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افغانستان را میتوان به فصلهای گوناگون تقسیم کرد .آخرین فصل با رییس
جمهور شدن اشرف غنی در ماه سپتامبر  ،2014ورق خورد.
او کشوری را به میراث گرفته است که جای زخمهای ناشی از اشغال توسط
سربازان امریکایی در آن هویداست .بیکاری یک ملیون جوان و تجارت رو به
رونق مواد مخدر بخشی از این میراث است .این وزیر پیشین مالیه ،در زمانی وارد
حلقه شده است که کشورش در نقطهی زیرین قرار دارد.
در تازهترین ارزیابی شفافیت بینالملل ،افغانستان جزء فاسدترین کشورهای
جهان ردهبندی شده و بعد از کوریای شمالی ،سومالیا و سودان ،جایگاه چهارم
را گرفته است .در حدود  36درصد جمعیت  30.5ملیونی آن زیر خط فقر
زندگی میکنند و این در حالیست...
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گامهای لرزان
اصالحات انتخاباتی



هادی صادقی

باگذشت بیش از شش ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی
هنوز اصالحات انتخاباتی به عنوان پیش شرط نخست
تشکیل حکومت وحدت ملی ،آغاز نشده است .در حالیکه
براساس موافقت نامه سیاسی دو تیم ،حکومت می بایست
در نخستین روزهای کارش این اولویت را شروع میکرد.
تنها کاری که در این مورد شده ،تهیه لیست سیاه از سوی
کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و معرفی رییس و اعضای
کمیسیون اصالحات انتخاباتی است .هردو اقدام با تردید و
پرسشهای جدی روبرو است .در مورد نخست ،گفته میشود
کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی فقط با تهیه لیست سیاه
نمادین خواسته،صورت مسئله را پاک کرده و خودشان را
پاک معرفی کنند و در مورد دوم نیز صالحیت و بیطرفی
رییس و اعضای این کمیسیون مورد تردید و پرسش جدی
مردم است.
ریاست اجرایی گفته بود که رییس این نهاد نو تاسیس که
از سوی رییس جمهور معرفی شده مورد قبول آنها نیست و
رسانهها و نهادهای مدنی نیز از وابستگی شدید رییس این
نهاد به رییس جمهور و تیم انتخاباتی وی انتقاد کرده بود.
هریک از این دو اقدام حکومت در راستای اصالحات
انتخاباتی مغشوش و غیر قابل قبول است .فیفا یا بنیاد
انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان نیز گفته است که اعضای
کمیسیون اصالحات انتخاباتی سیاسی و غیر مسلکی اند.
تاکنون هیچ اقدامی که منتج به تغییرات مثبت و اصالحات
عملی در نظام و نهادهای انتخاباتی افغانستان شده باشد
صورت نگرفته است .افراد و مأموران فاسد در نهادهای
انتخاباتی که موجب تقلب گسترده در دو دور انتخابات
ریاست جمهوری گردیدند،هنوز هم در سمتهایشان باقی
ماندهاند .مستندهایی که عمق تقلب و دست اندازی در روند
انتخابات را آشکار میساختند ،به فراموشی سپرده شده و
حتی تالشهای برای نابودی آنها جریان دارد .گذشته از
آن ،قرار بود میکانیزمها و برنامههای ناقص روند انتخابات
که منجر به تقلب و مداخلهی منفی در روند انتخابات
میشدند ،شناسایی و اصالح شوند؛ اما تا اکنون نه از سوی
رهبران و مسئوالن حکومت وحدت ملی و نه هم از سوی
نهادهای عدلی و قضایی ،هیچ نامی از آن برده نمی شود.
ساختارهای ناقص نهادهای انتخاباتی و مقرر ه ها و میکانیزم
های پر از اشکال روند انتخابات ،خصوصا قانون تشکیل و
صالحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی ،هنوز هم به قوت
سر جای خود است و رهبران حکومت وحدت ملی پس از
تشکیل حکومت ،حتا این نهادها و شیوهی ناکارآمد و آغشته
به فساد را مورد تردید هم قرار ندادند.
این در حالی است که افغانستان انتخابات پارلمانی را پیش
رو دارد .قرار است تا شش ماه دیگر انتخابات پارلمانی در
کشور برگزار شود .بر این اساس ،بایستی از هم اکنون برنامه
ریزیها و مقدمات این روند در نهادهای انتخاباتی آغاز شود
و مسئوالن بدنام کمیسیونهای انتخاباتی برای سازماندهی
و اجرای یک انتخابات غیرشفاف و ناعادالنهی دیگر برنامه
ریزی کنند.
بدون برکناری مسئوالن بدنام کمیسیونهای انتخاباتی و
نیز تا زمانی که روشها ،میکانیزمها و قوانین ناقص در روند
انتخابات اصالح نشوند ،برگزاری انتخابات سالم و قابل قبول
امکان ناپذیر نیست .رسوایی انتخابات ریاست جمهوری
گذشته ،همه معلول قوانین و کارشیوههای ناقص و حاصل
کار مسئوالن مفسد و ناکارآمد کمیسیونهای انتخاباتی
میباشند .مسئوالنی که خود عمدا و آگاهانه زمینهی
دستهای مرئی و نامرئی را برای مداخلههای منفی به نفع
تیمهای خاص انتخاباتی فراهم میکردند و عمال خود در
تقلب و فساد در روند انتخابات دست داشتند.
بنابراین؛ برکناری این افراد و اصالح قوانین و میکانیسمهای
ناقص انتخاباتی نه تنها که از خواستههای مردم افغانستان،
بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای دموکراسی و دوام مردم
ساالری در کشور نیز است.
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پیشهوران خواهان اصالح قانون مالیات بر عایدات شدند
اطالعات روز :صدها تن از پیشهوران در کابل
دیروز با راهاندای تظاهرات ،خواستار اصالح
قانون مالیات برعایدات شدند .آنان با شکایت
از افزایش مالیات گفتند ،اگر حکومت به ویژه
وزارت مالیه در آیندهی نزدیک به خواستهای
آنان رسیدگی نکنند ،به اعتراضهایشان در
شهر کابل ادامه خواهند داد.
همچنان در پیوند به افزایش مالیات،دیروز
تمامی دکانهای شهر کابل به ویژه نانوایی
و خوراکه فروشیها ،از سوی صاحبانشان
به گونهی اعتراضی مسدود شدند .این مسئله
مشکالت را برای شهروندان ایجاد کرد و کابل

دیروز دچار کمبود نان شد .در اکثر مناطق
شهر کابل به دلیل مسدود بودن دکانها ،مواد
خوراکی یافت نمیشد.
پیشهوران هشدار دادند ،اگر مالیات بر دکانداران
را کاهش ندهد ،بازهم دروازه دکانهایشان
را مسدود خواهند کرد .مطابق قانون مالیات
بر عایدات ،سرمایهگذاران کوچک که ۶٠هزار
افغانی در سال عاید داشته باشند ،از مالیات
معاف اند؛ اما سرمایهگذارانی که از  ۶٠تا١۵٠
هزار افغانی درآمد دارند ،باید دو هزار افغانی
مالیات پرداخت کنند .همچنان سرمایهگذارانی
که از ۵٠٠هزار تا سه میلیون افغانی عاید دارند،

باید  ٣درصد از فروششان مالیات بدهند.
با این حال ،معترضان گفتند ،تاکنون مالیات
شان را پرداخته اند و در حال حاضر نیز متعهد
به پرداخت آن هستند ،اما افزایش نا متناسب
مالیات برایشان قابل قبول نیست .با افزایش
مالیات ،شماری از دکانداران قمیت جنس را
در کابل باال بردهاند .از بودجهای حدود هشت
میلیارد دالر کشور ۲ ،میلیارد آن از عواید داخلی
به دست میآید.
در همینحال ،وزارت مالیه گفته،افزایش مالیات
با مشوره نمایندگان اصناف انجام شده است
و به گفتهی این وزارت ،تعدادی محدودی در

این زمنیه مخالف دارند .عبدالقادر جیالنی،
سخنگوی این وزارت دیروز گفت ،وزارت مالیه
درباره این موضوع در آیندهی نزدیک نشست
خبری برگزار میکند.
شورای مرکزی اتحادیهملی پیشهوران
افغانستان پیش از اعتراض دیروز با نشر
خبرنامهی اعالم کرده بود ،به دفاع از حقوق
منافع پیشهوران در رابطه با بلند بردن مالیه،
قیمت جواز صنفی و مشکالت صنف خبازان،
روز دوشبنه  17حمل تمام دکانهای شهر
کابل مسدود و صاحبان آن در تظاهرات
اشتراک کنند.

فیفا :در ترکیب کمیسیون اصالحات انتخاباتی تجدید نظر شود
اطالعات روز :بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان
(فیفا) اعضای کمیسیون اصالحات انتخاباتی را غیر مسلکی
خواند و گفت ،در ترکیب اعضای این کمیسیون باید
تجدید نظر شود .مسئوالن این کمیسیون دیروز در یک
نشست خبری در کابل اعالم کردند ،اعضای این کمیسیون
وابستگی سیاسی دارند.
محمد یوسف رشید ،رییس اجرایی فیفا در این نشست
گفت ،اصالح نظامی انتخاباتی از تعهدات اساسی حکومت
حدت ملی است،اما اکنون در این مورد تشریفاتی برخورد
میکند .او با اشاره به اینکه حکومت اکنون در اصالح نظام
انتخاباتی به عنوان یک نیاز ساسی برخورد نمیکند ،افزود،
تاهنوز هیچ پیشرفتی در این زمینه صورت نگرفته است.
کمیسیون اصالحات انتخاباتی از پس ماه تأخیر ،چندی
پیش با صدور فرمان محمد اشرف غنی ،رییس جمهور

کشور ایجاد شد و ریاست آن شکریه بارکزی ،عضو مجلس
نمایندگان بر عهده دارد .معاون این کمیسیون صدیق اهلل
توحیدی ،رییس دیدهبان رسانههای آزاد افغانستان (نی)
است.
اما ،ریاست اجرایی اعالم کرد که رییس جمهور و رییس
اجرایی هنوز در مورد رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی
به توافق نهایی نرسیدهاند .آصف آشنا در مورد اعضای
این کمیسیون گفت ،چهرههای جامعهی مدنی در میان
نمایندگان هردو تیم حضور دارند و حتا سازمان ملل در
ساختار این کمیسیون نماینده دارد.
در همینحال ،مسئوالن فیفا میگویند ،بین ریاست
جمهوری و ریاست اجرایی در زمینه اعضای کمیسیون
اصالحات انتخاباتی اختالف وجود دارد و این به ضرر اصالح
نظامی انتخاباتی است .آنان در ادامه خواستار تغییر الیحه

وظایف کمیسیون اصالحات انتخاباتی شدند و گفتند ،اکنون
الیحه وظایف این کمیسیون محدود است.
از سوی دیگر ،بر اساس نظر سنجی فیفا 69 ،درصد
نمایندگان مجلس گفتهاند ،در انتخابات پارلمانى آینده نامزد
خواهند بود .اما ،آنان از نبودامنيت ،عدم بیطرفى کارمندان
کميسيون مستقل انتخابات و شکایتهای انتخاباتی ،مداخله
زورمندان و نبود تسهيالت الزم براى راى دهندگان ابراز
نگرانى کردهاند.
این نمایندگان بر اصالحات نظام انتخاباتی تاکید کرده و
آنرا تنها راه برای برگزاری یک انتخابات شفاف و آزاد
خواندهاند .در این نظر سنجی ،نمایندگان مجلس از ترکیب
کمیسیون اصالحات انتخاباتی انتقاد کرده و گفتهاند،
اعضای این کمیسیون باید بیطرف و دارای تجربه کاری در
بخش انتخابات باشند.

معرفی نامزد وزیر دفاع و انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش
اطالعات روز :همزمان با معرفی نامزدوزیر
دفاع ،رییس ستاد مشترک ارتش از سوی
سران حکومت وحدت ملی انتخاب شد .یک
منبع حکومتی که خواست نامش در خبر
ذکر نشود ،به روزنامهی اطالعات روز گفت،
عتیقاهلل بریالی توسط رهبران حکومت
وحدت ملی به عنوان رییس ستاد مشترک
ارتش انتخاب شده است.
از سوی هم ،رییس جمهور غنی دیروز
جنرال محمد افضل لودین را به عنوان نامزد
وزارت دفاع ملی معرفی کرد .دفتر رسانههای
ریاست جمهوری با نشر خبرنامهی اعالم

کرد ،قرار است جنرال لودین به زودی
برای دریافت رای اعتماد رسم ًا به مجلس
نمایندگان معرفی شود.
بر اساس این خبرنامه ،لودین یکی از
کادرهای مسلکی نظامی بوده که سالهای
زیادی را در پستهای مختلف وزارت دفاع
خدمت کرده است .اخیراً وی به عنوان مشاور
نظامی در دفتر شورای امنیت ملی ایفای
وظیفه کرده است .لودین در دوران حاکمیت
حزب دموکراتیک خلق در بخشهای مختلف
نظامی در کشور کار کرده است.
او در اواخر حکومت نجیباهلل ،ریس جمهور

پیشن کشور ،فرمانده یکی از قولاردوها
در شرق کشور بوده است .نامزدوزیر دفاع
درحالی معرفی شده است که شماری از
نامزدوزیران پیشنهادی دیگری حکومت
چند روز پیش به مجلس نمایندگان معرفی
شده اند.
محمد نذیر احمدزی ،معاون دوم مجلس
دیروز گفت که از میان  16نامزدوزیر
پیشنهادی ،تا کنون اسناد تحصیلی شش
تن آنان بررسی شده و کدام مشکلی نداشته
است .احمدزی افزود ،در حال حاضر اسناد
تحصیلی  10نامزدوزیر دیگر زیر بررسی قرار

دارد .بر اساس معلومات ارائه شده ،سه تن از
نامزدوزیران جدید تابعیت دوگانه دارند.
در دور قبلی معرفی وزیران به مجلس ،برای
تعدادشان به دلیل تابعیت دوگانه صندوق
گذاشته نشد .در آن دور برای  18عضو کابینه
در مجلس صندوق گذاشته شد و تنها هشت
تن شان رای اعتماد دریافت کردند .نامزدان
وزارتهای داخله ،خارجه ،معادن ،مهاجران،
صحتعامه ،انکشاف دهات ،مالیه و حج و
اوقاف رای اعتماد گرفتند .وزارتهای دیگر
از هفت ماه بدینسو توسط سرپرستان اداره
میشوند.

برشنا :مشکل برق شهر کابل امروز حل میشود
اطالعات روز :مسئوالن شرکت برشنا دیروز اطمینان دادند
که به احتمال زیاد مشکل برق شهر کابل امروز حل میشود.
به باور آنان ،پایههای تخریب شده در سالنگ ترمیم شده و در
حال حاضر ،تنها وصل لینهای آن باقی مانده است .میرویس
عالمی ،رییس شرکت برشنا تأکید کرد ،اگر طوفان در سالنگ
رخ ندهد ،تمام لینها تا امروز وصل میشود.
او به صدای امریکا گفت ،برق کابل سر از امروز  24ساعته
خواهد شد .در حال حاضر قطع و نامنظم بودن برق در شهر
کابل مشکالت جدی را برای باشندگان این شهر به وجود آورده

است .شماری از باشندگان کابل میگویند ،در هر  24ساعت
کمتر از سه ساعت برق دارند.
دفاتر و خانوادهها برای رفع مشکالتشان روزانه دهها لیتر تیل
را در جنراتورها مصرف میکنند و بسیار پرهزینه است .برق
شهر کابل پس از تخریب سه پایهی برق در سالنگ بر اثر برف
کوچ ،نامنظم شد .شرکت برشنا و حکومت در مدت سه ماه قادر
به تریم سه پایه برق در سالنگ نشدهاند.
بر اساس معلومات ارائه شده ،کابل به  ۵۰۰میگاوات برق نیاز
دارد که اکنون بخش زیاد آن از طریق برق وارداتی کشورهای

آسیایی میانه تأمین میشود .شهروندان میگویند ،حکومت
برای رفع مشکل برق کشور باید بندهای بزرگی را ایجاد کند،
اما وزارت انرژی و آب از کمبود بودجه در این زمینه خبر داده
است.
به باور مسئوالن این وزارت ،تنها  2درصد بودجهای ملی،
برای وزارت انرژی و آب اختصاص داده شده که با آن کارهای
زیربنایی نمیشود .سرپرست وزارت انرژی و آب چند روز پیش
در مجلس سنا گفت ،برنامههای خوبی را روی دست داریم ،اما
برای عملی شدن آنها بودجه کافی وجود ندارد.

هشدار نمایندگان مجلس از بحرانی شدن کشور
اطالعات روز :شماری نمایندگان مجلس از وضعیت کنونی کشور
به شدت ابراز نگرانی کرده و میگویند ،دولت در حالت وخیم قرار
دارد .عبدالطیف پدرام ،نماینده مردم بدخشان در مجلس دیروز هشدار
داد ،حکومت وحدت ملی در تمام ابعاد گرفتار فروپاشی شده است و ما
باید روی بحران کنونی کشور بحث کنیم.
این عضو مجلس گفت که اعضای مجلس یک یا دو روز را برای
بحث روی بررسی بحران کنونی کشور اختصاص دهد ،تا برای حل
مشکالت راه حل پیدا شود .در دو ماه اخیر گروگانگیری ،ناامنی ،فقر
و بیکاری افزایش یافته است .ولی حکومت با گذشت حدود هفت ماه
هنوز کابینه خود را تکمیل نتوانسته است.

ظهور داعش در کشور خطری دیگر است که شهروندان و اعضای
مجلس را نگران کردهاست .پس از نشر گزارشها در مورد حضور
داعش در والیتهای غزنی ،زابل ،قندوز ،غزنی و سرپل ،نمایندگان
فراه نیز از حضور افراد داعش در والیت شان خبر دادند و گفتند که
این افراد مشغول ساخت سنگرهای شان هستند.
یک نماینده فراه در مجلس گفت ،داعش در این والیت مشغول
ساخت سنگر و استحکامات جنگی است .به دنبال آن ،حمیرا ایوبی،
نماینده دیگر فراه گفت ،داعش تالش دارد این والیت را تصرف
کند و بعد فعالیت خود را در سراسر کشور گسترش دهد .شماری از
فرماندهان طالبان نیز به داعش پیوستهاند.

با این وجود ،شماری اعضای مجلس از رییس جمهور انتقاد کرده و
میگویند که رییس جمهور با موضعگیری غیرمسئوالنه افغانستان را
دچار بحران جدید میکند .خالد پشتون نماینده قندهار در مجلس
گفت ،با توجه به مشکالتی کنونی ،هیچ ضرورتی نبود که حکومت
در حمایت از جنگ عربستان سعودی در یمن اعالم حمایت کند.
به دنبال آن ،رمضان بشردوست عضو دیگر مجلس گفت ،در حال
حاضر همه چیز در کشور از هم پاشیده و بر ضد منافع ملی در حرکت
است .او در ادامه ،رییس جمهور و رییس اجرایی را به ظاهر نمایی
متهم کرد و گفت ،افغانستان نمایشگاه لباس نیست ،بلکه مردم این
سرزمین گرسنه اند و به نان نیاز دارند.

عملیات ذوالفقار؛
آیا حکومت وحدت ملی در نخستین
«جنگ نظامی»اش مؤفق بوده است؟
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عملیات ذوالفقار با بیبرنامگی تمام آغاز شد .در روز نخست «عملیات
نجات» شاهد سنگینترین تلفات نیروهای امنیتی بودیم که از جمله ابراهیم
از دشت برچی در آن عملیات شهید شد .جنرال رازق عملیات را گستردهتر
و نیروهای بیشتری را به ساحه فرستاد و خانه به خانهی خاک افغان را
بازرسی کرد؛ اما نه تنها سرنخی از ربودهشدهها یافت نشد ،بلکه نیروهای
مسلح مربوط به گروهی زیر نام داعش موفق شدند جنرال رازق را از
ناحیهی دست زخمی کنند .با زخمیشدن جنرال رازق ،انگار تمام نیروهای
امنیتی زخم برداشتند .فرماندهان قطعات ویژهی پولیس و اردو نیز پس از
جنراالن یکی یکی جنوب را به قصد کابل ترک کردند و عملیات ذوالفقار
حاال بیفرمانده شده بود .نیروهای ویژهی هوایی اما از همه زودتر جنوب را
ترک کردند.



خالصهی نظرها در مورد
کمیسیون اصالحات انتخاباتی!

رحمان رحمانی

برای من خیلی جای تأسف است که حکومت وحدت ملی
نه تنها در معرفی کابینه ناکام بوده و ما امروز بیشتر از
دیروز شاهد فاصلهگرفتن مردم از حکومت هستیم ،بلکه
حکومت وحدت ملی در «نخستین آزمایش نظامی» پس
از خروج نیروهای ناتو از کشور و تبدیلشدن نقش جنگی
آنها به مشوره ،نیز ناکام بوده است .بعد از خروج نیروهای
ناتو از جنوب افغانستان ،بزرگترین عملیات نظامی به
رهبری نیروهای امنیتی افغانستان در جنوب آغاز شد.
این عملیات که حاال بیشتر از دوماه از عمرش میگذرد
و بهزودی خاتمه خواهد یافت ،در حالی آغاز شد که در
قندهار و بهخصوص سنگین هلمند ،فصل «کمین و ترور»
آغاز میشود .در سیزده سال گذشته بیشتر از چهل
هزار نیروی خارجی و هزارها نیروی داخلی تنها در کمپ
بستین جابهجا بودند و تمرکز عملیاتهای این نیروها نیز
در سنگین و موسیقلعه بود؛ دو ولسوالیای که همچنان
«زخم ناسور» باقی ماندهاند و طالبان پُرشور در این
ولسوالیها حضور دارند .تنها  270سرباز از مجموع 350
سرباز بریتانیایی در سنگین هلمند قربانی شدند و بیشتر
از  200سرباز آمریکایی در موسی قلعه کشته شدند .در
عملیات ذوالفقار اما به مراتب بیشتر از سربازان آمریکایی،
نیروهای امنیتی افغان تا کنون قربانی شدهاند و هنوز دارند
قربانی میشوند.
عملیات ذوالفقار در حالی آغاز شد که نیروهای امنیتی
افغانستان در قندهار و هلمند به مراتب کمتر از نیروهای
خارجی بودند .بستین در هلمند ،جایی که دهها هلیکوپتر
بریتانیایی و آمریکایی مجهز با وسایل پیشرفته و مدرن
جهتیابی و پالنگذاری وجود داشتند ،حاال در مجموع
 10هلیکوپتر با وسایل فرسودهی جهتیابی به حمایت از
نیروهای زمینی در آن ،جا خوش کرده بودند .داشتههای
نیروهای خارجی در بستین را  10طیارهی باربری 130-C
سه بار انتقال دادند که متباقی وسایل را نیروهای امنیتی
افغان بعد از تسلیمی از نیروهای خارجی به تاراج بردند؛
اما هنوز مبل و فرنیچر خوب تراشیدهشده و تختهای
خواب پاک و تمیز در دفاتر و کاغوشهای این کمپ وجود
دارند .من به یاد دارم ،یکی از خلبانهای اردوی ملی از
ی ساخته شده در
«سرقت» تلویزیون  72اینج ُمدل جرمن 
گ و انتقال آن به قالت و بعد از طریق
شرکت سامسون 
زمین به کابل مباهات میکرد .او با بسیار هیجان میگفت،
«آنروزها نبودید که وندتان میخورد!» اینگونه حتا ساعت
دیواری را نیز به تاراج و یغما بردند .نه سوقالجیشی
وجود داشت و نه مرکز هماهنگی .به ابتکار فرماندهان
جوان جنگ ،یک مرکز «سوق و اداره» در بستین ایجاد و
عملیاتها از آنجا پالنگذاری میشدند.
عملیات ذوالفقار در روزهای نخست با جنراالن بلندرتبهی
اردو و پولیس ملی آغاز شد .جنرال فرید از اردو و جنرال
پیکان از پولیس در رأس نیروهای زمینی و جنرال فهیم
رامین در رأس نیروهای هوایی ،با جمعی از جنراالن دیگر
فرماندهی عملیات ذوالفقار را به عهده داشتند .فرمانده
جالل (فرمانده نیروهای ویژهی کماندوی اردوی ملی)،
فرمانده کامبیز (معاون قطعات خاص وزارت امور داخله)
و فرمانده اجمل (قوماندان قطعهی  444پولیس) با جمعی
از فرماندهان جوان قطعات ویژه از مجریان اصلی عملیات
ث و حدیثها
ذوالفقار بودند .هفتهی نخست همه در بح 
گذشت .در هفتهی دوم مرکز سوق و اداره ساخته شد و
سه عملیات در هماهنگی با نیروهای ناتو در نقاط مختلف
هلمند و قندهار اجرا شدند و کموبیش دستآورد نیز داشتند.
با ختم هفتهی دوم ،تمام جنراالن برای «رخصتی» به

بلندمنزلهایشان در کابل رفتند و هیچگاه (تا کنون که
عملیات جریان دارد) برنگشتند .فرماندهان جوان بیبرنامه
و بیپالن و در نبود «رهبری» همچنان به وظایفشان
ادامه میدادند .اواخیر هفتهی چهارم ،جنرال عبدالخالق
از سوی رییس جمهور برای رهبری عملیات ذوالفقار در
هلمند فرستاده شد.
جنرال عبدالخالق چهار منشی و دو آمر هماهنگی و یک
شخص «همهکاره» با خودش آورده بود .در روزهای نخست
حضورش ،فرمان رییس جمهور را بارها به رخ فرماندهان
جنگ میکشید و از آنها میخواست که هیچگونه عملیاتی
بدون «در جریان قرار گرفتن» وی در جنوب کشور اجرا
نمیشود .مجریان عملیات تمام آمادهگیهای عملیات
را میگرفتند و همه در پالنگذاری اشتراک میکردند و
درست دو ساعت قبل از اجرای عملیات ،برای «در جریان
گذاشتن» به جنرال عبدالخالق تیلفونی و یا از طریق
مخابره تماس میگرفتند .پس از دستبهدستشدن مبایل
یا مخابره ،نیمساعت میگذشت تا آنها مؤفق میشدند
و با جنرال صاحب تماس برقرار میکردند .جنرال بعد از
مالحظات بسیار ،فرمان اجرای عملیات را از پشت خط
صادر میکرد و عملیات اجرا میشد؛ اما با یک تفاوت که
«دستآوردی» ،ولو ناچیز ،نداشت .اینگونه در عملیات
ذوالفقار برای طالبان و گروههای تازهای به نام «داعش»
فرصت فراهم میشد تا ساحه را ماینگذاری کنند یا ترک
و نیروهای امنیتی «بدوندستآورد» یا «با تلفات بسیار»
برگردند.
سهلانگاری و کندکاری جنراالن تنها مانع اجرای عملیات
نبود .جزء بسیار با اهمیت عملیات ذوالفقار را «عملیات
نجات  31ربودهشده» در زابل تشکیل میداد .نیروهای
ویژهی پولیس ،بهویژه نیروهای هوایی پولیس ،ساعت 11
شب  15حوت  1393فرمان شفاهی رییس جمهور غنی
را مبنی بر «نجات ربودهشدهها» دریافت کردند .چهرهها
بشاشتر و عزمها جزمتر از هر زمان دیگر .این نیروها
آماده میشدند که این عملیات را اجرا کنند .نه کوردینات
ساحه وجود داشت و نه گزارش دقیقی از محل نگهداری
گروگانها .تکنالوژی کارها را آسانتر میسازد و در این
میان نقشهی کامپیوتری به خلبانها این فرصت را فراهم
کرد که بعد از یک ساعت ساحهی مشکوک را پیدا کنند
و خطالسیر عملیات را مشخص نمایند .زرهها به سینهها
چسپیدند و خلبانها کالههای پروازی را سر کردند.
ماشینهای ابتدایی هلیکوپترها هنوز غُرش میکردند که
«عملیات نجات» برای وقت نامعلومی به تعویق افتاد .یک
هفته بعد رسانهها سروصدا راه انداختند که جنرال رازق
به ارزگان رفته است و قسم کرده که تا گروگانها را آزاد
نکند ،به قندهار بر نمیگردد .در همان روزها نگرانیام را از
اجرای چنین عملیات «بیسروته» که بهمراتب بدتر از 15
حوت جا و گاهش نامشخص بود ،ابراز کردم.
عملیات ذوالفقار با بیبرنامگی تمام آغاز شد .در روز نخست
«عملیات نجات» شاهد سنگی نترین تلفات نیروهای امنیتی
بودیم که از جمله ابراهیم از دشت برچی در آن عملیات
شهید شد .جنرال رازق عملیات را گستردهتر و نیروهای
بیشتری را به ساحه فرستاد و خانه به خانهی خاک افغان
را بازرسی کرد؛ اما نه تنها سرنخی از ربودهشدهها یافت
نشد ،بلکه نیروهای مسلح مربوط به گروهی زیر نام داعش
موفق شدند جنرال رازق را از ناحیهی دست زخمی کنند .با
زخمیشدن جنرال رازق ،انگار تمام نیروهای امنیتی زخم
برداشتند .فرماندهان قطعات ویژهی پولیس و اردو نیز پس
ی یکی جنوب را به قصد کابل ترک کردند و
از جنراالن یک 

عملیات ذوالفقار حاال بیفرمانده شده بود .نیروهای ویژهی
هوایی اما از همه زودتر جنوب را ترک کردند .نیروهایی
که تنها قابلیت جنگی شبانه را داشتند ،بیستروز زودتر از
معیاد آغاز مأموریتشان به هلمند استخدام شدند .زمانی
که خلبانها و مهندسان پروازی به تبدیلی نیاز داشتند،
رهبری لوای ویژهی هوایی از اثر «نبود پرسنل کافی»
نتوانست این پرسنل را عوض کند و در نتیجه هرجومرج
در سطح پرسنل به وجود آم د و پرسنل قبل از ختم عملیات
راهی خانههایشان شدند .اینگونه نیروهای زمینی که
حاال بیفرمانده بودند ،بزرگترین حامیان عملیاتیشان را
نیز از دست دادند و عملیات با سراسیمگی و ناهماهنگی
تمام ،پایانیافته تلقی خواهد شد.
چند نکته اما قابل یادآوری است .عملیات ذوالفقار که
با هیاهوی بسیار آغاز شد ،چرا اینهمه بیبرنامگی و
سراسیمگی در آن رخ داد؟ با چنین جنگ «ناموفق»،
باور نیروهای خارجی از نیروهای بومی صدمه نخواهد
دید؟ نخستین عملیات نظامی بزرگ به رهبری افغانها
چرا آنگونه که در آغاز مباهات میشد ،از میانه و ختمش
مباهات نمیشود و از دستآوردهای این عملیات مردم
در جریان قرار نمیگیرند؟ آیا سران حکومت وحدت
ملی حاضر است در نخستین «مبارزهی قدرت» در برابر
«توحش» ضعف مدیرتیشان را در سطح نیروهای امنیتی
بپذیرند؟ چرا حکومت وحدت ملی جنگی به این بزرگی را در
فصلی که شورشیان به مراتب فعالتر از سایر فصلهای
سال در آن عمل میکنند ،در نبود «وزیر جنگ» آغاز کرد؟
آیا رهبران حکومت وحدت ملی به قربانیان جنگی بیسروته
پاسخگو هستند؟ از آن گذشته ،اینهمه «ریسورس» و
«مصارف هنگفت» که به این جنگ اختصاص یافته بود
را با کدام دستآورد جبران میکنند؟ برای پاسخ به این
ی که ضعف نیروهای
پرسشها ،الزم است چند مورد 
امنیتی را برمال میسازند ،آشکار کنیم و همچنان نشان
ی»اش از
دهیم که چرا دولت در نخستین «آزمایش نظام 
سوی جامعهی جهانی به حد بسیار «ناکام» تلقی میشود.
 .1نبود هماهنگی کامل میان نیروهای زمینی و
نیروهای هوایی قبل از شروع عملیات؛
 .2نبود نیروهای هوایی کافی برای جنگی به این
بزرگی .جنگی که در آن  40000نیروی خارجی با
دهها هلیکوپتر و جتهای جنگی در سیزده سال
ناموفق بودند ،چگونه میتوانست با ده هزار نفر و
اما فقط  10هلیکوپتر و بدون طیارههای بمبافگن،
موفق باشد؟
 .3عدم مطالعهی دقیق از دشمن در ساحه و نبود
معلومات استخباراتی از جاهای ماینگذاریشده
در سنگین و موسیقلعه؛
 .4عدم مطالعهی دقیق از فصل جنگ در هلمند؛
 .5نبود سوق و ادارهی واحد و سالم جنگی
در کمپ بستین بر اثر تاراج دارایی عامه توسط
نیروهای امنیتی ،بهویژه ارتش ملی؛
 .6ترک ساحهی عملیات از سوی فرماندهان
جنگ ،بهویژه جنراالن ارتش و پولیس؛
عدم همکاری الزم نیروهای خارجی به
.7
بهانهی اینکه جنگ توسط افغانها شروع شده و
باید از سوی افغانها مدیریت شود؛
 .8و در نهایت ،درز کردن و فاششدن معلومات
محرم و استخباراتی از سوی ارتش و پولیس به
دشمن.

اشرف غنی :به باور من ،چارچوب بنیادینی که برای اصالحات نظام انتخاباتی افغانستان
ضرورت است ،در وجود شکریه بارکزی دیده میشود .ایشان به حول و قوهی اهلل جل
شانوهو ،این شایستگی را دارد که نظام انتخاباتی ما را در سطح منطقه بینظیر و در سطح
آسیا به یک نظام قابل احترام تبدیل کند .از اینرو ،من بیهیچ مالحظهای او را در سمت
ریاست این کمیسیون مقرر میکنم و از خداوند متعال برایش تبریکات زیاد آرزو میکنم.
یعنی من با توجه به اهمیت استراتژیک این پست ،از ملت و بهخصوص از بزرگان توقع
دارم که این پست را برای او تبریکبادی بگویند؛ چرا که بنده تمام موفقیتهایم را
مرهون مبارکبادیهای دوستانم هستم .اگر گاهی خطا میکنم ،به این دلیل است که
یک تعداد از برادران ما که باید تبریک میگفتند ،نگفتند! تأثیر ازوست.
عبداهلل عبداهلل :من قبول ندارم .شکریه بارکزی از نظر من آدم خوبی نیست .او نه تنها
به یاری خدا توانایی ریاست در این کمیسیون را ندارد ،که انشاءاهلل از لحاظ سیاسی
وابسته معلوم میشود .من اگر خدا بخواهد در روزهای آینده با این تقرری مخالفت
میکنم و اجازه نمیدهم که یکبار دیگر وطن ما به طرف دیگر برود .ملت مجاهد
افغانستان ،شایستهی آدمهای بهتر از شکریه بارکزی است .انشاءاهلل و تعالی آدم بهتری
پیدا خواهیم کرد و من از همین حاال این پیروزی را برای مردم عزیز افغانستان تبریک
گفته و برای شهدای افغانستان جنت برین آرزو میکنم .جای آنها بهشت باد و جای
ما که افغانستان است ،به امید صلح پایدار و امنیت سرتاسری .زندهباد افغانستان! زندهباد
مردم دلیر افغانستان.
یوسف نورستانی :من فقط قانون را میشناسم .هر کاری که در چوکات قانون باشد ،از آن
طرفداری میکنم .هر کاری که بیرون از قانون باشد ،قبول ندارم .اصالح نظام انتخاباتی
افغانستان ،مطابق قانون به خیر و صالح همهی ملت است .من آن را قبول دارم .همچنان
ضروری میبینم .اما تقرری شکریه جان بارکزی ،اول باید معلوم شود که چه است؟ وقتی
معلوم شد ،دیده میشود که او اصالحات را از چوکات قانون اساسی و قانون انتخاباتی
بیرون میکند .من به ارادهی افراد احترام نمیکنم .هرکسی که در چوکات نظام انتخاباتی
افغانستان کار شخصی بکند ،خداوند او را لعنت کند .اهداف شخصی را خداوند نابود کند.
زندهباد انتخابات! زندهباد قانون اساسی و قانون انتخابات! مرگ بر اهداف شخصی!
مرگ بر آدمهای وابسته و سیاسی که میخواهند انتخابات افغانستان را بدنام و بیآبرو و
بیحیثیت و بیشرف و بیوجدان بسازند .الهی آمین!
فیفا :ما قب ً
ال فی فا بودیم .اما جبر روزگار مجبورمان کرد ،فیفا شویم .به هر صورت ،تا
جاییکه رییس صاحب ما فهمیده ،این کمیسیون ،پر از افراد سیاسی و وابسته است.
افراد سیاسی و وابسته ،مثل مار دوسر اند .یک سرش را اگر مواظبت کنی که زهر نپاشد،
سر دیگرش را چه کار کنی؟ بهتر است از خیر اعضای این کمیسیون تیر شویم .به واهلل
اگر با این افراد که ما میشناسیم ،این کمیسیون بتواند نظام انتخاباتی را اصالح کند.
شاید به جای اصالح ،یک دفعه متوجه شویم که قانون جدید انتخابات پاس شده و در
صفحهی اول ،مادهی اول آن آمده که اشرف غنی اشرف غنی تا زمان ریاست جمهوری
خویش ،حق دارد رییس جمهور باشد .تفسیر این ماده طبق خواست و نظر خود اشرف
غنی صورت گیرد .ما دشمنی شخصی با شکریه بارکزی و باقی اعضای این کمیسیون
نداریم؛ اما خدا ریا نکند ،اینها شایستگی آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی را ندارند و
از طرف دیگر ،استقالل شخصیت اینها مثل برندهشدن خود اشرف غنی ،دنیای اسرار
است .از اینرو ،ما نگرانیم و از حکومت میخواهیم که آدمهای صحیح را در رأس امور
قرار بدهند ،اگر دلشان به کار است.
یکی از اعضای کمیسیون اصالحات نظام انتخاباتی :بند ه خدا را شاهد میگیرم که تا
چ کا ِر خالفی نکردهام .در ادارات زیادی کار کردهام .چیزی که به من گفته شده،
هنوز هی 
درست همانطور کردهام .اگر گفته که فالنی پروژه را به فالنی حاجی بده ،دادهام .اگر
گفته که پول سرک بامیان را باید گزارش ندهم ،ندادهام .اما پولش را نخوردهام .اگر هم
خورده ،بقیه خورده ،به خدا اگر قیرانش را دیده باشم .فقط هر سال که من بودجهی
سرک بامیان را گزارش نمیکردم ،یکی دوماه معاشم را یکهزار دالر اضافه میکردند؛
اما اگر چیزی دیگر دیده باشم ،خدا از گردنم بگیرد .من در کار همیشه جانب انصاف را
رعایت میکنم .از اینرو ،بابت حضور من نگران نباشید ،من یک فرزند دلسوز میهنم!
شکریه بارکزی :این کشور ،از جانبهای مختلف پرابلم دارد .تنها کمیسیون اصالح
نظام انتخاباتی نیست ،شما سری بزنید به وزارت مالیه ،تکسی را که این وزارت از
مردم جمعآوری میکند ،کجا میکند؟ آیا لیست کاستش را هم دارد؟ آیا پارلمنت ما که
هرکدامشان خود را برای دور بعدی آمادهی کاندیدشدن کرده ،از پوست صاف است؟
نمیدانم چرا رییس اجرائیه با تقرری من مخالفت دارد؟ از چه میترسد؟ از اینکه من
کدام پرابلم برای او خلق کنم؟ یا از اینکه من زیاد هوشیار و فهمیده هستم؟ کدامش؟
من از تلویزیون طلوع ریکویست دارم که یک شب بنده را مهمان کند .من قول میدهم
ویوی خود را برای آوردن ریفورم در نظام ایلیکشن افغانستان ،در حالی بیان کنم که
چادرم سرخ باشد .به این معنا که من هم قدر خون شهدا را میدانم .جورابم سبز باشد،
به این معنا که من بیشتر از هرکس دیگری به فیوچر امیدوارم .پیراهنم سفید باشد،
به این معنا که بکگروند من الحمدهلل مثل بکگروند بعضی از جهادیها سیاه نیست!
وکالی پارلمان :ما  69درصدمان تصمیم داریم که در انتخابات آیندهی پارلمانی شرکت
کنیم .از اینرو ،از حکومت میخواهیم که در روز انتخابات زن و مرد والیتمان را مجبور
کند به ما رای بدهند .در ضمن ،ما از اینکه نمیتوانیم به منطقهی خود برویم و تا حاال
هم نرفتهایم ،سخت نگرانیم .امیدوارم سرکهای طیارهی هیلیکوپتر زودتر قیر شوند که
وزارت دفاع سر ما زیاد بهانه نیاورد .دوست داریم از اینجا روی رایدهندهگان دور بعدی
خویش را میبوسیم ،از زن و مرد را! واهلل خوب است که نظام انتخاباتی افغانستان اصالح
شود ،به شرطی که اصالح شود.
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بهبود اقتصاد افغانستان ؛
افق تازهای برای همکاریهای منطقهای؟
منبعInternational Press Service :

نخست مرکز جادهی ابریشم ،سپس کانون درگیریهای
خونبار؛ تاریخ افغانستان را میتوان به فصلهای گوناگون
تقسیم کرد .آخرین فصل با رییس جمهور شدن اشرف غنی در
ماه سپتامبر  ،2014ورق خورد.
او کشوری را به میراث گرفته است که جای زخمهای ناشی
از اشغال توسط سربازان امریکایی در آن هویداست .بیکاری
یک ملیون جوان و تجارت رو به رونق مواد مخدر بخشی از این
میراث است .این وزیر پیشین مالیه ،در زمانی وارد حلقه شده
است که کشورش در نقطهی زیرین قرار دارد.
در تازهترین ارزیابی شفافیت بینالملل ،افغانستان جزء
فاسدترین کشورهای جهان ردهبندی شده و بعد از کوریای
شمالی ،سومالیا و سودان ،جایگاه چهارم را گرفته است.
در حدود  36درصد جمعیت  30.5ملیونی آن زیر خط فقر زندگی
میکنند و این در حالیست که فشارهای اضافی از سوی
پاکستان این کشور محاط به خشکه را تهدید به غرق شدن در
مصیبتهای بنیادگرایی مذهبی میکند -خطری که دامن آن از
پاکستان به این کشور کشیده شده است.
اما در زیر این انبوه پریشانی ،بذر آیندهی بهتر افغانستان
خوابیده است :ذخایر عظیم فلزی و معدنی ،منابع فراوان آب و
زمینهای پهناور کشاورزی نگاه سرمایهگذاران را از هر طرف به
سوی خود جلب کردهاند.
نیو یورک تایمز با اشاره به یک یادداشت داخلی پنتاگون در
سال  ،2010افغانستان را «عربستان سعودی ]ذخایر[ لیتیم»
یاد کرده بود .لیتیم مادهی ضروری برای ساختن باتری و دیگر
وسایل مربوطه است.
افغانستان میتواند بزرگترین تولیدکنندهی مس و آهن در
دههی آینده باشد .بر اساس بعضی تخمینها ،ارزش ذخایر
معدنی دستنخوردهی افغانستان در حدود یک تریلیون دالر
است.
البته که مهمتر از همه موقعیت افغانستان است که آن را تبدیل
به یک سرزمین جیوپولیتیکی کرده و حیثیت دروازهی آسیا و
اروپا را به آن داده است .چنانکه دولت افغانستان روند آهستهی
ساختن این کشور را از ویرانههای جنگ آغاز میکند ،نخست و
بیشتر از همه ،از همسایگانش انتظار دارد که دست دوستی و
همکاری اقتصادی بدهد که برای هر دو طرف سود میرساند.
همبستگی منطقهای
هنگام صحبت از برنامهی توسعهای اش در شورای روابط
خارجی در نیویورک ،غنی بر نقشی که کشورهای منطقهی قفقاز
و نیز پاکستان و چین برای تحول افغانستان میتوانند بازی
کنند ،تأکید کرد.
غنی گفت«:در  25سال آیند ه آسیا تبدیل به بزرگترین قارهی
اقتصادی خواهد شد .آنچه در ایاالت متحده در سال 1869
اتفاق افتاد و تمام خطوط آهن قارهای با هم وصل شدند ،به
احتمال قوی در  25سال آینده در آسیا اتفاق خواهد افتاد.
بدون افغانستان ،آسیای مرکزی ،آسیای جنوبی ،آسیای شرقی
و آسیای غربی با هم وصل نخواهند شد.
هدف ما این است که تبدیل به کشور ترانزیتی برای انتقال
کاال ،انرژی و برق ،پایپالین و فایبر نوری شویم».
غنی افزود که بخش عمدهی آنچه افغانستان امیدوار به تولید
آن در یک دههی آینده است ،کاال و اجناس سنگین خواهد بود
که نیاز به شبکهی قوی خطوط آهن است تا اقتصاد همتراز آن
را ایجاد کند.
او ادعا کرد که «در سه سال ]آینده[ ،ما امیدواریم که در پنج
روز به اروپا برسیم .بنابراین ،منطقهی بحیرهی کسپین/دریای
خزر در اقتصاد ما نقش محوری پیدا میکند ] [...در سه سال،
 70درصد واردات و صادرات ما از طریق منطقه/دریای خزر
انجام خواهد شد».
ساختن جادهها در احیای این کشور نقش تعیینکننده بازی
خواهد کرد و در این رابطه ،بانک توسعهی آسیایی ()ADB
زمینهسازی برای کارهای ابتدایی را آغاز کرده است .در ماه
گذشته ،این نهاد اقتصادی و حکومت افغانستان توافقنامههای
کمکهای مالی را «به هدف تمویل ساختن یک جادهی جدید
که یک دهلیز تجارتی شرق-غرب با تاجکستان و آنسوتر از

نویسندهKany D’Almeida :

برگردان :جواد زاولستانی

واقعیت این است که کلید زدن رشد اقتصادی و از بین بردن شگاف اقتصادی از طریق سرمایهگذاری در بخش استخراج منابع طبیعی یا پروژههای بزرگ توسعهای به ویژه،
در کشورهای جنگزده ،در سراسر جهان پیامدهای فاجعهبار داشته است ،از پاپوا گینهی جدید تا کلمبیا و چاد.
پروژههای بزرگ زیربنایی و استخراج معادن به جای کاهش فقر و توانمندسازی جوامع محلی ،مردم بومی را فقیرتر ساخته ،خشونتهای مبتنی بر تفاوت جنسیت را افزایش
داده و بر تمرکز کردن ثروت در دست چند فرد محدود و محدودتر ،کمک کرده است.
گوپل پیشنهاد میکند که رویکرد منطقیتر این است که منابع مالی مستقیما به جوامع محلی داده شود؛ اما به شیوهای که فورا به شکل گرفتن ارتشی از افراد دالل و واسطه
نینجامد.

آن را باز خواهد کرد» امضا کردند که ارزش آن به  130ملیون
دالر میرسد.
توماس پنیال ،رییس بخش افغانستان بانک توسعهی آسیایی به
ما گفت«:پروژههای تمویلشده از سوی بانک توسعهی آسیایی
در بخش حملونقل و انرژی ،همکاریهای اقتصادی منطقهای
را از طریق افزایش ارتباطات ،بهبود میبخشد .تا کنون ،در
ی اقتصادی منطقهای آسیای مرکزی2.6 ،
برنامهی همکار 
بلیون دالر در بخشهای حملونقل ،تجارت و پروژههای انرژی
سرمایهگذاری شده است که  10پروژهی آن تکمیل شده و کار
 15پانزده پروژهی دیگر جریان دارد».
او اضافه کرد که «در بخش حملونقل ،کار شش پروژه جریان
دارد و کار هشت پروژه تکمیل شده ،به شمول پروژهی 75
کیلومتری خط آهن که بندر حیرتان را با شهر مزار شریف وصل
میکند».
در زمان حضور ایاالت متحده ،بخش حملونقل افغانستان 22
درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میداد که بیشتر به دلیل
حضور سربازان خارجی بود.
اکنون این بخش با رکود مواجه شده ،اما کمکهای اقتصادی
نهادهایی مانند بانک توسعهی آسیایی چرخ این بخش را دوباره
به گردش خواهد آورد .در آخرین محاسبه ،به تاریخ  31دسمبر
 ،2013این بانک توسعهای  1.9بلیون دالر را برای ساختن و
یا ترمیم در حدود  1500کیلومتر جادهی حوزهای و ملی و 31
ملیون دالر دیگر را برای ساختن و ترمیم میدانهای هوایی
چهار حوزه اختصاص داد که از آن زمان تا کنون ،استفاده از
آنها دو برابر شده است.
در مجموع ،بانک توسعهی آسیایی از سال  2002بدینسو،
 3.9بلیون دالر را به شکل قرضه ،کمک بالعوض و کمکهای
تکنیکی در افغانستان مصرف کرده است .پنیال ،نیز ،گفت که
بانک توسعهی آسیای  335.18ملیون دالر را از طریق صندوق
وجهی توسعه آسیایی برای سال  2014و  167.59ملیون دالر
را برای هر سال در سالهای  2016و  2017به افغانستان
اختصاص داده است.
چین نیز ،در این عرصه گام برداشته و در استخراج یکی از
بزرگترین معادن مس این کشور سهم گرفته است و در بخش

استخراج و تصفیهی نفت سرمایهگذاری کرده و وعدهی
پرداخت  330ملیون دالر را به شکل کمک مالی و کمک
بالعوض به دولت افغانستان داده است که غنی گفت او در نظر
دارد آن را به طور خاص برای ساختن زیربنا و «بهبود امکانات»
استفاده خواهد کرد.
غنی گفت که هم هند و هم چین -اولی از طریق شرکتهای
خصوصی و دومی از طریق شرکتهای دولتی -کمکهای
«چشمگیر» برای ساختن اقتصاد شکننده افغانستان کرده و
افزود که کشورهای خلیج و آذربایجان نیز بخشی از «رویکرد
ائتالف اقتصادی (کنسرسیوم)» را که او برای بیرون کردن
افغانستان از رکود منطقهای انتخاب کرده است ،تشکیل
میدهند.
«دیدگاه خیلی نیولیبرال»
اما در منطقهی که تا این اواخر نام آن با اقتصاد جنگ و
نابرابری در توزیع ثروت گره خورده بود ،چه از طریق کمکهای
کشورها و نهادهای خارجی یا قرارداد با شرکتهای خصوصی،
استفاده از صنایع استخراجی و پروژههای بزرگ زیربنایی پرفراز
و نشب و پر دردسر خواهد بود.
بر اساس ادعای اناند گوپل ،کارشناس امور سیاسی افغانستان
و نویسندهی صاحب جایزهی کتاب «در افغانستان ،زندهی
خوب وجود ندارد (]« ،»)No Good Men Among the Living
در افغانستان[ یک برداشت عمومی وجود دارد که تنها گروهی
از نخبگان داخلی و گروهی از میان جامعهی بینالمللی از
سرازیرشدن کمکها سود بردند».
او به ما گفت که «اگر شما به یک مکتب یا کلینکی بروید
که توسط جامعهی بینالمللی تمویل شده است ،میبینید
که در وضعیت نگرانکنندهای قرار دارد ،شما میبینید که
جنگساالران محل سهمشان را برداشتهاند ،حتا توسط این
کمکها قدرتمند شدهاند و این پولها به آنها کمک کرده که
برای خود پایگاه جلب حمایت بسازند».
با آنکه کمکهای بینالمللی خیلی کاهش یافته ،اما از بین
بردن نخبگان سیاسی و سیستمی که کمکهای بینالمللی را
به جیب قدرتمندان محلی ریخته است ،کار آسانی نیست.
گوپل گفت«:فکری برای ساختن جامعه وجود ندارد .فکرها به

گسترش تجارت خصوصی و قراردادیهای خصوصی تمایل
دارد.
وقتی که دولت شما نمیتواند درآمدهای خود را جمعآوری کند
و برای ادامهی کار پروژهها کامال وابسته به کمکهای خارجی
است ،آسانترین کار این است که منابع طبیعی ملی گردد و
اساس درآمد قرار داده شود تا اقتصاد ،مهارتها و تواناییهای
داخلی مردم توسعه یابد تا دولت افغانستان بتواند به زندگیاش
ادامه دهد».
اما به جای آن ،آنچه در افغانستان اتفاق میافتد این است
که این ظرفیت شگرف به قراردادکنندههای چینی و دیگران
سپرده میشود .او افزود«:خصوصیسازی هم ه چیز و امیدوار
بودن به فایده گرفتن از آن ،یک دیدگاه خیلی نیولیبرال است.
چنانکه در سراسر جهان تجربه شده است ،از چنین کاری سود
به دست نمیآید .در واقع ،کسانی که قرار است کمک شود،
کمک نمیشوند .اما به جای آنان ،در این پروسه شمار زیاد
دیگر ثروتمند میشوند [که نباید به آنها کمک شود].
واقعیت این است که کلید زدن رشد اقتصادی و از بین بردن
شگاف اقتصادی از طریق سرمایهگذاری در بخش استخراج
منابع طبیعی یا پروژههای بزرگ توسعهای به ویژه ،در کشورهای
جنگزده ،در سراسر جهان پیامدهای فاجعهبار داشته است ،از
پاپوا گینهی جدید تا کلمبیا و چاد.
پروژههای بزرگ زیربنایی و استخراج معادن به جای کاهش
فقر و توانمندسازی جوامع محلی ،مردم بومی را فقیرتر ساخته،
خشونتهای مبتنی بر تفاوت جنسیت را افزایش داده و بر
تمرکز کردن ثروت در دست چند فرد محدود و محدودتر ،کمک
کرده است.
گوپل پیشنهاد میکند که رویکرد منطقیتر این است که منابع
مالی مستقیما به جوامع محلی داده شود؛ اما به شیوهای که
فورا به شکل گرفتن ارتشی از افراد دالل و واسطه نینجامد.
اکنون باید دید که افغانستان در سالهای بعد از خروج سربازان
خارجی چه برنامههایی دارد و پس از دههها بیثباتی چگونه
عرض اندام میکند .اما واضح این است که افغانستان به
سرعت تبدیل به میدان جدید بازی میشود و احتماال این کشور
میدان نبرد بازیگران نوظهور در اقتصاد جهانی خواهد بود.
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امریکا به جای کندساختن روند خروج نظامیانش از افغانستان،

باید آن را تسریع کند
نویسندهDoug Bandow :

منبع :هافینگتن پست

برگردان :حمید مهدوی

بخش نخست



مال عمر کیست

با این حال ،از آنجایی که غنی موافقت نامهی دوجانبهی امنیتی و موافقت نامه با ناتو را که حامد کرزی
رد کرده بود ،امضا کرد؛ حکومت [ایاالت متحده] انتخاب او را جشن گرفت .موافقت اشرف غنی به
واشنگتن اجازه داد تا حدود  10هزار امریکایی (همراه با تقریبا  3هزار اروپایی) را در افغانستان آشفته
نگهدارد .رییس جمهور اوباما روزی را که مقامهای کابل این موافقت نامهها را امضا کردند ،یک «روز
تاریخی» خواند که «حاکمیت ملی ،ثبات ،اتحاد و شگوفایی را تقویت خواهد کرد و به هدف مشترک
ما مبنی بر شکست دادن القاعده و وابستگان بنیادگرای آنها کمک خواهد کرد».

امریکا برای بیش از سیزده سال در جنگ افغانستان
مصروف بوده است؛ به اندازهی ترکیبی از زمان جنگ
داخلی ،جنگ هسپانیا و امریکا ،جنگهای جهانی اول
و دوم و جنگ کوریا .در سال  ،2010تعداد نیروهای
امریکا به اوج  140هزار تن رسید .بیش از  2200تن
از امریکاییان در جنگی که چیزی جز جبر بیهوده را
بازتاب نمیدهد ،مردند .ایاالت متحده افغانستان را
ترک میکند؛ اما نه کامال و احتماال نه به این زودیها.
جنرال فلیپ بریدلو ،فرمانده ناتو ،در ماه جنوری هشدار
داد« :تلفات ما هم چنان ادامه خواهد داشت» .ماموریت
جنگی رسمی پایان خواهد یافت؛ اما جنگ ادامه
خواهد داشت.
اشتون کارتر ،وزیر دفاع ایاالت متحده گفت حکومت
امیدوار است رابطش را با کابل تقویت کند .کارتر
گفت ،رییس جمهور« ،یک تعداد گزینهها را برای
حمایت از استراتژی امنیتی رییس جمهور اشرف غنی
در نظر دارد» .قرار بود تقریبا نیمی از  10600سرباز
امریکایی تا پایان سال جاری [افغانستان] را ترک کنند
و متباقی ،قرار است در سال [ 2016افغانستان] را ترک
کنند .اما حکومت[ ،برنامهی] خروج [از افغانستان] در
سال جاری را لغو کرده است .کارتر گفت ،میخواست
«مطمئن شود که این پیشرفت حاصل میشود ».افسوس،
با این معیار نیروهای امریکایی هرگز [افغانستان] را ترک
نخواهند کرد.
واشنگتن با دوهدف مهم در افغانستان مداخله کرد:
نابود کردن القاعده و سرنگونی طالبان ،میزبان القاعده.
ایاالت متحده به سرعت به این دو هدف نایل آمد .اما
پس از آن حکومت بوش عالقمندی اش را از دست
داد و از بهانهی تروریزم به منظور سرنگونی عراق صدام
حسین استفاده کرد .امریکا در سالهای  2002و 2003؛
زمانی که طالبان تاحد زیادی پراکنده شده بودند ،بهترین
فرصت را داشت تا [از افغانستان] ،یک افغانستان باثبات
و امن بسازد .اما هرچند صدام حسین هیچ ارتباطی با
حمالت یازدهم سپتامبر نداشت ،حکومت بوش روی
عراق متمرکز شد .این حکومت به زودی منابع نظامی

را از افغانستان خارج کرد و به اسامه بن الدن و دیگر
رهبران القاعده اجازه داد تا فرار کنند و به طالبان اجازه
داد تا تجدید قوا کند .حکومت اوباما ،به جای پایان
دادن به بیعالقگی ناگوار واشنگتن در زمینهی ملت
سازی ،تالشها به منظور به دست آوردن دوباره مناطق
از دست رفته را دو برابر کرد .پیشرفتهایی حاصل
شده بود؛ اما زمانی که من [از آنجا] دیدار کردم ،در
[صحبتهای] خصوصی اطمینان اندکی یافتم.
واشنگتن و متحدانش یک بروکراسی و نیروهای
امنیتی کالنی را در کابل ایجاد کردند؛ اما بر اساسی که
مستحکم و ثابت نیست .حکومت افغانستان به ارتشاء،
بیکفایتی و فساد متهم است .عملکرد ارتش بهبود یافته
است؛ اما در بهترین حالت متغییر باقی مانده است؛ رفتار
پولیس به مراتب بدتر از آن است.
باوجود انتظارات بلند جامعهی جهانی ،حکومت کابل
نتوانست سال گذشته انتخابات عادالنه و آزادی را برگزار
کند .حکومت اوباما ،در یک توافق خارج از قانون
اساسی تقسیم قدرت میان رییس جمهور اشرف غنی
و عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی ،پادرمیانی کرد .جای
تعجب نیست که عملی کردن این توافق مشکل ثابت شد
و نارضایتی عمومی افزایش یافته است.
حکومت غنی نیز نمیتواند بر کشور حکومت کند.
جان سیفتون ،از دیده بان حقوق بشر ،نوشت« :در
بسیاری نقاط افغانستان ،والیان یا اعضای پارلمان ،زیر
پرچم [پولیس محلی افغانستان] ،ملیشههای خودشان را
دارند و از بهانهی جنگ با ستیزه جویان برای وحشت
زده ساختن مردم محل استفاده میکنند» .نقش جنگ
ساالران ،به ویژه رهبران پیشین مجاهدین[ ،مردم]
افغانستان را اذیت میکند .در واقع ،عبدالرشید دوستم،
معاون اول ریاست جمهوری ،بخاطر آنچه که قتل عام
 2000جنگجوی طالب در سال  2001گفته میشود ،در
میان پشتونها منفور است.
با این حال ،از آنجایی که غنی موافقت نامهی دوجانبهی
امنیتی و موافقت نامه با ناتو را که حامد کرزی رد کرده
بود ،امضا کرد؛ حکومت [ایاالت متحده] انتخاب او

یادداشتهایسخیدادهاتف

را جشن گرفت .موافقت اشرف غنی به واشنگتن اجازه
داد تا حدود  10هزار امریکایی (همراه با تقریبا  3هزار
اروپایی) را در افغانستان آشفته نگهدارد .رییس جمهور
اوباما روزی را که مقامهای کابل این موافقت نامهها را
امضا کردند ،یک «روز تاریخی» خواند که «حاکمیت
ملی ،ثبات ،اتحاد و شگوفایی را تقویت خواهد کرد
و به هدف مشترک ما مبنی بر شکست دادن القاعده و
وابستگان بنیادگرای آنها کمک خواهد کرد».
افسوس ،در واقع ،هیچ کدام اینها حقیقت ندارند.
دوران خوب اقتصادی زودگذر بودند :غربیهایی که
[افغانستان] را ترک میکنند؛ پولها را باخود میبرند.
تریاک به اقتصاد این کشور کمک میکند ،برقرار باشد.
حق حاکمیت اعاده شدهی افغانستان تا زمانی دوام
خواهد آورد که حکومت غنی طالبان را در حاشیه
نگهدارد .احترام متقابل در سیاست داخلی تا حد زیادی
یک سراب است .افسوس ،فشار فزاینده از سوی ستیزه
جویان ،احتماال به همان اندازهای که متحدکننده است،
اختالف افرین نیز است .ادعای پیروزی واشنگتن در
افغانستان ،در معرض خطر قرار دارد .در واقع ،ایاالت
متحده ،طالبان را شکست داد .عوامل محدودی که
در افغانستان باقی مانده اند ،کمتر به حساب میآیند.
سازمانهای وابسته و فعال در پاکستان ،سوریه و یمن
به مراتب مهم تر اند .اگر طالبان دوباره براین کشور
تسلط یابند ،احتماال تغییرات زیاد رونما نخواهد شد:
پشتونهایی که صرف به حکومت کردن برخود شان
عالقمند هستند ،آموختند که بدرفتاری با مهمانهای
خارجی خشم یک ابرقدرت را موجب میشود .این
تجربهای نیست که آنها احتماال تکرار کنند.
ایاالت متحده هنوز به حفظ حضور استخباراتی اش در
افغانستان عالقمند است .تامین امنیت سفارت [امریکا
در کابل] یک چالش خواهد بود .ماموریتهای
آموزشی کوچک مفید خواهند بود .با این حال ،اگر
«توافق دوجانبه وجود داشته باشد» ،این وظایف به
هزاران تن از کارمندان نظامیای که اجازهی دخالت در
جنگ را داشته باشند ،نیاز ندارد.

مال محمدعمر آخوند در سال  1339شمسی
از جهان عدم رحلت کرد و به جهانی فانی
قدم گذاشت .مال عمر در ایام صباوت کودکی
بیش نبود .اما بعدها به خاطر اخالق حمیدهای
که داشت ،کالن شد و با سرعت دوازده ماه
در سال به طرف جوانی حرکت کرد .گفته
میشود مال عمر در دوران کودکی سخت
عالقه داشت که با یک کشور قدرتمند که
بر افغانستان تجاوز کرده باشد ،مقابله کند.
اما هرچه میگشت چنان کشوری نمییافت.
تا اینکه شوروی سابق تصمیم گرفت که
برای ترمیم سرک سالنگ -کابل  130هزار
انجنیر مسلح بفرستد .آن وقت مال عمر
آرپیجی برداشت و زد چشم مشم خود را به
این روز که میبینید رساند .البته نمیبینید،
ولی حداقل میدانید که یک ضربالمثل
معروف میگوید ،در شهر دو چشمهها ،یک
چشمهها جاذبهی توریستی اند .مال عمر در
دوران قبل از جهاد مصروف تحصیل علوم
دینی بود .میگویند استعداد او در میان
همگنانش نظیر نداشت .تا آنجا که در زمان
فراگیری صرف و نحو عربی وقتی به کتاب
نصابالصبیان رسید ،در آغاز اولین فصل آن
کتاب مستطاب نوشت:
فعولن فعولن فعولن فعول
زمین آسمان است و ابیض سیاه
فلک هفت و هر کسم چیزا حرام
و ما میکنی صوت زن را گناه
میگویند چون معلم او این شعر را خواند ،از
فرط خوشحالی نقش زمین شد و دهانش
ِ
(زیارت کف در قندهار
کف کرد و شتافت
که در این اواخر با کمک وزارت خارجهی
انگلستان ترمیم شد ،میراث همان ایام
است) .استعداد مال عمر در فراگرفتن دروس
دینی به حدی بود که وقتی از او پرسیدند،
آیا یک فرد میتواند با کسی که فوت کرده
و به دالیلی نامعلوم دوباره زنده شده ازدواج
کند ،وی بهشدت گریست و همه فهمیدند
که جواب منفی است.
کسانی که از نزدیک مال عمر را دیدهاند،
میگویند که او شوخطبعی ویژهی خود
را دارد و هر بار که تبسم میکند ،چنان
سرش فشار میآید که بیهوش میشود.
مشهور است که مال عمر هیچ عالقهای به
خودنمایی ندارد و حتا مواردی پیش آمده
که شعرای دردمند بسیاری از او تمنا
کردهاند که اجازه بدهد در وصف رخسارش
شعر بگویند؛ اما او همواره در کمال فروتنی
چشم دیگر خود چشمک زده و شانه
با آن
ِ
خالی کرده است .البته چنان که میگویند،
پریرو ِ
تاب مستوری ندارد /چو در بندی ز
روزن سر برآرد ،ایشان هم گاهگاه از روزن
سر بر میآورد که ببیند مأموران آیاسآی
سگرت مگرت دارند ندارند چه خبر است.
به هرحال ،ما برای ایشان طول عمر و زندگی
سرشار از خوشی آرزو میکنیم.
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بگو مگو از
Mahdi Zartosht
دولت ناکار و فرصت خودآگاهی برای مردم
سال پار در چنین روزها ،مردم پای صندوق های
رأی رفتند و با قبول زحمت و خطر جان ،فعاالنه در
انتخابات رشکت کردند .همه می دانیم و نیازی به
تعریف نیست که رسانجام ،چگونه افراد انتخاب شدند تا انتقال قدرت اتفاق
افتاد .بهرحال ،اکنون مهم ترین سوالی که می توانیم از خودمان بپرسیم
این است ،که ما تشکیل دولت جدید (که هنوز تکمیل هم نشده است) به چه
چیزی رسیدیم؟ شاهد چه تغییراتی هستیم؟ آینده چگونه خواهد بود؟ آیا وضع
موجود ،قناعت بخش است؟ پاسخ همه ی این سواالت منفی است .شعارها
یک مشت حرف های مفت و بی ارزشی بودند .نه «اصالحات و همگرایی»
بوجود آمد و نه «تحول» اتفاق افتاد .بلکه برعکس ،ظاهر ًا پیداست که
«تحول» جای خودش را به قهقرا داده است .ترسیم از روزی که دولت به
تریبون افراط گرایی تبدیل شود .درست مثل آنچه قبل از تشکیل دولت وحدت
ملی از آن به شدت می ترسیدیم :از روزی که بگوییم و بشنویم «صد شکر
به کرزی هرچه بود خیلی بهرت از ارشف غنی بود»! چیزی که از روزها پیش،
اتفاق افتاده است .ولی هنوز جای یک سوال مهم خالی است؛ به نظر من،
این مردم افغانستان است که باید از خودشان بپرسند :آیا هنوز برای تغییر
آماده نیستند؟ آیا منی توانند بپذیرند تنها تغییر همه چیز را عوض می کند حتا
دولت را؟
یک ذره عقل و درایت و شعور سیاسی برای تغییر کافی است :مراکز تجارت
دین ،باید قهر ًا و جرب ًا بسته شوند ،دارندگان تعهد ملی بر اساس ارزش های
مدرن و دموکراتیک ،باید صف شان را از علم داران ارتجاع جدا کنند و علیه
آنها بایستند ،در متام موارد و مسائل ،عقل و قانون غیر دینی ،مالک قضاوت
قرار گیرد ،و رسانجام ،اگر انتخاباتی برگزار شد ،به کسانی رأی بدهند که
ال آگاه باشد .در غیر آنصورت ،به
از میان مردم باشد و با دردهای مردم کام ً
هیچ کسی رأی ندهند بلکه به فکر یک دگرگونی غظیم باشند :یک انقالب
واقعی ،پربار و تأثیرگذار برای براندازی رژیم فاسد و دولت مردان خائن .من
برای آینده ی بهرت ،راه حلی جز این ،رساغ ندارم .به امید بیداری و پیروزی
مردم کشور.


Waheed Omer
بار ها این بحث را با دوستانم داشته ام که موثریت
و عدم موثریت انسان ها وابسته به واقعیت های
عرصی است که در آن فعال هستند .وقتی نظام
تغییر میکند ٬واقعیت ها تغییر میکند  ٬دیگر میزان
موثریت و عدم موثریت افراد هم تغییر میکند.
من منی دانم که فلسفه رهربی حکومت وحدت ملی از این تصمیم چیست
ولی گامشته شدن جرنال های دوران حزب دموکراتیک در وزارت های دفاع و
داخله را از همین زاویه باید دید.
هامنطوریکه یک عده ادعا دارند که قوماندانان مجاهدین دیگر با واقعیت
های قرن بیست و یک و دوران تکنالوژی و عرص اطالعات انطباق پذیر
نیستند  ٬من فکر میکنم که اعضای سابق حزب دموکراتیک هم نه از لحاظ
سنی ٬نه از لحاظ ظرفیت هایی که در عرص امروز نیاز است و نه هم از لحاظ
ساختاری میتوانند در نظام امروزی تاثیر گذار و موثر باشند.
این ها در سال  ۱۳۷۰و با پایان یافنت جنگ رسد عمال ربط خود را با وضعیت
از دست دادند و تغییرات  ۲۴سال گذشته و به ویژه تحوالت  ۱۳سال اخیر
دیگر امکان بازگشت موثر شان به نظام را تا حد نا ممکن کاهش داده است.
در حالیکه یک تعداد با متسک به پاکی و وطندوستی جرناالن دوران حزب
دموکراتیک گامشته شدن آنها را در راس نهاد های امنیتی به خیر میدانند٬
من فکر میکنم که این جرناالن به زودی خودشان به این نتیجه خواهند رسید
که احتامل موفقیت شان در نظام فعلی خیلی کم است.
کاش همه ما قبل از قبول کردن مسوولیت های بزرگ ماحول ٬واقعیت های و
توانایی ها و ناتوانی های خود را تحلیل کنیم!
پ.ن .لطفا این دیدگاه را از دید چپ و راست نبینید .من از مرکز حرف میزنم
و متایل و تعصبی نسبت به هر دو جناح ندارم.


Younus Toughyan
از خانه که بیرون می شوی ،جگرخون می شوی .در
هرگام چیزهایی را می بینی و می شنوی که همه متاثر
کننده اند .اینجا همه آدمها پریشان و خیلیها تربیت
ندیده اند .یکی در راهرو می شاشد ،یکی از موترش
قطی پپسی را به روی جاده پرتاب می کند .ساعتها که در کنار رسک ایستاده
باشی .هیچ موتری بدون استثنا راهت منی دهد که از جاده بگذری .با نعره تکبیر
دست به قتل می زنند ،می کشند ،می درند  ،می خورند .در چنین جامعه رسنوشت
دموکراسی چی می شود؟ خیر که رسنوشت آدمهایی که می خواهند مانند آدم زندگی
کنند ،چی می شود؟


Younus Negah
کابل بوی نان می دهد
صبح از جاده میوند که گذشتیم دکانها بسته بودند و
شنیدیم که پیشه وران اعتصاب کرده اند .این اولین بار
بود که از دیدن دروازه های بسته دکان ها لذت بردم .جاده شکوهمند به نظر می
رسید .هزاران کابل نشین بخاطر خواست اقتصادی اقدام به حرکت مدنی کرده اند!
امروز کابل بوی دود و باروت نی ،بوی نان می دهد.

افزایش عمر انسان با هککردن بدن
گروهی از محققان آیندهپژوهی در حال بررسی
امکان افزایش عمر انسانها از طریق ه ککردن
بدن م یباشند .آنها بدن انسان را مثل یک
کامپیوتر فرض م یکنند و تالش دارند بدین
وسیله انسانها را بی شتر زنده نگ هدارند .یکی
از افراد دخیل در این فضا ،فردی به نام «جون
یون» ،مدیر یک صندوق مالی است که جایزهای
یک میلیون دالری را برای راهاندازی جرق ههای
اولی هی پروژهی افزایش طول عمر انسان در نظر
گرفته است.
این روزها با داشنت ترکیب ژنهای مناسب
و زندگی در مکانهای با امید به زندگی باال،
م یتوان عمری حدود  ۸۰سال را برای انسانها
تخمین زد .به جای قبول آنکه هم هی انسانها
آروزی زندگی  ۱۲۰ساله داشته باشند« ،یون»
خواست مخاطبانش به این فکر کنند که چطور
م یتوانند شادابی و سالمتی  ۲۰سالگی را تا ۱۲۰
سالگی حفظ کنند.
به زبان دیگر ،او باور داشت که انسانها در پیری
م یتوانند هامنقدر سامل باشند که در جوانی
هستند .یون عقیده دارد ،اولین کلید حفظ
سالمتی در طول عمر ،باالبردن پایداری سیستم
بدن است .پایداری بدن به سیستمی کنرتولی
درون بدن گفته م یشود که با طول عمر عم الً
فرسوده م یگردد.
این سیستم مانند یک موتور کهنه است که
ب هتدریج مستهلک شده و یک روز از کار باز
م یایستد .یون م یگوید« ،از نظر آماری ،احتامل
مرگ یک انسان  ۲۰ساله ،ی کهزارم درصد است
و اگر بتوان پایداری و سالمت  ۲۰سالگی را در
طول هم هی عمر حفظ کرد ،عمر متوسط آدمها
به هزار سال خواهد رسید».
ریل کِ رزوِیل ،نویسنده و محقق ،افزایش پایداری
بدن را به عنوان هدف اول م یداند و این مرحله

را «پل اول» نامیده است .او م یگوید« ،پل اول
جایی است که ما باید به کمک دانش امروز،
بیامریها و فرآیند افزایش عمر را کُند کنیم تا
بتوانیم ب هخوبی وارد پل دوم شویم .پل دوم جایی
است که پی شرفتی منایی در دانش طول عمر رخ
خواهد داد .در پل دوم اطالعات حاصل از علم
زیس تشناسی ،برنام هریزی مجدد م یشوند تا
بتوانیم راهکاری برای معکوسکردن فرآیند پیری
بیابیم».
کرزویل اضافه م یکند« ،دانشمندان شانس
این را دارند که بر روی ساختارهای پای های بدن
هامنگونه کار کنند که یک مهندس بر روی
توسع هی یک نرمافزار کار م یکند .با در اختیار
داشنت کد ژنتیکی افراد ،دانشمندان قادر خواهند
بود انسانها را برنام هریزی مجدد کنند .با دخالت
« »RNAم یتوان یک ژن را خاموش کرد و با
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ژندرمانی ،م یتوان ژنهای جدید را افزود و حتا
ارگانهای جدیدی به بدن اضافه کرد .ارگانهای
ساده؛ مانند لول ههای باد در شش را ه ماکنون
م یتوان ب هراحتی با پرینرتهای س هبعدی و از
جنس مواد زیست تخری بپذیر ساخت و با عمل
جراحی ،در بدن قرار داد .حتا شاید روزی بتوان
قلبی آسی بدیده از حمل هی قلبی را برنام هریزی
مجدد و جوان و سامل کرد».
مردم فکر م یکنند فرآیند پیری و طول عمر،
چیزی ورای علم پزشکی است و به کمک
دخالت این علم من یتوان تأثیری بر آن نهاد؛ اما
ای نگونه نیست و شاید در آینده روزی برسد که
به کمک برنام هریزی مجدد و ه ککردن ژنها و
سلولهای بدن ،بتوان انسانهای سالخوردهی
ساملی داشت و فرآیند پیری را کند کرد( .جام جم
آنالین)



زمین آنقدرها هم به ماه وابسته نیست
ماه همواره یکی از مه مترین
مؤلف ههای سازنده در ایجاد رشایط
مناسب برای تکامل حیات در
سیارهی ما به شامر م یرفته است؛
اما یافت ههای علمی اخیر نشان
م یدهند ،زمین آنقدرها هم که
تصور م یشده ،وابسته به وجود ماه
نیست.
ژاک السکار ،ستارهشناس فرانس های
در سال  ۱۹۹۳با انجام محاسبات
پیچیدهی ریاضی به این نتیجه
رسید که وجود گرانش ماه در ثابت
نگ هداشنت انحراف محوری زمین
حیاتی است .انحراف محوری زمین
در تعیین الگوی آبوهوایی نقش
بسیار مهمی دارد و اگر دایم در حال
تغییر باشد ،باعث بروز یک رشایط
آبوهوایی ب هشدت متغیر م یشود
که تبعات زیس تمحیطی آن آرامش
ساکنان زمین را مختل خواهد کرد.
السکار معتقد است ،ما زمین یها
بسیار خوشاقبال هستیم که قمری
به این بزرگی باالی رسمان در آسامن
داریم .هی چکدام از سیارههای سنگی
منظوم هی شمسی از این موهبت
برخوردار نیستند .مریخ یا هامن
سیارهی رسخ دو ماه کوچک دارد
که با نامهای فوبوس و ِدیموس
شناخته م یشوند .ای نها در واقع
سیارکهایی بودهاند که در مدار مریخ
به دام افتاده و البته تأثیر چندانی
روی مریخ ندارند .از ای نرو ،انحراف
محوری مریخ میلیونها سال است
که مرتب اً تغییر م یکند و حتا گاهی
انحراف محور چرخشی آن به بزرگی
حداقل  ۴۵درجه م یرسد .اما این
خوشاقبالی زمین یها در داشنت یک

ماه منح رصب هفرد ،فقط حاصل یک
اتفاق بود 4.5 .میلیارد سال پیش،
یک سیاره یا سیارک عظیم (تقریب اً
به اندازهی مریخ) با زمین برخورد
کرد و از خردهسن گهای حاصل
از این انفجار مهیب ،ماه شکل
گرفت .بر اساس فرضی هی زمین
کمیاب ،پیرت وارد و دونالد براونلی
در کتابی با همین عنوان استدالل
کردند که فقط در سیارههای بسیار
معدودی هم هچیز برای تکامل
حیات مهیاست .حال یافت ههای
اخیر حاکی از آن است که باید در
تحلی لهای پیشین شک کرد.
جک لیسویر از مرکز تحقیقات آ ِم س
ناسا ،جیسن بارنز از دانشگاه آیداهو
و جان چمربز از مؤسس هی علوم

کارنِ گی به اتفاق نشان دادند که
اگر ماه نبود ،چه اتفاقی برای زمین
م یافتاد .پژوه شگران دریافتند،
در صورت نبود ماه ،فقط ده درجه
به انحراف فعلی محور چرخشی
زمین که  23.5درجه است ،اضافه
خواهد شد .به نظر م یرسد السکار
در محاسبات خود دچار اشتباه
شده بود .کمپیوت رهای عرص جدید
رسی عتر و پرقدرتتر از ماشی نهای
محاسباتی ده هی  ۱۹۹۰عمل
م یکنند و م یتوانند نتایج دقی قتری
ارائه دهند .پژوه شگران گفت هاند
که اگر زمین رسی عتر م یچرخید،
مث الً ای نکه طول یک شبان هروز
کمرت از ده ساعت م یشد ،یا جهت
چرخش زمین برعکس م یشد ،یعنی

ای نکه خورشید از مغرب طلوع و در
مرشق غروب م یکرد ،آن وقت زمین
م یتوانست از نیروی گرانشی سایر
سیارات ،ب هویژه مشرتی ،استفاده
کند و دیگر نیازی به ماه نداشت.
زمین هر  ۲۴ساعت ی کبار به دور
خود م یچرخد .بعد از اتفاقی که به
شک لگیری ماه منجر شد ،زمین هر
چهار یا پنج ساعت ی کبار به دور
خود م یچرخید .اما رسعت چرخش
آن به علت وجود ماه ب هتدریج کم
شد .رسعت چرخش زمین پیش
از شک لگیری ماه هنوز مشخص
نیست؛ اما گامن م یرود که حرکت
رسیعی داشته و حتا گاهی جهت
چرخش آن عوض م یشده است .در
زمان پیدایش زمین این برخورد اجرام
سنگین بود که بر جهت چرخش آن
اثر گذاشت.
پژوه شگران معتقدند که جهت
چرخش بی شتر سیارات سنگی
از غرب به رشق است؛ اما عدهی
دیگری اظهار م یکنند ،بعضی
سیارات سنگی در هردو جهت
م یچرخند و این یعنی تعداد سیاراتی
که جهت چرخش آنها از رشق به
غرب است ،کم نیست .پژوه شگران
نتیجه گرفتند که حیات در سیارات
سنگی به وجود ماه وابسته نیست.
حتا در بعضی موارد وجود ی کماه
بزرگ م یتواند تبعات زیس تمحیطی
فاجع هبار داشته باشد .یافت ههای
اخیر موقعیت جدیدی را برای
اخرت زیس تشناسان فراهم کرده تا
در جس توجوی سکون تگاههای
فرازمینی به موقعی تهای جدیدتری
فکر کنند( .جام جم آنالین)
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لیورپول در اندیشه جذب فالکائو
و داگوالس کاستا

مدیران لیورپول متقاعد شده اند که در نقل
و انتقاالت تابستانی ،حداقل یک خرید در
فاز تهاجمی داشته باشند و دو گزینه را نیز
بدین منظور در نظر گرفته اند.
عم لکرد ناامید کننده بالوتلی در خط
حمله و نتایج ضعیف امسال لیورپول به
نسبت فصل گذشته ،سبب شده تا مدیران
این باشگاه به فکر تقویت خط حمله خود
بیفتند .اولین گزین های که آنها به دنبالش
هستند ،رادامل فالکائو ،مهاجم باشگاه
موناکو است که در حال حارض بصورت
قرضی برای منچسرتیونایتد بازی م یکند.
به ادعای مرتو ،گفتگ وهای اولیه با
مدیر برنام ههای این بازیکن نیز انجام

شده است .رقیبان لیورپول برای جذب
این بازیکن ،یوونتوس ،میالن و اینرت
هستند .البته هی چکدام از این  4باشگاه
حارض به پرداخت مبلغ  49.5میلیون یورو،
درخواستی موناکو نیستند و انتقال قرضی
فالکائو را ترجیح م یدهند.
دیگر گزینه مورد عالقه لیورپول ،داگوالس
کاستا ،مهاجم برزیلی باشگاه شاختار
دونتسک اوکراین است .چلسی برای
جذب این بازیکن حارض است مبلغ 27
میلیون یورو بپردازد و لیورپول قاعدتا برای
به خدمت گرفنت کاستا ،باید پیشنهادی
باالتر از چلسی به مدیران شاختار ارایه
دهد.



خامس و نقش موثر او در موفقیتهای ریال
مادرید

بازگشت خامس رودریگز پس از دو ماه
مصدومیت ،با پیروزی شیرین و خیره کننده
 1-9ریال مقابل گرانادا همراه شد.
خامس که  4فربوری و در بازی مقابل سویا
مصدوم شده بود ،روز ی کشنبه پس از دو ماه
غیبت ،در ترکیب اصلی ریال قرار گرفت.
او  61دقیقه در زمین حضور داشت و دو
پاس گول نیز به رونالدو و بنزما داد .ستاره
کلمبیایی ،به هنگام تعویض به شدت از
سوی هواداران ریال تشویق شد و ریال یها
یک صدا نام او را فریاد زدند .این تشویق
پرشور ،نه فقط بخاطر بازگشت او به میادین
پس از دو ماه که بخاطر تاثیر چش مگیر او
در بهرت شدن شیوه بازی ریال بود.

خامس تا بدی نجای فصل 34 ،بازی برای
ریال انجام داده است .او  12گول زده و
 12پاس گول نیز داده است .آقای گول
جام جهانی برزیل ،در اللیگا  8گول زده و
 9پاس گول داده ،در لیگ قهرمانان در 5
بازی ،یک گول زده و یک پاس گول داده،
در کوپا دل ری 2 ،گول زده و  2پاس گول
داده و در سوپرجام اسپانیا نیز یک گول به
اتلتیکو زده است.
کارلو آنچلوتی حاال با بازگشت خامس و
مودریچ به ترکیب اصلی ریال ،بیش از
همیشه امیدوار است که ریال بتواند در
راه قهرمانی اللیگا و اروپا ،قدرتمندانه در
میادین ظاهر شود.



ستاره سابق بارسا سرمربی آلمریا شد

رسجي بارخوان ،مدافع چپ سابق
بارسلونا ،دیروز به عنوان رسمريب جديد
باشگاه آملريا منصوب شد.
رسجی که در مدت  10فصل حضور در
بارسا 267 ،بازی برای این تیم انجام داد
و  6گول نیز به مثر رساند ،سال  2002به
اتلتیکو پیوست و سه فصل نیز برای این
تیم بازی کرد .این بازیکن کناری تند و
تیز ،سال  2009مربی تیم جوانان بارسا شد
و از سال  2012تا  2014نیز هدایت رکرتیوو
را بر عهده داشت.

او امروز جانشین جیم در آملریا شد تا
بلکه بتواند این تیم رده هجدهمی را از
سقوط نجات دهد .از بد حادثه او همین
چهارشنبه در اولین بازی باید در نوکمپ
به مصاف تیم سابقش بارسلونا برود.
رسجی در این رابطه به خربنگاران گفت:
به آملریا آمده ام چرا که عقیده دارم این
تیم با پتانسیلی که دارد ،م یتواند از
انتهای جدول جدا شود .این هم از بازی
زمانه است که باید در اولین گام به مصاف
بارسلونا بروم.

مورینیو:مهاجمانی
مثل رمی را دوست دارم

لوئیک رمی ،در دو بازی اخیر چلسی ،دو گول سه امتیازی
به مثر رسانده و پس از مصدومیت دیگو کاستا ،وظیفه او در
چلسی سنگی نتر از گذشته نیز خواهد شد.
مهاجم فرانسوی سابق نیوکاسل که در فصل جاری به
چلسی آمده ،اغلب بصورت بازیکن تعویضی به زمین
م یآید؛ با این حال تا بدی نجا  5گول برای چلسی به مثر
رسانده که بخصوص دو گول اخیر او به هال سیتی و
استوک 6 ،امتیاز شیرین را به حساب شاگردان مورینیو واریز
کرده است.
آقای خاص در گفتگو با خربنگاران به متجید از رمی
پرداخت و گفت :رمی آمادگی بدنی و ذهنی خود را با وجود
ای نکه دقایق کمی در این فصل به او بازی رسیده ،به خوبی
حفظ کرده است .او هر زمان که نیاز باشد ،در خدمت تیم و
آماده برای بازی کردن است .بخصوص با دو گول اخیرش،
م یتوانم او را یک مهره مهم و حیاتی برای چلسی قلمداد
کنم.
در همین بازی با استوک ،وقتی هازارد از اشتباه دروازهبان
حریف نهایت استفاده را برد و رمی را روانه دروازه کرد،
م یتوانستم تصور کنم که گول کردن آن توپ برای او کار
آسانی خواهد بود ولی باید بگویم که من ای نگونه مهاجامن
را دوست دارم .مهاجامنی که م یتوانند توپهای به ظاهر
ساده را گول کنند.

بازگشت توماس فرمالن
به تمرینات گروهی بارسا
توماس فرمالن ،مدافع بلژیکی بارسا ،پس از مدتها غیبت
به دلیل مصدومیت ،از دیروز به مترینات گروهی این تیم
اضافه شد.
فرمالن که تابستان گذشته از آرسنال با قیمت  20میلیون
یورو به بارسلونا پیوست ،به دلیل مصدومیت به جای
مانده از جام جهانی ،تا به ای نجای فصل نتوانسته در هیچ
دیدار رسمی برای بارسا به میدان برود و روز  2دسامرب ،به
تشخیص تیم پزشکی بارسلونا ،در فنالند زیر نظر دکرت
ساکاری اوراوا مورد جراحی قرار گرفت .بازگشت این
بازیکن به مترینات گروهی ،خرب خوبی برای لوئیس انریکه
و هواداران بارساست.
اولین مترین بارسلونا پس از شکست دادن سلتا دیروز برگزار
شد و از غایبان مترین گروهی م یتوان به یوردی آلبا ،دنی
آلوس و آدریانو اشاره کرد .بارسلونا چهارشنبه در نوکمپ باید
به مصاف آملریا برود.

بارتومئو :ژاوی میتواند یک
فصل دیگر دربارسا بماند



هیه رو :قهرمانی اروپا در  DNAریال است

ریال مادرید به عنوان مدعی عنوان قهرمانی
چمپیونزلیگ ،در فصل جاری نیز شانس
خوبی برای رسیدن به مقام قهرمانی در
اختیار دارد.
ریال برای رسیدن به این مهم ،ابتدا باید
حریف دشواری چون اتلتیکو را در یک
چهارم نهایی از پیش رو بردارد .تاکنون هیچ
تیمی نتوانسته در شکل جدید چمپیونزلیگ
به قهرمانی دست یابد و تنها میالن بود که
در اواخر دهه  80موفق شد دو بار متوالی جام
باشگاههای اروپا را تصاحب کند.
فرناندو هیه رو ،کاپیتان سابق ریال و مربی
فعلی این تیم در همین رابطه به وبسایت

یوفا گفت :من فکر م یکنم که م یتوانیم
موفقیت سال گذشته در لیگ قهرمانان را
امسال هم تکرار کنیم .تیمی قدرتمند و
قابل اطمینان در اختیار داریم که م یتواند
ه مچون ریال اواخر دهه  90و سالهای
ابتدایی قرن جدید ،در اروپا موفق ظاهر
شود.
در حال حارض بسیاری به قهرمان شدن
ریال بدبینند؛ چرا که هیچ تیمی نتوانسته
از عنوان قهرمانی خود دفاع کند .رکوردها
برای شکسته شدن هستند و ریال م یتواند
امسال هم قهرمان شود .قهرمانی اروپا در
 DNAریال مادرید است.



کریم بنزما؛
جانشین احتمالی زالتان در PSG

به نظر مي رسد که زالتان ابراهيموويچ،
سالهاي پاياين حضورش در سطح اول
فوتبال اروپا را سپري م يکند و قصد دارد
به زودي راهي ليگ حرف هاي آمريکا شود.
زالتان که هفته گذشته برای حضور در
اردوی تیم ملی سوئد ،در استکهلم حضور
داشت ،طبق گزارش نرشیات سوئدی،
از این فرصت استفاده کرد و به سفارت
آمریکا رفت .هدف از این کار ،درخواست
مدارک الزم برای گرفنت اجازه کار در
آمریکا ،به منظور عقد قرارداد با یکی از
باشگاههای لیگ حرف های این کشورعنوان
شده است.

پس از انتشار این اخبار ،شایعات در این
زمینه در نرشیات فرانسوی قوت گرفتند.
نرشیه  ،Le10sportدیروز گزارش داد
که باشگاه پاریس سنت ژرمن که از این
موضوع مطلع شده ،گزین ههای جانشینی
این فوق ستاره را تحت بررسی دارد و روی
دو گزینه به جم عبندی رسیده است.
این دو گزینه ،کریم بنزما و آنتون گ رِیژمان
نام دارند .دو ستاره فرانسوی تی مهای ریال
مادرید و اتلتیکو مادرید .از بنزما که سابقه
بازی برای لیون را نیز در کارنامه دارد ،به
عنوان گزینه اول مدیران باشگاه پاریسی
برای جایگزینی زالتان نام برده شده است.

ژاوی هرناندز که این روزها بحث جدایی او از بارسا در
انتهای فصل بیشرت از همیشه به گوش م یرسد ،ی کشنبه
شب گذشته با ورود به زمین در نیمه دوم دیدار بارسلونا و
سلتا ،موفق شد روند بازی را به نفع تیمش تغییر دهد.
بارسلونا در حالیکه در بیشرت دقایق ،اسیر بازی هوشمندانه
سلتا بود ،با تگ گول دقیقه  76جرمی متیو ،موفق شد
برنده از زمین خارج شود.
جوزپ ماریا بارتومئو ،رئیس باشگاه بارسلونا در انتهای بازی
در مصاحبه با کانال پالس گفت :بازی دشواری بود .هر
دو تیم خوب بازی کردند .سلتا در نوکمپ هم بازی بسیار
خوبی به منایش گذاشته بود و حتی موفق به شکست دادن
ما شد .آنها تیم خوبی دارند و فصل بزرگی را هم پشت رس
م یگذارند .بازیکنان بارسا هم مثل همیشه تا لحظه آخر
جنگیدند .حاال باید به ادامه رقاب تها فکر کنیم .یک حریف
از حریفان پیش رویمان برای رسیدن به قهرمانی کم شد.
بارتومئو در مورد گولزنی دوباره متیو گفت :این دومین گول
متوالی متیو پس از گولزنی او در ال کالسیکو بود .او یک
مدافع است و ما برای گولزنی جذبش نکرده ایم اما همواره
روی توپهای کاشته جلو م یآید تا به تیم کمک کند.
رئیس بارسا در مورد ژاوی نیز گفت :او بهرتین هافبک
تاریخ بارسلوناست و یک مهره واجب برای باشگاه .ژاوی
با ورودش به زمین ،روند بازی را به نفع ما عوض کرد .او
مهره مهمی برای ماست و م یتواند یک فصل دیگر هم
برای بارسا بازی کند و به این مساله امیدوارم.
بارتومئو در پاسخ به سوالی در مورد برتری  1-9ریال مقابل
گرانادا چنین گفت :بازی را ندیدم ولی به من گفتند که ریال
خیلی خوب بازی کرده است .من روی بارسا و بازیکنان تیم
خودم مترکز دارم.

مورینیو:
فابرگاس برای چلسی عالی کار کرده

ژوزه مورينيو ،رسمريب چليس به حاميت از
سسک فابرگاس پرداخت و گفت که او در
خط حمله تيمش عايل ظاهر شده است.
فابرگاس در  21بازی ابتدایی خود برای
چلسی 15 ،پاس گول به ه متیم یهایش
داده ولی در  13بازی اخیرش ،تنها موفق
به ارسال  1پاس گول شده و بسیاری
معتقدند که او در نیم فصل دوم دچار
افت شده است .با این حال ،مورینیو از
عم لکرد فابرگاس راضی است و عنوان
کرد که او نقش مهمی در چلسی داشته
است.
او گفت :بعضی معتقدند فابرگاس به خاطر
کاهش تعداد پاسگولهایش نسبت به

نیم فصل اول افت کرده است ولی ای نطور
نیست زیرا مهاجامنی که او برایشان پاس
ارسال م یکند گول من یزنند .فکر م یکنم
او برای ما عالی کار کرده است .هی چگاه به
اهمیتش برای تیم شکی نکردم.
مورینیو درباره ماتیچ گفت :ماتیچ نیز
محروم شده بود و پس از مصدومیت نیز
دچار مصودمیت شد .بنابراین وقتی به
میادین بازگشت در فرم خوبی نبود .او 2
یا  3هفته در تیم حضور نداشت بنابراین
کمی طول م یکشد ولی من معقتدم که
ثبات برای تیم مه مترین چیز است و در
ماه اپریل که اواخر فصل است ،من یتوان
تغییرات مهمی ایجاد کرد.



زالتان:
مارسی هنوز در کورس قهرمانی است

زالتان ابراهیموویچ ،ستاره خط حمله پاریس
سنت ژرمن عنوان کرد که مارسی ه مچنان در
کورس قهرمانی است.
پاریس سنت ژرمن ی کشنبه شب موفق شد
 2-3مارسی را شکست دهد به صدر جدول
لوشامپیونه صعود کند .مارسی با این نتیجه
به ردهی سوم سقوط کرد ولی زالتان ه مچنان
آنها را در کورس قهرمانی م یداند.
او گفت :پیروزی مهمی به دست آوردیم،
نه فقط به خاطر ای نکه مقابل مارسی بود.

این  3امتیاز برای قهرمانی خیلی مهم بود
و ه مچنین فشار را بر رقیبان بیشرت م یکند.
مارسی از کورس قهرمانی خارج نشده است.
آنها ه مچنان تیم خوبی هستد و برای ما
تا پایان فصل رقیب خطرناکی محسوب
م یشوند.
زالتان ادامه داد :نباید فراموش کنیم که هنوز
در اروپا هستیم و برای  4جام م یجنگیم.
باید تناسب مناسبی بین مترینات و بازیها
ایجاد کنیم.



کاوانی:
مشکل من درپاریسسنتژرمن زالتان نیست

ادينسون کاواين ،مهاجم پاريس سنت ژرمن
عنوان کرد که مشکيل با زالتان ندارد و
مشکلش بازي نکردن کنار او در خط حمله
است.
رسان ههای فرانسوی از ابتدای فصل مدعی
شدند که کاوانی با زالتان به مشکل خورده
و دلیل نارضایتی او از حضور در این تیم،
همین موضوع است .با این حال،کاوانی این
موضوع را رد کرد و گفت که رابطه خیلی
خوبی با ه متیم یاش دارد.
او گفت :من یدانم این شایعات رابطه بد من

و ابراهیموویچ از کجا م یآید .ما فوتبالیست
هستیم و در یک باشگاه بازی م یکنیم و
برای ی کدیگر احرتام قائلیم .تنها مشکل
من در تیم این است که من برای بازی
کردن کنار زالتان به تیم آمدم ولی همیشه
ای نطور نبوده است .خیلی از بازیها موفق
به گولزنی نشده ام در حالی که توان آن را
داشته ام .در فرانسه ،مردم من را به عنوان
مهاجم هدف قضاوت م یکنند ولی من در آن
پست بازی من یکنم .به جز این ،همه چیز
عالی بوده است.



فانخال:
فرم خوب یونایتد سیتی را نگران کرده

لوئیس فان خال ،رسمربی منچسرتیونایتد
عنوان کرد که منچسرتسیتی نگران فرم
خوب یونایتد در بازیهای اخیر این تیم
است.
یونایتد یکشنبه هفته آینده به مصاف
سیتی خواهد رفت و هدف شیاطین
رسخ ،کسب عنوان نایب قهرمانی فصل،
پایی نتر از چلسی است .فان خال جنگ
روانی را از حاال رشوع کرده و گفت که فرم
خوب یونایتد ،سیتی را نگران کرده است.
او گفت :البته که فرم خوب باعث م یشود

روحیه حریف تضعیف شود و روحیه
بازیکنان ما باال برود .ما نسبت به حریف
اعتامد به نفس باالتری داریم و وقتی آنها
امتیازی از دست بدهند ،روی مترکزشان
تاثیر خواهد گذاشت .شاید این موضوع
بتواند تاثیر زیادی داشته باشد ولی بستگی
به روحیه هر بازیکن به صورت مجزا دارد
و من هم بازیکنان سیتی را به خوبی
من یشناسم .ولی ما به خودمان خیلی
اطمینان داریم و در خانه ،شکست زیادی
متحمل نشدهایم.



پیشنهادجالبمنچستریونایتدبهخدیرا

سامی خدیرا ،مل یپوش آملانی باشگاه ریال
مادرید که از نیمک تنشینی در این تیم به
ستوه آمده است ،پیشنهاد خوبی از لیگ
جزیره دریافت کرد.
سامی خدیرا تا تابستان  2015با کهشان یها
قرارداد دارد و بعد از آن بازیکن آزاد
محسوب خواهد شد .پی شبینی م یشود وی
بعد از این تاریخ به طور قطع مادرید را ترک
خواهد کرد.

روزنامه انگلیسی دیلی استار نوشت
منچسرت یونایتد خواهان به خدمت گرفنت
خدیرا است و حارض است دس تمزد هفتگی
 270000یورو را به این بازیکن بپردازد .لوئیز
فانخال برای عقب نیافنت از رقبای پیشتاز
خود یعنی چلسی و آرسنال در پی مسلح
کردن هر چه بیشرت خط حمله شیاطین رسخ
است .پیشرت باشگاه شالکه هم متایل خود
را به جذب این بازیکن ابراز کرده بود.
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عبدالله:
در تالش آزادی  31مسافر هستیم
اطالعات روز :عبدالله عبدالله ،رییس
اجرایی حکومت وحدت ملی در
نشست شورای وزیران گفت ،تالشها
برای رهایی  31گروگان در باالترین
سطح،ادامه دارد.او افزود که حکومت
برای رهایی این مسافران اقدام کرده و
هدف از ندادن اطالعات در این زمینه،
برای حفظ جان آنان بوده است.
او اطمینان داد که در تالش است تا
گروگانان بدون رسیدن کدام آسیبی
به آنها رها شوند .همزمان با این
اظهارات رییس اجرایی ،دیروز در
کابل بار دیگر تظاهرات برای رهایی
این مسافران راهاندازی شد .معرتضان
حکومت را در زمینه رهایی  31مسافر
به بیتوجهی متهم کردند و گفتند،
دولت هنوز در مورد رسنوشت این
مسافران معلومات نداده است.
 31مسافر هزاره حدود یکونیم ماه
پیش از شاهراه کابل -قندهار ربوده
شدند ،اما هنوز از رسنوشت آنان
خربی نیست .هیچ گروهی مسئولیت
این رویداد را برعهده نگرفته است.

ولی چند روز پیش محمد محقق،
معاون دوم ریاست اجرایی گفت ،این
مسافران هزاره از سوی گروه دولت
اسالمی یا داعش ربوده شده است.
او پیش از این از حکومت وحدت
ملی انتقاد کرده و گفته بود ،رهایی
 31مسافر دیگر در اولویت این
حکومت نیست .با اینحال ،شامری از
منایندگان مجلس دیروز از حکومت
انتقاد کرد و گفتند 31 ،شهروند این
رسزمین بیش از  40روز در چنگ

مسئول توزیع :روح اهلل مرادی
0776940454
0792919322

ربایندگان اند ،ولی حکومت مرصوف
کارهای اند که واقعاً رشمآور است.
عارف رحامنی ،مناینده مردم غزنی
در مجلس گفت ،باید نهادهای امنیتی
را بخواهیم و از آنان سوال کنیم،
 31مسافر کجا هستند و برای رهایی
آنان چه اقدام را کرده اند.او افزود،
نهادهای امنیتی باید در این زمینه پاسخ
شفاف دهد .نرصالله صادقی زاده نیلی
گفت ،مقامهای حکومتی برای رهایی
مسافران کمتوجهی کردهاند.
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برنامه همکاران خارجی
مطابق به تقویت بازار عیار شود
اطالعات روز :محمد ارشف غنی
رییس جمهور کشور گفت که
برنامههای همکاران بیناملللی باید
مطابق به تقویت بازار افغانستان
هامهنگ و عیار شود .ارشف غنی
در ادامه افزود ،همکاری کشورهای
کمک کننده به افغانستان،باید
قسمی تنظیم شود که بر اساس آن،
بخشهای خصوصی توامنند گردد.
او این اظهارات را دیروز در
نشستهای جداگانهای که در مورد
بررسی وضعیت زیربنایی به ویژه در
بخشهای زراعت و آبیاری،منابع
برشی از جمله معارف ،تحصیالت
عالی و صحت که در ارگ ریاست
جمهوری برگزار شده بود بیان کرده
است .در این دیدارها همکاران
بیناملللی و مسئوالن وزارتهای
مربوطه نیز حضور داشتهاند.
دفرت رسانههای ریاست جمهوری
با نرش خربنامهی اعالم کرد ،رئیس

جمهور تأمین امنیت پروژهها در
کشور را مسئولیت اساسی دولت
می داند در این زمینه با جدیت کار
میکند.
رییس جمهور در نشست بررسی
وضعیت زیربنایی گفت ،پروژهها باید
به برنامههای بزرگرت تبدیل شود تا از
آن نتایج خوبی داشته باشیم .ارشف
غنی در نشست بررسی منابع برشی،
روی کیفیت معارف ،تحصیالت عالی
و خدمات صحی تأکید کرده است .او
گفت ،رابطهی معارف و تحصیالت
عالی مطابق با نیازمندیهای افغانستان
هامهنگ شود.
ارشف غنی در بخش دیگر سخنانش
گفت ،مسئله تغذیه اطفال یکی از
مشکالت جدی است و باید به آن
رسیدگی شود .او در مورد برنامهای
گندم ،چگونگی حامیت از دهقانان
و ایجاد ذخایر سرتاتژیک نیز صحبت
کرده است.

