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گزارش روز

یادداشت روز

سیاستورزش

گزارشگفت وگو

آیا طالبان بدل به نیروی جنگی 
امریکا می شوند؟

ــردم،  ــرک ک ــه را ت ــه مدرس ــودم ک ــش ب ــف ش »صن

از ایــن کــه دخــر بــودم و منی توانســتم ادامــه ی 

ــم؛  ــتم درس بخوان ــت داش ــا دوس ــم، ی ــل بده تحصی

ــد.« ــوهر دادن ــه ش ــرا ب ــی م ول

قربانــی  کــه  زنــی  صدهــا  خاطــرات  شــنیدن 

در  حاکــم  ســنت های  و  جنســیتی  تبعیض هــای 

افغانســتان، حتــا کابــل شــده اند، دشــوار اســت. 

خاطراتــی کــه روایــت از درد، ظلــم، تــرس، وحشــت و 

دارد. ســوگواری 

شــاید عــادی بــه نظــر نرســد کــه در عــر مــدرن، 

افغانســتان هنــوز زنــان را بــه حاشــیه...

مســأله ی صلــح و امضــای توافق نامــه ی امریــکا و 

ــم  ــی و مراس ــای انتخابات ــث تنش ه ــان، در بح طالب

کامــا  و  افگنــد  ســایه  رییس جمهــور،  تحلیــف 

بــه حاشــیه بــرد؛ پــس از اعــام نتیجــه ی نهایــی 

انتخابــات و تنش هــای برخاســته از ایــن نتیجــه، 

پــای امریــکا را بــه میــان کشــانید و زملــی خلیــل زاد، 

دو طــرف را بــرای پانــزده روز، وادار بــه عقب نشــینی 

بــا  صلــح،  توافق نامــه ی  امضــای  رونــد  تــا  کــرد 

ــی  ــای انتخابات ــد. جریان ه ــان برس ــه پای ــت ب موفقی

ــه  ــر عبدالل ــی و داک ــدارشف  غن ــوص محم ــه خص ب

ــار... ــد، کن ــن رون ــر ای ــه خاط ــه، ب عبدالل

بــرادرم یک جــا  بــا  »تــا صنــف شــش  زریــن، 

ــرادرم  ــودم و ب ــم. اول منــره ی صنــف ب مکتــب رفتی

ــن  ــه م ــبت ب ــر، نس ــایل به ــا او وس ــره؛ ام ــر من آخ

داشــت. پــس از صنــف شــش، پــدرم چنــد رأس 

گوســفند را فروخــت، تــا کــه بــرادم بــه درســش 

دخــری،  تــو  گفــت:  مــن  بــه  و  دهــد  ادامــه 

اســت.« زیــاد  همین قــدر هــم کــه خوانــدی، 

افغانســتان،  در  مردســاالری  ســنت های 

ــر دخــر، ترجیــح داده  ــدان پــر را ب همیشــه فرزن

ــرای اقتصــاد و امنیــت  ــی ب اســت. پرهــا، تضمین

مــردم... و  می شــوند  پنداشــته  خانــواده 

هنــوز  خــود  اختافــات  حــل  در  مــا  کشــور 

نتوانســته بــه منطــق صحیــح، کارآمــد از تعامــل 

و گفت وگــو دســت پیــدا کنــد و فرهنــگ صلــح 

می مانــد.  نیافتنــی  دســت  آرزوی  بــه  همچنــان 

نتوانســته ایم  گذشــته  ســال   ۱۹ طــی  مــا 

دموکراســی را بــه معنــای واقعــی کلمــه تجربــه 

ــورهای  ــی از کش ــوان یک ــه عن ــتان ب ــم. افغانس کنی

ــا  ــه ب ــه همیش ــر چ ــان، اگ ــراتژیک جه ــیار اس بس

ــر  ــه نظ ــا ب ــوده؛ ام ــه رو ب ــددی روب ــای متع بحران ه

می رســد بحــران امــروز آن، بســیار جــدی تــر از 

اســت. جنگ هــا... دیگــری  زمــان  هــر 

خاطرات صدها زنی که قربانی 
مردساالری شده اند

مراسم تحلیف یا مذاکرات 
بین االفغانی؟

تفاهم نامه ی صلح و آینده ی  
مکتوم مردم ما

خانواده؛ 
نخستین مظهر تبعیض جنسیتی
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رقص جنازه در برنابئو

هیأت مذاکره کننده ی صلح 
باید همه شمول باشد

انســان موجــودی اســت کــه بــا یــک رسی حقــوق زاده 

ــه صــورت  شــده اســت. برخــوردار شــدن از آن حقــوق، ب

ذاتــی در طبیعــت آن اســت. حقــوق و آزادی هــای طبیعی 

ــگاه انســان اســت. پــس،  انســان، در واقــع بیان گــر جای

زنــان بــه عنــوان بــر و موجــودی بــه نــام انســان، دارای 

ــوق،  ــدی حق ــه ی بهره من ــد زمین ــه بای ــتند ک ــی اس حقوق

برایــش فراهــم شــود. نبایــد زن را مــورد تحقیــر و توهیــن، 

قــرارداد. زن مــادر اســت، زن خواهــر اســت...

ســخن گوی طالبــان اعــام کــرده اســت کــه مرحلــه ی 

جنگ جویــان  و  یافتــه  پایــان  خشــونت ها  کاهــش 

بــر نیروهــای امنیتــی  ایــن گــروه، حمــات شــان را 

افغانســتان از رسگرفتــه انــد. 

ذبیــح اللــه مجاهــد، ســخن گوی طالبــان، بــه بی بی ســی 

فارســی گفتــه اســت کــه جنگ جویــان این گــروه...

ــد  ــد می کنن ــرات، تأیی ــت ه ــی در والی ــؤوالن محل مس

ــه اتهــام  کــه دو نفــر از مدیــران شــهرداری ایــن والیــت، ب

ــه نهادهــای عدلــی و  »اخــال در نظــم« از کار برکنــار و ب

ــده اند. ــی ش ــی معرف قضای

بــه  هــرات،  والــی  ســخن گوی  فرهــاد،  جیانــی 

نفــر... دو  می گویــد،  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

دونالــد  کــه  می کنــد  تأکیــد  غنــی،  رییس جمهــور 

ــج  ــا پن ــته ت ــکا، از او نخواس ــور امری ــپ، رییس جمه ترام

ــد. ــب را آزاد کن ــی طال ــزار زندان ه

ــه  ــوت( در مصاحب ــنبه )۱۱ ح ــی، روز یک ش ــای غن آق

بــا شــبکه ی خــری ســی  ان  ا ن، گفتــه اســت: »ترامــپ، از 

مــن نخواســته تــا پنــج هــزار زندانــی طالــب را...

طالبان حمالت شان را بر نیروهای امنیتی افغان 
از رس گرفتند

غنی:
ترامپ خواهان آزادی ۵ هزار زندانی طالب نشده است

دو مدیر شهرداری هرات به نهادهای 
عدلی و قضایی معرفی شدند

حق تحصیل و کار زنان 
در قانون منع خشونت علیه زنان
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عبدالله احمدی

هامهنگ کننده ی کمیته ی مشرتک جامعه ی مدنی
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امضای  از  پس  محدود  روز  چند  فقط 

حاال  امریکا،  و  طالبان  میان  توافق نامه 

مایک  است.  راه  در  جدیدتری  قصه های 

از دو عنر  امریکا  وزیر خارجه ی  پمپئو، 

محرم دیگری حرف می زند که ظاهرا میان 

کسی  هیچ  دارد.  وجود  طالبان  و  امریکا 

کدام  در  و  چیست  دیگر  عنر  دو  این  محتوای  منی داند 

موارد است؛ اما آنچه را مایک پمپئو گفته است، این مسأله به 

حفاظت از رسبازان امنیتی امریکا ارتباط دارد. حتا همین نیز 

خیلی مشخص نیست که حفظ جان رسبازان امنیتی امریکا و 

افغانستان. یا حفظ حضور آن ها در 

توافق  نامه ی صلح  امضای  به  مانده  روز  دو  یکی  هرچند 

افغان ها  میان  زیاد  خوشبینی های  امریکا،  و  طالبان  میان 

در افغانستان وجود داشت که شاید امضای این توافق نامه، 

پیدا  افغانستان  در  برای حل مشکل چند دهه جنگ  راهی 

کند؛ اما هر چه ساعت ها و روزهای بیشر می گذرد، نگرانی ها 

افغانستان  مردم  با  نهایت  در  امریکا  که  می شود  بیشر  نیز 

چه خواهد کرد، مردم را تنها می گذارد و افغانستان در کام 

جنگ  ختم  شاهد  مردم  نه  یا  کرد،  خواهد  سقوط  طالبان 

بود.  خواهند 

نگرانی ها  این  نیز ظاهرا  امریکا  وزیر خارجه ی  حرف های 

را بیشر کرده است. آقای پمپئو که یک شنبه )۱۱حوت( با 

منت  که  گفت  می کرد،  صحبت  امریکا  سی بی اس  تلویزیون 

که  دارد  اجرایی«  »عنر  دو  طالبان  با  صلح  موافقت نامه  ی 

از  جزء اسناد محرم نظامی به شامر می رود و برای حفاظت 

نیروهای امریکایی مهم است. هرچند که او جزئیات بیشری 

در مورد این دو عنر نداده؛ اما گفته است که این اسناد در 

امریکا قرار خواهد گرفت. اختیار اعضای کانگرس 

قطر  در  قبل  روز  سه  طالبان  و  امریکا  صلح  توافق نامه ی 

امضا شد. این توافق نامه حاوی چهار بخش است که شامل 

حصول اطمینان از طالبان برای این که از خاک افغانستان 

امریکایی در  امریکا استفاده منی شود، خروج رسبازان  علیه 

مذاکرات  آغاز  و  زندانیان طالب  آزادی  زمان مشخص،  مدت 

می شود. بین االفغانی 

یک  حدود  طالبان  با  توافق نامه  این  روی  امریکا  هرچند 

توافق نامه  این  در  که  موارد  برخی  اما  کرد؛  کار  نیم  سال  و 

از چهارچوب  و  افغانستان  آمده، ظاهرا خاف میل حکومت 

است.  بیرون  امریکا  صاحیت های 

به گونه ی منونه، امریکا به طالبان وعده سپرده است که 

زمینه ی آزادی زندانیان این گروه را فراهم می کند، مسأله ی 

که حکومت افغانستان گفته این از صاحیت امریکا نیست. با 

این حال شامری از آگاهان سیاسی نیز معتقداند که پروسه ی 

نبود.  شفاف  طالبان  و  امریکا  صلح  توافق نامه ی  تکامل 

توافق نامه  این  پنهان  زوایای  از  افغانستان  ومردم  حکومت 

ندارند.  آگاهی 

این آگاهان می گویند، یکی از زوایای پنهان توافق نامه ی 

طالبان  نقش  روی  دوطرف،  که  است  این  طالبان  و  امریکا 

در امر مبارزه با گروه های تروریستی چون القاعده و داعش 

توافق کردند، زیرا پس از طالبان این دو گروه، از بزرگ ترین 

امریکا شمرده می شود.  برای  تهدیدها 

سید علی رضا محمودی، آگاه سیاسی به روزنامه ی صبح 

کابل گفت: »بحث این جا است که دو طرف در مدت ۱8 ماه، 

تنها روی این چهار ورق بحث و توافق نکردند؛ بلکه حرف های 

پنهانی بسیاری وجود دارد، قطعا یکی از مسائلی که در این 

توافق نامه آمده، نقش طالبان در مبارزه با القاعده و داعش 

برای  جنگی  نیروی  یک  را  طالبان  امریکا،  شکلی  به  است؛ 

مبارزه با داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی ساخته 

است. یکی از توافقات شان همین است، با کسانی که منافع 

امریکا و متحدین شان به خطر مواجه می کند، طالبان باید 

مبارزه کنند. حکومت و مردم افغانستان از زوایای پنهانی که 

در این توافق نامه است، آگاهی ندارند«.

آقای محمودی معتقد است، توافق نامه ی که میان طالبان 

و امریکا امضا شده، توافق نامه ی امریکا با پاکستان است نه 

با طالبان، زیرا خوشحالی که پاکستان پس از این توافق نامه  

داشته، همین حقیقت را بازگو می کند. »امریکایی ها به این 

زودی به دنبال پایان جنگ و جنجال در افغانستان نیست. 

بود.  ترامپ  ریاست جمهوری  انتخابات  برای  توافق  این  تنها 

چیز  یک  توافق نامه  نداشت.  وجود  پروسه  این  در  شفافیت 

است؛ اما اظهارات مقام های امریکایی چیز دیگر.« 

این درحالی است که پیش از این مایک پمپئو تأکید کرده 

بود که توافق با گروه طالبان، بسیار شفاف بوده و هیچ گونه 

معامله ی پنهان در آن وجود ندارد. بحث آزادی زندانیان اما 

با  درگفت وگو  امریکا  خارجه ی  وزیر  است.  نامشخص  هنوز 

شبکه تلویزیونی »سی بی اس« در پیوند به رهایی این پنج هزار 

همه ی  با  اعتامدسازی  برای  که  است  گفته  طالبان  زندانی 

طرف ها به صورت مشرک کار می کند.

چه  سند  در  که  دیدید  »شام  است:  گفته  پمپئو  آقای 

می کنیم  کار  دخیل  طرف های  همه ی  با  ما  بود.  نوشته 

مردم  و  حکومت  که  می خواهیم  ما  کنیم.  اعتامدسازی  تا 

که  می خواهیم  ما  باشند.  دخیل  روند  این  در  افغانستان 

چیزهایی  که  هستند  بسیاری  باشند.  داشته  سهم  زنان 

می گویند، رسوصداهایی بسیار است و همه تاش  می کنند 

که برای جلب توجه رسانه ها و مردم رقابت کنند، کاری که ما 

است.« مهم  می کنیم، 

به  مطابق  می گویند،  سیاسی  آگاهان  اما  حال؛  این  با 

قانون، امریکا صاحیت آزادی زندانیان را ندارد و منی تواند 

را رها کند.  زندانیان  از  این شامر  هم در مدت یک هفته ی 

آقای محمودی می گوید، مسأله ی آزادی زندانیان یک بحث 

حقوقی است که به دولت افغانستان بر می گردد، زیرا زمینه ی 

کشور  این  حکومت  دست  به  امریکا  توافق نامه ی  اجرایی 

زندان  دوازه ای  بارگی  یک  به  منی تواند  که  »امریکا  است. 

پل چرخی را باز کرده و 5هزار زندانی را رها کند. همین هم 

نیاز به مکانیزم دارد، باید مراحلی را طی کند که چگونه آزاد 

شوند. بحث دیگر این است که اگر امریکا رس از امروز آزادی 

این  دیگر،  روز   7 ظرف  در  منی تواند  کند،  آغاز  را  زندانیان 

آزاد کند.« را  زندانی  شامر 

متاس تلفونی غنی و ترامپ

شخصا  بود  گفته  امریکا،  جمهور  رییس  ترامپ،  دونالد 

توافق نامه ی صلح زملی خلیل زاد و طالبان را امضا می کند؛ 

اما او در روز امضای این توافق نامه حضور نداشت و حتا وزیر 

خارجه ی امریکا این کار را نکرد. آقای ترامپ، ساعاتی پس از 

امضای توافق نامه ، در یک نشست خری حضور یافت و گفت 

طالبان،  رهران  با  نزدیکی ها  همین  در  او، شخصا  که خود 

ماقات خواهد کرد. او افزود که وقت آن فرا رسیده تا پس از 

سال ها، رسبازان امریکایی دوباره به خانه های خود برگردند. 

»ما می خواهیم که شهروندان مان را به خانه بیاوریم. این یک 

سفر بلندمدت در افغانستان بوده است.«

آقای  گذشته؛  توافق نامه  امضای  از  روز  سه  که  اکنون 

در  غنی  رییس جمهور  با  )۱۱حوت(  یک شنبه شب  ترامپ، 

متاس تلفونی صحبت کرده و گفته است که به ظرفیت نظام 

افغانستان به خاطر عملی سازی گام های بعدی در پروسه ی 

دارد.  باور  افغانستان،  صلح 

بحث های مطرح شده بود که گویا؛ دونالد ترامپ در این 

زندانی  5هزار  آزادی  مورد  در  غنی  آقای  با  تلفونی  متاس 

طالب بحث کرده؛ اما رییس جمهور در مصاحبه با شبکه ی 

خری سی  ان  ا ن، گفته است: »ترامپ، از من نخواسته تا پنج 

هزار زندانی طالب را آزاد کنم. ما در این مورد هیچ تعهدی 

می شود.« افغان ها  به  مربوط  تصمیم  این  نکرده ایم. 

با این همه، باورها در افغانستان بر این است که یگانه راه 

بیرون رفت از رسدرگمی و موفق  شدن مذاکرات بین االفغانی، 

اجامع ملی در داخل افغانستان است و تیم  مذاکره کننده که 

قرار است تعیین شود، باید همه شمول باشد و بتواند از متام 

افغانستان منایندگی کند. خواستی که برای حکومت  مردم 

خوشایند نیست. 
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امریــکا و ناتــو نزدیــک بــه بیست ســال بــا داعیــه ی 

مبــارزه علیــه تروریــزم و طالبــان در افغانســتان حضــور 

امنیتــی  نیروهــای  مــدت،  ایــن  در  کــه  داشــتند 

ــگ  ــان از چن ــور ش ــات کش ــدف نج ــه ه ــتان ب افغانس

ــی  ــای فراوان ــا قربانی ه ــت دنی ــرای امنی ــزم و ب تروری

دادنــد. پــس از امضــای توافق نامــه ی صلــح امریــکا و 

طالبــان همــه از خــود می پرســند کــه ســود جمهــوری 

توافق نامــه  ایــن  از  مــردم  و  افغانســتان  اســامی 

بــا  آن هــا  از  کــه ســال ها  افــرادی  چــرا  چیســت؟ 

ــه  ــد ب ــرده می ش ــام ب ــمن ن ــت و دش ــن تروریس عناوی

یک بــاره در قــواره ی دوســت و نجات بخــش ظاهــر 

شــدند تــا رییس جمهــور امریــکا بگویــد، از ایــن پــس، 

طالبــان بــا تروریــزم می جنگــد؛ در حالــی کــه در ایــن 

افغانســتان  امنیتــی  فــداکار  جوانــان  بیست ســال 

بودنــد کــه در برابــر تروریــزم ســینه ســپر کردنــد. 

ــا را فرامــوش و کســانی  ــکا آن ه ــه امری ــد ک چطــور ش

امریکایــی  و  ناتــو  را کــه دو دهــه خــون رسبــازان 

حکومــت  و  گرفــت  آغــوش  در  بودنــد،  ریختــه  را 

افغانســتان را فرامــوش کــرد؟ رشایــط بــه گونــه ای 

اســت تــا کشــورهای منطقــه، از جملــه وزیــر خارجــه ی 

ایــران »محمد جــواد ظریــف« بــا شــادمانی اعــام کنــد 

ــد.« ــلیم ش ــکا تس ــه »امری ک

اســت کــه در ســند  ایــن  اســتدالل ها  هرچنــد 

توافقــی امریــکا و طالبــان، ایــن گــروه عنــوان یــا 

ــی  ــا از بی توجه ــدارد؛ ام ــت را ن ــک حکوم ــت ی حیثی

امریــکا نســبت بــه مــردم افغانســتان و رشایــط چنیــن 

بــر می آیــد کــه حکومــت افغانســتان نیــز از دیــد 

آن هــا امتیــاز ویــژه ی نــدارد. بــا روش و ســازوکاری 

کــه امریــکا توافق نامــه را امضــا کــرد، اگــر حتــا امــارت 

اســامی طالبــان بــه رســمیت شــناخته نشــده باشــد، 

دارای مروعیــت بین املللــی و جهانــی شــده اســت؛ 

چــرا کــه امریــکا امتیــاز جــدول خــروج نیروهــای ناتــو 

ــروه از  ــن گ ــران ای ــام ره ــدن ن ــرون ش ــکا، بی و امری

ــان  ــان آن ــرای آزادی زندانی ــار ب ــیاه و فش ــت س فهرس

ــذار  ــان واگ ــه طالب ــه ب ــتان، هم ــای افغانس از زندان ه

شــده اســت. بــا امضــای ایــن توافق نامــه، امریــکا 

نیــز بــه اهــداف خــودش رســیده اســت کــه مبــارزه ی 

ــه  ــت ک ــری اس ــای دیگ ــده و گروه ه ــا القاع ــان ب طالب

امریــکا آنــان را منی پســندد. ناتــو و امریــکا بــرای 

عنــوان  بــه  افغانســتان  حکومــت  و  مــردم  کــه  آن 

از  پیــش  نکننــد،  خیانــت  احســاس  آن هــا  متحــد 

ــه ی  ــان، اعامی ــکا و طالب ــه ی امری ــای توافق نام امض

مشــرکی را بــه صــورت ســمبولیک صــادر کردنــد کــه 

ــه  ــتان را ب ــت افغانس ــی، حکوم ــه ی جهان ــا جامع گوی

رســمیت می شناســد کــه ایــن حــق طبیعــی حکومــت 

ــژه نیســت. حــاال  ــاز وی ــوده و کــدام امتی افغانســتان ب

ــؤال های  ــان س ــکا و طالب ــه ی امری ــون توافق نام پیرام

زیــادی وجــود دارد. عــدم آگاهــی حکومت افغانســتان 

از مفــاد توافق نامــه ســبب شــده اســت تــا بیــن امریــکا 

ــاف  ــب اخت ــان طال ــرای آزادی زندانی ــتان ب و افغانس

ــد. ــه وجــود بیای ب

بــرای همیــن، رییس جمهــور غنــی گفتــه اســت 

کــه صاحیــت آزادی زندانیــان طالبــان تنهــا بــا دولــت 

ــه  ــن زمین ــدی در ای ــچ تعه ــا هی ــت، م ــتان اس افغانس

ــش رشط  ــوان پی ــه عن ــن را ب ــم و ای ــی نداده ای ــه کس ب

ــول  ــز قب ــی نی ــان افغان ــح می ــای صل ــاز گفت وگوه آغ

ــم.  نداری

برخــی از کارشناســان سیاســی بــه میان آمــدن این 

وضعیــت بــد را ناشــی از ضعــف حکومــت افغانســتان 

ــوب و  ــت داری خ ــاالری، حکوم ــم مردم س ــرای تحکی ب

نهادینــه نشــدن دموکراســی در کشــور می داننــد کــه 

گویــا امریکایی هــا از حکومــت و زمــام داران کشــور نــا 

ــان  ــه طالب ــر، رو ب ــن خاط ــه همی ــد و ب ــده ان ــد ش امی

آورده انــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن نظــام بــا 

ــه میــان آمــده از  ــادی کــه دارد، ب وجــود مشــکات زی

انتخابــات و رای مــردم اســت. اگــر جامعــه ی جهانــی 

می خواســت کــه ارزش هــای جمهــوری و دموکراســی 

در ایــن مــدت بــه صــورت واقعــی در افغانســتان پیــاده 

ــت  ــه صــورت واقعــی در تقوی می شــد، می توانســت، ب

ــد  ــک کن ــور کم ــهروندان کش ــی و ش ــای امنیت نیروه

ــه صــورت محکــم، توانایــی دفــاع از  ــا امــروز مــردم ب ت

خــود و کشــور شــان را می داشــتند؛ در حالــی کــه 

در ایــن مــدت، هیــچ نــوع کمــک و پیرفتــی در 

ــه و  ــورت نگرفت ــتان ص ــی افغانس ــروی هوای ــش نی بخ

ــوده  اگــر کاری هــم شــده، بســیار کوچــک و ناقــص ب

اســت. امــروز امــا طالبــان احســاس ظفــر و پیــروزی در 

جنــگ را دارنــد و چنیــن ذهنیتــی را در حــال ترویــج 

کــردن اســتند کــه در جنــگ بــا حکومــت و متــام دنیــا 

ــان روی  ــکا و طالب ــه ی امری ــده اند. توافق نام ــروز ش پی

چهــار بخــش عمــده متمرکــز اســت کــه همــه اش یــا 

ــان  ــن می ــان و در ای ــا طالب ــت ی ــکا اس ــود امری ــه س ب

ــد. مــردم و حکومــت افغانســتان ناپدیدان

ــی،  ــامع داخل ــث اج ــوز بح ــت، هن ــن وضعی ــا ای ب

ــرای حضــور در  ــوری ب اتحــاد نظــام و هــواداران جمه

میــز مذاکــره ی صلــح بــا طالبــان و برقــراری آتش بــس 

دامئــی در کشــور مشــخص نیســت کــه واقعــا مــردم را 

نگــران کــرده اســت. 

جای خالی مردم افغانستان در 
توافق نامه ی طالبان و امریکا

توافق نامه ی  امضای  و  صلح  مسأله ی 

تنش های  بحث  در  طالبان،  و  امریکا 

انتخاباتی و مراسم تحلیف رییس جمهور، 

برد؛  حاشیه  به  کاما  و  افگند  سایه 

انتخابات  نهایی  نتیجه ی  اعام  از  پس 

نتیجه،  این  از  برخاسته  تنش های  و 

طرف  دو  خلیل زاد،  زملی  و  کشانید  میان  به  را  امریکا  پای 

را برای پانزده روز، وادار به عقب نشینی کرد تا روند امضای 

جریان های  برسد.  پایان  به  موفقیت  با  صلح،  توافق نامه ی 

عبدالله  داکر  و  غنی  محمدارشف   خصوص  به  انتخاباتی 

عبدالله، به خاطر این روند، کنار کشیدند؛ اکنون دو مسأله ی 

گرفته  قرار  افغانستان  مردم  و  حکومت  پیش روی  اساسی 

است. اول، رویداد مهم تعیین شده در تاریخ ۱۹ حوت است 

که ارگ ریاست جمهوری، کمیسیونی را برای برگزاری مراسم 

خاطر  به  الزم  تدارکات  و  کرده  تعیین  رییس جمهور  تحلیف 

برگزاری آن، سنجیده شده است. دوم، رویداد آغاز مذاکرات 

حوت،   20 تاریخ  در  می شود  گفته  که  است  بین االفغانی 

مذاکرات بین االفغانی برگزار شود. مدیریت زمانی دو رویداد، 

تحلیف  مراسم  اگر  می رسد؛  نظر  به  دشوار  رشایط  این  در 

برگزار شود، یک روز بعد از مراسم، ممکن نیست که مراحل 

ممکن  شود.  سنجیده  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  مقدماتی 

با  هم  یا  و  بیافتد  تأخیر  به  مذاکرات  این  برگزاری  که  است 

توجه به اهمیت صلح، ممکن است که مراسم تحلیف با تأخیر 

انجام شود. در حالی که منابعی، از ارگ ریاست جمهوری به 

مراسم  برگزاری  در  تأخیر  می گویند:  کابل  صبح  روزنامه ی 

است. بعید  غنی،  رییس جمهور  تحلیف 

مراسم تحلیف غنی

صدور  با  افغانستان،  رییس جمهور  غنی،  محمدارشف 

تحلیف  مراسم  برگزاری  به  مؤظف  را  کمیسیونی  فرمانی، 

وزارت  رسپرست  چخان سوری،  هارون  کرد.  رییس جمهور 

خارجه، بسم الله وزیری، رییس ستاد مشرک ارتش، معاون 

اداره ی  عمومی  ریاست  ملی، رسپرست  امنیت  دفر شورای 

اسراتژیک  و  عامه  ارتباط  عمومی  رییس  عمر،  وحید  امور، 

ارشد  مشاور  مرتضوی،  شاه حسین  ریاست جمهوری، 

رییس جمهور در امور فرهنگی، اعضای این کمیسیون  استند. 

در رأس این کمیسیون، غام بهاءالدین جیانی، رییس شورای 

والیتی پروان و رییس اداره ی مستقل ارگان های محل، قرار 

دارد. این مراسم که قرار بود در هشتم ماه حوت، برگزار شود، 

بنابر تاش های خلیل زاد، برای پانزده روز به تأخیر افتاد. در 

حالی که ارگ ریاست جمهوری، تأخیر در برگزاری مراسم را، 

)تهدید شیوع ویروس کرونا(، عنوان کرد. یک منبع معتر از 

کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور، به روزنامه ی 

مراسم  این  برگزاری  برای  الزم  تدابیر  می گوید:  کابل  صبح 

اتخاذ شده و در زمان تعیین شده برگزار می شود. این منبع 

برگزاری  در  تأخیر  و  تعلیق  هیچ گونه  می افزاید،  هم چنان 

محمدارشف   ندارد.  جای  رییس جمهور،  تحلیف  مراسم 

کنفرانس خری،  دریک  )۱۱ حوت(  یک شنبه  روز  به  غنی، 

به روشنی بیان کرد: »مرجع تعیین و اعام برنده ی انتخابات 

هیچ  کسی  است.  انتخابات  کمیسیون  ریاست جمهوری، 

و  مؤقت  حکومت های  کند.  اعام  برنده  را  خود  منی تواند 

است.  اعتامد  مورد  افغانستان،  در  فردی  آزادی  جزء  غیره، 

هرکسی  و  است  اساسی  امر  یک  مشارکت  انتخابات،  در 

به  باید  ما  که  است  روندی  جزء  این  می کند.  بخت آزمایی 

به  ما  نیاوردم.  رأی  اول  دوره ی  در  من هم،  کنیم.  افتخار  آن 

داشتند،  رأی  هزار  سه  کسانی که  داشتیم،  گذشت  اندازه ی 

ما،  جمهوری  دادیم.  کمیسیون ها  تعیین  برای  را  رأی  حق 

طبق فرمایش قانون اساسی افغانستان، به مذاکرات اصولی 

می رود.« افغانستان،  جمهوری اسامی  از  منایندگی  به 

مراسم تحلیف داکرت عبدالله

پس از صدور فرمان آقای غنی، مبنی بر ایجاد کمیسیون 

حکومتی، برای مراسم تحلیف، آقای عبدالله نیز کمیسیونی 

و هامیون هامیون  معنوی  ریاست مشرک فضل احمد  به  را، 

ارگ  در  هم زمان  مراسم  دو  این  که  بود  قرار  کرد.  ایجاد 

انتخابات،  برگزار شود. کمیسیون  و سپیدار  ریاست جمهوری 

او  اقدامات  به همین  خاطر،  و  کرد  اعام  برنده   را  غنی  آقای 

مبنی بر مراسم تحلیف، جای نگرانی نداشت؛ اما عمل کرد آقای 

عبدالله، مبنی بر تعیین والی ها، برگزاری مراسم تحلیف و در 

فرجام، تشکیل حکومت همه شمول، جامعه ی جهانی، به ویژه 

اتحادیه ی اروپا را، نگران کرد. نگرانی هایی که در فضای صلح و 

امضای توافق نامه به حاشیه رفت؛ اما اکنون این نگرانی ها پس 

از دو هفته، بار دیگر قد بلند می کند. فضل احمد معنوی، عضو 

کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف آقای عبدالله، در صفحه ی 

توئیر خود نوشته که هر دو تیم، برنامه های خود را به خاطر 

مراسم تحلیف، از رس گرفته اند. »مصلحتی که آن را توقف داده 

بود، قسام گذشت. ارگ برای تحلیف، سپیدار به تعیین والی ها 

و مراسم تحلیف، آمادگی می گیرد. امریکا به صلح با طالبان 

قدرت  تصاحب  و  زندانیان  رهایی  به  طالبان،  و  کرده  مترکز 

می اندیشد. ملت نگران آینده است. خدا خیر کند!«

دیگر کمیسیون  نورالرحامن  اخاقی، عضو  از سوی هم، 

این  که  می گوید  عبدالله،  آقای  تحلیف  مراسم  برگزاری 

کمیسیون در حال حارض، روی مراسم تحلیف رییس جمهور 

حکومت همه شمول، کار می کند. ممکن است که این مراسم 

در  »اقدامات  برگزار شود.  آن،  از  بعدتر  یا  از ۱۹ حوت  قبل 

گرفته  از رس  مقامات حکومتی،  سایر  و  والی ها  تقرری  مورد 

کدام  بود،  صلح  خاطر  به  تأخیر  این که  برای  می شود. 

پیش رفت دیگری که تیم غنی، به خاطر تقلب و مشکاتی که 

در  که  باشند  گرفته  تصمیم  یا  باشند  متوجه شده  آمده،  بار 

یک مسیر درست، حرکت کنند، پیش رفتی نیست، اقدامات 

می شود.« گرفته  رس  از 

هنوز هیچ گونه باب مذاکره و تفاهم میان غنی و عبدالله 

بر  تأکید  هم چنان،  همگرایی  و  ثبات  است.  نشده  گشوده 

ابطال نتیجه ی نهایی انتخابات دارد و تأکید می کند که این 

طرف ها  سوی  از  باید  موضوع،  این  است.  بی اعتبار  نتیجه، 

پذیرفته شود. نورالرحامن اخاقی، اعام نتیجه را یک فاجعه 

می داند. افغانستان،  برای 

در حال حارض، بحران ناشی از انتخابات افغانستان ،چند 

بیش  غنی،  و  عبدالله  میان  تنش  سطح  است؛  شده  ضلعی 

طالبان  اکنون  حال،  عین  در  و  است  گرفته  باال  گذشته  از 

نیز به عنوان یک جریان سیاسی، انتخابات را رد می کنند و 

حکومت بیست ساله را نامروع می خواند. عباس استانکزی، 

رییس هیأت مذاکره کننده ی طالبان با امریکا، پس از امضای 

حکومت  که  گفت  امریکا  صدای  به  صلح،  توافق نامه ی 

افغانستان تحمیلی است و باید حکومت منتخب قابل قبول 

به همه ی افغان ها، روی کار آید. »ما در مذاکرات بین االفغانی 

ایجاد کنیم که  را  منتخبی  تا حکومت  کوشش خواهیم کرد 

برای متام افغان ها، قابل قبول باشد.«

مراسم تحلیف یا مذاکرات بین االفغانی؟

آیا طالبان بدل به نیروی جنگی امریکا می شوند؟

سیدمهدی حسینی

عبدالرازق اختیاربیگ

اگر مراسم تحلیف برگزار شود، یک روز بعد از مراسم، ممکن نیست که مراحل مقدماتی 

آغاز مذاکرات بین االفغانی سنجیده شود.
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در  مردســاالری  ســنت های 

افغانســتان، همیشــه فرزنــدان پــر 

اســت.  داده  ترجیــح  دخــر،  بــر  را 

و  اقتصــاد  بــرای  پرهــا، تضمینــی 

امنیــت خانــواده پنداشــته می شــوند و 

مــردم، پرهــا را مدافــع حقــوق و عــزت شــان می داننــد.

ــواده،  ــر در خان ــه دخ ــبت ب ــر نس ــنت پ ــر دانس برت

تبعیــض در دست رســی دخــران بــه تعلیــم و تربیــه، 

گرفــنت دخــران از شــیر مــادر، زودتــر از پــران و دیــر 

بــردن دخــران بــه مراکــز درمانــی؛ این هــا، از مصادیــق 

تبعیــض میــان دخــران و پــران اســت.

ــد، در  ــت، او می گوی ــی اس ــت غزن ــد از والی لعل محم

قریــه ای کــه او زندگــی می کنــد، میــان فرزنــدان دخــر 

ــر  ــران را بیش ت ــان، پ ــتند. آن ــل اس ــرق قای ــر، ف و پ

ــد. ــرار می دهن ــت،  ق ــت و حامی ــورد محب م

او می گویــد: »چهــار خواهــر دارم، مــادرم آنــان را 

کمــر از بــرادرم شــیر دادنــد، آنــان هــر کــدام، یک ســال 

شــیر خوردنــد؛ در حالی کــه بــه بــرادرم تــا دو و نیــم 

ــیر داد.« ــالگی، ش س

ــه  ــن جمل ــا ای ــتان، باره ــادی در افغانس ــران زی دخ

ــان اطرافیــان شــنیده اند کــه دخــر مــال مــردم  را از زب

اســت، دخــر امانــت و مــال خانــواده ی شــوهرش اســت؛ 

امــا پــر، عصــای دســت زمــان پیــری اســت، تكیــه گاه 

ــرد. ــوت را می گی ــای تاب ــن اســت، پ والدی

ســاغر، شــانزده ســاله اســت، از کودکــی بــه او تلقیــن 

شــده خانــه  ای کــه او در آن زندگــی می کنــد، خانــه اش 

نیســت، او مهــامن آن خانــه اســت.

او از کودکــی اش، حکایت هایــی دارد کــه او را بــا 

ــه کــرده اســت. »در  ــه  و محیــط زندگــی اش، بی گان خان

چهــار ســالگی، بــا پــر کاکا و بــرادرم کــه هم ســن 

ــان  ــم، در می ــوا کردی ــازی دع ــگام ب ــم، هن ــال بودی و س

دعــوا بــه پــر کاکایــم، گفتــم کــه از خانــه ی مــا بیــرون 

شــو! او و بــرادرم، هــر دو شــان گفتنــد کــه ایــن خانــه ی 

تــو نیســت، خانــه ی پــدر و برادرانــت اســت، تــو مهــامن 

این جــا هســتی.«

ــد  ــر ش ــکش رسازی ــره، اش ــن خاط ــادآوری ای ــا ی  او ب

ــرده،  ــن ک ــش دف ــال ها آن را در دل ــه س ــا حرتی ک و ب

آهــی کشــید و گفــت کــه از هــامن روز، تاکنــون، بارهــا 

ــه  ــده ام. در خان ــی دی ــم آزار روح ــر بودن ــل دخ ــه دلی ب

ــزد  ــن گوش ــه م ــا ب ــا باره ــد؛ ام ــت دارن ــرا دوس ــه م هم

این جــا  تــو  و خانــه ی  اســتی  تــو دخــر  کــه  شــده 

نیســت. ایــن حرف هــا را از پــدر، بــرادران و حتــا مــادرم 

ــنیده ام. ــا ش باره

می گویــد:  جامعه شــناس  نیک بیــن،  ضیــا 

ــنت های  ــه در س ــر، ریش ــه دخ ــبت ب ــر نس ــری پ برت

در  هنــوز  تــا  دارد.  خانواده هــا،  قدیمــی  و  كهــن 

دارد.  وجــود  ذهنیــت  ایــن  عقب مانــده،  جوامــع 

و  متمــدن  کشــورهای  در  رفتارهــا،  ایــن  آن کــه  بــا 

میــان افــراد تحصیل کــرده، در حــال تغییــر اســت؛ 

ســنِت  ایــن  هنــوز  افغانســتان،  والیت ّهــای  در  امــا 

ــان  ــه ش ــوق اولی ــران از حق ــود دارد. دخ ــند، وج ناپس

اســت،  همــر  انتخــاب  حــق  و  کار  تحصیــل،  کــه 

نــد. محروم ا

دیــد  بــه  فرزنــدان شــان  بــه  برخــی خانواده هــا، 

رسمایــه می نگرنــد و ســاختار خانوادگــی، طــوری اســت 

کــه دســت کم یــک فرزنــد پــر، بایــد بــرای رسپرســتی 

ــد.  ــته باش ــود داش ــان وج ــر ش ــر عم ــن، در اواخ والدی

ــن  ــت از که ــرای حامی ــری ب ــات، راه دیگ ــر اوق در بیش

ــدارد. ــود ن ــاالن، وج س

ــه ایــن نظــر اســتند کــه دخرهــا  ایــن خانواده هــا، ب

پــس از ازدواج بــه خانــواده ی دیگــری تعلــق می گیرنــد، 

فرزنــد  کاری منی تواننــد.  خــود  مــادر  و  پــدر  بــرای 

ــده  ــواده را زن ــی، آن خان ــام خانوادگ ــظ ن ــا حف ــر، ب پ

ــوم و  ــا در رس ــر، حت ــد پ ــنت فرزن ــی دارد. داش ــه م نگ

ســنت های تدفیــن والدیــن نیــز از اهمیــت خاصــی، 

ــت. ــوردار اس برخ

ــه دلیــل این کــه  ــد دخــر دارد. ب شمســیه، ســه فرزن

صاحــب فرزنــد پــر منی شــد، داشــنت امبــاق را قبــول 

کــرده اســت. او می گویــد: »اقاربــم، بارهــا بــه مــن و 

ــت. در  ــی اس ــت تان خال ــه پش ــد ک ــه زدن ــوهرم طعن ش

ــور  ــرگ، میراث خ ــد از م ــد و بع ــت گیر نداری ــری دس پی

ــوهرم، زن دوم آوردم  ــرای ش ــودم ب ــد. خ ــو نداری و دعا گ

ــان  ــت ش ــت بخ ــم پش ــد. دخران ــته باش ــر داش ــا پ ت

ــری،  ــگام پی ــه در هن ــتند ک ــران اس ــن پ ــد، ای می رون

دســت گیر مــا اســتند.«

تبعیض جنستی از تولد کودک آغاز می شود

ــی ای  ــرادر دوگانگ ــر و ب ــت خواه ــاد، روای ــق ارش عتی

ــن فضــا و  ــد در عی ــو( را نوشــته کــه پیــش از تول )دو قل

ــه اســت.  درجــه ی حــرارت، در بطــن مــادر شــکل گرفت

ــان  ــوده کــه می ــه ب ــواده و جامع ــن خان ــد، ای پــس از تول

آنــان تفــاوت قایــل شــده اســت. »روزی مــن و خواهــرم، 

دســت پــدر را گرفتیــم کــه بــه یــک مهامنــی برویــم؛ امــا 

ــرود. برایــش گفــت،  ــا ب ــا م مــادرم نگذاشــت خواهــرم ب

تــو دخــر اســتی، مــن و پــدرم رفتیــم. پــدر هــم دوســت 

ــا خــود بــرد.« نداشــت، دخــرش را ب

خانوادگــی،  محبت هــای  اســت.  نگاشــته  ارشــاد 

احــرام و ارزش هــا، میــان او و خواهــر دوقلویــش تفــاوت 

گذاشــت. او بــا ارزش تــر نســبت بــه خواهــرش پنداشــته 

می شــود.

ــر  ــه صــورت مســتقیم و غی ــز، ب رفتارهــای تبعیض آمی

مســتقیم از محیــط  خانــه آغــاز می شــود. ایــن خانــواده 

ــد  ــاد می دهن ــودکان ی ــه ک ــان ب ــار ش ــا رفت ــه ب ــت ک اس

کــه دخــر و پــر ازهــم فــرق دارنــد و یکــی نســبت بــه 

ــری دارد. دیگــری، برت

رشم از داشنت دخرت

ســال  پنــج  و  غزنــی  والیــت  باشــنده ی  فیــروز 

دارد.  دخــر  ســه  او  اســت،  گذشــته  ازدواجــش  از 

ــند،  ــه می پرس ــردم قری ــر دارم و م ــه دخ ــد: »س می گوی

چــرا پــر نــداری؟ حتــا بعضــی آنــان می گوینــد کــه تــو 

ــا  ــه اســت. ب ــو نســل دخران پــردار منیشــی و نســل ت

می شــوم.« خشــم گین  حرف هــا،  ایــن  شــنیدن 

داشــنت دخــر، حتــا در بعضــی مناطــق افغانســتان 

رشم اســت. زنــان بارهــا به خاطــر تولــد دخــر شــکنجه ی 

فیزیکــی و روحــی شــده اند.

خالــده می گویــد: »شــش دخــر دارم و زن ایــورم 

ــه  ــد ک ــه می زن ــن طعن ــه م ــویم ب ــر دارد. خش ــش پ ش

تــو شــش بــا داری و بارهــا خــودم و دخرانــم را تحقیــر 

ــاد دارد،  ــر زی ــه پ ــر ک ــورم به خاط ــت. زن ای ــرده اس ک

ــو  ــد، ت ــا می گوین ــارب م ــت. اق ــه اس ــده ی هم ــور دی ن

ــیر دارد.« ــش ش ــورت، ش ــا و زن ای ــش ب ش

ــد دخــر، شــکنجه  ــه  خاطــر تول ــان ب در حالی کــه زن

ــچ  ــان، هی ــه  زن ــت ک ــرده اس ــت ک ــم ثاب ــوند، عل می ش

نقشــی در تعییــن جنســیت کــودک ندارنــد. ایــن اســپرم 

مــردان اســت کــه تعییــن می کنــد، کــودک دخــر باشــد 

یــا پــر!

 )Y( مــرد در »اووم« بــا کرومــوزوم )X( اگــر کرومــوزوم

ــا آمــده، پــر اســت.  ــه دنی زن یک جــا شــود، کــودک ب

ــا  ــوزوم )X( زن یک ج ــا کروم ــرد ب ــوزوم )X( م ــر کروم اگ

شــود، کــودک بــه دنیــا آمــده، دخــر اســت.

عواقب روانی تبعیض های جنسیتی

تهدیــد كــردن و آزار دادن، در پیش گرفــنت رفتارهــای 

تهاجمــی بــه صــورت پنهانــی، خــود را بــه شــكل پرهــا 

ــری،  ــادر، پرخاش گ ــدر و م ــازگاری، آزار پ درآوردن، ناس

ــتند  ــود، از مواردی اس ــدن از خ ــر ش ــه گیری، متنف گوش

کــه کــودکان، هنگامــی از خــود بــروز می دهنــد کــه 

مــورد رفتــار دوگانــه ی خانــواده قــرار گرفتــه باشــند.

ســتارالدین صدیقــی، روان شــناس می گویــد: زمانــی 

بیــن فرزنــدان یــك خانــواده، تبعیــض صــورت می گیــرد، 

بــه ایــن می مانــد كــه پــدر و مــادر غیرمســتقیم، بــه 

ــی،  ــا و توانایی های ــد، قابلیت ه ــان می گوین ــران ش دخ

فرزنــد  نیســت.  تــو  در  كــه  دارد  وجــود  بــرادرت  در 

ــی،  ــی زندگ ــال های ابتدای ــامن س ــض، از ه ــورد تبعی م

می دانــد كــه كامــل نیســت و حتــام نقص هایــی در 

وجــود اوســت كــه شایســته ی فــرق گذاشــنت پــدر و 

ــامد  ــود اعت ــار كم ب ــودكان، دچ ــن ك ــت. ای ــادرش اس م

بــه نفــس، نگرانــی، احســاس شكســت وناامنــی،  كینــه و 

تنفــر از بــرادران، می شــوند.

ایــن تبعیض هــا، عــاوه بــر مشــكل های روحــی و 

روانــِی كــه بــرای فــرد بــه وجــود مــی آورد، باعــث حقــارت 

نیــز می شــود. بســیاری از ایــن  دخــران، درون گــرا 

ــادر  ــا م ــان را ب ــكل  ش ــا مش ــه حت ــوری ك ــوند. ط می ش

شــان هــم، در میــان منی گذارنــد.

تبعیض در نصاب آموزشی کشور

ــه  ــوان »دعــوت ب چنــدی پیــش، برنامــه ای تحــت عن

آمــوزِش عــاری از تبعیــض«، از ســوی اداره ی امورزنــان، 

ــی  ــی ای رومنای ــه، از پژوهش ــن برنام ــد. در ای ــزار ش برگ

ــای  ــان، روی کتاب ه ــامری از جامعه شناس ــه ش ــد ک ش

مکتــب از صنــف اول تــا ششــم  انجــام داده بودنــد. 

برآینــد ایــن پژوهــش، نشــان می دهــد، کــه کلیشــه های 

ــه ی  ــه پیامن ــی ب ــاب آموزش ــیتی، در نص ــض جنس تبعی

زیــادی وجــود دارد. در بســیاری از درس هــا، مــردان در 

نقــش اول انــد و زنــان ســهم کم رنگــی، دارنــد. در ایــن 

کتاب هــا، ۱8 شــخصیت معرفــی شــده انــد کــه از ایــن 

میــان، دو یــا ســه شــخصیت، زنــان  و بیش تــر در نقــش 

مــادر و معلــم انــد.

ایــن  در  خانــواده ،  از  شــده  ارائــه  تصویرهــای  در 

کتاب هــا، پــدر در رأس اســت؛ ســپس فرزنــدان پرانــد 

و بعــد از آن، مــادر و دخران انــد.

در همیــن حــال، بــر اســاس آمــار ارائــه شــده توســط 

ــه در  ــی ک ــون کودک ــه میلی ــش از س ــارف، بی وزارت مع

رسارس کشــور، از مکتــب محــروم انــد، ۶5 درصــد آنــان 

ــد. ــکیل می دهن ــران تش را دخ
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»صنــف شــش بــودم کــه مدرســه را تــرک کــردم، از 

ــل  ــه ی تحصی ــتم ادام ــودم و منی توانس ــر ب ــه دخ ــن ک ای

ــه  ــرا ب ــی م ــم؛ ول ــتم درس بخوان ــت داش ــا دوس ــم، ی بده

ــد.« ــوهر دادن ش

قربانــی  کــه  زنــی  صدهــا  خاطــرات  شــنیدن 

در  حاکــم  ســنت های  و  جنســیتی  تبعیض هــای 

اســت.  دشــوار  شــده اند،  کابــل  حتــا  افغانســتان، 

خاطراتــی کــه روایــت از درد، ظلــم، تــرس، وحشــت و 

دارد. ســوگواری 

شــاید عــادی بــه نظــر نرســد کــه در عــر مــدرن، 

افغانســتان هنــوز زنــان را بــه حاشــیه رانــده و فرهنــگ 

مردســاالری حاکــم اســت، از ادبیــات مردســاالرانه گرفتــه 

تــا محکمــه ی صحرایــی و هــزاران جــرم دیگــری کــه از آن 

فراموشــی  بــه  روزمرگی هــا،  جــزء  و  چشم پوشــی شــده 

افغانســتان،  چــون  جامعــه ی  در  می شــود.  ســپرده 

ــی از  ــود، یک ــنت موج ــرف و س ــاف ع ــای خ ــام کاره انج

ــه  ــدام ب ــر، اق ــک دخ ــه ی ــت ک ــم  اس ــوارترین تصامی دش

ــه نارســایی ها و منفــی  عملــی شــدن آن می کنــد و نظــر ب

بافی هایــی کــه مــردم در ذهــن دارنــد، عــده ای زیــادی بــه 

ــد. ــرار می گیرن ــونت ق ــورد خش ــرم، م ــن ج ای

بــد دادن دخــران، ســلب انتخــاب همــر، جلوگیــری 

از حضــور زنــان در جامعــه، لــت و کــوب زنــان و دخــران، 

صحرایــی،  محکمه هــای  برگــزاری  و  تجــاوز  قتــل، 

گوشــه ای از پدیــده ی خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان 

ــت. اس

ایــن فشــارها و خشــونت ها، باعــث شــده اســت تــا 

هــم  یــا  روآورنــد،  خود کشــی  و  خود ســوزی  بــه  زنــان 

باشــند. بی بــاور  خــود،  آینــده ی  بــه  نســبت 

در پرتــو چنیــن اندیشــه ای، خودکشــی ابعــاد غــول 

ــد  ــم دیده ان ــه ظل ــط آنانی ک ــرد، فق ــود می گی ــایی به خ آس

ــه  ــاروری ک ــد ب ــرگ ارادی و آن امی ــه ی م ــد، فاصل می دانن

ــرد.  ــی می ب ــپی گری وخود کش ــوی روس ــه س ــری را ب دخ

چــه تصــورات و چــه اشــعار نامتــام، چــه ناامیدی هــا و 

فریادهایــی فروخــورده، چــه اقدامــات بی فایــده ی، بــا 

هــم تصــادم کردنــد. هــر خودکشــی ای، چکامــه ای از 

ــد کــه  ــان اســت. کــدام درد را حــس می کنی ــدوه  بی پای ان

ــار  ــروز چه ــد؟ »دی ــری کن ــر براب ــن خ ــا ای ــگاه وزن، ب از ن

ــت  ــار آزار و اذی ــا »آم ــد! ی ــی کردن ــوان،  خودکش ــر ج دخ

ــت!« ــه اس ــش یافت ــران، افزای ــی دخ جنس

ــن  ــل ای ــم، در مقاب ــم داری ــن ه ــر از ای ــر دردناک ت مگ

ــه ی  ــزاران اندیش ــد، ه ــگ می بازن ــه رن ــا هم ــا، دل ه خره

در  کــه  پــاره ای  پرچم هــای  ماننــد  تکه تکــه،  مشــابه  

آشــفته  را  ذهن هــا  اســت،  اهتــزاز  در  جنــگ  میــدان 

. می گــذرد  مغــز،  از  و  مــی آورد  هجــوم  می ســازد، 

ــی  ــرد قانون ــورد پی گ ــان، م ــه زن ــونت علی ــان خش عام

قــرار منی گیرنــد و معافیــت قضایــی عامــان خشــونت، 

باعــث افزایــش خشــونت بــر زنــان شــده اســت. فرخنــده، 

دخــری کــه بــه اتهــام نادرســِت ســوزاندن قــرآن، ازســوی 

مــردان، بــه صــورت وحشــیانه، محکمــه ی صحرایــی شــد. 

داســتانی کــه هیــچ گاه فرامــوش منی شــود و چــون زخــم 

ناســور تاریــخ، در ذهــن هــر زن افغــان، باقــی  مانــده 

اســت. برخــی عامــان آن هــم بازداشــت شــدند؛ ولــی 

پی گیــری عادالنــه نشــده و حتــا بــر عکــس خانــواده ی 

ــا تهدیــد عامــان کشــتار دخــر شــان، قرارگرفتنــد.  وی ب

قضیــه ی رخشــانه و صدهــا روی داد رس بریــدن، شــکنجه، 

و  زنــان  بــر  خشــونت  شــیوه های  دیگــر  و  زدن  آتــش 

دخــران، مــورد پی گیــری قــرار منی گیرنــد.

ــر اداره ی طالبــان  ــر زی درمناطــق جنــگ زده کــه بیش ت

صحرایــی،  دادگاه هــای  در  آســانی  بــه  زنــان  اســتند، 

سنگ ســار می شــوند، مــورد تجــاوز قــرار می گیرند،کشــته 

می شــوند و هیــچ نــوع رســیدگی ای بــه ایــن روی داد هــا و 

ــرد. ــورت منی گی ــان آن، ص ــت عام بازداش

مــردم، هنــوز نســبت بــه زنانــی کــه در مــاء عــام 

بیــرون  حصــار  ایــن  از  می گیرنــد  تصمیــم  و  کارکــرده 

انــواع  بــه  را  آن هــا  کار  و  داشــته  منفــی  دیــد  آینــد، 

مختلــف خشــونت، جــواب می دهنــد. مبــارزه در برابــر 

ایــن نابرابری هــای اجتامعــی، بــه مثابــه رفــنت بــا رضایــت 

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای ــای دار اس ــر پایه ه ــه زی ب

می زنــد. جنســیتی  تســاوی  از  حــرف  افغانســتان، 

ــردم  ــر می شــود کــه م ــی بیش ت ــن مشــکات، از جای ای

ــل  ــت و کام ــی درس ــان آگاه ــوق ش ــان، از حق ــود زن و خ

ــد.  ندارن

ــر  ــای حقوق ب ــن مؤلفه ه ــی از مهم تری ــوق زن، یک حق

ــان، در هــر اجتامعــی، بهریــن  اســت، بررســی حقــوق زن

آن  در  حقوق بــر،  وضعیــت  ســنجش  بــرای  شــاخص 

ــامع اســت. اجت

و  دیــدگاه  از  زن،  حقــوق  بایــد  جامعــه ای،  هــر  در 

و  گرفتــه  قــرار  بررســی  مــورد  حقوق بــر،  دریچــه ی 

هرگونــه  نفــی  بــر  تأکیــد  بــا  آن هــا  حقوقــی  وضعیــت 

تبعیــض، بــر اســاس جنســیت، مــورد پژوهــش قــرار گیــرد؛ 

ــه زن، مبتنــی  در حالی کــه نگــرش جامعــه ی ســنتی مــا ب

بــر نقــش مشــارکت آن هــا در تشــکیل خانــواده اســت و زن 

تنهــا بــه مناســبت همــر و مــادر بــودن، مــورد توجــه قــرار 

ــی  ــای اجتامع ــاد بنیاده ــه در ایج ــرد. از آنجایی ک می گی

 اســامی، نیروهــای انســانی ای کــه تــا اکنــون در خدمــت 

اســتثامر همــه جانبــه ی خارجــی بودنــد، حقــوق اصلــی و 

انســانی خــود را بــاز یافتنــد و در ایــن بازیابــی، زنــان ســتم 

ــد. ــده ان ــل ش ــی، متحم ــام طاغوت ــری از نظ بیش ت

روز یادداشت 

خاطرات صدها زنی که 
قربانی مردساالری شده  اند

راحله یوسفی

خانواده؛ نخستین مظهر تبعیض جنسیتی
ضیا نیک بین، جامعه شناس 

می گوید: برتری پرس نسبت به 

دخرت، ریشه در سنت های كهن 

و قدیمی خانواده ها، دارد. تا هنوز 

در جوامع عقب مانده، این ذهنیت 

وجود دارد. با آن که این رفتارها، 

در کشورهای متمدن و میان افراد 

تحصیل کرده، در حال تغییر است؛ 

اما در والیت ّهای افغانستان، هنوز 

این سنِت ناپسند، وجود دارد. 

دخرتان از حقوق اولیه شان که 

تحصیل، کار و حق انتخاب همرس 

است، محروم اند.

این خانواده ها، به این نظر استند که دخرتها پس از ازدواج به خانواده ی دیگری تعلق می گیرند، برای 

پدر و مادر خود کاری منی توانند. فرزند پرس، با حفظ نام خانوادگی، آن خانواده را زنده نگه می دارد.

رقیه نوری

نویسنده
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کشــور مــا در حــل اختافــات خــود 

صحیــح،  منطــق  بــه  نتوانســته  هنــوز 

ــدا  کارآمــد از تعامــل و گفت وگــو دســت پی

کنــد و فرهنــگ صلــح همچنــان بــه آرزوی 

دســت نیافتنــی می مانــد. مــا طــی ۱۹ 

ســال گذشــته نتوانســته ایم دموکراســی 

را بــه معنــای واقعــی کلمــه تجربــه کنیــم. افغانســتان بــه 

ــر  ــان، اگ ــراتژیک جه ــیار اس ــورهای بس ــی از کش ــوان یک عن

چــه همیشــه بــا بحران هــای متعــددی روبــه رو بــوده؛ امــا 

ــر از هــر  ــه نظــر می رســد بحــران امــروز آن، بســیار جــدی ت ب

زمــان دیگــری اســت. جنگ هــا بیــش از چهــل ســال، بــه 

ــن احــزاب  ــات جــدی بی ــدا کــرد، اختاف شــدت گســرش پی

سیاســی هــر روز عمیق تــر شــد، مداخــات کشــورها، در 

کنــار بحران هایــی همچــون تروریســم- داعــش، القاعــده، 

بحران هــای  و  دیکتاتــوری  نظام هــای  افراطــی،  گروه هــای 

سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی، اجتامعــی و زیســت محیطی، 

افغانســتان را بــه منطقــه ای بحــران زده تبدیــل کــرده کــه درک 

ــیار  ــل آن بس ــای ح ــنت راه ه ــز یاف ــط آن و نی ــه ها و رشای ریش

ــر رس  ــق ب ــی در تواف ــن انفعال ــت. چنی ــوار اس ــده و دش پیچی

مســائل مشــرک و بــروز مشــکات جــدی در نتیجــه ی آن 

ســبب شــده اســت تــا ایــن جغرافیــای بســیار مهــم، بــه محلــی 

بــرای تسویه حســاب  قدرت هــای بــزرگ جهــان تبدیــل شــود؛ 

بــه نحــوی کــه همــواره شــاهد گروکشــی و درگیری هــای 

ــس،  ــکا، انگلی ــیه، آمری ــل روس ــی مث ــتقیم قدرت های ــر مس غی

ــزاری از  ــا اســتفاده ی اب ــران، هنــد و... ب چیــن، پاکســتان، ای

کشــورهای منطقــه و سوءاســتفاده از اختافــات آنــان شــویم. 

در واقــع ناکامــی ملــت مــا در حــل اختافــات و تضمیــن 

ــن  ــا از درون چنی ــد آورده ت ــی را پدی ــرک، رشایط ــع مش مناف

بحرانــی، منافــع قدرت هــای بــزرگ بــه نحــو مطلوبــی تأمیــن 

شــود. افغانســتان امــروز، جغرافیایــی بحــران زده و درگیــر 

مشــکات متعــدد اســت. همچنیــن عــدم ایجــاد ظرفیت هــای 

همه جانبــه،  توســعه ی  بــرای  اجتامعــی،  و  سیاســی  الزم 

ســبب بــروز مشــکات جــدی از جملــه، اختافــات قومــی 

امضــای  اســت. در خصــوص  و مذهبــی در کشــور شــده 

تفاهم نامــه ی صلــح کــه پــس از یــک ســال بحــث  نفس گیــر و 

دیدارهــای ممتــد، چنــد روز پیــش توســط مناینــدگان امریــکا 

و گــروه طالبــان در قطــر بــه امضــا رســید بایــد گفــت؛ کارک 

)200۱( و جانســون جانســون )200۶( در آثــار خــود بــر 

ــان  ــد. آن ــد کرده ان ــع تاکی ــح در جوام ــراری صل ــی برق چگونگ

ــح تحمیلــی و صلــح  ــه صل ــح را ب راه هــای ایجــاد و حفــظ صل

مبتنــی بــر توافــق طرفیــن دســته بندی می کننــد کــه در 

واقــع، دو رس یــک طیــف را تشــکیل می دهنــد. بــه عقیــده ی 

ــل و  ــدرت، تحمی ــلط، ق ــاس تس ــی براس ــح تحمیل ــا، صل آن ه

ــدرت  ــد از ق ــای قدرت من ــه در آن گروه ه ــت ک ــامل زور اس اع

ــای  ــا گروه ه ــد ت ــتفاده می کنن ــود اس ــادی خ ــی و اقتص نظام

ضعیــف تــر را مجبــور کننــد، بــه خصومت هــا پایــان داده 

ــدام  ــوع اق ــن ن ــه ی ای ــد. نتیج ــرا کنن ــح را اج ــات صل و توافق

معمــوال رسکــوب ســاختاری اســت. یعنــی ایجــاد و راه انــدازی 

ــرورش،  ــوزش و پ ــل آم ــی، مث ــازمان های اجتامع ــا و س نهاده

اقتصــادی،  رشایــط  کــه  و...  جمعــی  رســانه های  دیــن، 

ــی،  ــد، بی عدالت ــری نظام من ــل نابراب ــی مث ــی، اجتامع سیاس

خشــونت و... را کــه منجــر بــه ناهنجاری هــا، ســامت پاییــن، 

ــود،  ــه می ش ــک جامع ــاص دری ــای خ ــا گروه ه ــراد ی ــرگ اف م

خلــق کننــد. آن هــا توضیــح می دهنــد کــه صلــح می توانــد از 

ســوی برنــدگان، یــک کشــمکش و تعــارض و از طریــق تســلط 

ــو،  ــل، نات ــازمان  مل ــل س ــد مث ــث قدرت من ــای ثال ــا گروه ه ی

اتحادهــای بین املللــی تحمیــل شــود. در ایــن نــوع از صلــح 

اگــر چــه ممکــن اســت تعــارض رسکــوب شــود؛ امــا مشــکات 

ــن  ــدت بی ــت دراز م ــط مثب ــود و رواب ــل منی ش ــی ح ــر بنای زی

ــد. ــود منی آی ــه وج ــن ب طرفی

صلــح مبتنــی بــر توافــق، طرفیــن را بــر پایــه ی رســیدن بــه 

یــک توافــق می داننــد کــه بــه خشــونت و خصومت هــا پایــان 

داده و یــک ارتبــاط جدیــد مبتنــی بــر تعامــل هم آهنــگ ایجــاد 

ــع  ــل، توزی ــداف متقاب ــه اه ــیدن ب ــش رس ــه هدف ــد ک می کن

ــر  ــع یک دیگ ــه مناف ــل ب ــتگی متقاب ــع، وابس ــه ی مناف عادالن

ــه آزادی  ــح، ب ــوع صل ــن ن ــت. ای ــل اس ــت متقاب ــاد هوی و ایج

ســاختار منجــر می شــود کــه در آن ســازمان های اجتامعــی، 

برابــری، عدالــت، بهزیســتی و متــام گروه هــای مرتبــط را ارتقــا 

می دهــد. از آن جــا کــه متــام گروه هــا از شــانس عادالنــه 

بــرای تاثیــر گذاشــنت بــر تصمیــامت برخوردارنــد، لــذا تعهــد 

ــزم  ــد و مل ــر می رس ــه حداک ــامت ب ــرای تصمی ــر اج ــان ب ش

ــر  ــای یک دیگ ــرده وتاش ه ــروی ک ــق پی ــه از تواف ــتند ک هس

را در ایــن بخــش، ارتقــاء بخشــند. نتیجــه ی چنیــن صلحــی، 

موفقیــت مشــرک در حفــظ صلــح، روابــط مثبــت میــان 

ــت.  ــرک اس ــس مش ــدی و عزت نف ــاس کار آم ــا، احس گروه ه

کارک و جانســون عقیــده دارنــد کــه ایــن نــوع از صلــح، 

دارای دو ســطح اســتند. ســطح اول مربــوط بــه برقــراری 

صلــح)peacemaking(  اســت كــه در آن، گروه هــا راجــع 

ــل  ــرای ح ــی ب ــا چارچوب ــه ی ــق اولی ــس، تواف ــك آتش ب ــه ی ب

ــح،  ــطح از صل ــن س ــد و ای ــره می كنن ــده مذاك ــات آین تعارض

معمــوال تعــارض اولیــه، فــوری و ســطحی را مدیریــت می كنــد؛ 

ــد.  ــل كن ــی را ح ــاختاری و زیربنای ــایل س ــد مس ــا منی توان ام

 )peace building( بنیان گــذاری  بــه  صلــح  دوم  ســطح 

نهادهــای  و  ســازمان ها  آن  در  كــه  می شــود  مربــوط    ،

ــا  ــوند ت ــه می ش ــه كار گرفت ــی ب ــی و آموزش ــادی، سیاس اقتص

ــائل  ــه مس ــطح دوم، ب ــن س ــود. ای ــاد ش ــدت ایج ــح دراز م صل

ســاختاری مربــوط اســت و هدفــش ایجــاد روابــط هامهنــگ 

ــی  ــت اجتامع ــل و عدال ــرام متقاب ــاس اح ــر اس ــدت ب دراز م

اســت. شــایان ذکــر اســت صلــح موجــود در افغانســتان ارتباط 

مســتقیم بــا انتخابــات ریاســت جمهوری ایــاالت متحــده ی 

امریــکا دارد، ایــن روزهــا انتخابــات مقدماتــی در امریــکا، وارد 

ــراوان  ــاش ف ــپ، ت ــت. ترام ــده اس ــود ش ــر خ ــل جدی ت مراح

دارد تــا هم چنــان در قــر ســفید باقــی مبانــد. بــرای تغییــر 

افــکار عامــه و مــردم امریــکا، پروســه ی صلــح و خــارج کــردن 

مهــم  اســراتیژی های  از  یکــی  افغانســتان،  از  نیروهایــش 

بــرای ترامــپ بــه حســاب می آیــد. در ایــن میــان، مــا چــی باید 

انجــام دهیــم؟ بــر اســاس آن چــه بــر مباحــث فــوق مطرح شــد، 

می تــوان بــر اهمیــت یــک اجــامع بــزرگ ملــی بــر رس گفتــامن 

صلــح تأکیــد کــرد تــا بــر ترویــج فرهنــگ صلــح و پیش گیــری 

ــر رضورت آن،  از خشــونت در متــام ســطوح زندگــی مــردم و ب

بــرای ملــت واحــد شــدن و صلــح پایــدار دســت یابیــم وگرنــه، 

مهندســی صلــح امریــکا و طالبــان، آینــده ی مکتــوم را بــرای 

مــردم کشــور ترســیم می کنــد. در فرجــام، اصــل اولیــه بــرای 

ملــت مظلــوم مــا صلــح اســت و جنــگ راه حــل نیســت، همــه ی 

مــردم تشــنه ی صلــح و هم زیســتی مســاملت آمیز، دوســتانه و 

ــد. ــور ان ــه در کش رشافت مندان
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انســان موجــودی اســت کــه بــا یــک رسی حقــوق زاده شــده 

اســت. برخــوردار شــدن از آن حقــوق، بــه صــورت ذاتــی در 

ــان، در  ــی انس ــای طبیع ــوق و آزادی ه ــت. حق ــت آن اس طبیع

ــوان  ــه عن ــان ب ــگاه انســان اســت. پــس، زن ــع بیان گــر جای واق

ــی اســتند کــه  ــام انســان، دارای حقوق ــه ن ــر و موجــودی ب ب

شــود.  فراهــم  برایــش  حقــوق،  بهره منــدی  زمینــه ی  بایــد 

نبایــد زن را مــورد تحقیــر و توهیــن، قــرارداد. زن مــادر اســت، 

ــت  ــت، حامی ــت. در حقیق ــر اس ــت و زن هم ــر اس زن خواه

ــری  از حقــوق بــری زن، حامیــت از انســانیت، عدالــت و براب

ــی  ــان، یعن ــی انس ــق طبیع ــه دو ح ــه، ب ــن مقال ــت. در ای اس

حقــوق تحصیــل و کار زنــان در دوگفتــار، پرداختــه شــده اســت.

 گفتــاراول؛ بررســی حــق تحصیــل زنــان در قوانیــن 

بین امللــل اســناد  و  داخلــی 

 قوانین داخلی

الف: قانون اساسی افغانستان و حق تحصیل

 بــدون شــک، زنــان افغانســتان نیــم  پیکــر جامعه را تشــکیل 

می دهنــد؛ امــا بــا آن هــا در جامعــه ی مردســاالر و ســنتی 

ــت.  ــده اس ــته ش ــامری، روا داش ــتم های بی ش ــتان، س افغانس

ــود،  ــری خ ــادی ب ــی و بنی ــوق اساس ــخ، از حق ــول تاری در ط

محــروم بــوده انــد. خوش بختانــه بــا تصویــب قانــون اساســی در 

ســال ۱382، بــه صــورت گســرده حقــوق و وجایــب اساســی 

شــهروندان در طــی فصــل جداگانــه، بــه تصویــب رســید و 

یکــی از مهم تریــن فصــل قانــون اساســی را تشــکیل می دهــد. 

در ایــن فصــل و فصل هــای دیگــر، بــه حقــوق شــهروندان 

ــگاه  ــون جای ــن قان ــت. در ای ــده اس ــه ش ــن آن، پرداخت و تضمی

ــت.  ــناخته اس ــمیت ش ــه رس ــان، ب ــرای زن ــژه ای ب ــوق وی و حق

ــر  ــن ب ــون، چنی ــدد قان ــواد متع ــوان در م ــق آن را می ت مصادی

شــمرد. حامیــت از خانــواده، بــه ویــژه طفــل و مــادر، زنــان 

بی رسپرســت، وضــع و تطبیــق برنامه هــای آموزشــی بــرای 

ــان  ــور زن ــارکت و حض ــای مش ــاخنت زمینه ه ــم س ــان، فراه زن

معیــن  کرســی های  اختصــاص  اجتــامع،  و  سیاســت  در 

ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــوق و مزایای ــه حق ــن هم ــی جرگه؛ ای ولس

زنــان افغانســتان، به رســمیت شــناخته شــده اســت. بنابــر این، 

می تــوان گفــت کــه ایــن قانــون اساســی، تــا حــدودی، زندگــی 

زن افغانســتانی را، متحــول ســاخته اســت. بهــر خواهــد بــود 

کــه بــا اســتناد بــه رصاحــت مــواد قانونــی، بــه حقــوق اساســی 

ــه خصــوص حــق تحصیــل اشــاره کــرد. ــان ب زن

ب: قانون معارف

ــم  ــتای نظ ــه در راس ــت ک ــندی اس ــه س ــون، یگان ــن قان  ای

بخشــیدن سیســتم معــارف، تعلیــم و تربیــه، بــه تصویــب 

ــه  ــدد آن، ب ــواد متع ــداف و م ــه، در اه ــت. از جمل ــیده اس رس

فراهم ســازی زمینــه ی تعلیــم و تربیــه، حــق آمــوزش بــرای متــام 

ــه،  ــه ی منون اتبــاع افغانســتان، پیش بینــی شــده اســت. به گون

ــم. ــاره می کن ــارف، اش ــون مع ــواد قان ــاده از م ــد م ــه چن ب

ــن حــق  ــده اســت: ۱: تأمی ــون آم ــن قان ــاده ی اول ای   در م

مســاوی تعلیــم بــرای اتبــاع جمهوری اســامی افغانســتان، 

و  متــوازن  همگانــی،  معــارف  توســعه ی  و  رشــد  طریــق  از 

عادالنــه. هم چنــان در مــاده ی ســه، چنیــن آمــده اســت.»اتباع 

جمهوری اســامی افغانســتان، بــدون هیــچ نــوع تبعیــض، 

ــتند.«  ــه اس ــم و تربی ــاوی تعلی ــق مس دارای ح

در مــواد دیگــر ایــن قانــون، بــه اجبــاری بــودن تعلیــم و تربیه، 

ــوزش،  ــتم آم ــدن سیس ــر ش ــتای به ــوراها، در راس ــکیل ش تش

ــده  ــه ش ــر، پرداخت ــوارد دیگ ــوزش و م ــدی آم ــی دوره بن چگونگ

ــاهده  ــوان مش ــواد، منی ت ــی از م ــچ یک ــع، در هی ــت. در واق اس

کــرد کــه حــق تحصیــل یــا بــه تعبیــر قانــون، حــق تعلیــم و تربیــه 

را منحــر بــه جنــس مــرد یــا زن کــرده باشــد؛ بلکــه کاً کلمــه ی 

اتبــاع بــه کار رفتــه اســت. پــس، بایــد تریــح کــرد کــه زنــان هــم 

ــب  ــد هــم از جان ــه ی تحصیــل، بای ــد و زمین حــق تحصیــل دارن

خانــواده و هــم از جانــب حکومــت فراهــم شــود.

 اسناد بین املللی و حق تحصیل زنان

الف: اعالمیه ی جهانی حقوق برش

ــند  ــن س ــی از معترتری ــر، یک ــوق ب ــه ی  جهانی حق اعامی

بین املللــی، در راســتای حامیــت از حقــوق بــر اســت کــه در 

مــورد حــق تحصیــل، چنیــن آمــده اســت: »هرکــس حــق دارد 

ــرورش،  ــوزش و پ ــود. آم ــد ش ــرورش بهره من ــوزش و پ ــه از آم ک

الاقــل تــا حــدودی کــه مربــوط بــه تعلیــامت ابتدایــی و اساســی 

اســت، بایــد مجانــی باشــد. آمــوزش ابتدایــی اجبــاری اســت.«

ایــن مــاده را چنیــن می تــوان تفســیر کــرد، کلامتــی کــه در 

ــرده شــده، در معنــای عــام اســتند؛ یعنــی  ــه کار ب ایــن مــاده ب

ــاوی  ــس، مس ــرای هرک ــوزش را ب ــل و آم ــق تحصی ــت ح اهمی

دانســته اســت، قیــدی بــه نــام مــرد بــودن یــا زن بــودن نیــاورده 

اســت، حتــا ایــن حــق را اجبــاری دانســته اســت. پــس، 

ــدس،  ــق مق ــن ح ــد از ای ــم می توانن ــان ه ــه زن ــت ک این جاس

ــد. ــتفاده کنن ــی از آن، اس ــوند و در زندگ ــد ش بهره من

ب؛ میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی 

در ایــن ســند بین املللــی، در رابطــه بــه اهمیــت حــق 

آمــوزش و تحصیــل، دولت هــای عضــو ایــن ســند را، مکلــف بــه 

ــت. ــرده اس ــهروندان ک ــوق ش ــن حق تضمی

ــی و  ــناد داخل ــه در اس ــری ک ــی مخت ــا بررس ــن، ب بنابرای

ــیم  ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــت، ب ــام گرف ــی انج ــناد بین امللل اس

کــه زنــان هــم حــق آمــوزش و تحصیــل را دارنــد و بایــد زمینــه 

بــرای رســیدن زنــان بــه ایــن حــق بــری شــان، فراهــم شــود.

گفتــار دوم؛ حــق کار زنــان در قوانیــن داخلــی و اســناد 

بین املللــی

ــوق اساســی هــر انســان  ــد، از حق حــق کار و داشــنت درآم

ــد  ــر پدی ــان کارگ ــروه از زن ــی، گ ــاب صنعت ــس از انق ــت. پ اس

ــد  ــا هــامن درآم ــود. حت ــدک ب ــا دســت مزد آن هــا ان ــد؛ ام آمدن

ناچیــز را معمــوالً، پــدران یــا شــوهران شــان می گرفتنــد. پــس 

از انقــاب صنعتــی، زنــان وارد کارخانه هــا شــدند، ســاعات 

طوالنــی را در برابــر مــزد انــدک کار می کردنــد؛ امــا باگســرش 

جوامــع و بــه روی کار آمــدن جوامــع قانون مــدار، وضعیــت 

ــه  دور  ــرای همــه ب ــوق کار، ب ــه و حق ــر یافت ــراد تغیی زندگــی اف

از تبعیــض جنســی، در متــون قانــون پذیرفتــه شــد. هم چنــان 

در ایــن راســتا، اســناد و معاهــدات بین املللــی، بــه هــدف 

انســانی تر کــردن محیــط کار، بــه خصــوص حامیــت از طبقــه ی 

ــیده اند. ــب رس ــه تصوی ــر، ب کارگ

 حق کار در قوانین داخلی افغانستان

 قانــون اساســی، در راســتای رســیدن اتبــاع افغانســتان 

ــدد  ــواد متع ــق کار، م ــه ح ــان، از جمل ــن ش ــوق بنیادی ــه حق ب

را پیش بینــی کــرده اســت، بــرای تضمیــن آن تأکیــد کــرده 

اســت. در مــاده ی چهل وهشــتم قانــون اساســی، آمــده اســت: 

»کار حــق هرانســان اســت«، ایــن مــاده بــه صــورت واضــح، کار 

را از حقــوق اساســی انســان دانســته و متــام اتبــاع کشــور، زن 

ــت را در  ــر، حکوم ــاده ی دیگ ــود. در م ــامل می ش ــرد را ش و م

راســتای حامیــت از حقــوق بــری اتبــاع کشــور، مکلــف منــوده 

ــوق  ــت حق ــه اهمی ــر، ب ــای دیگ ــه در ماده ه ــت. همین گون اس

کار و فراهــم ســازی زمینــه ی کار تأکیــد کــرده اســت. حکومــت 

افغانســتان در راســتای حامیــت از ایــن حــق بــری، قوانیــن و 

مقــررات خاصــی را تصویــب کــرده و الزم االجــرا دانســته اســت. 

یکــی از مهم تریــن آن، قانــون کار اســت. از اهــداف ایــن قانــون 

تــا آخریــن قســمت آن، از حقــوق کارکنــان حامیــت کــرده 

اســت. نکتــه ی قابــل یــادآوری، این کــه در هیــچ یکــی از مــواد 

ــون کار، تفکیــک بیــن مــرد و زن قایــل  ــا قان ــون اساســی ی قان

نشــده  و در مــواد خــاص بــه عــدم تبعیــض، تریــح داشــته اند. 

)مــاده ی 22 قانــون اساســی و مــاده ی نهــم قانــون کار(.

 پــس، بایــد بیــان داشــت کــه زنــان دارای حــق کار بــوده و 

مثــل مــردان، می تواننــد کــه وارد بــازار کار شــوند و بــا انتخــاب 

شــغل، بــه انجــام آن بپردازنــد.

 حق کار در اسناد بین املللی

ــح شــده  در مــاده ی 23 اعامیه جهانــی حقــوق بــر، تری

اســت. »هرکــس حــق دارد کارکنــد و کار خــود را آزادانــه انتخــاب 

ــض در  ــدم تبعی ــه ع ــاده، ب ــن م ــره ی 3 و 4 همی ــد«، در فق منای

ــان شــده  ــل کار، بی ــه در مقاب ــل کار دریافــت مــزد منصفان مقاب

اســت. از هــر یــک از ایــن مواد، برداشــت می شــود کــه اعامیه ی 

جهانی حقــوق بــر، کارکــردن را از حقــوق اساســی بر دانســته 

و بــرای زن و مــرد ایــن حــق را رضوری شــمرده اســت. در ســند 

دیگــر بین املللــی، دولت هــا را در راســتای فراهــم ســاخنت حــق 

ــه همــه، مکلــف شــده اســت. )مــاده ی ۶ میثــاق حقــوق  کار  ب

اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی(. هم چنــان در اعامیــه ی 

قاهــره، بــه اهمیــت حــق کار، چنیــن تریــح شــده اســت: »کار 

حقــی اســت کــه بایــد دولــت و جامعــه بــرای هرکســی کــه قــادر 

بــه انجــام آن اســت، تضمیــن کنــد. هــر انســان، آزادی انتخــاب 

کار شایســته را دارد، بــه گونــه ای کــه هــم مصلحــت خــود و هــم 

مصلحــت جامعــه بــرآورده شــود.« 

ضامنــت اجــرای جزایــی نقــض حــق تحصیــل و کار زنــان 

افغانستان در 

افغانســتان، کشــوری کــه بــا داشــنت فرهنــگ و ســنت های 

آن  قربانــی  بیش تریــن  افغانســتانی  زنــان  ســخت گیرانه، 

ســنت ها بوده انــد؛ امــا بــا تحوالتــی کــه در دوره ی مروطیــت 

ــه،  ــا ســاختار مثلــث شــاه امان الل ــه وجــود آمــد، حکومتــی ب ب

ملکــه  ثریــا و محمــود طــرزی روی کار آمــد، اولیــن قانــون 

ــورد  ــری م ــای ب ــوق و آزادی ه ــد. حق ــرا ش ــی الزم االج اساس

اهمیــت قرارگرفــت کــه از جملــه بــرای زنــان هــم، حقوق بــری 

ــوق  ــم، حق ــم بگذری ــر از آن ه ــد. اگ ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ب

بنیادیــن بــر در قوانیــن دیگــر مــورد پذیــرش قــرار گرفــت، تــا 

ــون خاصــی در راســتای حامیــت  این کــه در ســال ۱3۹2، قان

از حقــوق زنــان، بعــد از طــی کــردن مرحلــه ی دشــوار، توســط 

ــد. ــذ ش ــیح و ناف ــت، توش ــور وق ریيس جمه

ــان، یکــی از قوانیــن خاصــی  ــون منــع خشــونت علیه زن قان

اســت کــه بــه اهــداف تأمیــن حقــوق رشعــی و قانونــی و حفــظ 

ــه  ــارزه علی ــواده و مب ــامت خان ــظ س ــانی زن، حف ــت انس کرام

ــام،  ــدس اس ــن مق ــکام دی ــر اح ــادات مغای ــرف و ع ــوم، ع رس

مســبب خشــونت علیــه زن، حامیــت از مجنــی علیــه خشــونت 

)زن متــرر(، جلوگیــری از اعــامل خشــونت آمیز علیــه زنــان و 

تعقیــب عدلــی مرتکــب جــرم، خشــونت علیــه زنــان، نافــذ شــده 

اســت. در واقــع، ایــن گامــی اســت در راســتای حامیــت از 

ــنت های  ــی س ــادی، قربان ــال های زی ــه س ــده  ک ــج دی ــاِن رن زن

ــت  ــه وضعی ــون اگــر نگاهــی ب ــا اکن ــد؛ ام ــر انســانی بوده ان غی

ــد  ــا، منی توانن ــادی آن ه ــدادی زی ــود، تع ــتان ش ــان افغانس زن

از حقــوق خویــش بهره منــد شــوند کــه البتــه ایــن وضعیــت در 

مناطــق روستانشــین و قریه هــا، هویــدا اســت؛ امــا در مناطــق 

شهرنشــین این گونــه بــه نظــر منی رســد و زنــان و دخــران 

ــق  ــل، ح ــق تحصی ــد ح ــش، مانن ــری خوی ــادی از حقوق ب زی

ــرح  ــؤال مط ــا س ــس، این ج ــوند. پ ــد می ش ــره بهره من کار و غی

می شــود کــه مشــکات فــراروی رســیدن زنــان بــه حقــوق  شــان 

و موانــع تطبیــق قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان، چیســت؟ به 

ــم. ــگاِه گــذرا می منایی ــه، ن ــن زمین ــع در ای ــد مان چن

یک؛ حاکم بودن سنت مرد ساالری

مردانگــی مــردان افغانــی، لزومــاً باتســلط بی قیــد ورشط بــر 

ــخ و در  ــول تاری ــه زن در ط ــت. ازآنجای ک ــان اس ــت زن رسنوش

جوامــع مختلــف، بــرای مــرد و قبیلــه، ننــگ محســوب می شــده 

اســت، پــس مــردان افغانــی بــا بــه ارث بــردن هــامن ســنت های 

اولیــه، بــرای خــود حــق بــه معنــای ســلطه و برتــری نســبت بــه 

ــن  ــر اســاس آموزه هــای دی ــل اســتند. در حالی کــه ب ــان قای زن

اســام، هیچ کســی نســبت بــه دیگــری، برتــری نــدارد؛ مگــر بــا 

تقــوا تریــن، هم چنــان خلقــت بــر بــر مبنــای هــامن فراینــد 

ــت.  ــته اس ــان داش ــود بی ــاک خ ــد در کام پ ــه خداون ــت ک اس

پــس، ادعــای برتــری و تســلط مــرد بــر زن، یــک امــر ناپســند و 

خــاف انســانیت اســت. همیــن باورهــای برتــری مــردان نســبت 

بــه زنــان،  منجــر شــده اســت کــه پیامد هــای منفــی بــر زندگــی 

زن افغــان بگــذارد کــه در مــوارد بســیاری، باعــث ســلب حــق 

حیــات، حــق آزادی، حــق کار، حــق تحصیــل و دیگــر حقــوق 

آن هــا شــده اســت. از دیــد طــرف داران ایــن اصــل، زن در هــر 

موقعیتــی کــه باشــد بایــد از پــدر، بــرادر، شــوهر، کاکا، مامــا، 

پــدرکان و دیگــر مــردان، یــک نســب اطاعــت کنــد؛ هم چنــان 

وجــود ایــن اصــل، باعــث روا داشــنت خشــونت های منــدرج در 

قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان می شــود.

دو؛ فهم نادرست از آموزه های اسالمی

از آنجای کــه افغانســتان، یــک کشــور اســامی اســت، مــردم 

آن پای بنــد بــه آموزه هــای  اســامی اســتند، در ایــن جامعــه ی 

ــامی  ــای  اس ــه از آموزه ه ــتند ک ــم هس ــون ه ــامی، روحانی  اس

آگاهــی دارنــد و بــرای مــردم، تبلیــغ می کننــد؛ امــا آن چــه قابــل 

ــک،  ــر ی ــی ه ــه روحانیون مذهب ــت ک ــن اس ــت، ای ــادآوری اس ی

ــیر  ــر، تفس ــنت پیام ــن و س ــای دی ــی از آموزه ه ــم گروه ــا ه ی

مختلــف دارنــد. از جملــه، در پارملــان ۱3۹2، گروهــی از 

روحانیــون بودنــد کــه قانــون منــع خشــونت علیــه زن را مــورد 

انتقــاد قــرار دادنــد، ایــن قانــون را خــاف آموزه هــای رشیعــت 

اساســی  قانــون  در  حالی کــه  در  می پنداشــتند،  اســام 

افغانســتان، مــاده ی ســوم، در ایــن مــورد، رصاحــت داده و 

ــد  ــی منی توان ــچ قانون چنیــن آمــده اســت. »در افغانســتان هی

ــد.« ــام، باش ــدس اس ــن مق ــکام دی ــدات و اح ــف معتق مخال

ــب  ــر تصوی ــف، ب ــدگان مخال ــت مناین ــل مخالف ــه دلی  البت

قانــون منــع خشــونت علیــه زن، تفســیر همیــن مــاده، مطابــق 

دیــدگاه خودشــان بــود، در حالی کــه اگــر قانــون منــع  خشــونت 

علیــه زن، مــورد مطالعــه و بــا آموزه های رشیعــت مقایســه شــود، 

ــاف  ــه زن، خ ــونت علی ــع خش ــون من ــواد قان ــک از م ــچ ی هی

رشیعــت نیســت؛ بلکــه ســازگار بــا آموزه هــای  رشیعــت اســت. 

مــواردی کــه مــورد اعــراض قــرار گرفــت، تعییــن ســن ازدواج 

بــرای زنــان، تعــدد زوجــات، تأســیس مراکــز حامیــوی، مجــازات 

ــردان،  ــط م ــان توس ــوب زن ــت وک ــازات ل ــی، مج ــاوز جنس تج

مجــازات تحقیــر و تخویــف زنــان، اجــازه یــا حــق ازدواج و مــوارد 

دیگــر کــه مــورد انتقاد برخــی از مناینــدگان و روحانیــون، دارای 

یافتــه ی گروه هــای  پــرورش  و  مقلــد  اندیشــه های  و  افــکار 

افراطــی قرارگرفــت. رس انجــام، بعــد از روزهــا گفت وگــو و 

بــه  پارملــان  زنــان، در  قانــون منع خشــونت علیه  رای زنــی، 

تصویــب نرســید؛ امــا بــر اســاس فرمــان تقنینــی ِریيس جمهــور 

حامــد کــرزی، ایــن قانــون نافــذ شــد و فعــاً الزم االجــرا اســت. 

خلیل احمد کانجو

حق تحصیل و کار زنان 
در قانون منع خشونت علیه زنان

تفاهم نامه ی صلح و آینده ی  مکتوم مردم ما

فریدون عزیزی

نویسنده

نتیجه ی چنین صلحی، موفقیت 

مشرتک در حفظ صلح، روابط 

مثبت میان گروه ها، احساس کار 

آمدی و عزت نفس مشرتک است. 

کالرک و جانسون عقیده دارند که 

این نوع از صلح، دارای دو سطح 

استند.
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از  صبــح  کابــل: در روزهــای اخیــر، شــامری 

ــی  ــس مطبوعات ــی در کنفران ــه ی مدن ــاالن جامع فع

نگرانی هــای شــان را از وضعیــت سیاســی کشــور 

اعــام داشــتند. می خواهــم دیــدگاه شــام را بــه 

عنــوان فعــال جامعــه ی مدنــی و هامهنــگ کننده ی 

ــم،  ــی بدان ــه ی مدن ــرک جامع ــه ی کاری مش کمیت

وضعیــت را چگونــه تحلیــل می کنیــد؟

روشــن  همــه   بــه  وضعیــت  خــوب،  احمــدی: 

از  بعــد  افغانســتان  سیاســی  وضعیــت  اســت. 

مــی رود.  بحــران  طــرف  بــه  تقریبــا  انتخابــات، 

کم کاری هــا، ضعــف مدیریتــی و ضعــف رهــری 

شــد  باعــث  انتخاباتــی،  کمیســیون های  در 

ــا  ــه ب ــه طــرف بحــران بــرود؛ البت ــات ب ــه انتخاب ک

ــم انتظــار  وضعیتــی کــه افغانســتان دارد، منی توانی

ــی  ــات شــفاف و مــورد قبــول جامعــه ی جهان انتخاب

ــا توجــه بــه امکاناتــی کــه  را داشــته باشــیم؛ ولــی ب

ــع  ــردم، توق ــزان مشــارکت م ــه می ــا توجــه ب ــود و ب ب

ایــن بــود کــه انتخابــات، بهــر از ایــن باشــد کــه بــا 

ــا و  ــن ضعف ه ــر همی ــر اث ــد. ب ــن نش ــف، چنی تأس

ــبب  ــه رو و س ــران روب ــا بح ــات ب ــا، انتخاب کم کاری ه

شــد کــه وضعیــت سیاســی بــه طــرف چالــش بــرود 

ــتیم.  ــه رو هس ــی روب ــن رشایط ــا چنی ــون ب ــا اکن و م

زیادتــر  را  مــان  نگرانی هــای  وضعیــت،  همیــن 

کــرده اســت. از یــک طــرف دیــده می شــود کــه 

ــم  ــه مراس ــت ک ــت، گف ــی حکوم ــور قبل رییس جمه

تحلیــف برگــزار می کنــد، و از ســوی دیگــر، ریاســت 

ــول  ــی را قب ــه ی نهای ــه نتیج ــرد ک ــام ک ــه اع اجرایی

نــدارد و مراســم تحلیــف برگــزار می کنــد. از طرفــی 

بودیــم کــه وقتــی کمیســیون  ایــن  هــم شــاهد 

انتخابــات  برنــده ی  را  غنــی  آقــای  انتخابــات، 

بــه معرفــی  ریاســت جمهوی اعــام کــرد، طــرف 

والی هــا مبــادرت کــرد و اوضــاع کشــور غیــر عــادی 

شــد. تــا پیــش از امضــای توافق نامه هــای کابــل 

هنــوز  و  داشــت  وجــود  نگرانی هایــی  دوحــه،  و 

ــه ای پیــش  ــه گون هــم هســت کــه مبــادا وضعیــت ب

ــاز گشــته  ــه زمــان جنگ هــای داخلــی ب ــرود کــه ب ب

ــم.  ــه کنی ــاره تجرب ــته را دوب ــخ  گذش ــات تل و تجربی

رشایــط موجــود و بحــران عــدم مروعیــت حکومــت 

نهادهــای  کــه  شــد  باعــث  کشــور  داخــل  در 

جامعــه ی مدنــی از طریــق گــروه کاری کــه داریــم، 

ــان را  ــای م ــم و نگرانی ه ــد کنی ــود را بلن ــدای خ ص

بــا رهــران سیاســی افغانســتان، احــزاب و جامعــه ی 

ــم.  ــک کنی ــی رشی جهان

صبح  کابل: دقیقا نگرانی های شام چیست؟

احمــدی: مــا طــرف دار ایــن بودیــم و هســتیم کــه 

بایــد نهــاد ســاخته و سیســتم تقویــت شــود. از جمله 

ــی و از  ــل کمیســیون های انتخابات ســاختارهایی مث

طریــق ایــن ســاختارها، رییس جمهــور و اعضــای 

پارملــان انتخــاب شــوند؛ ولــی وقتــی کــه انتخابــات 

مشــکات خــود را داشــت، مدعیــان یک دیگــر را 

قبــول نداشــتند و هامهنگــی بیــن کمیشــران هــر 

ــه  ــا هم ــت ت ــود نداش ــی وج ــیون انتخابات دو کمیس

چیــز شــفاف باشــد. هــر دو طــرف قــدرت بــه طبــل 

خودشــان می کوبیدنــد و نظریــات خــود را داشــتند 

ــا  ــی م ــرد. نگران ــک ک ــران کم ــدید بح ــه تش ــه ب ک

ایــن بــود کــه اگــر اختافــات شــدت یابــد، بــا 

توجــه بــه تجربیاتــی کــه از گذشــته داریــم، ممکــن 

ــیم.  ــی باش ــای داخل ــاهد جنگ ه ــاره ش ــت دوب اس

اوضــاع از کنــرل خــارج شــود و متــام ســاختارهای 

حکومــت داری کامــا از هــم بپاشــد. نگرانــی دیگــر 

مــان ایــن بــود کــه جامعــه ی جهانــی و در راس 

ــت داری  ــروژه ی حکوم ــاال از پ ــا ح ــه ت ــکا ک آن امری

کــرده  بــاره حامیت هــا  یــک  بــه  کــرده  حامیــت 

ــه،  ــن مرحل ــردارد. در ای ــت ب اســت، دســت از حامی

هفتــه ی کاهــش خشــونت ها و گفت وگوهــای صلــح 

ــم  ــا نگــران بودی ــی هــم مطــرح اســت. م بین االفغان

ــه   ــا ن ــد و م ــد آســیب ببین ــن رون ــادا متــام ای کــه مب

تنهــا بــه صلــح نرســیم، امــکان ایــن را هــم نداشــته 

باشــیم کــه حداقــل بــه هــامن فضــای اجــامع ملــی 

ــم. دســت بیابی

نگــران بودیــم کــه آســیبپذیری خیلــی زیــاد شــود 

و بــدون شــک بیشــرین آســیب را مــردم افغانســتان 

ــد  ــد. بیشــرین آســیب را کســانی می دیدن می دیدن

را  دســت آوردهایی  بعضــی  مــدت  ایــن  در  کــه 

ــی  ــه متام ــم ک ــران بودی ــا نگ ــا م ــد. حت ــته ان داش

دســت آوردهای دو دهــه ی گذشــته از بیــن بــرود. 

صبــح  کابــل: پــس نگرانــی اصلــی تــان ایــن 

ــام  ــم و مت ــاد، برگردی ــه ی هفت ــه ده ــا ب ــه م ــوده ک ب

ــتیم  ــر داش ــه ی اخی ــه در دو ده ــت آوردهایی ک دس

را از دســت بدهیــم؛ امــا چنــد روز از آن نشســت 

ــا  ــان را ب مطبوعاتــی گذشــته و شــام نگرانی هــای ت

جامعــه ی جهانــی و سیاســیون در میــان گذاشــتید، 

ــت؟  ــوده اس ــه ب ــا چ واکنش ه

احمــدی: البتــه بعــد از نشســت مطبوعاتــی، 

واکنش هایــی را کــه مــا دیدیــم کمــی امیدوارکننــده 

بــود. جامعــه ی جهانــی و یــا هــم بهــر بگویــم 

ــه  ــک اعامی ــخصا، ی ــکا مش ــده ی امری ــاالت متح ای

ــا دو  ــه ب ــدیدی را ک ــای ش ــد. رایزنی ه ــادر کردن ص

ــا دو  ــه ت ــاختند ک ــع س ــا را قان ــتند، آنه ــرف داش ط

هفتــه ی دیگــر ایــن رونــد را کــه در پیــش گرفته انــد، 

متوقــف ســازند تــا پیرفت هایــی را در زمینــه ی 

ــن طــور شــد.  ــح داشــته باشــیم کــه همی ــد صل رون

ــی  ــد و کم ــا ش ــه امض ــل و دوح ــای کاب توافق نامه ه

ــد. ــته ش ــش کاس ــد روز پی ــو چن ــاب َج از الته

وضــع  منی کنیــد  فکــر  شــام  کابــل:  صبــح 

شــبیه   20۱4 انتخاباتــی  ســناریوی  بــه  موجــود 

ــدی از  ــخه ی جدی ــر نس ــد منتظ ــا بای ــا م ــت؟ آی اس

حکومــت وحــدت ملــی از ســوی امریــکا بــرای پنــج 

ســال آینــده ی افغانســتان باشــیم؟

خــوب  دارد.  وجــود  نگرانــی  ایــن  احمــدی: 

متاســفانه مشــکل  اساســی ایــن اســت کــه حکومــت 

در افغانســتان بــر پایــه ی  دموکراســی شــکل نگرفتــه 

ــهروندان  ــه ش ــی ک ــی دموکراس ــول اصل ــت. اص اس

ــد و  ــده ان ــرات نش ــاری دموک ــکل معی ــه ش ــت، ب اس

بــه هــامن خاطــر هیــچ کــدام از انتخابات هــای مــا 

ــات  ــر انتخاب ــان ه ــود. در پای ــتاندارد نب ــی اس خیل

ــچ  ــه رو شــدند. هی ــا چالــش روب مــردم افغانســتان ب

ــدارد و مســاله ی  کســی نتیجــه ی نهایــی را قبــول ن

دیگــر ایــن اســت کــه افغانســتان ســاختار حکومــت، 

ــه شــدت وابســتگی  ــم ب ــی کــه داری ــار وضعیت درکن

بــه کمک هــای اقتصــادی و حامیت هــای جامعــه ی 

جهانــی داریــم و ایــن موضــوع غیــر قابــل انــکار 

اســت. بــرای مثــال معاش هــای رسبــازان ارتــش 

ــی  ــردازد، وقت ــی می پ ــه ی  جهان ــتان را جامع افغانس

کــه چنیــن باشــد پــس رهــران سیاســی بــدون 

ــای  ــد، در زمینه  ه ــازه منی توانن ــدون اج ــوره و ب مش

ــد.  ــم بگیرن ــی تصمی ــه تنهای ــت داری ب ــم حکوم مه

بــه خاطــر ایــن کــه بخــش عمــده ی بودجــه ی ملــی 

افغانســتان را جامعــه ی جهانــی تامیــن می کنــد 

کشــورهای  منافــع   کــه  نــرود  یادمــان  بایــد  و 

همســایه در ایــن جــا اســت و همچنیــن منافــع  

قدرت هــای بــزرگ جهــان هــم در اینجــا اســت. 

ــت  ــی اس ــر و تلخ ــکار ناپذی ــای ان ــا واقعیت ه این ه

کــه مجبــور هســتیم بپذیریــم و خــود را بــا آجنــدای 

ــم. ــادت کنی ــازیم و ع ــار بس بین املللــی عی

افغانســتان قبــل از  هــر چیــز دیگــر، نیازمنــد یک 

ــر و توافــق شــده بیــن هــر دو طــرف  اجــامع هم پذی

ــه ی  ــه مرحل ــم ب ــا بتوانی ــت ت ــی اس ــران انتخابات بح

آتش بــس  هــامن  یــا  پایــدار  صلــح  کــه  بعــدی 

دایمــی بــا طالبــان اســت، برســیم؛ امــا نســخه  های 

پیشــنهادی کــه تــا حــال بــرای حکومــت داری از 

داخلــی  سیاســیون  و  جهانــی  جامعــه ی  ســوی 

و  مشــکات  می توانــد  اســت،  شــده  پیشــنهاد 

بــه  افغانســتان  بــرای  را  بســیاری  دشــواری های 

همــراه داشــته باشــد و عملــی کــردن ایــن طرح هــا، 

طبیعتــا هــم زمان بــر اســت و هــم بــه یــک مکانیــزم 

ــت. ــد اس ــق نیازمن ــی دقی عمل

صبــح کابــل: بــا قضایایــی کــه در هفته هــا ی 

والی هــا  مقــرری  مثــا،  افتــاد.  اتفــاق  گذشــته 

تاریــخ  کــردن  مشــخص  خودرسانــه،  طــور  بــه 

بــرای مراســم تحلیــف از دو طــرف، شــام چقــدر 

خوش بیــن هســتید کــه بتــوان هــر چــه زودتــر و آن 

هــم در آســتانه ی رشوع مذاکــرات بین االفغانــی، بــه 

هــامن پیــش رشط کــه شــام گفتیــد، برســیم؟

احمــدی: خــوب مشــکل همیــن اســت. ســخت 

اســت کــه توافــق  روی یــک شــخص داشــته باشــیم. 

از اتفاقاتــی کــه در همیــن یکــی دو روز گذشــته 

ــن برداشــت را داشــت، شــخصی  ــوان ای ــاد می ت افت

حکومــت  رهــری  مســؤولیت  باشــد،  قــرار  کــه 

سیاســی آینــده را داشــته باشــد، بایــد هــم طالــب و 

ــد. ــی باش ــم حکومت ه

پــس آقــای غنــی و داکــر عبداللــه و حتــا خیلــی 

از چهره هــای دیگــر حزبــی و رهــران سیاســی، 

خــودش  ایــن  و  نیســتند  مشــخصه  ایــن  دارای 

اســت.  چالش برانگیــز 

هفتــه ی  درمــورد  می خواهــم  کابــل:  صبــح 

کاهــش خشــونت ها از شــام ســؤالی داشــته باشــم، 

ایــن رونــد چقــدر نظــارت  بــر  جامعــه  ی مدنــی 

داشــته و شــام چقــدر از ایــن رونــد راضــی هســتید؟ 

افغانســتان  در  کاهــش خشــونت ها  احمــدی: 

یــک اصطــاح جدیــد اســت. مــا اگــر قــرار بــود کــه 

ــوب را  ــه ی مطل ــونت ها، نتیج ــش خش ــرح کاه از ط

بــه دســت آوریــم، بایــد در ابتــدا تعریفی مشــخص از 

ایــن اصطــاح بــه مــردم و بــه سیاســیون می دادیــم 

تــا حداقــل می دانســتیم کــه از ایــن طــرح، چــه 

چیزهایــی بــه دســت خواهیــم آورد و توقــع مــان 

چــه اســت. بایــد بگویــم کــه در مجمــوع خــوب 

بــود. وقتــی کــه منی شــود هیــچ کاری کــرد و وقتــی 

کــه آتش بــس منی شــود، همیــن طــرح کاهــش 

ــی  ــل گام ــم حداق ــه بتوانی ــن ک ــرای ای ــونت ب خش

بــه ســوی صلــح برداریــم، طرحــی قابــل قبــول 

بــود. تعریفــی کــه طالبــان از اصطــاح کاهــش 

خشــونت داشــتند، ایــن گونــه بــود کــه طالبــان 

ــد و بارهــا هــم تاکیــد  ــه اعضــای خــود گفتــه بودن ب

ــد کــه گام اول شــان کاهــش خشــونت اســت  کردن

ــد و در حالــت  نــه آتش بــس، پــس بــه کابــل نروی

دفاعــی باشــید. پــس تعهــد شــان ایــن بــود کــه در 

کابــل عملیــات منی کنیــم کــه اتفاقــا هــم چندیــن 

ــونت ها  ــه خش ــم ک ــد بپذیری ــا بای ــه رخ داد؛ ام حمل

تــا جایــی کاهــش پیــدا کــرده بــود کــه دیدیــم مــردم 

هــم در والیــات از ایــن رونــد اســتقبال کردنــد و 

خواهــان آتش بــس شــده بودنــد.

صبــح کابــل: آیــا پــس از پایــان یافــنت هفتــه ی 

ــح  ــه ی صل ــای توافق نام ــونت ها و امض ــش خش کاه

ــه ی  ــن توافق نام ــان و همچنی ــکا و طالب ــان امری می

کابــل، مــا می توانیــم امیــدوار باشــیم کــه بــه ســوی 

ــم؟ ــح گام برداری ــه ی بعــدی پروســه ی صل مرحل

احمــدی: بــه هــر حــال مــردم افغانســتان در هــر 

ــه  ــه ب ــود ک ــدوار ب ــد امی ــند، بای ــه باش ــی ک رشایط

آرزوی دیرینــه ی خــود کــه صلــح اســت دســت یابنــد 

ــده ی سیاســی  ــرای آین ــازه ب ــم یــک رشوع ت و بتوانی

افغانســتان داشــته باشــیم؛ امــا مــنت توافق نامه هــا 

و  جایــگاه حقوقــی  از  یــا  و  تناقــض  مــواردی  در 

ــوده اســت؛ امــا انتظــار  قضایــی دارای مشــکاتی ب

ــن  ــتان ای ــردم افغانس ــی و م ــه ی مدن ــن جامع فعالی

اســت کــه طرفیــن بتواننــد هــر چــه زودتــر اختافات 

مذاکــرات  رشوع  بــا  و  گذاشــته  کنــار  را  شــان 

بین االفغانــی، هــر چــه زودتــر بــه آتش بــس دایمــی 

ــر  ــال اخی ــت آوردهای ۱۹ س ــظ دس ــا حف ــح ب و صل

ــیم.  ــت مــروع برس ــک حکوم ــه ی ب

هیأت مذاکره کننده ی صلح باید همه شمول باشد
از تمجید تا نقد و اصالح

مدافــع  و  مدنــی  جامعــه ی  فعــال  عنــوان  بــه  احمــدی  عبداللــه  اشــاره: 
حقوق بــرش نزدیــک بــه 20 ســال در افغانســتان فعالیــت کــرده اســت. آقــای 
احمــدی تجربــه و تخصــص الزم در زمینــه ی ترویــج ارزش هــای دموکراتیــک، 
حقوق بــرش، صلــح و توســعه دارد. او دارای ســند ماســرتی در رشــته ی روابــط 
ــت.  ــی اس ــوم سیاس ــوق و عل ــته ی حق ــانس در رش ــدرک لیس ــل و م بین املل
آقــای احمــدی عضویــت بــورد رهــری چندیــن نهــاد بین املللــی و داخلــی را 

ــز دارد.  نی

عبدالله احمدی
هامهنگ کننده ی کمیته ی مشرتک جامعه ی مدنی

حسن ابراهیمی

گفت وگو کننده



  
ل

ل او
سا

امره  194              
ش

شنبه                 
سه 

               13
ت 98

13 حو
3 مارچ 2020              

   
w

w
w.subhekabul.com

آفتاب دوباره از رشق طلوع خواهد کرد

خونش  فانی  می گفتند  مردان  پیر  قدیم  در 

و  بی تجربه  یعنی  است،  )رقیق(  »اوگین« 

حتام  باشی،  که  جوان  است.  احساساتی 

احساسات ات نیز رقیق است. زود دل می بازی 

از آن جا که برخی  فوتبال،  این دل باخنت در  و 

وقت ها معطوف به رقابت و حس برتری جویانه ی 

دیده  بیشر  شدتش  است،  گسیخته  لجام 

می شود که شاید بخش بزرگی از جذابیت فوتبال 

نیز باشد. منی توان و نباید احساس شادی پس 

باخت های  از  ناشی  غم  و  بزرگ  پیروزی های  از 

را  آن  باید  بل  برد؛  بین  از  ورزش  در  را  سنگین 

کنرل و در مسیری قرار داد که بدل به ناخوشی 

و افردگی مفرط یا درگیری ناشی از شامتت و 

خوش حالی زیاد نشود. اگر چنین نباشد؛ پس از 

از  آفتاب  هر باخت، تصور خواهی کرد که دیگر 

رشق طلوع نخواهد کرد؛ در حالی که فردا آفتاب 

دوباره مثل دیروز از رشق طلوع می کند و تفاوتی 

در گردش کره ی زمین دیده منی شود؛ هر چند 

تأثیر این باخت و بردها تا مدت ها ماندگار بوده و 

ثبت شود. تاریخ  در 

چرا باشگاه ها بزرگ می شوند؟

بزرگ ترین  ال کاسیکو،  چرا  است  این  سؤال 

یک  چیزی  چه  است؟  دنیا  باشگاهی  بازی 

است،  روشن  پاسخ  می کند؟  بزرگ  را  باشگاه 

برخی  چرا  اما  بسیار؛  جام های  و  عنوان ها  فتح 

باشگاه ها فاتح عناوین می شوند و برخی دیگر نه؟

مشکل  اما  خوش شانس اند؛  بگویید  شاید 

بتوان با استعدادی اندک، همیشه خوش شانس 

دارند؛  استعداد  تیم ها  بسیاری  استعداد؟  بود. 

کمبود  با  چون  منی شوند؛  پیروز  شان  همه  اما 

زیادی  تیم های  انضباط؟  اند.  روبه رو  انضباط 

منضبط اند؛ اما همه شان پیروز منی شوند؛ چون 

تیم ها  از  بسیاری  تجربه؟  دارند.  تجربه  کمبود 

باتجربه اند؛ اما همه شان برنده منی شوند؛ چون 

جوهره شان نقص دارد. جوهره؟ بسیاری از تیم ها 

منی شوند؛  پیروز  شان  همه  اما  دارند؛  جوهره 

بسیاری  تاکتیک؟  ندارند.  خوبی  تاکتیک  چون 

همیشه  اما  دارند؛  خوب  تاکتیک  تیم ها  از 

خوب،  رسمربی  وجود  با  چون  منی شوند؛  برنده 

بااستعداد،  کافی  اندازه ی  به  بازی کنانش 

منضبط، باتجربه و هامهنگ نیستند تا تاکتیک 

به  حیاتی  نیاز  بزرگ  تیم  یک  کنند.  پیاده  را 

»تد  که  دارد  چیزها  این  همه ی  از  مجموعه ای 

ریچاردز« در کتاب فلسفه و فوتبال، »شور« را نیز 

به آن اضافه کرده است. شور، شوق و عطش برای 

در  قهرمانی  و  شدن  پیروز  بردن،  برای  بزرگی، 

همه ی جام ها. این روزها مصیبت بارسلونا یکی 

دو تا نیست که مجموعه ی بزرگی از نابسامانی ها 

بارسا هیچ  باشگاه چمره زده است. در  این  در 

ناهامهنگی  از  جدا  و  نیست  جایش  رس  چیزی 

دچار  تیم  این  خطوط،  متام  در  پراکندگی  و 

فرسودگی کامل و عدم شخصیت قهرمانی است. 

در کاتالونیا فقط لوئیس سوارز از نظر شخصیتی، 

زیر تأثیر مسی نیست؛ آن هم به دلیل رفاقتی که 

با او دارد و البته درخششی که داشته است؛ اما 

و  بازی کن  مربی،  تا  باشگاه  رییس  از  دیگران 

هامهنگ  مسی  »قبای«  با  را  خودشان  همه   ...

می کنند تا مصداق کامل »یکی برای همه و همه 

برای یکی باشد.« یعنی اگر مسی ندرخشد، هیچ 

کسی نیست که َعلَم شخصیت قهرمانی بارسلونا 

را بدوش کشیده، در حد و اندازه هایی ظاهر شود 

که بتواند گلیم این باشگاه را از آب بکشد. حاال 

شوق  و  برش  شده،  سنگین  مسی  قدم های  که 

نیز  دیگران  منی شود،  دیده  او  حرکات  در  الزم 

باشند! پیروزی  زمینه ساز  تا  ندارند  باور 

و  بارسلونا  سطح  در  بزرگ  تیم های  مشکل 

رئال آن است که شام یا باید اول شوید و یا هیچ! 

یعنی مقام دومی نیز به درد شام منی خورد. یکی 

تعیین  برای  ال کاسیکو، دقیقا  بزرگی  از دالیل 

همین جایگاه است که شام یا قهرمان باشید، یا 

هیچ  این  از  مملو  دیشب،  ال کاسیکوی  و  هیچ 

بارسلونا و  بود که فعا هیچش سهم  و قهرمانی 

قهرمانی اش مال رئال مادرید است. چیزی که 

سال ها حد اقل در اللیگا برعکس بود.

رقص جنازه در برنابئو

به   20۱8 و   20۱7 فصل های  در  که  زیدان 

ترتیب 2-3 و 0-3 در برنابئو به بارسا باخته بود، 

پس از سال ها دهان بارسایی ها و منتقدانش را 

یک جا دوخت. این دیدار برای او، بازی مرگ و 

نداشتند.  اشتباه  حق  شاگردانش  و  بود  زندگی 

بود؛  از رشوع مشخص  پیش  بازی  این  نتیجه ی 

چون رئال حتا در بازی با سیتی نیز نشان داده 

بارسلونا  به  نسبت  بهری  تیمی  انسجام  که  بود 

مشکات  ناپولی،  برابر  در  که  بارسلونایی  دارد. 

زیادی داشت. رئال مادرید از هامن بازی رفت در 

»کمپ نو«، با منایش چشم نواز فدریکو والورده و 

سایر بازی کنانش نشان داده بود که خون تازه ای 

آنست  واقعیت  است.  افتاده  جریان  به  آن  در 

نیست؛  آرمانی  رشایط  در  هنوز  امسال  رئال  که 

نیز  که دیشب  است  فاجعه  از  فراتر  بارسلونا  اما 

چنین بود، شاید این ضعیف ترین رئالی باشد که 

هواداران فوتبال در برنابئو دیدند؛ اما بارسلونا دو 

خورد.  گل 

بارسلونا  حمله ی  خط  در  ویدال  آرتورو  وقتی 

باشد و حین تعویض، رس بجنباند و غرولند کند، 

باید بارسایی ها از خدای خود شاکر باشند که دو 

در حالی  است؛  روییده  دروازه ی شان  گل درون 

که می توانست دروازه ی تراشتگن، گلستان باشد.

گل   برای  فرصت  نخست،  نیمه ی  در  بارسلونا 

متام  مثل  دیگران  و  گریزمن  اما  داشت؛  زدن 

در  ندانستند.  را  آن ها  قدر  فصل،  فرصت های 

باید  که  کرد  را  کاری  هامن  رئال  دوم،  نیمه ی 

می کرد. پرسینگ از باال تا قدرت بازی سازی و تفکر 

را از بارسا بگیرد که موفق شد و با شایستگی، دو 

بار دروازه ی بارسلونا را توسط بازی کنانی باز کرد 

که کسی فکرش را منی کرد. پرس در نیمه ی دوم 

نیاز به رعایت دو عامل اساسی دارد. یکی، آمادگی 

جسامنی باال و دوم، مترکز زیاد که رئال هر دو را 

داشت. این تیم با تیزهوشی و تعویض های خوب 

زیدان، توانست پس از شش سال پیروز نشدن در 

خانه، هم حریف را درهم بکوبد و هم صدر جدول 

را پس بگیرد.

مدیریت پرز و رسدرگمی بارتومئو

مشخص  پرز«  »فلورنتینو  مدیریتی  روش 

جام ها  بردن  پیروزی،  قوی،  تیم  ساخنت  است. 

و توسعه ی اقتصادی فصلی. فلسفه ی مدیریتی 

کم ترین  در  موفقیت  به  رسیدن  گذشته  در  پرز 

بازار  در  گسرده  حضور  با  آن  تداوم  و  زمان 

اول  کهکشانی های  در  که  بود  انتقاالت  و  نقل 

از  که  تجربه ای  با  بازگشت،  در  اما  نشد؛  موفق 

مدیریت اول به همراه داشت، نگاه او تغییر کرد 

پر  مرده ی ستاره های  و  تنها کشته  نه  بار  این  و 

بیشر  که  نشد  بازار  در  پرکن  دهن  و  طمطراق 

تا  رفت  هزینه  کم  و  جوان  استعدادهای  دنبال 

آن ها را در کنار با تجربه ها گذاشته و برای آینده 

کند. رسمایه گذاری 

تکلیف پرز با مربی اش زیدان مشخص است؛ 

مربی  او  می کند.  فکر  او  زیدان هم شبیه  چون 

فصلی و به دنبال کسب جام است، نه سازندگی 

و ماندن. برای همین، تکلیف زیدان با مدیریت و 

سیستم باشگاه با او روشن است. 

بارسلونا  رییس  بارتومئو  دیگر،  سوی  در 

نه  که  است  کرده  عمل  »شرمرغ«  مثل  دقیقا 

که  است  سال ها  می کند.  پرواز  نه  و  می برد  بار 

بازار  در  و  است  تخته  الماسیا  خروجی  دروازه ی 

به  نامناسب  گزینش  با  دالر،  میلیون  نیز صدها 

پای »کوتینیو، دمبله، گریزمن و ...« ریخته شده 

نه  شوند.  موفق  نتوانستند  کدام  هیچ  که  است 

آن که این بازی کنان بد باشند، حرف فقط روی 

فلسفه ی  سیستم،  ورزشی،  مدیریت  گزینش، 

بازی کنان  که  است  تیمی  روش  و  باشگاه 

دهند.  نشان  را  خود  توانایی  منی توانند 

بازی کنانی که پیش از آن ستاره بوده اند. در واقع 

بارتومئو با انتخاب کادر ورزشی و فنی نامناسب، 

کاری کرد که هم الماسیا دیگر مثر ندهد و هم 

درآید! آب  از  گندیده  بیرونی  محصول 

زود رسیدن و دیر رسیدن، مسأله این است

دو  بزرگ  مربیان  کاری  روش  و  فلسفه  تاثیر، 

است.  گونه 

هر  از  استفاده  با  رسیدن  مقصد  به  زود   .۱

عنوان ها و  جام  فتح  برای  امکان 

مقصد،  به  رسیدن  دیر  رسمایه گذاری،   .2

دوام دار افتخارات  کسب  و  تاریخ سازی 

»گواردیوال«  مثل  مربیانی  می گوییم  وقتی 

پرفسور است یا »کلوپ« نابغه است، این تنها به 

بازی کنان،  تکنیک  ارتقاء سطح  تیمی،  تاکتیک 

که  نیست  مربوط   ... و  رختکن  داخل  مدیریت 

طوالنی  تأثیر  برای  آن ها  فکری  فلسفه ی  در 

فلسفه ی  و  تفکر  تحکیم  و  باشگاه  در یک  مدت 

فوتبالی خاص آن ها بر مجموعه و باشگاه است. 

گذر  زود  و  موقت  مربیانی  چنین  حضور  تأثیر 

نبوده که آن ها برای تاریخ اند. مربیان تاریخ ساز 

آلکس  میشل،  رینوس  کرایف،  »یوهان  مثل 

فرگوسن، آرسن ونگر، جوزپه گواردیوال و ...« که 

با زیر ذره بین بردن متام زوایای باشگاه، درصدد 

ارتقاء متام بخش های باشگاه هستند،  اصاح و 

باز  با  می کنند  تاش  آن ها  جام.  رسیع  فتح  نه 

آکادمی  اصاح  از  باشگاه  روش  و  فلسفه  بینی 

متحول  را  همه  ساختارها،  و  پایه  تیم های  تا 

و  زودرس  مربیانی  چنین  کار  حاصل  کنند. 

و  نشیند  مثر  به  تا  می برد  زمان  نیست،  فوری 

ادامه  برای سال های طوالنی  وقتی شکوفا شد، 

بیش  نیز  بارسلونا  بزرگی  اساس  خواهد داشت. 

به  وفاداری  و  به سازندگی  معطوف  قهرمانی،  از 

و  کاتالونیا  مردم  فکری  خواست های  و  اصول 

پیروی از شعار »فراتر از یک باشگاه« است. یعنی 

باشگاه ضمن آن که مدافع ارزش های ایدئولوژی 

آن منطقه است، باید مملو از بازی کنان جوان و 

با کیفیتی باشد که محصول خود باشگاه باشند؛ 

متام  امسال  فاتی«،  »آنسو  از  غیر  که  حالی  در 

شدند. دیگر  تیم های  راهی  الماسیا،  بازی کنان 

جوان  بازی کن  دو  با  زیدان  آن طرف،  از 

بیخ  دیاز«،  ماریانو  و  جونیور  »وینیسیوس 

بارسلونا را کند و این تیم را شکست داد که یک 

مدیریت  و  فلسفه  به  آشکار  و  واضح  دهن کجی 

است. بارسلونا 

چه کسی برنده است؟

لیگ  پی  در  پی  قهرمانی  جام  سه  کسب 

قهرمانان و روند رو به رشد امسال، سیاست های 

جوزپ  به  نسبت  مادرید،  رئال  در  پرز  فلورنتینو 

است.  بوده  تر  موفق  بارسلونا  در  بارتومئو  ماریا 

پرز سال  گذشته به خصوص پس از رفنت زیدان، 

کار  به  را  مربی  چند  و  شد  خطا  و  آزمون  دچار 

گامشت و اخراج کرد تا دوباره زیدان برگشت و 

رسید. آرامش  ساحل  به  پرز  خیال 

هرچند روش پرز در کنار گذاشنت بازی کنان 

و مربیان که برخواسته از سیاست ها و نگاه او به 

توانسته  او  اما  بوده؛  انتقاد  مورد  است،  فوتبال 

خود  فلسفه ی  با  را  باشگاه  ارکان  متام  است 

نیز  فنی  و  ورزشی  در بخش های  و  کرده  هم سو 

کند.  عمل  تر  دقیق  حریف  به  نسبت 

باشگاه بارسلونا اما با رفنت بازی کنان بزرگی 

هزینه های  با   ... و  اینیستا  ژاوی،  پویول،  مثل 

پر  را  آن ها  خالی  جای  نتوانست،  هرگز  فراوان، 

کند و هر چه گذشت با فرسوده شدن بازی کنان 

بزرگی مثل مسی، پیکه، بوسکتس و... نتوانست 

مناسب  جایگزین   و  حفظ  را  تیمی  تعادل 

هم  مادرید  رئال  هرچند  کند.  پیدا  آن ها  برای 

نتوانست، کسی در حد و اندازه های رونالدو پیدا 

بارسلونا  از  بازار بهر  تیم در  این  اما دقت  کند؛ 

بوده است. در حال حارض با وجودی که امیدی 

به قهرمانی این تیم ها در لیگ قهرمانان نیست، 

هر دو از کوپا دل ری حذف شده اند و تنها رقابت 

در اللیگا باقی مانده است؛ اما روند رئال مادرید 

بهر از بارسلونا بوده است. هم در کسب نتیجه و 

هم در سیاست گذاری  برای آینده و ساخنت تیم 

رقابت در جام ها! جهت 

برنابئو6 در  جنازه  رقص 
نعمت رحیمی

نویسنده

در سوی دیگر، 

بارتومئو رییس 

بارسلونا دقیقا مثل 

»شرتمرغ« عمل 

کرده است که نه 

بار می برد و نه پرواز 

می کند. سال ها است 

که دروازه ی خروجی 

الماسیا تخته است 

و در بازار نیز صدها 

میلیون دالر، با 

گزینش نامناسب به 

پای »کوتینیو، دمبله، 

گریزمن و ...« ریخته 

شده است که هیچ 

کدام نتوانستند موفق 

شوند. نه آن که این 

بازی کنان بد باشند، 

حرف فقط روی 

گزینش، مدیریت 

ورزشی، سیستم، 

فلسفه ی باشگاه و 

روش تیمی است که 

بازی کنان منی توانند 

توانایی خود را نشان 

دهند. بازی کنانی که 

پیش از آن ستاره 

بوده اند. در واقع 

بارتومئو با انتخاب 

کادر ورزشی و فنی 

نامناسب، کاری 

کرد که هم الماسیا 

دیگر مثر ندهد و 

هم محصول بیرونی 

گندیده از آب درآید!

تکلیف پرز با مربی 

اش زیدان مشخص 

است؛ چون زیدان 

هم شبیه او فکر 

می کند. او مربی 

فصلی و به دنبال 

کسب جام است، نه 

سازندگی و ماندن. 

برای همین، تکلیف 

زیدان با مدیریت و 

سیستم باشگاه با او 

روشن است. 
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وزیــر خارجــه ی ایــاالت متحــده ی امریــکا، گفته اســت 

ــه ی  ــا توافق نام ــد ب ــده در پیون ــر تطبیق کنن ــه دو عن ک

صلــح میــان امریــکا و طالبــان وجــود دارد.

بــه نقــل از صــدای امریــکا، مایــک پومپئو، روز یک شــنبه 

)۱۱ حــوت( در مصاحبــه بــا ســی بی اس، گفتــه اســت کــه 

ایــن دو عنــر محــرم، اســناد اجرایــی نظامــی اســتند کــه 

بــرای حفــظ رسبــازان امریکایــی مهــم اســت.

او افــزوده اســت: »دو عنــر تطبیق کننــده وجــود 

دارد کــه بــرای کانگــرس فراهــم می شــود. هــر دوی 

ــه  ــتند ک ــی اس ــی نظام ــناد اجرای ــت. اس ــرم اس آن مح

بــرای حفــظ نظامیــان امریکایــی مهــم اســت. هــر عضــو 

ــد.« ــناد را ببین ــن اس ــد ای ــرس می توان کانگ

ــکا  ــاالت متحــده ی امری ــح میــان ای توافق نامــه ی صل

و طالبــان، شــنبه شــب )۱0 حــوت( در قطــر امضــا شــد. 

ــای  ــی نیروه ــروج تدریج ــه ی خ ــه، زمین ــن توافق نام ای

ــد. ــم می کن ــتان فراه ــی را از افغانس امریکای

بــه دنبــال امضــای ایــن توافق نامــه، دونالــد ترامــپ، 

بــه  تأکیــد کــرد کــه  ایــاالت متحــده  رییس جمهــور 

ــرد. ــد ک ــدار خواه ــان دی ــران طالب ــا ره زودی، ب

ــکان و  ــکا، از م ــه ی امری ــر خارج ــال، وزی ــن ح ــا ای ب

زمــان دقیــق دیــدار دونالــد ترامــپ بــا رهــران طالبــان، 

ابــراز بی خــری می کنــد.

ــح  ــه اســت کــه توافق نامــه ی صل ــو، گفت ــای پومپئ آق

ــده و  ــق، پیچی ــزم عمی ــان، میکانی ــکا و طالب ــان امری می

سنجیده شــده دارد و کشــورش می توانــد توســط آن، 

ــد. ــته باش ــارت داش ــل نظ ــای دخی ــه طرف ه روی هم

او تأکیــد کــرده اســت کــه توافق نامــه ی امریــکا و 

طالبــان، شــفاف بــوده و هیــچ معاملــه ی پنهانــی ای در 

ــدارد. ــود ن آن وج

ایــن  امضــای  از  بعــد  هفتــه  دو  تــا  اســت  قــرار 

دولــت  میــان  مســتقیم  گفت وگوهــای  توافق نامــه، 

شــود. آغــاز  طالبــان،  مناینــدگان  و  افغانســتان 

مســؤوالن امنیتــی در والیت خوســت، از جــان باخنت 

ــده در  ــب جاسازی ش ــار مب ــه ی انفج ــر در نتیج ــه نف س

ــر  ــت خ ــن والی ــوت ای ــاه ک ــوالی نادرش ــات ولس مربوط

می دهنــد.

داخلــه،  وزارت  ســخن گوی  رحیمــی،  نــرت 

می گویــد کــه ایــن انفجــار حوالــی ســاعت 4:30 پــس 

از چاشــت روز دوشــنبه )۱2 حــوت(  در یــک میــدان 

ــت. ــوت، رخ داده اس ــاه  ک ــوالی نادرش ــال در ولس فوتب

 3 رویــداد،  ایــن  نتیجــه ی  در  کــه  می افزایــد  او 

دیگــر زخمــی  نفــر   ۱۱ و  باختــه  غیرنظامــی جــان 

ــد. ــده  ان ش

تاکنــون هیــچ گروهــی مســؤولیت ایــن رویــداد را بــه 

عهــده نگرفتــه اســت.

افغانســتان  جنــوب-رشق  در  خوســت  والیــت 

ــت.  ــتان اس ــور پاکس ــا کش ــرز ب ــت دارد و هم م موقعی

شــبکه ی حقانــی  و  طالبــان  تروریســتی  گروه هــای 

ــی  ــد و هرازگاه ــرده دارن ــور گس ــت حض ــن والی در ای

امــا  می زننــد؛  تروریســتی  فعالیت هــای  بــه  دســت 

بــا  مــرزی  والیــات  دیگــر  بــه  نســبت  والیــت  ایــن 

اســت. امن تــر  پاکســتان، 

ــد ترامــپ،  رییس جمهــور غنــی، تأکیــد می کنــد کــه دونال

ــی  ــزار زندان ــج ه ــا پن ــته ت ــکا، از او نخواس ــور امری رییس جمه

طالــب را آزاد کنــد.

ــا  ــه ب ــوت( در مصاحب ــنبه )۱۱ ح ــی، روز یک ش ــای غن آق

ــن  ــپ، از م ــت: »ترام ــه اس ــی  ان  ا ن، گفت ــری س ــبکه ی خ ش

ــا در  ــم. م ــب را آزاد کن ــی طال ــزار زندان ــج ه ــا پن ــته ت نخواس

ایــن مــورد هیــچ تعهــدی نکرده ایــم. ایــن تصمیــم مربــوط بــه 

می شــود.« افغان هــا 

ــا  ــاز دارد ت ــتان، نی ــت افغانس ــه حکوم ــت ک ــزوده اس او اف

ــروه  ــن گ ــط ای ــی، رواب ــس دامئ ــورد آتش ب ــان، در م ــا طالب ب

ــط  ــت، رواب ــاه گاه داده اس ــا پن ــرای آن ه ــه ب ــورهایی ک ــا کش ب

ــدر و  ــواد مخ ــاق م ــتی، قاچ ــای تروریس ــا گروه ه ــروه ب ــن گ ای

ــد. ــو کن ــی، گفت وگ ــی و دفاع ــای امنیت ــگاه نیروه جای

منی تواننــد  طالبــان،  کــه  اســت  گفتــه  غنــی،  آقــای 

ــزار  ــج ه ــته از آن، آزادی پن ــد و گذش ــن کنن ــش رشط تعیی پی

نیســت. امکان پذیــر  تخنیکــی،  لحــاظ  از  زندانــی 

در  حــوت(   ۱۱( شــب  یک شــنبه  غنــی،  رییس جمهــور 

متــاس تلفونــی بــا دونالــد ترامــپ، در مــورد رونــد صلــح 

افغانســتان گفت وگــو کــرده اســت. آقــای ترامــپ، در ایــن 

ــه  ــتان، ب ــام افغانس ــت نظ ــه ظرفی ــه ب ــت ک ــه اس ــاس، گفت مت

پروســه ی صلــح  در  بعــدی  گام هــای  عملی ســازی  خاطــر 

ــو  ــن گفت وگ ــری از ای ــات بیش ــاور دارد. جزئی ــتان، ب افغانس

ــت. ــده اس ــر نش منت

پیــش از ایــن، شــیر عبــاس اســتانکزی، عضــو هیــأت 

ــکا،  ــده ی امری ــاالت متح ــه ای ــود ک ــه ب ــر، گفت ــان در قط طالب

وعــده ســپرده کــه پنــج هــزار زندانــی طالــب را پیــش از آغــاز 

می کنــد. آزاد  بین االفغانــی  مذاکــرات 

توافق نامــه ی صلــح میــان امریــکا و طالبــان، شــنبه شــب 

)۱0 حــوت( توســط زملــی خلیــل زاد و مــا بــرادر، در قطــر به 

ــه بعــد، گفت وگوهــای  ــا دو هفت ــرار اســت ت امضــا رســید و ق

مســتقیم میــان دولــت افغانســتان و مناینــدگان طالبــان 

آغــاز شــود.

رییــس مجلــس مناینــدگان ایــاالت متحــده ی امریکا، 

ــح  ــان در گفت وگوهــای صل ــگ زن خواهــان حضــور پررن

افغانســتان شــده اســت.

در  حــوت(   ۱2( دوشــنبه  روز  پلوســی،  نانســی 

ــان افغــان، بایــد  اعامیــه ای تأکیــد کــرده اســت کــه زن

ــان  ــدای ش ــد و ص ــهم بگیرن ــح س ــای صل در گفت وگوه

ــود. ــنیده ش ش

او افــزوده اســت: »گام هــای مهمــی بــه شــمول آغــاز 

آتش بــس  برقــراری  و  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

دامئــی، بــرای دســت یابی به صلــح پایدار در افغانســتان 

باقــی مانــده اســت. زنــان هــم بایــد در ایــن گفت وگوهــا 

ســهم بگیرنــد. منی شــود کــه پیرفت هــای مهــم زنــان 

و دخــران در افغانســتان را از دســت داد. مشــارکت 

زنــان در رونــد صلــح، بــرای امنیــت، اقتصــاد و حکومــت 

افغانســتان بســیار مهــم اســت.«

مجلــس  کــه  اســت  کــرده  تأکیــد  پلوســی،  بانــو 

راســتای  در  امریــکا،  متحــده ی  ایــاالت  مناینــدگان 

مــردم  کنــار  در  صلــح،  و  ثبــات  امنیــت،  تأمیــن 

اســت. ایســتاده  افغانســتان 

او گفتــه اســت: »مــا بایــد هــر كاری را انجــام دهیــم 

تــا نیروهــای خــود را در فضــای امــن نگــه داریــم و آن هــا 

را بــه خانــه بیاوریــم و صلــح را تأمیــن کنیــم.«

در  زنــان  حضــور  بــر  حالــی  در  پلوســی،  بانــو 

ــا  ــت ت ــرار اس ــه ق ــرده ک ــد ک ــح تأکی ــای صل گفت وگوه

دو هفتــه ی دیگــر، مذاکــرات مســتقیم میــان دولــت 

شــود. آغــاز  طالبــان  مناینــدگان  و  افغانســتان 

دولــت افغانســتان، گفتــه اســت کــه مشــوره ها در 

راســتای تشــکیل هیــأت گفت وگوکننــده جریــان دارد و 

ــرای مذاکــره  ــه زودی، هیــأت همه شــمول و جامعــی ب ب

بــا طالبــان، ایجــاد خواهــد شــد.

ــکا  ــاالت متحــده ی امری ــح میــان ای توافق نامــه ی صل

ــید.  ــا رس ــه امض ــوت( ب ــب )۱0 ح ــنبه ش ــان، ش و طالب

ــای  ــی نیروه ــروج تدریج ــه ی خ ــه، زمین ــن توافق نام ای

ــد. ــم می کن ــتان فراه ــی را از افغانس خارج

امیــدواری  ابــراز  ریاســت جمهوری،  ســخن گوی 

کــرده اســت کــه گــروه طالبــان، بــه توافق نامــه ی صلــح 

ــد. ــد باش ــکا، متعه ــا امری ب

صدیــق صدیقــی، روز دوشــنبه )۱2 حــوت( در برگــه ی 

تویــرش نوشــت، حکومــت افغانســتان، امیــدوار اســت که 

گــروه طالبــان متعهــد باشــد و روابــط خــود را بــا شــبکه ی 

القاعــده و ســایر گروه هــای تروریســتی قطــع کنــد.

او افــزوده اســت: »امیدواریــم طالبــان پــای میــز 

مذاکــره بــا دولــت افغانســتان بنشــینند تــا بــه یــک 

توافــق سیاســی دســت یابیــم.«

آقــای صدیقــی، تأکیــد کــرده اســت کــه آزادی 5 هزار 

ــد  ــا می توان ــه تنه ــه؛ بلک ــش رشط ن ــب، پی ــی طال زندان

ــح باشــد. بخشــی از گفت وگوهــای صل

ــم؛  ــم را ببینی ــائل مه ــد مس ــا بای ــت: »م ــه اس او گفت

ــا  ــه ی آن ه ــان، رابط ــط طالب ــی توس ــس دامئ ــش ب آت

بــا بازیگــران خارجــی و دســت برداشــنت از قاچــاق 

مــواد مخــدر، موضوعاتــی انــد کــه بایــد در مــورد آن بــا 

ــود.« ــث ش ــان بح طالب

ــنبه  ــان ش ــکا و طالب ــان امری ــح می ــه ی صل توافق نام

شــب )۱0 حــوت( توســط زملــی خلیــل زاد و مــا بــرادر، 

در قطــر بــه امضــا رســید.

اســت کــه در صــورت  آمــده  توافق نامــه  در مــنت 

اجرایــی شــدن دو مــورد بــه شــمول »ایجــاد میکانیــزم و 

تضمینــی مبنــی بــر ایــن کــه از افغانســتان علیــه خــاک 

ــی  ــدول زمان ــک ج ــاد ی ــود و ایج ــتفاده نش ــکا اس امری

افغانســتان«، دو  از  نیروهــای خارجــی  بــرای خــروج 

ــی  ــرات بین االفغان ــاز مذاک ــمول »آغ ــه ش ــر ب ــورد دیگ م

در دهــم مــارچ و خــروج متــام نیروهــای خارجــی از 

ــد. ــد ش ــی خواه ــاه« عمل ــتان در ۱3 م افغانس

کــه  اســت  آمــده  توافق نامــه، هم چنــان  مــنت  در 

ایــاالت متحــده ی امریــکا، طالبــان را بــه عنــوان امــارت 

اســامی منی شناســد، بلکــه تنهــا بــه عنــوان یــک 

می شناســد. جریــان 

بــا امضــای ایــن توافق نامــه، قــرار اســت کــه تــا کمــر 

از دو هفتــه ی دیگــر، گفت وگوهــای مســتقیم میــان 

دولــت افغانســتان و مناینــدگان طالبــان، آغــاز شــود.

ــه  ــد ک ــد می کنن ــرات، تأیی ــت ه ــی در والی ــؤوالن محل مس

دو نفــر از مدیــران شــهرداری ایــن والیــت، بــه اتهــام »اخــال 

در نظــم« از کار برکنــار و بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی 

معرفــی شــده اند.

ــه ی  ــه روزنام ــی هــرات، ب ــی فرهــاد، ســخن گوی وال جیان

صبــح کابــل می گویــد، دو نفــر از مدیــران شــهرداری کــه 

روز یک شــنبه )۱۱ حــوت( ســبب ایجــاد اخــال در نظــم 

شــهرداری شــده بودنــد، از کار برکنــار و بــه نهادهــای عدلــی و 

ــدند. ــی ش ــی معرف قضای

دو نفــر از مدیــران شــهرداری هــرات، روز یک شــنبه )۱۱ 

حــوت( در داخــل ســاختامن شــهرداری، بــا هــم درگیــر شــده و 

دســت بــه تیرانــدازی زده بودنــد. در پــی ایــن رویــداد، دروازه ی 

شــهرداری هــرات، بــرای چنــد ســاعت مســدود شــده بــود.

بــا ایــن حــال، آقــای فرهــاد تأکیــد می کنــد کــه ایــن 

رویــداد، بــه گونــه ی جــدی بررســی خواهــد شــد.

او در مــورد نــام و ســمت ایــن افــراد، جزئیاتــی ارائــه نکــرد. 

ــر  ــون از نظ ــم، چ ــه منی توانی ــراد را گفت ــن اف ــمت ای ــام و س »ن

ــی  ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ــا ب ــکل دارد، آن ه ــی مش حقوق

معرفــی شــده اند و امــکان ایــن وجــود دارد کــه برائــت بگیرنــد.«

عبدالقیــوم  دســتور  بــه  کــه  می گویــد  فرهــاد  آقــای 

رحیمــی، والــی هــرات، جلــو خودرسی هــا در شــهرداری ایــن 

والیــت گرفتــه خواهــد شــد.

بــه دنبــال ثبــت پــی هــم مــوارد مشــکوک ویــروس کرونــا در 

ــت  ــان در والی ــذرگاه حیرت ــتان، گ ــت ازبیکس ــتان، دول افغانس

بلــخ را مســدود کــرده اســت.

منیراحمــد فرهــاد، ســخن گوی والــی بلــخ، می گویــد کــه صبــح 

روز دوشــنبه )۱2 حــوت( دولــت ازبیکســتان بــه دلیــل جلوگیــری از 

شــیوع ویــروس کرونــا در این کشــور، گذرگاه حیرتــان را مســدود کرد.

او می افزایــد کــه گــذرگاه حیرتــان، بــه گونــه ی موقتــی 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــاره ب ــه زودی دوب ــده و ب ــدود ش مس

روز  نیــز  پاکســتان  دولــت  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

یک شــنبه )۱۱ حــوت( اعــام کــرد کــه مــرز اســپین بولــدک را 

بــه منظــور جلوگیــری از گســرش ویــروس کرونــا، بــرای یــک 

هفتــه مســدود می کنــد.

ایــن، مــوارد مشــکوکی از ویــروس کرونــا، در  پیــش از 

ــراه و هــرات  ــد، غــور، ف ــل، هلمن ــخ، لوگــر، کاب والیت هــای بل

گــزارش شــده بــود؛ امــا تــا کنــون، تنهــا یکــی از ایــن مــوارد، 

ــت. ــده اس ــام ش ــت اع ــرات مثب ــت ه در والی

تدابیــر  کــه  اســت  گفتــه  افغانســتان،  صحــت  وزارت 

جــدی ای را بــرای مبــارزه بــا ویــروس کرونــا، روی دســت گرفتــه 

اســت. دولــت افغانســتان نیــز مبلــغ 25 میلیــون دالــر را بــرای 

ــت. ــاص داده اس ــروس، اختص ــن وی ــا ای ــارزه ب مب

ســخن گوی طالبــان اعــام کــرده اســت کــه مرحلــه ی کاهش 

ــات  ــروه، حم ــن گ ــان ای ــه و جنگ جوی ــان یافت ــونت ها پای خش

شــان را بــر نیروهــای امنیتــی افغانســتان از رسگرفتــه انــد. 

ــه بی بی ســی  ــان، ب ــه مجاهــد، ســخن گوی طالب ــح الل ذبی

ــس از  ــروه، پ ــن گ ــان ای ــه جنگ جوی ــت ک ــه اس ــی گفت فارس

ایــن، تنهــا علیــه نیروهــای امنیتــی افغــان خواهنــد جنگیــد و 

ــد. ــان می یاب ــی پای ــه نیروهــای امریکای ــات علی عملی

ــه ی  ــای توافق نام ــش از امض ــه پی ــت ک ــی اس ــن درحال ای

بــه منظــور  بــود کــه  از طالبــان خواســته  امریــکا  صلــح، 

اطمینــان، بــرای یــک هفتــه ، حمــات شــان را در افغانســتان 

کاهــش دهنــد. مرحلــه ی کاهــش خشــونت ها، بامــداد روز 

شــنبه )3حــوت( آغــاز شــد و یــک شــب قبــل از امضــای 

توافق نامــه ی صلــح پایــان یافــت. 

انتظــار می رفــت کــه روند کاهش خشــونت ها، تــا آغــاز مذاکرات 

بین االفغانــی ادامــه داشــته باشــد. هفتــه ی پیــش رییس جمهــور 

غنــی، گفتــه بــود کــه رونــد کاهــش خشــونت ها ادامــه می یابــد تــا 

منجــر بــه آتش بــس دایمــی در افغانســتان شــود. 

بــر اســاس توافق نامــه ی صلــح امریــکا و طالبــان، قــرار 

ــا  ــان، ت ــتان و طالب ــت افغانس ــان حکوم ــرات می ــت مذاک اس

ــود. ــاز ش ــر آغ ــت روز دیگ هف

می گوینــد  میــدان وردک،  والیــت  در  محلــی  مقام هــای 

ــی را در  ــی 55 غیرنظام ــه تازگ ــب، ب ــان طال کــه هراس افگن

مربوطــات ولســوالی چــک ایــن والیــت، ربوده انــد.

محب اللــه رشیــف زی، ســخن گوی والــی میــدان وردک، 

هراس افگنــان  کــه  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه 

طالــب، در جریــان ســه روز گذشــته، 55 غیرنظامــی را بــه 

ــا دولــت، بــا خــود برده انــد. ــکاری ب اتهــام هم

ــن  ــا در آینــده ای ــد ت ــان، قصــد دارن ــد کــه طالب او می افزای

غیرنظامیــان را بــا افــراد خــود کــه در زندان هــای دولــت 

زندانی انــد، تبادلــه کننــد.

آقــای رشیــف زی، تأکیــد می کنــد کــه بــزرگان قومــی، 

ــد. ــان، آزاد کنن ــزد طالب ــراد را از ن ــن اف ــا ای ــد ت ــاش دارن ت

گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

ــان  ــودن غیرنظامی ــه رب ــم ب ــی مته ــان، در حال ــروه طالب گ

شــده اســت کــه شــنبه شــب )۱0 حــوت( توافق نامــه ی صلــح 

میــان ایــن گــروه و ایــاالت متحــده ی امریــکا، در قطــر بــه 

امضــا رســید.

شــیرعباس اســتانکزی، عضــو هیــأت طالبــان در قطــر، 

گفتــه اســت کــه ایــاالت متحــده ی امریــکا، وعــده ســپرده 

کــه پنــج هــزار زندانــی طالــب را پیــش از آغــاز مذاکــرات 

می کنــد. آزاد  بین االفغانــی، 

بــا ایــن حــال، حکومــت افغانســتان حــارض بــه آزادی زندانیان 

ــنبه )۱۱  ــی، روز یک ش ــور غن ــت. رییس جمه ــده اس ــب نش طال

ــوع  ــچ ن ــه هی ــرد ک ــد ک ــری تأکی ــت خ ــک نشس ــوت( در ی ح

تعهــدی بــرای آزادی پنــج هــزار زندانــی طالــب وجــود نــدارد.

او افــزود کــه امریــکا، صاحیــت آزادی 5 هــزار زندانــی 

طالــب را نــدارد و ایــن موضــوع، تنهــا می توانــد جــز آجنــدای 

مذاکــرات بین االفغانــی باشــد.

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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مایک پومپئو: دو عنرص اجرایی محرم در 
توافق امریکا و طالبان وجود دارد

انفجار مبب جاسازی شده در خوست 3 کشته 
به جا گذاشت

غنی: ترامپ خواهان آزادی ۵ هزار زندانی طالب 
نشده است

نانسی پلوسی: زنان افغان در گفت وگوهای صلح 
حضور داشته باشند

صدیق صدیقی: امیدواریم گروه طالبان به توافق با 
امریکا متعهد باشد

دو مدیر شهرداری هرات به نهادهای 
عدلی و قضایی معرفی شدند

دولت ازبیکستان گذرگاه حیرتان 
را مسدود کرد

طالبان حمالت شان را بر نیروهای امنیتی افغان 
از رس گرفتند

ربوده شدن ۵۵ غیرنظامی از سوی طالبان 
در میدان وردک
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نیویورک تایمز،  در  فرصتی  حقانی  رساج الدین  پیش،  ماِه 

دهد.  نشان  مصلحی  و  معقول  مرد  را،  خودش  تا  آورد  دست  به 

می کرد،  استفاده  رساج الدین  نام  از  که  مقاله  آن  نویسنده ی 

نسبت  را  )امریکایی ها(  مان  مردم  می توانست  که  نوشت  چیزی 

طالبان،  و  ایاالت متحده  میان  توافق نامه  امضای  چشم انداز  به 

آسوده خاطر کند؛ سازمان شبه نظامی اسام گرایی که رساج الدین، 

معاوِن رهر آن است. اکنون که توافق نامه، میان امریکا و طالبان 

در روز شنبه نهایی شد، آن مقاله در واقع، می بایست فریاد می زد 

که »آگاه باشید«! حقانی، آمار دنباله داری به عنوان یک تروریست 

خطرناک دارد و ایاالت متحده، پیش از اعطای امتیاز، یک مراسم 

بزرگ برای امضای توافق نامه، باید حسابش را با او تسویه کند. 

این بدین معنا نیست که نباید توافقی صورت گیرد؛ همین توافق 

بسیار  اما  کم؛  تغییرات  نیازمند  است،  میز  روی  که  کنونی ای 

است. کلیدی 

جناح های  به  ناروا،  مروعیتی  دادن  با  کنونی،  توافق نامه ی 

اشتباه در درون طالبان که به دنبال ناکامی امریکا استند، دولت 

و ارتش افغانستان را کاما تضعیف می کند. در نهایت، زمانی که 

نقشه ی صلح از بین برود، توسط هامن رسانه ای )نیویورک تایمز( 

که به رساج الدین ساحی داد تا به این دولت حمله کند، استفاده 

خواهد شد.

افغانستان  به  سپتامر،  یازده  حمات  از  پس  سال  چند   

رفتم، با فرود آمدن هواپیام بر زمین، از کم بود رنگ و تک رنگِی، 

برای  که  حالی  در  شدم.  حیرت زده  شد،  من  از  که  استقبالی 

شناخت مردم افغانستان در جریان پانزده سال بعد، رشوع به کار 

افغانستان،  انرژی  و  رنگ  که  دریافتم  کردم.  بیامرستان  یک  در 

مردمش است. آن ها مردم باهوش و زیرک استند و بدون شک با 

روش های زورگویان و گردن کلفت ها آشنا اند. نُقل مجلس مردمان 

)خلیفه(  به  که  است  بی باوری  این  افغانستان،  تحسین برانگیز 

رساج الدین حقانی، فرصتی برای ابراز نظر در نیویورک تایمز داده 

این رسانه ی بزرگ در جریان روند  از ۱8 سال جنگ،  شد. پس 

به  را  تا صدایش  داد  آرامش، فرصتی  و  به اخال گر صلح  صلح، 

برساند. مردم  گوش 

که  است  زیرکی  فرصت طلب  حقانی،  رساج الدین  خلیفه 

واژه ی  بخواهیم  اگر  دارد.  طالبان  جنبش  در  ویران گری  نقش 

دولت  در  او  بیابیم؛  مان  داخلی  سیاست های  به  نزدیک تری 

پنهان طالبان، یک رهر بالفعل و دست نامرئی مقامات ناصادق 

و  بحران  مسؤول  رساج الدین  است؛  »آی اس آی«  در  اطاعاتی 

صدها  شدن  کشته  به  منجر  که  است  افغانستان  در  ویران گری 

در  بحران طراحی شده،  این  است.  این کشور شده  مردم  از  تن 

حال  در  و  فعال  هنوز  انتحاری اش  سلول های  و  است  جریان 

بررسی هدف ها، در کابل است. در واقع، حاال که دیپلامت های 

طالبان، در حال نهایی کردن یک آتش بس با منایندگان امریکا 

نظامی  آکادمی  حقانی،  رساج الدین  انتحاری های  بودند، 

دادند. قرار  حمله  آماج  را  افغانستان 

که  می رسد  نظر  به  تایمز،  نیویورک  در  مقاله  آن  پایه ی  بر 

سخن رانی  میان  در  مانور  حال  در  هم چنان  حقانی  نویسنده ی 

معامله«  »هر  کتاب  و  کینگ  لوتر  مارتین  از  دارم«  »رؤیایی 

خلیفه  دارد  دوست  که  او  است.  ترامپ،  رییس جمهور  نوشته ی 

جمع  در  و  ندارد  سخن وری  به  زیادی  عاقه ی  بزنند،  صدایش 

نظر  به  اخیر،  روی دادهای  درنظرداشت  با  اما  منی زند؛  حرف 

امریکا،  با  طالبان  گفت وگوهای  از  استفاده  با  او  که  می رسید 

کند؛  معرفی  سیاسی  مروِع  بازی گر  یک  عنوان  به  را  خودش 

تسلط  تروریستی اش  جنایت کاِر  سازمان  بر  که  زمانی  آن هم 

خستگی  از  حرف  که  است  آن جا  مقاله،  این  وارونه گویی  دارد. 

برای آشتی میان مردم  این جنگ بی پایان و خواستی  پایان  در 

از  بسیاری  است.  معقولی  متایات  این ها  می زند.  افغانستان، 

به  که  جنگ جویانی  و  فرماندهان  شمول  به  افغانستان،  مردم 

اند؛ کسی  ، هم نظر  مورد  این  در  می کنند،  رساج الدین خدمت 

است. بوده  رفقایش  از  بسیاری  شدن  کشته  شاهد  که 

اما رساج الدین خیلی راحت، با امنیتی که »آی اِس آی« برایش 

تأمین کرده، در پیشاور و به دور از میدان جنگ، زندگی می کند. 

افغانستان  بر  تسلط  از  هیچ  که  طالبان  پنهان  دولِت  سایر  و  او 

نیاز  اگر  حتا  اند،  پیروزی  مسیر  در  هم چنان  اند،  نشده  خسته 

باشد برای مدتی با ایاالت متحده، حرف های خوب و شیرین بزنند. 

آزادی بخشان  عنوان  به  می خواهند  هم قامشانش  و  رساج الدین 

فعالیت های  که  است  این  واقعیت  اما  شوند؛  دیده  افغانستان 

دوام دار ایجاد وحشت آن ها، نخستین دلیلی است که امریکا هنوز 

دارد. افغانستان، رسباز  در 

سال 20۱۶، زمانی که رساج الدین در حضور فرماندهان ارشد 

طالبان، سخن رانی می کرد، آخرین باری بود که در ماء عام دیده 

در  که  کرد  تعریف  را  آن سخن رانی، رساج الدین خوابی  در  شد. 

تا  کرده  وعده  و  شده  ظاهر  جرئیل  با  )ص(  محمد  حرت  آن، 

امریکا را نابود کند. در آن فرصت، خلیفه در حال انگیزه دادن به 

به جرئیل،  و کمک  امریکا  علیه  اعام جهاد  برای  فرماندهانش، 

منتر  از  ابایی  هیچ  طالبان  بود.  مان  کشور  کردن  نابود  برای 

کردنش نداشتند. سخرانی ضبط شده ی او توسط وزیر تبلیغات 

طالبان، در فیس بوک پخش شد.

با در نظرداشت این که کسی نتوانسته ثابت کند، رساج الدین 

او  باید تصور کنیم که  تغییر داده است.  به طور کامل  را  نظرش 

هنوز هم به دنبال اهداف قدیمی اش است. این مقاله ی منتر 

شده در نیویورک تایمز، بخشی از یک برنامه ی کاما دقیقی است 

گسرده تر،  طور  به  و  رییس جمهور  شخص  با  صحبتش  روی  که 

را  توافق نامه   ما  بگویم؛  واضح تر  بگذارید  است.  ایاالت متحده  با 

امریکا«،  »نابودی  برای  کمپاینی  در  که  کردیم  امضا  مردمی  با 

مهاجامن انتحاری شان را رسبازان جرئیل می دانستند. برنامه ی 

بازی آن ها این است که برای قدمی بعدِی تسلط بر افغانستان، 

نیک  را  طالبان  شهرت  و  نام  که  بدهند  فریب  طوری  را  امریکا 

بسازد. اگر آن ها موفق به انجام چنین کاری شوند، این احتامل، 

در  )اورشلیم(  محارصه ی  زمان  از  اسامی  پیروزی  متاشایی ترین 

بود. ایوبی، خواهد  به دست صاح الدین  میادی  سال ۱۱87 

خلیفه گفت: در خواب دیده که جرئیل به دیدنش آمد و گفت، 

خداوند به او دستور داده تا امریکا را نابود و دفن کند و او می تواند 

تنها با یک مرتبه بال زدن، این کار را انجام دهد. شناخت فرهنگِی که 

رهری طالبان، در دور و برش جمع می شوند، اهمیت راهردی ای 

دارد؛ فرهنگ که شامل سنت های قوِی فراطبیعی است.

پیش از پیامن جدیِد روز شنبه، میان ایاالت متحده و طالبان که 

طی آن قرار است، نیروهای امریکایی در جریان ۱4 ماه از کشور 

خارج شوند، منایندگان طالبان در ماه فروری با ایاالت متحده به 

آتش بس  گروه،  این  آن جنگ جویان  در  که  یافتند  توافقی دست 

جزیی یک هفته ای را اعام کردند. قابل درک است که بسیاری 

برای دوری  به عنوان مجالی  آتش بس  آن  از  افغانستان،  از مردم 

بسیار  تصمیم  این  اما  کردند؛  استقبال  جنگ،  این  وحشت  از 

ساده ای برای طالبان بود. نیمی از کشور زیر برف است، به همین 

خاطر منی توانستند به اندازه ی کافی بجنگند و در عین حال در 

طالبان  ماندند.  امان  در  نیز  امریکا  حمات  از  آتش بس،  جریان 

منی زدند.  حرف  آشتی  و  صلح  از  علنا  اجتامعی،  شبکه های  در 

از آتش بس، پاسخ های فیس بوکی طالبان در حول  درست پیش 

و محور یک موضوع مشخص می چرخید. طالبان می دیدند که با 

استفاده از آن آتش  بس و توافق نامه ای که پس از آن امضا شد، به 

یک پیروزی تبلیغاتی رسیده اند؛ پیروزی ای که برای آن ها، حکم 

گرفنِت کابل را داشت. می توانم تصور کنم که این برنامه ی کنونی 

نبود. ایاالت متحده  ویژه ی  خلیل زاد، مناینده ی 

ادامه دارد...

چرا توافق نامه ی ایاالت متحده با طالبان، یک توافق بد است؟ 
قسمت اول

نویسنده: کِیت ُرز – نیوز ویک

مرتجم:مهدی غالمی

توافق نامه ی کنونی، با دادن 

مرشوعیتی ناروا، به جناح های 

اشتباه در درون طالبان که به دنبال 

ناکامی امریکا استند، دولت و ارتش 

افغانستان را کامال تضعیف می کند.


