیروز وارد دروازه
رايووايکانو کرد ،در جدول گولزنان  30گوله
شد و خود را به کريستيانو رونالدو رساند.
 13دسامبر  2014اگر کسی ادعا م یکرد که
مسی آقای گول اللیگا خواهد شد ،شاید
همه به او م یخندیدند اما سه ماه بعد،
این ادعا دیگر خندهدار نیست .در آن تاریخ،
رونالدو با  25گول زده در مقابل  13گول
مسی به تنهایی در صدر جدول گولزنان
قرار داشت .اگر به  22نوامبر برگردیم ،این
فاصله بیشتر نیز بود 20 .گول در مقابل 7
گول اما وقتی سال جدید میالدی شروع شد،
به یکباره رونالدو و ریال افت کردند و در
سوی دیگر ،بارسا و مسی به اوج رسیدند.
مسی موفق شد در کمتر از سه ماه و با
هتتریک در بازی دیروز مقابل رایووایکانو،

فاصله  12گوله خود با رونالدو را به صفر
برساند و با  30گول در صدر جدول گولزنان
قرار بگیرد .او هماکنون با وجود اینکه
رونالدو هم  30گوله است ،آقای گول اسپانیا
محسوب م یشود چرا که  9گول رونالدو از
روی ضربات پنالتی به ثمر رسیده است.
مسی همچنین تا بدینجای سال 2015
موفق شده در دو چالش دیگر نیز بر رونالدو
غلبه کند .او با ثبت هتتریک مقابل رایو،
رکورددار هت تریک در تاریخ اللیگا شد(.)24
پس از او رونالدو با  23هتتریک قرار دارد.
همچنین مسی به اولین بازیکنی بدل شد
که ب رای شش فصل متوالی ،موفق به زدن
بیش از  40گول در همه رقابتها شده است.
یک آمار خیره کننده از سوی فوق ستاره
آرژانتینی.



آمارها از افت شدید رونالدو میگویند

کريستيانو رونالدو در سال جديد ميالدي
عملکردي دور از انتظار داشته که با افت
شديد ریال مادريد ب يارتباط نيست.
رونالدو در چهار بازی از  8بازی آخر خود
در اللیگا ،نتوانسته شوتی داخل چهارچوب
دروازه حریفان بزند .اسپانیول ،کوردوبا،
اتلتیکو و اتلتیک بیلبائو ،تیمهایی بودند
که رونالدو در مقابل آنها ناکام تمام عیار
بود .او نهتنها موفق به زدن یک شوت داخل
چهارچوب مقابل این  4تیم نشد که نتوانست
گولی هم به ثمر برساند.
ریال در سال  2015و در اللیگا 11 ،مسابقه
برگزار کرده که رونالدو دو بازی مقابل
سوسیداد و سویا را به دلیل اخ راج در بازی
کوردوبا از دست داد .رونالدو در اولین بازی
خود در سال جدید ،تک گول ریال در
شکست  1-2این تیم مقابل والنسیا را به
ثمر رساند .او در بازی بعدی و در برتری 0-3
ریال مقابل اسپانیول ،نه گول زد و نه شوت
داخل چهارچوب .در بازی بعدی ریال ،رونالدو

دو گول از سه گول این تیم مقابل ختافه را
به ثمر رساند اما در مقابل کوردوبا ،رونالدو
بار دیگر شبی توام با ناکامی را پشت سر
گذاشت .در بازگشت از محرومیت ،کریستیانو
در شکست  0-4ریال مقابل اتلتیکو ،موفق
به زدن شوت به چهارچوب دروازه مویا نشد.
در  3بازی بعدی کهکشان یها ،حداقل یک
شوت رونالدو داخل چهارچوب بود .در بازی
ریال مقابل دپورتیوو ،او یک بار به سمت
دروازه شوت کرد ولی گولی به ثمر نرساند .در
برتری  0-2ب رابر الچه ،رونالدو یک گول زد و
 3شوت داخل چهارچوب و در مقابل ویاریال
نیز  6بار شوت داخل چهارچوب رونالدو توسط
سرخیو آسنخو مهار شد.
سرانجام شنب هشب مقابل بیلبائو ،رونالدو بار
دیگر نتوانست شوتی داخل چهارچوب بزند و
ریال هم  0-1شکست خورد .آمار گولزنی او
در سال جدید نیز ناامید کننده بوده .رونالدو
در مقابل  15گول مسی تنها موفق به زدن 5
گول در اللیگا شده است.



چرا آنچلوتی
مشکل ریال را در خط حمله میداند؟

ریال مادريد سال  2014را به بهترين شکل
ممکن به پايان رساند .صدرنشين الليگا با
 4امتياز اختالف نسبت به بارسلونا و ثبت
بهترين آمار گولزني ممکن.
زمان یکه سال  2014به اتمام رسید و وارد
سال  2015شدیم ،بدبی نترین هواداران ریال
نیز نم یتوانستند تصور کنند که به فاصله
کمتر از سه ماه ،تیم محبوبشان حاشیه
امنیت خوب خود در اللیگا را از دست داده
و در یک قدمی از دست دادن صدر جدول
قرار بگیرد اما این اتفاق افتاد و ریال با کسب
نتایج ضعیف بخصوص در هفته اخیر و از
دست دادن  5امتیاز ،حاال بارسا را باالی سر
خود م یبیند .ریال مادرید در شرایطی سال

 2014را به اتمام رساند که  4امتیاز بیشتر از
بارسلونا داشت و با زدن  55گول در  15بازی،
بطور متوسط در هر مسابقه  3.6گول به ثمر
رسانده بود .در حال یکه بارسا با همین تعداد
بازی 36 ،گول وارد دروازه حریفان کرده بود.
این آمار اما در سال  2015به  20گول در
 12بازی رسیده یعنی بطور متوسط 1.6
گول در هر بازی .ریال در سال جدید در هر
بازی دو گول کمتر از سال گذشته زده است.
بیهوده نیست که کارلو آنچلوتی شنب هشب
با شگفتی از عملکرد ضعیف بازیکنان
تهاجم یاش سخن گفت و دلیل اصلی نتایج
ضعیف تیمش را پس از اشتباهات خود ،به
اشتباهات فاز تهاجمی تیمش نسبت داد.



رایوال  :پوگبا برای جدایی با یوونتوس
نمیجنگد

پل پوگبا ستاره فرانسوي باشگاه يوونتوس،
مورد توجه چندين باشگاه بزرگ و متمول
اروپايي قرار گرفته و احتمال جدايي او از يووه
در تابستان آينده وجود دارد.
شایعات حاکی از آناند که ریال مادرید،
بارسلونا ،پی اس جی و منچسترسیتی به
شدت خواهان به خدمت گرفتن این بازیکن
جوان و ارزشمند هستند .مینو رایوال ،نماینده
پوگبا که در مصاحب ههای پیشین خود از
تمایل این بازیکن ب رای جدایی از یووه در
صورت رسیدن پیشنهادات خوب خبر داده
بود ،در آخرین مصاحبه خود با توتواسپورت،
موضع مالیمتری در قبال این مساله اتخاذ

کرده است.
او به این نشریه چاپ تورین گفت :شایعات
و اخبار حول محور پوگبا را درک نم یکنم.
او تا  2019با یووه قرارداد دارد و هنوز  8ماه
از تمدید قراردادش نمیگذرد .پوگبا حقوق
خوبی نیز دریافت م یکند و در صحبتی که با
او داشتم ،از حضورش در یوونتوس راضی بود.
او در این باشگاه ارامش دارد و در حال حاضر
قصدی ب رای رفتن به تیمی دیگر ندارد .ما
با یوونتوس توافق کردهایم که در صورت
رسیدن پیشنهادات بهتر ،این باشگاه تصمیم
گی رنده اصلی باشد .ما ب رای جدایی پوگبا با
یوونتوس وارد جنگ نخواهیم شد.

لیونل مسی
رکورددار هتتریک در اللیگا شد

لیو مسي با زدن سومين گول خود به رايو وايکانو موفق شد
يک هتتريک ديگر به ثبت برساند و بدين ترتيب از اين لحاظ
در الليگا رکورددار شد.
لزنی نشده بود،
مسی که در نیمه اول این دیدار موفق به گو 
پس از اخ راج بازیکن رایو و ده نفره شدن این تیم ،گول اول
خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و به فاصله ده دقیقه
دو گول دیگر نیز زد تا بارسا را  0-5پیش بیندازد .او نه تنها
لزنان به رونالدوی  30گوله رسید
با این سه گول در جدول گو 
که موفق شد تعداد هت تریک های خود را به  24برساند و
رکورد زارا را بشکند.

خیال آلوس و آلبا از حضور
در الکالسیکو راحت شد

دني آلوس و آلبا بطور حتم در صورت مصدوم نشدن م يتوانند
دو هفته ديگر در ال کالسيکو مقابل ریال به ميدان بروند.
دنی آلوس در دقیقه  80بازی مقابل رایووایکانو از بازی اخ راج
شد و بدین ترتیب بازی بعدی بارسلونا مقابل ایبار را از دست
خواهد داد .یوردی آلبا نیز با دریافت کارت زرد 5 ،کارته شد و
همچون آلوس در بازی مقابل ایبار حضور نخواهد داشت .هر
دو بازیکن اما قادر خواهند بود در ال کالسیکو ب رای بارسلونا
بازی کنند .ماسکرانو و متئو ،تنها بازیکنان  4کارته بارسلونا
هستند و در صورت دریافت کارت زرد مقابل ایبار ،بازی مقابل
ریال مادرید را از دست خواهند داد .در ریال ،ایسکو و کروس
چنین وضعیتی دارند.

دیگو کاستا :در آستانه
پیوستن به لیورپول بودم

ديگو کاستا ،مهاجم چلسي عنوان کرد که پيش از پيوستن به
چلسي ،در آستانه پيوستن به ليورپول بوده است.
مهاجم برزیل یاالصل در تابستان با  40میلیون یورو از اتلتیکو
راهی چلسی شد و تا به حال ،در  21بازی در لیگ برتر17 ،
گول به ثمر رسانده است .او که به دلیل درگیری با امره جان،
مدافع لیورپول 3 ،جلسه محروم شده بود ،عنوان کرد که در
سال  ،2013لیورپول خواهان جذب او بوده است.
او گفت :من در آستانه جدایی از اتلتیکو بودم .لیورپول تیم
بزرگی است ولی پس از تالش و جنگیدن بسیار ب رای کسب
جایگاهم در اتلتیکو ،چطور م یتوانستم این تیم را ترک کنم.
به نظرم پس از تالش طوالنی مدت در اتلتیکو ،الزم بود که
در این تیم بمانم.

یونایتد خواهان فروش دی ماریا

منچستريونايتد قصد دارد آنخل دي ماريا ،هافبک آرژانتيني
خود را بفروشد .دی ماریا که در تابستان به منچستریونایتد
پیوست ،رکورد گرانقیمتترین بازیکن تاریخ این باشگاه را
شکست ولی عملکرد او در طول فصل ،به هیچ وجه در حد
و اندازههای نامش نبوده است .آنخل دیماریا نیز از حضور در
منچستر خوشحال نیست و قصد دارد راهی تیمی دیگر شود.
پاریس سنت ژرمن همواره از مشتریان جدی دی ماریا بوده و
احتماال ب رای خرید او اقدام خواهد کرد .روزنامه ساندی اکسپرس
گزارش داد که هدف یونایتد از فروش دی ماریا ،تامین بخشی
از هزینههای خرید گرت بیل از ریال مادرید خواهد بود .انتقالی
که شیاطین سرخ ب رای وقوع آن ،کار سختی پی شرو خواهند
داشت.

بردن ریال بدون سختی کشیدن
غیرممکن است

ریال مادريد شنب هشب در زمين اتلتيک بيلبائو ،مغلوب تک
گول آدوريس شد و سه امتياز بسيار حساس اين بازي را از
دست داد.
آریتیس آدوریس ،ستاره اول اتلتیک بیلبائو مقابل ریال مادرید
بود .او شنب هشب تک گول بازی را با ضربه سر فوق العاده زیبا
وارد دروازه ایکر کاسیاس کرد تا اتلتیک پس از مدتها موفق
به شکست ریال شود.
او در پایان بازی به خب رنگاران گفت :هفتهای ب ینظیری بود.
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد .ابتدا ایبار را شکست دادیم
و سپس به فینال کوپا دل ری راه یافتیم و حاال هم پیروزی
بر ریال مادرید .پیروزی بر ریال بدون سختی و عذاب غیر
ممکن است .از اینکه عضوی از این گروه هستم احساس غرور
م یکنم .امروز همه عالی بودند و هواداران نیز لذت بردند .پس
از شروع بسیار بد در فصل جاری ،این هواداران شایسته چنین
جشنی بودند.

فانخال :سهمیه اروپا
از جام حذفی مهمتر است

لویيس فان خال ،سرمربي منچستريونايتد
عنوان کرد که حضور در بين چهار تيم برتر
ليگ برتر ،خيلي مهمتر از قهرماني در جام
حذفي است .یونایتد در ردهای چهارم لیگ برتر
قرار دارد ولی رقابت ب رای حضور در بین چهار
تیم به شدت نزدیک است .تیم هفتم یعنی
تاتنهام 4 ،امتیاز با تیم سوم یعنی آرسنال
فاصله دارد و به همین دلیل ،هرگونه لغزشی
م یتواند باعث خروج تیمها از این رقابت شود.
فان خال در جمع خب رنگاران گفت :وقتی
در جام حذفی قهرمان م یشوید ولی در
چمپیونزلیگ حضور ندارید ،یک جام بردهاید.

ب رای بازیکنان و مربی اتفاق خیلی خوبی
است ولی هدف ما ،در درجهای اول ،حضور در
چمپیونزلیگ فصل بعد است .چمپیونزلیگ
باالترین سطح است .حضور در بین  4تیم،
هدف ماست و فکر م یکنم ،یونایتد م یتواند
به اهداف بزرگتر هم دست پی دا کند.
فان خال راجع به دیدار تیمش مقابل آرسنال
گفت :دیدار امروز خیلی مهم است زی را هر
بازی ،تاثیر مهمی روی بازی بعدی خواهد
گذاشت .پس از شکست مقابل سوانسی،
دو پیروزی پیاپی دیگر به دست آوردیم .حاال
احساس خوبی داریم.



ایسکو :ریال میتواند بارسا را در نوکمپ ببرد

ايسکو ،هافبک ریال مادريد ،معتقد است
علي رغم عملکرد نهچندان خوب تيمش
در ديدارهاي اخير ،ميتوانند با پيروزي در
الکالسيکو ،همچنان شانس اول قهرماني
در الليگا باشند .ریال پس از تساوی 1-1
در دیدار خانگی هفته گذشته مقابل ویاریال،
شنب هشب درسن مامس با یک گول مغلوب
اتلتیک بیلبائو شد و اکنون بارسا با پیروزی
بر رایووایکانو ،صدرنشین جدول اللیگاست.
ایسکو تایید کرد که تیمش دچار افتی ناگهانی
شده اما مطمئن است که م یتوانند خیلی زود
به شرایطآرمانی برگردند .او به خب رنگاران گفت:
ما سن مامس را با احساسی بد ترک م یکنیم.
ما در لیگ نسبت به بارسا برتریداشتیم اما

این برتری را بعد از دو دیدار بدون پیروزی از
دست دادیم .فاقد ط راوت الزم هستیم و این
ب رای ریال طبیعی نیست .دیدارهای لیگ
دشوار است اما هنوز دیدارهای زیادی باق یمانده
است .ما چند هفته دیگر با یک دنیا انگیزهبه
نوکمپ م یرویم .تیم از نظر فیزیکی در شرایط
خوبی است؛ بناب راین بهانهای نداریم .ما تیم
فوقالعادهای داریم و م یتوانیم دو هفته دیگر
در نوکمپ پیروز شویم .این دیداری سرنوشت
ساز است .تیم در حالحاضر اندکی بد بازی
م یکند اما این هر چند وقت یک بار رخ
م یدهد .تیمها فراز و نشیب دارند و شرایط
شان به بازیکنان بستگی دارد .وظیفه ما این
است که به شرایط قبل یمان برگردیم.



هواداراناشتوتگارت
 12پولیس را زخمی کردند

بعد از پايان بازي اشتوتگارت مقابل هرتاب رلين
که با نتيجه مساوي بدون گول ب راي اين
دو تيم قعر جدولي پايان يافت ،هواداران
اشتوتگارت شهر را به آشوب کشيدند.
قبل از شروع بازی ،صدو و پنجاه نفر از این
هواداران در ایستگاه قطار مرکزی مستقر شده
بودند و انتظار هواداران هرتا را م یکشیدند.
پولیس که فضا را در کنترل کامل خود داشت،
هواداران ب رلینی را تا ایستگاه بعدی و تعویض
قطار ب رای رفتن به استادیوم شهر مشایعت
کرد .حدود دو ساعت بعد که بازی هم به اتمام
رسیده بود ،آن دسته از هواداران مشکلساز

اشتوتگارت هنوز در ایستگاه مترو به سر
م یبردند .پولیس که سعی داشت هواداران
مهمان بدون هیچ مشکلی سوار قطار شوند،
در کنترل اوضاع ناکام ماند و اشتوتگارت یها
به پرتاب سنگ و بطری و نارنجک به سمت
ماموران پولیس اقدام کردند .در نتیجه این
اغتشاش و کشمکش  12مامور پولیس زخمی
شدند .حتی یک اسب پولیس هم در نتیجه
پرتاب سطل زباله آسیب دید .شیشه و آیینه
موترهای که بیرون ایستگاه پارک شده بودند
هم شکستند .خسارات وارده بالغ بر 10000
یورو برآورد م یشود.



اینزاگی :با سری باال از میالن خواهم رفت

پيپو اينزاگي ،سرمربي ميالن پس از تساوي
 2-2تيمش مقابل ورونا ،عنوان کرد که در
صورت اخ راج شدن ،با سري باال اين تيم را
ترک خواهد کرد .شایعات مبنی بر اخ راج
اینزاگی پس از نتایج نهچندان خوب او به
همراه روسونری به شدت قوت گرفته است.
در حال یکه میالن با پنالتی لوکا تونی 0-1
عقب افتاده بود ،موفق شد با گولهای جرمی
منز و گول به خودی تاکسیدیس 1-2 ،پیش
بیافتد ولی نیکوالس لوپز در دقیقه  95بازی
را به تساوی کشاند .اینزاگی در این باره گفت:
اخ راج؟ این سوال را از من نپرسید .با سری
باال از تیم خواهم رفت .م یتوانید بگویید

که امشب بد بازی کردیم ولی نم یتوانید
تالش ما را رد کنید .در تمرینات ،این پسرها
با روحی های باال تمرین م یکنند .مسلما باید
بهتر بازی کنیم ولی باید به آینده نگاه کنیم.
ما میالنی نیستیم که انتظار م یرود ولی
تالشمان را ب رای بازی بعدی خواهیم کرد.
اینزاگی در پاسخ به اینکه چرا پاتزینی را
با بوچتی تعویض کرده گفت :اگر ما پیروز
م یشدیم ،این تصمیمی درست بود .و وقتی
پاتزینی بازی نم یکند ،به من م یگویید چرا به
او بازی نم یدهم! فکر کردم حضور سالواتوره
در چنین بازی م یتواند در دفاع به کمک ما
بیاید .من باید این تصمیمات را بگیرم.



پیکه :قهرمانی با  100امتیاز غیرممکن است

جرارد پيکه در پايان بازي بارسلونا-رايووايکانو
عنوان داشت که هنوز راه درازي تا پايان الليگا
باق يمانده و همه تيمها قابليت از دست دادن
امتياز را دارند .بارسا دیروز توانست با برتری
 1-6بر رایووایکانو ،پس از  127روز به صدر
اللیگا برسد .جرارد پیکه در پایان بازی به
خب رنگار کانال پالس گفت :صدرنشینی،
خیلی مسالهای نگران کنندهای نیست .هنوز
راه درازی تا پایان فصل باقیست .لیگ را خوب
شروع کردیم سپس کمی افت داشتیم و حاال

به نظر م یرسد که در بهترین فرم خودمان
قرار داریم .فکر م یکنم نباید دو اللیگایی که
ریال و ما با  100امتیاز قهرمان شدیم ،کسی را
فریب بدهد .قهرمان شدن با این تعداد امتیاز
غیرممکن است .حاال تیمها قدرتمندتر
شدهاند و نم یتوان همیشه سه امتیاز را کسب
کرد .پیکه در مورد بازی بعدی بارسلونا مقابل
ایبار گفت :بازی بسیار خط رناکی است چرا
که ایبار در موقعیت سقوط قرار دارد و بازی در
زمین آنها نیز همیشه دشوار است.

-1
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-3
-4
-5
-6

1. Tickets for Domestic and International
Flights
2. Hotel Reservation World Wide.
3. Visa Services.
4. Group Rates
5. Lowest Price
6. Free Tickets Delivery to desired
Address.
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پیشنهاد  30درصد کابینه
در گفتوگوهای صلح به طالبان

اطالعات روز :گزارشها حاکی از آن اند
که در گفتوگوهای صلح میان حکومت
افغانستان و گروه طالبان 30 ،درصد کابینه
و سه والیت به این گروه پیشنهاد میشود.
رسانهی پاکستانی اکسپرس دیروز به نقل از
منابع گزارش داد ،در حال حاضر کار روی
تفاهمنامهی مذاکرات صلح افغانستان و
طالبان جریان دارد.
به نقل از این گزارش ،بر بنیاد این تفاهمنامه،
سه واليت مناطق جنوبى و شرقى و ٣٠
درصد کابينه به طالبان پيشنهاد میشود.
مقامهای حکومتی هنوز در این زمینه چیزی
نگفتهاند؛ اما پیشتر بیبیسی گزارش داد،
اشرف غنی برای برقراری صلح و ثبات،
وزارتهای انکشاف/توسعهی دهات ،حج
و اوقاف و سرحدات و قبایل را به طالبان
پیشنهاد کرده است.
در این گزارش آمده بود ،گفتوگوها برای
تعیین والیهای طالبان در والیتهای
نیمروز ،قندهار و هلمند نیز جریان دارند.
در همین حال ،گزارش شده است که
اگر مذاکرات صلح نتیجه بدهند ،مولوى
وکيلاحمد متوکل ،وزير پيشين خارجهی
طالبان و عبدالسالم ضعيف ،سفير پيشين
طالبان در پاکستان ،در کابينهی حکومت
وحدت ملی حضور خواهند داشت.
اما گفته میشود ،این افراد در حال حاضر در
صفوف طالبان نیستند و احتمال دارد طالبان
با آنان موافقت نکنند .حکومت و طالبان هنوز

در مورد این گزارش واکنش نشان ندادهاند،
ولی بحث گفتوگوهای صلح میان دولت و
طالبان در چند هفتهی اخیر داغ شده است.
همچنان پاکستان ،امریکا و چین حمایتشان
را از گفتوگوهای صلح اعالم کردهاند.
تماسهاى ابتدايى حکومت و طالبان را در
مورد گفتوگوهای صلح ،پاکستان و چين
زمینهسازی کردهاند .بر اساس گزارشها،
قرار است مذاکرات صلح بین حکومت و
طالبان در ماه جاری در کابل یا اسالمآباد
آغاز شود .عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت پیشتر از آغاز مذاکرات صلح در
آیندهی نزدیک خبر داد.
جزئيات گفتوگوهای صلح با طالبان و
سهیمشدن این گروه در کابینه ،از سوی
حکومت محرمانه نگهداشته شده است .اما
پس از افزایش انتقادها در این زمینه ،اشرف
غنی با کرزی ،رییس جمهور پیشین کشور و
شماری از رهبران جهادی ،سیاسی و قومی
در ارگ ریاست جمهوری در مورد روند صلح
به طور جداگانه دیدار کرد.
پیشتر گزارش شد که مال عمر برای مذاکره
با حکومت اعالم آمادگی کرده و نمایندگانش
در این مذاکرات اشتراک میکنند .با اینحال،
نهادهای مدنی و مدافعان حقوق زن از
حکومت خواستهاند ،در مذاکرات صلح با
طالبان ،دستآوردهای  13سال اخیر را در
نظر بگیرد .رییس جمهور دو روز پیش در
این زمینه اطمینان داد.
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شبکهیرنگینکمان:
خیابانآزاری باید جرم پنداشته شود

اطالعات روز :دیروز ( 17حوت) در
محفلی که به مناسبت گرامیداشت 8
مارچ ،روز جهانی زن ،برگزار شده بود،
فعاالن مدنی زن ،مشکل خیابانآزاری
را یک معضل بزرگ در برابر زنان
دانستند و از دولت خواستند که به
این پدیده به مثابهی یک عمل جرمی
ببیند.
در این محفل که از طرف یک نهاد
فعال حقوق زن به نام «شبکهی
رنگینکمان» برگزار شده بود ،به
چالشهای زنان افغانستان ،از جمله
خیابانآزاری اشاره شد .شکریه
زرگری ،یکی از اعضای این شبکه
گفت؛ خیابانآزاری نوعی خشونت
ت که به شکلی برای
علیه زن اس 
کار و فعالیتهای زنان ممانعت ایجاد
میکند و این معضل روزبهروز جدیتر
میشود .او میگوید؛ به دلیل اینکه

برای خیابانآزاری جرمی وضع نشده،
امکان شدت یافتن این پدیده نیز وجود
دارد.
معصومه سلطانی ،یکی از اعضای
دیگر این شبکه میگوید :این
بیانصافی محض است که دختران و
زنان با فجیعترین شکل مورد آزارهای
خیابانی قرار میگیرند و آن وقت دولت
در قبال مجرمین این رویدادها هیچ
اقدامی کرده نمیتواند؛ چون مادهای
در قانونهای افغانستان وجود ندارد که
خیابانآزاری را جرم بپندارد.
بانو سلطانی میافزاید ،با اینکه دولت
و جامعهی مدنی افغانستان یا شرکای
بینالمللی آنها خشونت علیه زنان
را ناپسند میدانند ،ولی حکومت
افغانستان ،جامعهی مدنی و شرکای
بینالمللیشان برای حل این مشکالت
زنان اقدام جدی نکردهاند.
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شورش در زندان جوزجان،
 4کشته و  15زخمی برجا گذاشت

اطالعات روز :در درگیری خونین بین زندانیان و مسئوالن زندان
والیت جوزجان در شمال کشور ،چهار تن کشته و  15تن دیگر
زخمی شدهاند .کشتهشدگان شامل سه مأمور پولیس و یک زندانی
اند .فقیرمحمد جوزجانی ،فرمانده پولیس والیت جوزجان با بیان
این موضوع گفت ،در این شورش ده زندانی و پنج مأمور امنیتی
زخمی شدهاند.
او افزود ،از کابل به آنها دستور داده شده بود تا به خاطر اطالعاتی
مبنی بر داخلشدن اجناس غیرقانونی چون چاقو و تیلفون به بخش
زندانیان سرپل ،زندانیان بازرسی شوند .اما جوزجانی گفت ،برای
زندانیان شایعاتی پخش شده که اکثرشان را به زندان پلچرخی
انتقال میدهند و آنان به همین دلیل ،به مأمورن پولیس حمله
کردهاند.
پس از این حمله زنداینان دیگر نیز دست به شورش زدهاند و به
دنبال آن محافظان زندان والیت جوزجان برای دفاع از خودشان،
شلیک کردهاند .در همین حال ،گفته میشود زندانیان شورشگر
جنگجویان پیشین طالبان بودهاند .مقامهای امنیتی جوزجان
گفتهاند ،این شورش یک توطئه برای فرار زندانیان از زندان بوده
است.
زندانیان شورشگر اکثرشان خطرناک اند و به جرم دستداشتن در
حمالت تروریستی ،به حبس ابد یا اعدام محکوم شدهاند .زندانیانی
که دست به آشوب زدهاند ،اکثرشان زندانیان سرپل اند که چند سال
پیش به زندان جوزجان انتقال داده شدند .بیش از دوصد زندانی
والیت سرپل حدود سه سال پیش به زندان جوزجان انتقال داده
شدند.
این کار پس از آن انجام شد که در حمله به زندان سرپل ،سه
نفر کشته و بیش از سی تن دیگر زخمی شدند .طالبان مسئولیت
این حمله را در آن زمان به عهده گرفتند و گفتند ،دهها تن از
زندانیانشان را فراری دادهاند .در حال حاضر هشتصد زندانی،
بهشمول زندانیان سرپل ،در زندان جوزجان نگهداری میشوند.

