مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق
پس از این آخرین خبرهای افغانستان ،منطقه و جهان را بدون نیاز به
انترنت ،فقط در بدل  4افغانی در تلفنهای همراه تان دریافت کنید.
برای عضویت ۲۰ ،را به  ۳۰۰۰ارسال نمایید .درپایان هر سه ماه ،به
مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
شماره تماسwww.ufuqnews.com ۰۷۴۴۰۹۰۰۰۰ :
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پایان صد روز نخست کاری؛ ابتکار در «وعده» ،استبداد در «عمل»

دیروز صدمین روز کاری حکومت وحدت ملی به ریاست محمد اشرف غنی پایان یافت.
در هفتم میزان سال جاری شمسی ،محمد اشرف غنی به عنوان رییس جمهور جدید
افغانستان قسم یاد کرد و وعدههای زیادی برای اصالحات و حکومتداری خوب به
مردم افغانستان داد.
وعدههای او با اقدامات روزهای اول حکومتش؛ امضای توافقنامهی امنیتی با امریکا و
ناتو ،سرزدن به زندان پلچرخی و شماری از ادارههای دولتی و بازگشایی پروندهی کابل
بانک ،با استقبال زیاد شهروندان افغانستان روبهرو شد .اما دیری نپایید که قضاوتهای
خوشبینانهی مردم آرام آرام تغییر کرد و اکنون موافقان و رایدهندگان همسو با او از
عملکردهای حکومت وحدت ملی و بهویژه شخص رییس جمهو ر انتقاد دارند ،یا دستکم
نسبت به کارکرد او بیتفاوت اند.
ش وعدههای روشن و زمانمند به مردم داده بود.
اشرف غنی در زمان مبارزات انتخاباتیا 
از اینرو ،مردم انتظار داشتند که تکیه زدن او بر اریکهی قدرت ،منجر به تحقق عدهای از
وعدههایی شود که او در زمان مبارزات انتخاباتی به مردم داده بود .اما اینک...
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 100روز نخست؛
حکومتی پُرحرف
و کمعمل
 هادی صادقی
صد روز نخست حکومت وحدت ملی خاتمه یافت .این فصل
از عمر حکومت وحدت ملی که با روزهای امیدبخش از ایجاد
اصالحات و بهبود حکومتداری آغاز شده بود ،با روزهای
خستهکننده از انتظار معرفی کابینه و دیگر وعدههای پوشالی
رهبران حکومت وحدت ملی خاتمه مییابد 100 .روز پیش،
وقتی رییس جمهور غنی در سخنرانی روز تحلیفش وعدههای
همهپسند و دلنواز را لیست کرد و از ایجاد تغییر در کار و
زندگی مردم افغانستان سخن گفت ،با صدور فرمانهای
بلندباال برای اصالحات در بخشهای مختلف حکومتی
و با سر زدنهای ناگهانی به ادارههای مختلف و بازکردن
پروندههای بسیار ،از خود تصویر یک منجی را در ذهن مردم
افغانستان خلق کرد؛ اما اکنون این تصویر به قاب شکستهی
یک رییس جمهو ِر پرحرف و کمعمل و گرفتار در منجالب
سیاست بدل شده است .در این مدت رییس جمهور و رییس
اجرایی وعدههای زیادی دادند و پروندههای کاری متعددی
را باز کردند؛ اما اکنون کارهای کردهی هردو رهبر به کمتر از
شمار انگشتهای یک دست میرسند .از میان  110وعدهی
رهبران حکومت وحدت ملی که ثبت شده ،تنها چهار مورد
اجرایی شده ،برای  23مورد اقدام شده و بقیه در فراموشی
بهسر میبرند .برخی از وعدههای رییس جمهور از مهلتشان
گذشته و برخی حتا بیشتر از دو برابر از مهلت رسمیشان
میگذرد؛ اما هنوز هم در مورد آن اقدامی نشده است.
اکنون رییس جمهور غنی و حکومت وحدت ملی مصداق
آن تصویری نیستند که در روزهای نخست این فصل در
ذهن مردم افغانستان خلق گردیده بود .کاخ تصورات مردم
افغانستان از تحول و اصالحات در کشورشان ،اکنون
فروپاشیده و جایش را نگرانی ،ترس و ناامیدی از رهبران
جدید گرفته است .تا اینجا را حکومت وحدت ملی ضعیفتر
از حکومت قبلی و آشفتهتر از هر وقت دیگر ظاهر شده است.
با وجود تسجیل تقسیم قدرت در موافقتنامهی تشکیل
حکومت وحدت ملی ،هنوز هم رییس جمهور و رییس اجرایی
بر سر تقسیم کابینه و گزینش افراد در وزارتخانهها به تفاهم
نرسیده و دو رهبر هنوز از نخستین مرحلهی تشکیل حکومت
عبور نکردهاند.
هرچند رییس جمهور غنی در این مدت دست به اقدمات
پرسروصدا و بزرگی زد؛ اما عمال در آوردن اصالحات و
حکومتداری خوب کار مؤثری انجام داده نتوانست .دو
مشکل اساسی در حکومتداری آقای غنی وجود داشته
است .نخست ،بیشتر اقدامات و شعارهای وی عجوالنه،
احساساتی ،نمایشی و فوری بودند و کمتر به پشتوانهی
عملیاتی و تأثیرگذاری درازمدت آن توجه شد .سرزدنهای گاه
و ناگاه وی به ادارههای دولتی ،به پیکر خوابرفته و آغشته با
فساد ادارههای دولتی تلنگری وارد نکرد و فرمانهای پیهم
او به ادارههای زیردستش نیز وضعیت حکومتداری را بهبود
نبخشیدند.
دوم اینکه اقدامات وی ،خصوصا در تغییر و تبدیلیها و عزل
و نصبهای مقامهای دولتی ،ترجیحات سیاسی و تعلقات
قومی و تیمی بر رفتار رییس جمهور غلبه داشتند .آقای
غنی در نخستین روزهای قدرتش ادارهی امور و دبیرخانهی
شورای وزیران را یکجا کرد و تعدادی از مسئوالن قبلی
این ادارهی عریض و طویل را برکنار و چهرههای جدیدی
از درون تیمش را در آن معرفی کرد .کسانی که سالها در
بخشهای کلیدی این اداره کار کرده بودند ،یکشبه با حکم
رییس جمهور برکنار و فردایش کسان دیگری از اطرافیان
نزدیک رییس جمهور و اکثرا از یک قوم ،جایش را اشغال
کردند .این امر مردم را بهشدت نگران ساخت و خیلیها آن
را زنگ هشداری از فرایند تکقومی شدن حکومت تلقی
کردند .عملکرد رییس جمهور غنی نشان داد که تمام عزل
و نصبها برای آوردن اصالحات صورت نگرفته ،بلکه به
گونهی آشکار ترجیحات تیمی و سیاسی آقای غنی بر تصمیم
وی غلبه داشتهاند.
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اطالعات روز :با گذشت صد روز نخست
از تشکیل حکومت حدت ملی ،نهاد موسوم
به «صد روز» دیروز گزارشی را در مورد
عملکرد این حکومت به نشر رساند .در این
گزارش آمده است که حکومت وحدت ملی
نخست کاریاش ،از میان 110

در  100روز
وعدهی خود ،تنها  4وعدهی آن را اجرا کرده
است.
بر اساس این گزارش ،در حال حاضر 23
وعدهی دیگر حکومت وحدت ملی در حال
اجرا اند؛ اما  83وعدهی دیگر آن هنوز
دستنخورده باقی ماندهاند .نهاد «صد
روز» میگوید که از میان چهار دستآورد
ک آن،
حکومت وحدت ملی در این مدت ،ی 
در زمینهی صلح و امنیت و سه دستآورد
دیگر در زمینهی حکومتداری بوده است.
در گزارش این نهاد آمده است که حکومت
در این مدت هیچ دستآوردی در زمینههای
اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی نداشته است.
از میان  23وعدهی حکومت جدید که در

حال اجرا اند 4 ،وعدهی آن در زمینهی صلح
و تأمین امنیت 6 ،وعده در زمینهی اقتصاد،
 6وعده در بخش حکومتداری و  7وعدهی
دیگر در بخش اجتماعی-فرهنگی است.
حکومت وحدت ملی در روزهای اول کاری
خود پیشرفت خوبی داشت .این حکومت در
روز دوم کاری خود پیمان امنیتی با امریکا
و ناتو را امضا کرد و همچنان رییس جمهور
اشرف غنی در روز سوم کاریاش ،حکم
بازگشایی پروندهی کابل بانک را صادر
کرد .نهاد صد روز میگوید که فعالیتهای
حکومت جدید پس از روز چهارم رو به
کندی گذاشته است.
این نهاد دلیل احتمالی این کندی را
سفرهای خارجی سران حکومت وحدت ملی
به عربستان سعودی ،چین ،نیپال ،پاکستان،
بلجیم ،نشست لندن و همچنان رایزنی روی
تشکیل کابینهی جدید عنوان کرده است .با
گذشت صد روز از تشکیل حکومت وحدت
ملی ،هنوز کابینهی این حکومت معرفی

نشده است.
در این مدت همهی وزارتها ،ریاستهای
کلیدی و ادارههای والیتی از سوی
سرپرستان با صالحیتهای محدود اداره
شدهاند .در حالی که اعضای مجلس و
فعاالن مدنی تأکید دارند که سرپرستان
احساس مسئولیت نمیکنند و این مسئله
باعث افزایش مشکالت در عرصههای
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی شده است،
هنوز هم بهطور دقیق معلوم نیست کابینه
چه زمانی اعالم میشود؛ اما رییس اجرایی
دیروز در کابل گفت که در آیندهی نزدیک
به انتظار مردم پایان میدهیم.
او در دیدار با اعضای شوراهای والیتی ده
والیت کشور تأکید کرد که رییس جمهور
همهروزه با نامزدوزیران صحبت و تبادل
نظر میکند .رییس اجرایی افزود ،در آیندهی
نزدیککابینهای که از تمام مردم نمایندگی
کند ،معرفی میشود .او افزود که مشکالت
بهوجود آمده از تأخیر معرفی کابنیه را درک

میکند.
این چندمین بار است که حکومت جدید
برای معرفی کابینه به مردم وعده میدهد؛
اما هربار به تأخیر میافتد .پس از تشیکل
این حکومت قرار شد کابینهی آن تا  45روز
معرفی شود؛ اما با پایان این مهلت ،کابینه
معرفی نشد .به دنبال آن ،اشرف غنی قبل
از نشست لندن گفت که کابینه بین دو تا
چهار هفته اعالم میشود ،اما بازهم این
وعده عملی نشد.
پس از آن هیأت اداری و اعضای مجلس به
دلیل تأخیر معرفی کابینه با رییس اجرایی و
رییس جمهور بهطور جداگانه دیدار کردند.
رییس جمهور در دیدارش با اعضای هیأت
اداری و مجلس گفت که کابینه تا یک
هفتهی آینده معرفی میشود .این مهلت
رییس جمهور ،امروز پایان مییابد .دیده
شود که کابینه معرفی خواهد شد یا زمان
بیشتری را خواهد گرفت.

مجلس سنا :حکومت در مورد مذاکره با طالبان وضاحت دهد

اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس
سنا در نشست دیروز این مجلس گفتند
که سران حکومت وحدت ملی در مورد
گفتوگوهای صلح با طالبان وضاحت دهند.
آنان با تأکید افزودند که مجلس سنا و مردم
افغانستان از گفتوگوهای صلح با طالبان
استقبال و حمایت میکنند؛ اما این گفتوگوها
نباید پنهانی و بدون آگاهی مردم صورت
بگیرند.
اعضای مجلس سنا گفتند که حکومت در
مورد دیدار یک هیأت طالبان با مقامهای چین
معلومات نداده است .فضلهادی مسلمیار،
رییس این مجلس پس از انتقادهای تند
شماری از سناتوران گفت که از گفتوگوهای

صلح با طالبان در چین و کشورهای دیگر
استقبال میکنیم؛ اما مقامهای حکومت در
مورد گفتوگوهایشان با طالبان به مردم
وضاحت دهند.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که
هفتهی گذشته روزنامهی پاکستانى «دی
نیوز انترنشنل» گزارش داده بود که یک
هیأت بلندپایهی دفتر قطر طالبان به ریاست
قارى دین محمد ،در ماه نوامبر سال  2014به
چین سفر کرده و با مقامهاى چینى در مورد
افغانستان گفتوگو کرده است.
محمد اشرف غنى در سفرش به چین گفته
بود که چین نقش اساسی در تأمین صلح
افغانستان دارد .رییس جمهور پس از بازگشت

از چین در کابل گفت که به همکارى چین
طرحهاى تأمین صلح در منطقه را ساخته
است .اشرف غنی طالبان را مخالفان سیاسی
یاد میکند و از آنان همواره خواسته است که
راه صلح را در پیش گیرند.
اما مسئوالن شورای عالی صلح دیروز از
گفتوگوهای صلح با طالبان اظهار بیخبری
کردهاند .آنان گفتهاند که اگر چنین گفتوگوها
بین سران حکومت و طالبان صورت گیرد ،آن
را با مردم شریک میکنند .این در حالی است
که چندی پیش ایمل فیضی ،سخنگوی رییس
جمهور پیشین گفته بود که سفرهای طالبان
به چین از سوی استخبارات پاکستان تنظیم
شدهاند .به گفتهی او ،طالبان در ماه نوامبر

و قبل از آن به چین سفرهایی داشته و این
سفرها از سوى مسئوالن استخبارات پاکستان
تنظیم شدهاند .فیضی تأکید کرده بود که
مقامهای حکومت چین همواره رییس جمهور
را از این سفرها و مذاکرات آگاه کردهاند؛ اما
مخالف رسانهای شدن این سفرها بودهاند.
در همین حال ،شماری از فعاالن مدنی و
شهروندان کشور از سران حکومت وحدت
ملی خواستهاند که باید از گفتوگوهای صلح
با طالبان مردم را آگاه سازند و این روند را با
در نظرداشت منافع ملی پیش ببرند .آنان ابراز
ی
نگرانی کردهاند که در چنین گفتوگوها 
پشت پرده ،دستآوردهای  13ساله نایده
گرفتهنشوند.

عملیات نیروهای امنیتی علیه طالبان در هفت والیت

اطالعات روز :وزارت داخله اعالم کرد
که در عملیات مشترک نیروهای امنیتی
در هفت والیت کشور نزدیک به  20طالب
کشته و زخمی شدند .در خبرنامهی ارسالی
دفتر رسانههای این وزارت به روزنامهی
اطالعات روز آمده است که این عملیات
در مربوطات والیتهای ننگرهار ،تخار،
قندهار ،میدانوردک ،خوست ،پکتیکا و فراه

راهاندازی شده است.
بر اساس این خبرنامه ،این عملیات به
همکاری نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی
راهاندازی شده بود که در آن در حدود 11
شورشی طالب کشته و  ۷تن دیگر آنان
زخمی شدهاند .در این خبرنامه آمده است
که در این عملیات حدود  ۱۰شورشی دیگر
از سوی نیروهای امنیتی کشور بازداشت

شدهاند.
این عملیات به هدف پاکسازی بعضی از
مناطق کشور از وجود هراسافگنان طالب و
تأمین امنیت هفت والیت یادشده راهاندازی
شده است .در این عملیات مقداری جنگافزار
سبک و سنگین نیز بهدست نیروهای امنیتی
کشور افتاده است .اما در خبرنامهی وزارت
داخله از تلفات نیروهای امنیتی در این

عملیات جزئیات داده نشده است.
در بخش دیگر خبرنامهی این وزارت آمده
است که نیروهای پولیس ملی در یک
اقدام دیگر ،یک حلقه ماین را از مربوطات
والیت غزنی کشف و خنثا کردهاند .بر اساس
این خبرنامه ،این ماین بهتازگی از سوی
شورشیان طالب به منظور اعمال تخریبی و
تروریستی جاسازی شده بود.

تحصن خانوادههای قربانیان حمله به یک مراسم عروسی پایان یافت

اطالعات روز :تحصن یک هفتهای
خانوادههای قربانیان شلیک هاوان به یک
مراسم عروسی در والیت هلمند ،دیروز
پس از موافقت حکومت برای رسیدگی به
خواستهایشان ،پایان یافته است .محمد
نعیم بلوچ ،سرپرست والیت هلمند گفته
است که خواست اصلی تحصن کنندگان،
پیگرد قانونی عامالن این حمله بود که این

خواست آنان برآورده شده است .شامگاه روز
چهارشنبه هفتهی گذشته حین درگیری بین
نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی سنگین
والیت هلمند ،بر اشراککنندگان یک محل
عروسی شلیک هوایی صورت گرفت که بر اثر
آن  28تن کشته و  70تن دیگر زخمی شدند.
مقامهای امنیتی در هلمند گفته بودند که این
حمله از یکی از پاسگاههای امنیتی انجام شده

است .بهدنبال این حادثه ،خانوادههای قربانیان
در برابر ساختمان والیت هلمند گردهمآیی
اعتراضی کردند و خواستار بازداشت و پیگرد
قانونی عامالن این رویداد شدند .سپس یک
هیأت حقیقتیاب از سوی محمد اشرف غنی،
رییس جمهور کشور ،شامل اعضای ارتش،
پولیس ،سنا و مقامهای محلی ،برای بررسی
این قضیه توظیف شد .مقامهای امنیتی هلمند

چند روز بعد اعالم کردند که دو سرباز اردوی
ملی در پیوند به این رویداد بازداشت شده و
اکنون تحقیقات از این افراد در مورد چگونگی
حمله جریان دارد .با این حال ،سرپرست
والیت هلمند گفت که معترضان خواستار
توجه رییس جمهور و رییس اجرایی برای
رسیدگی به پروندهی شلیک خمپاره به مراسم
عروسی در ولسوالی سنگین هستند.

رییس جمهور اعتبارنامهی سفیر جدید امریکا در کابل را پذیرفت

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور اعتبارنامهی پیتر مایکل مکینلی،
سفیر جدید امریکا در کابل را در مراسمی
پذیرفت .دفتر رسانههای ریاست جمهوری
دیروز با نشر خبرنام های اعالم کرد که در
این مراسم عاطف مل ،سرپرست وزارت امور
خارجهی کشور نیز حضور داشت.
بر اساس این خبرنامه ،پس از این مراسم
اشرف غنی با مایکل مکینلی در مورد گسترش

روابط کابل و واشنگتن گفتوگو کردند .در
همین حال ،مکینلی گفته است که در زمان
مأموریت خود در افغانستان ،بر گسترش روابط و
همکاریهای دوجانبه تالش میکند .مکینلی از
دیپلماتهای سابقهدار امریکا است.
او پیش از ای ن به عنوان سفیر امریکا در دو
کشور امریکای جنوبی (کلمبیا و پیرو) اجرای
وظیفه کرده است .مکینلی از سال  ۲۰۱۳تا ختم
مأموریت جیمز کنینگهام ،سفیر سابق امریکا

در کابل ،به عنوان معاون کنینگهام نیز اجرا 
ی
وظیفه کرده است .مکینلی دیروز در یک وقت
حساس کارش را به عنوان سفیر امریکا در کابل
آغاز کرد.
چند روز پیش مأمورت جنگی نیروهای امریکا
در کشور پایان یافت و مأموریت آموزشی و
مشورهدهی آنان برای نیروهای امنیتی آغاز شد.
در این مأموریت حدود  12تا  13هزار نیروهای
خارجی در کشور حضور خواهند داشت .امریکا

اعالم کرده است که پس از پایان سال 2016
تمام نیروهایش را از افغانستان خارج میکند .اما
اشرف غنی ،رییس جمهور کشور سه روز پیش
به یک شبکهی امریکایی گفته بود که زمان
نهایی خروج نیروهای امریکا از افغانستان نیاز
به بازرسی دارد .ولی سخنگوی کاخ سفید دیروز
در واشنگتن به خبرنگاران گفت که باراک اوباما
در اين مورد حرفهاى واضح داشته و استراتژى
وی در مورد افغانستان روشن است.
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دیروز صدمین روز کاری حکومت وحدت ملی به
ریاست محمد اشرف غنی پایان یافت .در هفتم میزان
سال جاری شمسی ،محمد اشرف غنی به عنوان رییس
جمهور جدید افغانستان قسم یاد کرد و وعدههای
زیادی برای اصالحات و حکومتداری خوب به مردم
افغانستان داد.
وعدههای او با اقدامات روزهای اول حکومتش؛ امضای
توافقنامهی امنیتی با امریکا و ناتو ،سرزدن به زندان
پلچرخی و شماری از ادارههای دولتی و بازگشایی
پروندهی کابل بانک ،با استقبال زیاد شهروندان
افغانستان روبهرو شد .اما دیری نپایید که قضاوتهای
خوشبینانهی مردم آرام آرام تغییر کرد و اکنون موافقان
و رایدهندگان همسو با او از عملکردهای حکومت
وحدت ملی و بهویژه شخص رییس جمهو ر انتقاد دارند،
یا دستکم نسبت به کارکرد او بیتفاوت اند.
اشرف غنی در زمان مبارزات انتخاباتیاش وعدههای
روشن و زمانمند به مردم داده بود .از اینرو ،مردم
انتظار داشتند که تکیه زدن او بر اریکهی قدرت،
منجر به تحقق عدهای از وعدههایی شود که او در
زمان مبارزات انتخاباتی به مردم داده بود .اما اینک در
پایان صد روز نخست کاری اشرف غنی ،نه تنها که آن
وعدههای شیک تحقق نیافته ،بلکه نگاه مردم نسبت
به انگیزههای کاری و نحوهی مواجههی او با قدرت نیز
تغییر کرده است.
اشرف غنی مردم را امیدوار کرده بود به اینکه اگر او به
قدرت برسد ،فساد کاهش خواهد یافت و حاکمیت قانون
و شایستهساالری تحقق خواهد یافت .اما در همان
روزهای نخست کاری او ،شماری از رییسان ادارهی
امور بدون هیچ دلیلی برکنار شدند و جم ِع دیگری
بهجایشان منصوب شدند .اشرف غنی وعده داده بود
که شایستهساالری میآورد و از قانون پیروی میکند؛
اما توضیح نداد که چرا آنها برکنار شدند و چگونه و
بر اساس کدام قانون افراد جدید استخدام شدند .اشرف
غنی وعده داده بود که ادارهی امور را منحل میکند؛
اما نگفت که چرا ادارهی امور را قدرتمندتر کرد .اشرف
غنی وعده داده بود که ادارههای موازی را از بین
میبرد؛ اما برای این موارد توضیح نداد:
 -1با وجود کمیسیون اصالحات اداری و ارگانهای
محل و چند نهاد دیگر ،چرا نمایندهی تاماالختیار در
امور حکومتداری خوب منصوب کرد؟

رحمتاهلل ارشاد

و اما چیزی که نگرانکنندهتر است ،این پندار اشرف غنی استکه «او» دانای کل
امور است .اشرف غنی در صد روز نخست کاریاش ،بیباکانه دست به برکناری و
استخدام و ایجاد اداره زده است .او حتا در ریزترین مسایل کاری که کار رییس
ت و بدتر از همه اینکه او این همه اقدامات
جمهور نیست ،خود را درگیر کرده اس 
را با این انگیزه انجام میدهد که فکر میکند ،کسی داناتر و کارفهمتر از او
نیست .او بیباکانه به سمت اتوکراسی (یکهساالری) پیش میرود .او رای و نظرش
را قابل احترام و بدون تفسیر و نقد میداند .مشورهپذیر نیست و در تصامیمش به
تنهایی رای میدهد .اینگونه قدم برداشتن و اصالح کردن ،یکی از پیامدهایش
تقویت استبداد در عرصههای عمومی و تصمیمگیری است .اتوکراسی غنی منجر
به استبداد خواهد شد .این خطرناکترین پنداشت از حکومتداری و بدترین
رویه برای اصالحات است.
 -2با وجود اینکه وزارت امور خارجه فعال است
و تشکیالت گسترده دارد ،چرا باید اکلیل حکیمی را
نمایندهی تاماالختیار رییس جمهور در امور روابط
بینالمللی مقرر کرد؟ (ضمن اینکه سفیر افغانستان در
امریکا نیز هست).
 -3چرا شاکر کارگر را با وجود وزارت امور خارجه
و سفارتخانههای افغانستان ،نمایندهی ویژه در امور
آسیای میانه مقرر کرد؟
اشرف غنی وعده داده بود که در  45روز کاری کابینهاش
را تکمیل خواهد کرد؛ اما نه تنها که کابینه معرفی نشد،
بلکه وزیران را سرپرست و سپس برکنار و بعدش
معینهای وزارتخانهها را بر اساس سلیقههای شخصی
سرپرست تعیین کرد .قانون سرپرستی مشخص کرده
است که پس از وزیر ،کدام معین سرپرست میشود.
اما غنی این قانون را تطبیق نکر د و بدتر از همه اینکه
پس از صد روز نخست کاری حکومت ،هنوز هم کابینه
معرفی نشده و معلوم نیست که تا تکمیل کابینه چند
روز دیگر خواهد گذشت.
از اینرو ،صد روز نخست کاری حکومت وحدت
ملی ،در مقایسه با وعدههای کالن و امیدواریهای
بسیار ،غمانگیز و ناامیدکننده است .اکنون پس از
صد روز نخست کاری حکومت وحدت ملی ،نه تنها
امیدواریهای مردم برای اصالحات و تحول کاهش
یافته ،بلکه ناامنیها و بیکاریها ،مردم را با وحشت
مواجه کردهاند .در کنار آن اکنون رییس جمهور و
رییس اجرایی نیز پی بردهاند که حکومتداری و تحقق
اصالحات و تحول و تغییر نه به آن آسانی است که

آنها وعده داده بودند.
و اما چیزی که نگرانکنندهتر است ،این پندار اشرف
غنی استکه «او» دانای کل امور است .اشرف غنی در
صد روز نخست کاریاش ،بیباکانه دست به برکناری
و استخدام و ایجاد اداره زده است .او حتا در ریزترین
مسایل کاری که کار رییس جمهور نیست ،خود را درگیر
کرده است و بدتر از همه اینکه او این همه اقدامات
را با این انگیزه انجام میدهد که فکر میکند ،کسی
داناتر و کارفهمتر از او نیست .او بیباکانه به سمت
اتوکراسی (یکهساالری) پیش میرود .او رای و نظرش
را قابل احترام و بدون تفسیر و نقد میداند .مشورهپذیر
نیست و در تصامیمش به تنهایی رای میدهد .اینگونه
قدم برداشتن و اصالح کردن ،یکی از پیامدهایش
تقویت استبداد در عرصههای عمومی و تصمیمگیری
است .اتوکراسی غنی منجر به استبداد خواهد شد .این
خطرناکترین پنداشت از حکومتداری و بدترین رویه
برای اصالحات است.
رای مردم ،مهمتر از رای یک فرد است .در رای
جمعی و تصمیم گروهی ،احتمال اشتباه کمتر است.
اما رای فردی (اتوکراسی) ،خطاپذیرتر از رای جمعی
(مردمساالری) است.
لذا حاال که پایان صد روز نخست کاری حکومت
وحدت ملی فقط با یک کار مهم (امضای توافقنامهی
امنیتی با امریکا و ناتو) به پایان رسیده و هنوز کابینهی
حکومت مشخص نیست ،پنج سال آیندهی حکومت با
پرسشهای جدی مواجه است .و مهمتر از همه اینکه
نگرانی از برگشت یک استبداد هر روز بیشتر میشود.

دزدها متخصص میشوند!
درها بازند ،سگها بسته
دزدها متخصص میشوند
حرف از صد روز نخست نیست،
مسئله چارچوب بنیادین و سست است

چارچوبی که قیمت خراب میکند
سگها دستبردار نیستند
شبها بدتر از سگها ،به فردا نمیرسند
کاش برق منظم بود!
شهر آبستن یک خواب سیاسی است ،بلی!
چه کسی همبسترش بوده ،نمیدانم من
شایعه است که یوسفی شدیداً مختار
شایعه است دیگر اما،
درهای آن زمان بسته بوده
سگها از بند خویش آزاد
دزدها ناپخته
چه کسی زور خدا را دارد؟
من نمیدانم و تأکید میکنم که من نمیدانم!
درها باز اند ،هوا یخبسته
طالبی تأکید دارد که هوا یخ بسته
این همان سازیست که از مجرای صلح میآید؟
یا که باد مغز پرفکر جهان من و توست؟
یا که آواز سقوط
مثل تعداد صفحات درون فیسبوک
که به شیخ،
که به نفرهای اول و دوم
که به صاحب پالن نیک و شوم
که به بادار بدون شاخ و ُدم
که به یک دلقک بازار منسوب است؟
من به پندار رییس جمهور خویش شک دارم
طی یک چارچوب بنیادین
او هنوز از بند خویش آزاد نیست
او ضعیف و خام است ،آباد نیست
من به او مشکوکم
بگذریم از او که صد روز نخستش نیست حرف
نیست حرف؟!
نه که نیست! مسئله چارچوب بنیادین اوست!
گفته بودم شهر آبستن است
ماه از نهم گذشته ،وقت زاییدن است
طفل او را کابینه خواهند خواند
گر سر فرصت نزاید مادر این ارجمند
داکتری باید قابل
تا که بگشاید گره از حال این باطل
هرچه عاجل
ن کری همان داکتر پیش از صد روز
ورنه جا 
باز خواهد آمد و نسخهی زاییدن را
طبق آمار دموکراسی خود خواهد نوشت
باز درها باز و سگها همچنان در بند اند
باز مردم شاهد نیرنگ و یک ترفند اند
باز آخ ِر جواب این شیوخ هرچند اند
باز آخرهای این اول ،غریق گند اند
یک جهان پر ز درد
چهرههای سخت زرد
و مریضانی که برداشته علم از گور مرد
باز درها باز و سگها همچنان در بند اند
آب ما دریا نخواهد شد ،قسم خورده به آب
دست به خودارضایی برده ،آبهای پرحباب
ای دریغ از یک جاللت یک فراخرویمآب!
دزدها متخصص میشوند!
آنچه را خواندید ،یک اعالن بازهرگانی بود!
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افغانستاندرنگاه

امنیت در افغانستان؛
نتایج سال  2014چه بود؟

آغاز تالش رییس جمهور

برای اصالح حکومت محلی

نیکیتامندکویچ،
کارشناس مرکز مطالعات افغانستان معاصر
منبع:افغانستان.رو

بخش چهارم

راهحل کلی برای مواجهه با مشکل مخالفان مسلح از طریق سیاستهای
دوگانه و نه بر اساس یک موضع محکم ،برای مردم افغانستان موضوع جدیدی
نیست .چنین رویکردی را حزب دموکراتیک خلق افغانستان (Народно-
 )демократическая партия Афганистанаدر اواخر دههی
 80آغاز کرد؛ به عنوان مثال ،میتوان از فعالیتهای سیاسی جنرال عبدالرشید
دوستم -معاون فعلی رییس جمهور -نام برد .مشکل این تاکتیک در اینجاست
ت به برخی از نهادهای دولتی اجازه میدهد تا نخبگان نظامی را
که در درازمد 
به جلو بتازاند؛ آنهایی که در بسیاری از مناطق ،قدرت واقعی را در دست دارند.
شماری از کارشناسان از همین اکنون پیشبینیهایشان را شروع کردهاند .گویا
اینکه فضای وحدت سیاسی فرومیپاشد و جایش را به ترسیم مرزهای قومی،
سیاسییا «خودمختاری» میدهد.
نهایت ًا بهخاطر باید سپرد که اربکی برای حل مسایل عمدهی امنیتی بسیاری از
مناطق کشور ،نقش برجسته دارد .همانطور که در سطور باال هم اشاره شد،
اربکی (نیروهای محلی) در شرایط اضطراری ،مثل حمالت شدید مخالفان مسلح،
به کمک و حمایت نیروهای دولتی و پولیسهای ویژه نیاز اساسی دارد .در غیر این
صورت ،همان وضعیتی که در جوزجان اتفاق افتاد ،تکرار خواهد شد -جایی که
طالبان شماری از اقوام ترکمن را به دفاع از خود مجبور کردند و حتا این درگیری تا
مرزهای رسمی جمهوری ترکمنستان هم کشیده شد .این شبهنظامیان ،در والیت
فاریاب نیز حمالتی را انجام دادند و این جنگجویان مخالف دولت ،حتا اعالم
کردند که یک اردوگاه ثابت آموزشی را نیز در این منطقه تأسیس میکنند؛ اما در
این اینجا نمیتوانیم رد کنیم که این گزارشها فقط یکنوع تبلیغات ساده است.
اوضاع اجتماعی
انالیزه کردن وضعیت در سطوح ملی ما را وادار میکند که اعتراف کنیم ،با وجود
برگزاری یک دوره انتخابات گذشته ،اما توازن قدرت چندان تغییر نکرده است.
هیچ شواهدی دال بر اینکه در افغانستان مخالفان مسلح دولت از سوی مردم این
کشور حمایت میشوند ،وجود ندارند .شواهد نشان میدهند که در سال ،2014
احتما ًال تنها  32درصد از مردم افغانستان ،به روشهای مختلف با طالبان ارتباط
داشتهاند (برخالف آنچه که در سال  35 ،2013درصد گزارش شده بود) و کسانی
هم که در حمایت از طالبان متهم هستند ،اغلب روستاییانی هستند که در سطح
پایینی از سواد و دانش بهسر میبرند .سطح باالیی حمایت از جنگجویان مخالف
دولت بیشتر در مناطقی دیده میشود که تحت کنترول طالبان قرار دارند؛ اما
این واقعیت نیز وجود دارد که ممکن است این حمایت ،از سر اجبار و زیر فشار
و ترس باشد.
عالوه براین ،فرضیهی مهم دیگر عبارت از این است که بخشی از این حمایتها،
تنها حمایتهای زبانی اند و این نوع موضع بیشتر به دلیل این است که افغانها
از این طریق میخواهند نارضایتی خود را از حضور نیروهای خارجی و تا حدی از
دولت فعلی ،ابراز کنند .برخی از نظرسنجیها نیز نشان میدهند که تنها  7درصد از
افغانها ترجیح میدهند شهریا روستاهایشان زیر کنترول طالبان قرار داشته باشد
(در والیتهای جنوبی افغانستان ،فقط  27درصد مردم به حضور طالبان متمایل
اند؛ اما این نیز سطح خیلی پایین از «حمایت رسمی» مخالفان مسلح است).
با وجود یکنوع درگیری و مشاجرات تلخ میان عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی در
زمان جدولبندی نتایج انتخابات ،اما ائتالف و مشروعیت فعلی بر بحران غلبه کرد
و فرصت موجود میتواند اطمینان و وفاداری مردم را در حمایت از سیستم سیاسی
موجود ،کسب کند.
با وجود این اما در پسمنظر چنین ائتالفی ،اختالفات سیاسی سنتی افغانستان سر
جای خود باقی خواهند ماند .اخص ًا اینکه چالشهای اخالقی در بخش نیروهای
امنیتی و واحدهای نظامی میتوانند عواملی برای حفظ کتلهی اپوزیسیون باشند.
در ماه آگست سال  ،2014در اثر یک حملهی خودی ،جنرالهارولد گرین -دارای
عالیترین رتبهی نظامی ایاالت متحدهی امریکا از زمان جنگ ویتنام -کشته شد.
مشکل در اینجاست که روحیهی کلی اردوی ملی افغانستان با سیاست وصل
نشده است .چنین مشکالتی بهطور طبیعی در سطح باالیی قرار دارد .طبق شواهد،
در سالهای گذشته در حدود  4تا  7هزار (از مجموع تخمینی  180هزار) نفر بهطور
غیرمجاز در صفوف نظامیان افغان داخل شدهاند و با این حال ،این احتمال نیز
وجود دارد که در حال حاضر نیز چنین چیزی وجود دارد .عالوه براین ،موارد زیادی
ثبت شدهاند که نشان میدهند ،نه تنها سربازان ،بلکه حتا در میان افسرانی که
در خارج از کشور تحت آموزش قرار دارند ،روحیهی فرار وجود دارد .سال گذشته
[ ]2014از یک پایگاه نظامی در ماساچوست (ایاالت متحدهی امریکا) سه سرباز
افغان که برای آموزش رفته بودند ،پا به فرار گذاشتند که بعداً توسط پولیسهای
سرمرزی کانادا ،دستگیر شدند.
البته موارد ترک و فراریا هم تسلیم داوطلبانه به نیروهای مسلح مخالف دولت در
میان نظامیان افغانستان ،پدیدهی تازهای نیست؛ اما موارد یادشده برای عدهای از
نیروهای رسمی دولت ،بهوضوح نشان میدهد که عدم اعتبار از پرستیژ نظامی در
میان افغانها ،عامل اساسی چنین روندی است.

رییس جمهور غنی آزمایشگاهی را برای تالشهایش در
زمینهی اصالح حکومتهای محلی افغانستان در والیت
شمالی قندوز یافته است؛ جایی که از افزایش شورش،
توگذار ملیشهها به ستوه
تجارت پررونق مواد مخدر و گش 
آمده است .از زمانی که آقای غنی سه ماه قبل قدرت را به
دست گرفت ،حکومت شکنندهی ائتالفیاش نتوانسته است
در مورد تشکیل یک کابینه به توافق برسد .اما کشمکشهای
داخلی در کابل نتوانسته است حکومت جدید را از آزمایش
سیاستی به هدف ایجاد خطوط واضحتر مسئولیتهای امنیتی
در والیتهای افغانستان ،که از قندر آغاز شده است ،بازدارد.
اخیرا رییس جمهور افغانستان تمام مقامهای بلندرتبه را در
این والیت ،در مرز با تاجکستان ،برکنار کرده و یک گروه
دست نشاندهاش را جاگزین آنها تعیین کرده است .محمد
عمر صافی ،در اولین روز کاریاش به عنوان والی جدید گفت
که وظیفهی پرچالش و سختی دارد .آقای صافی که کاله
خطخطی ابریشمی بر سر داشت ،چیزی که در افغانستان
نشان مقامهای حکومتی است ،گفت« :قندوز در حال حاضر
شدیدا ناامن است»« .در اکثر مناطق ،حکومت کنترولی
ندارد».
طالبان در جریان فصل جنگ در تابستان گذشته به شهر
قندوز ،مرکز این والیت ،نزدیک شدند و مقامهای افغان و
مردم محل میگویند ،اکنون به شکل مؤثر آن را محاصره
کردهاند .شورشیان هیچ یک از مرکزهای ولسوالیها را در

کنترول ندارند؛ اما حومههای وسیعی از والیتها را کنترول
میکنند.
گروههای مسلح غیرقانونی وفادار به کارگزاران محلی قدرت
نیز تهدیدی به امنیت اند .این ملیشهها که ابتدا در سال
 2008برای مقابله با شورشیان طالب توسط کابل حمایت
شدند ،اکنون از کنترول حکومت خارج اند و رفتارهای
غرضآلود آنها مردم محل را از حکومت بیگانه کرده است.
یک بزرگ قومی در قندز که نخواست از او نامی برده شود،
گفت« :خلع سالح این ملیشهها باید اولویت اصلی حکومت
جدید در قندوز باشد»« .بهخاطر آنهاست که مردم به طالبان
میپیوندند».
والیهای افغانستان میتوانند به درخواست رییس جمهور
تعیین یا برکنار شوند .در گذشته ،آنها حق رسمی در
تعیین مقامهای بلندپایهی امنیتی در والیتها ،که به وزارت
مربوطهیشان در کابل گزارش میدهند ،را نداشتند .آقای
غنی این را در قندوز تغییر داد ،جایی که به گفتهی مقامهای
افغان ،او با مشوره با آقای صافی از رهبری امنیتی جدید و
دادستان این والیت مصاحبه گرفته و آنها را انتخاب کرده
است .متین بیک ،سرپرست ادارهی مستقل ارگان محل این
والیت گفت« :والی نمایندهی دولت و رییس جمهور است .او
فرمانده کل والیت است– پیام این است» .مقامها میگویند
که رییس جمهور میخواهد این طرحش را در والیتهای
دیگر در سرتاسر افغانستان عملی کند ،والیتهایی چون
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بادغیس ،هلمند ،غزنی و ننگرهار.
قندوز تنها جایی نیست که حکومت جدید در حکومتهای
محلی آن دگرگونی اساسی آورده است .ماه گذشته ،آقای
غنی با استناد به ناامنی و فساد گسترده ،تمام فرماندهان
پولیس ولسوالیها ،اکثریت ولسوالها ،دادستان کل والیت
و دیگر مقامهای ارشد را در والیت غربی هرات برکنار کرد.
او تاکنون یک تیم دایمی جدید را در آنجا به کار نگماشته
است .آقای غنی در آن زمان در هرات گفت« :در ظاهر،
هرات والیت باثباتی به نظر میرسد؛ اما آتشفشانی منتظر
فوران است»« .از حاال به بعد ،ما تحمل فساد را نداریم».
همه با این موافق نیست که برکنار کردن مقامها امنیت را
بهبود میبخشد .سید فضلاهلل وحیدی ،والی تازه برکنارشدهی
ت گفت که آقای غنی شاید خیلی تند حرکت کرده و
هرا 
عمیقترشدن بیثباتی در هرات را خطر کرده باشد .وی گفت:
«اکنون والیای وجود ندارد .تعداد زیادی از رییسان ریاستها
برکنار شدهاند و من نگران امنیتم؛ چون فرماندهان پولیس
ولسوالیها نیز برکنار شدهاند»« .دشمن قبال نیز دورادور
برخی از ولسوالیها بودند و حاال آنها نزدیکتر خواهند شد».
در قندوز که نگرانی مشابهی وجود دارد ،حکومت جدید قصد
دارد نیروهای بیشتری به  3500پولیس و  800سرباز این
والیت ضمیمه کند و آقای صافی میگوید که در حال حاضر
تعداد نیروهای پولیس و اردوی ملی در این والیت برای
دفع حمالت طالبان و گروههای مسلح غیرقانونی بسیار کم
است .آقای صافی در جریان سه ماه تصدیاش ،بهدنبال تقلید
سبک رهبری سختگیرانهی رییسش در کابل بوده است و به
شکل غیرمنتظره از ادارههای حکومتی دیدار کرده و حاضری
را بررسی میکند .وقتی او دریافت که فقط چهار تن از هشت
داکتر در یک شفاخانهی والیتی در وظیف هیشان حاضر اند،
شکایتی را به وزارت صحت عامه فرستاد .آقای صافی گفت
که موارد مظنون فساد در ادارات حکومتی را به مقامهای
قضایی ارجاع کرده است و هدف بعدیاش ادارهی گمرک
است؛ جایی که به گفتهی او فساد «یک مشکل بزرگ»
است .اما در نبود کابینهای در کابل که از او حمایت کند،
آنچه را که آقای صافی میتواند انجام دهد ،محدود است.
آقای صافی گفت« :رهبران بانفوذ در قندوز توسط افراد مهم
در کابل حمایت میشوند .اگر ما بخواهیم اقدامات انضباطی
روی دست بگیریم ،آنها شکایت میکنند»« .من از برخی
از بزرگان بانفوذ از کابل تماس دریافت کردم؛ اما به آنان
اهمیت نمیدهم».

نویسنده :جیمز استاوریدیس،
رییس دانشکدهی فلیچر (حقوق و
دیپلماسی) در دانشگاه تفتس
منبع :فارین پالیسی
برگردان :جواد زاولستانی

در سال  1842ارتش بریتانیا شاید متحمل ویرانکنندهترین
شکست در تاریخ شد .جنرال الفنستون در سرمای زمستان
با بیست هزار سرباز بریتانیایی ،خانوادههای آنها و دیگر
همراهانشان با حالت زاری از کابل عقبنشینی کردند و
میخواستند از راه کوهها خود را نخست به جاللآباد و سپس
به هند برسانند .پس از آغاز یک شورش در کابل ،به آنان
وعده داده شده بود که راه برگشت برای آنان امن خواهد
بود .اما در مسیر راه قتل عام شدند :مشهور است که تنها
داکتر ویلیام برایدن خود را به جاللآباد رساند تا داستان این
شکست را بیان کند .یک سده پیش ،شکست در افغانستان
چنین معنایی داشت.
با وجود تمام تصویرسازیهای خیالی در دو هفتهی گذشته
در بارهی سرنوشت تاریک افغانستان پس از پایان مأموریت
رزمی ناتو و بستهشدن پایگاههای رزمیاش در افغانستان،
داستان امروز متفاوت است .با آنکه حملهها در پایتخت و
دیگر بخشهای کشور افزایش یافته ،احتمال اینکه نیروهای
امنیتی افغانستان بتوانند شورش طالبان را کنترول کنند ،بیش
از هر زمانی قوت گرفته است .نیروهای امنیتی افغانستان
توسط 15000سرباز ائتالف از  42کشور (با گذشت زمان
شاید بیشتر شوند) حمایت میشوند.
این دیدگاه تکراری که طالبان سوار بر تویوتاهایشان

بهراحتی وارد کابل خواهند شد ،محتمل به نظر نمیرسد.
احتمال دارد این جنگ افغانستان تا مدتی دوام یابد؛ اما با
امیدواری میتوان گفت که پایان این جنگ با جنگ افغانستان
با بریتانیا و شوروی در قرن گذشته متفاوت خواهد بود.
کلید رسیدن به یک نتیجهی منطقی موفقانه به سه چیز
وابسته خواهد بود :نخست ،به عزم مردم افغانستان به تداوم
و حفظ دستآوردهایشان در عرصههای آموزش ،صحت،
حقوق زنان و رفاهی که آنان در یک دههی گذشته به آن
دست یافتهاند؛ دوم ،به کمکهای مالی جامعهی بینالمللی،
بهویژه حمایت از نیروهای امنیتی ملی افغانستان؛ و سوم ،به
رهبری سیاسی رییس جمهور اشرف غنی و رییس اجرائیه
(اساسا نخستوزیر) عبداهلل عبداهلل .برای ارزیابی واقعبینانه،
به تمام سه مورد ذکرشده نگاهی میاندازیم تا دریابیم که
وضعیت با آنچه در سرخط رسانهها جای میگیرد ،متفاوت
است.

نخست ،دستآوردها در بهبود کیفیت زندگی مردم افغانستان
واقعی و قابل توجه است.
سطح متوسط عمر از  42سال به  62سال رسیده است .این
دستآور د در یک دهه بلندترین نمونهی ثبت شده توسط
ملل متحد است .میزان مرگومیر مادران و نوزادان پایین
آمده و دسترسی به خدمات صحی از ده درصد به  65درصد
رسیده است .پیش از حملهی ایاالت متحده بر افغانستان،
کمتر از یک میلیون پسر به مکتب میرفتند؛ اما امروز نزدیک
به  7ملیون کودک به مکتب میروند و  40درصد آنان را
دختران تشکیل میدهند .در نتیجه ،میزان باسوادان خیلی زود
افزایش مییابد و امروز جوانان افغانستان در داخل و بیرون از
کشورشان در دانشگاهها درس میخوانند .نظرسنجی تازهی
جامعهی آسیا ( )Asia Societyدریافته است که بیشتر
از  60درصد مردم افغانستان فکر میکنند که کشور شان در
ادامه در صفحه 5
مسیر درستی در حرکت است...
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گسترش قلمرو جغرافیایی
به شیوهی غیرمعمول
منبع :پایگاه انترنتی « ،»IRINصفحهی فرانسوی
برگردان :نسیم ابراهیمی

فاصله میان افغانستان و ازبکستان ،سال به سال افزوده میشود .وضعیت کودکان مکتب آریق ایاق
( )Arigh Ayaghرا که در نزدیکی مرز ،در خاک افغانستان قرار دارد ،هیچکسی بهخوبی نمیداند.
این مکتب که در سه کیلومتری دریای آمو در امتداد مرزی این دو کشور آسیای میانه موقعیت دارد ،در سال
 2007ساخته شده است .بخش اعظم هزینهی مالی آن توسط برنامهی همبستگی ملی که از سوی بانک
جهانی تأمین میشد ،پرداخت شده است.
از این هزینهی مالی ،فقط یک دامنهی دیوار باقی مانده است که در کنار یک درهی عمیق ساخته شده
است .دو نوجوان ،در سایهی این دیوار نشستهاند و به موج آبهایی که زمین را میکاود ،چشم دوختهاند.
در جریان یک دههی اخیر ،آب دریای آمو تقریبا  500متر در خاک افغانستان به پیش رفته است ،یک
قسمت وسیع از خاک افغانستان را این آبها پوشانده است و صدها خانواده را نیز بیسرپناه ساخته است.
در حالیکه مرز رسمی میان افغانستان و ازبکستان از وسط همین دریا میگذرد؛ اما ازبکستان مدعی صدها
کیلومتر خاک افغانستاناست.
در مکتب آریق ایاق ( )Arigh Ayaghبه تعداد  200پسربچه مصروف آموزش بودند .هم اکنون آنها
در مکتب دخترانه درس میخوانند .در این ساختمان ،بهشمول این دانشآموزان بیجا شده ،در مجموع 500
دانشآموز مصروف آموزش هستند .این مکتب فقط در چند متری رودخانه قرار دارد ،ولی فرسایش زمین
از اثر امواج آب ،همچنان ادامه دارد.
برگشت به مبدا
باشندگان این منطقه بهخاطر تغییر اقلیمی و یک جنگ سرد که در جهان کمتر بازتاب داده شده است،
کانون گرم خانوادههایشان را از دست دادهاند .عبدالبصیر بارک ،هماهنگکنندهی برنامههای سازمانهای
غیردولتی محلی ( )NGOامدادرسانی برای بینوایان ،چنین میگوید :پنجاه سال است که دریا تقریبا
به وسعت یک کیلومتر از این ساحه میگذرد .وی اضافه میکند ،در جریان این بیست سال اخیر بهطور
چشمگیری وسعت یافته است .در بعضی جاها حتا به  10کیلومتر میرسد .او میگوید« :اگر شما با استفاده
از  ،Google Mapsنقشهی چند سال پیش را ببینید ،پی میبرید که به چه سرعتی وسعت یافته است.
اما دریا نه تنها که وسعت یافته است ،بلکه مسیر خود را نیز تغییر داده است .آندریو اسکانالن ،مدیر کشوری
برنامهی سازمان ملل متحد برای محیط زیست ( )PNUEدر افغانستان ،در این باره میگوید ،این یک
روند طبیعی است که در طول مدت سالها ،دریا مسیر و محل خود را تغییر میدهد .او هم چنان گفت« :در
طی سالهای  1940تا  ،1950مسیر دریای آمو بهخاطر آبیاری و زراعت تغییر داده شد؛ اما برای درازمدت
بهخاطر جلوگیری از سیالبها ،این یک استراتژی خوب نمیباشد.
دستگاه سیاسی نیز بر تغییر جهت دریا تأثیرگذار بوده است .پس از سال  ،1970روابط میان افغانستان و
ازبکستان پرتنش و گاهی هم حتا خصومتآمیز بوده است ،بهخصوص آنکه جنبش اسالمی ازبکستان که
یک گروه مسلح میباشد ،در شمال افغانستان حمایت میشود.
به همین دلیل است که ازبکستان از آغاز دریا ،مرز خود را مسدود ساخته است .ازبکستان تمام مرزش را
بهطول  210کیلومتر با نصب سیم خاردار و مانعهای برقی ،مسدود کرده است .این مرز یکی از بهترین
مرزهای محافظت شده در جهان پنداشته میشودُ .پلی که افغانستان و ازبکستان را در دوسوی مرز بههم
وصل میکند ،بهطور کنایهآمیز بهنام پل دوستی یاد میشود .این تنها پلی است که عبور و مرور در میان
هردو کشور از آن بهطور قانونی صورت میگیرد.
همچنان این دشمنیها بر بازدهی دریا نیز تأثیر گذاشته شدهاند .حتا پیش از سقوط رژیم شوروی ،در
اوایل سال  ،1990ازبکها با نصب دیوارهای محافظتی سمنتی در بستر دریا ،برای حفظ مرزشان تالش
میورزیدند .در مقابل ،افغانستان در این مورد تقریبا هیچ کاری را انجام نداد ،لذا فرسایش زمین روزبهروز
به سمت خاک افغانستان افزوده شد.
ازبکها برای استحکام و تقویت مرزشان ،بدون خواست هستند .فرسایش رودخانه به سمت افغانستان با
سرعت زیاد گسترش یافته است .نتیجه :دریای آمو به فرسایش خود ادامه میدهد و مدام خاک افغانستان

در افغانستان همهچیز...
و انتخابات اخیر آزاد و منصفانه بوده است و به رهبری اشرف غنی و عبداهلل اوضاع بهبود خواهد یافت.
همچنان این نظرسنجی دریافته است که  90درصد مردم به ارتش و  70درصد آنان به پولیس کشورشان
احترام دارند.
این دستآوردها واقعی و ملموس اند و بهآسانی از دست نمیروند.همچنان مردم افغانستان هیچ عالقهای
به طالبان ندارند و در هیچ نظرسنجی محبوبیت آنان از ده درصد باال نبوده؛ در حالی ک ه بهصورت عموم،
محبوبیت حکومت افغانستان  60درصد بوده است.
دوم ،وضعیت امنیتی و کارکرد نیروهای امنیتی افغانستان آنقدر که در گزارشها بازتاب مییابد ،بد نیست.
با آنکه حملههای طالبان زیاد است و در جنوب و شرق کشور مناطقی اند که در آن نفوذ طالبان در حال
افزایش است ،نیروهای امنیتی افغانستان سقوط کامل را تجربه نکردهاند؛ در حالی ک ه در عراق چنین اتفاقی
افتاده است .تفاوت آن است که حضور دوامدار مشاوران و آموزگاران ائتالف؛ درجهی باالتر ظرفیت رهبری
ب و پشتیبانی مالی و تجهیزاتی ائتالف
ارشد افغانستان؛ بهصورت عموم ،توانایی ضعیف شورشیان طال 
اوضاع را تغییر دادهاند 48 .کشور که در فراهم کردن سربازان ائتالف سهم میگیرند و  15000سرباز در
مأموریت آیساف ،به عملیات حمایت قاطع ( )Operation Resolute Supportخواهند پیوست .با
بیشتر از  350هزار سرباز اردوی ملی و اعضای پولیس و ادامهی روند استخدام سربازان جدید ،نیروهای
دولتی قوت خواهند گرفت .این در حالی است که حضور مشاوران و آموزگاران و همزمان حمایت مالی از
آنان ادامه خواهد داشت.
سوم ،البته پرجنجالترین آن ،اوضاع سیاسی است .بعد از مبارزات پرآشوب و درازمدت انتخاباتی ،اشرف
غنی در دور دوم انتخابات از عبداهلل عبداهلل پیشی گرفت و انتخابات به دلیل اتهامهای تقلب گسترده ،از
اعتبار افتاد .با آنکه چالشها و مشکالت بین این دو رقیب تا هنوز ادامه یافته و آنان نتوانستهاند وزیران
کابینهیشان را معرفی کنند ،انتقال مسالمتآمیز قدرت از حامد کرزی ،نقطهی قوت امیدواری است .ادارهی
جدید ،دفعتا و با اشتیاق ،موافقتنامهی حضور درازمدت سربازان ناتو در افغانستان را با آن سازمان امضا کرد.
این موافقتنامه ،امیدواریها برای همکاریهای سودمند را افزایش داد .با در نظرداشت دشمن مشترک که
عبارت از طالبان است ،اشرف غنی تالش ورزیده است که روابط با پاکستان را بهبود بخشد.
البته مشکالت جدی و چالشهای بزرگ بر سر راه قرار دارند .جدیتر از همه ،تأثیر فرسایندهی فساد
جاری ،حضور عظیم مواد مخدر در اقتصاد این کشور و بیثباتی در امتداد مرز با پاکستان است .با این وجود،
گزینههایی را که طالبان پیشکش میکنند ،هیچ یک از این مشکالت را حل نمیکنند و مردم افغانستان و
حامیان بینالمللی آنها این را میدانند .پس به این دلیل ،سر ترازو به نفع حکومت افغانستان برای رسیدن
به نتیجهای ،سنگینی میکند.
پس ما باید چه کار کنیم؟ ما چطور میتوانیم از عقبنشینی نوع لرد الفنستون جلوگیری کنیم؟ این بار
عقبنشینی توسط هلیکوپتر و هواپیماهای ترانسپورتی نوع  17-Cانجام خواهد شد .پس به این چهار

را زیر آب میکند.
آقای اسکانالن میگوید« :ما میتوانیم آن را به یک قیف کالن با لولهی دراز مقایسه کنیم .اگر یک
مقدار آب در قیف انداخته شود و سپس از لوله عبور داده شود ،بهسرعت آن افزوده میشود و این آب
از لوله با سرعت زیاد خارج میشود ،سنگ و ریگی که با آن است ،تهنشین میشود و رسوب میکند.
در مورد یک رودخانهی طوالنی و پرخم و پیچ هم همینطور است .در این صورت ،بسیار طبیعی است
که سیالب بهمیان آید.
اگر ما از ساخت دیوارهای محافظتی و اینگونه مانعها از سوی دو جانب باالی دریا خوشحال
میباشیم ،این خیلی نگران کننده است .این کار باعث میشود که به سرعتِ آب دریا افزوده شود و
ضرر بیشتری را در پی داشته باشد .این شیوهی مدیریتی ناقص است و راهحل اساسی نمیباشد.
افغانستان و ازبکستان همدیگر را بهطور متقابل در این مورد متهم میکنند .آقای بارک میگوید:
«مقامهای افغانستان همواره شنیدهاند که قایقهایی از سوی ازبکها بهطور عمدی به طرف ساحلی
که در خاک افغانستان قرار دارد ،میآیند و مانعی را که دولت افغانستان ایجاد کرده است ،در نیمههای
شب ویران میکنند» .او اضافه میکند که آنها نمیتواننداین حرف را بهطور مستقل و رسمی تأیید
نمایند .با این حال ،حکومت ازبکستان به پرسشهای در پیوند به این مسئله ،پاسخی ارائه نمیکند.
فقدان راهحل در درازمدت
از امتداد ساحل مربوط به خاک افغانستان ،شاهد محکمکاری و محافظت این ساحل از سوی ازبکها
هستیم .میرویس هوتک ،یک فرمانده محلی در مقابل این روند میگوید که این مسئله شباهت زیادی
با افسانههای مشهور شاه کنوت دارد که به عقبنشینی موجهای آبی فرمان داده بود.
آقای هوتک که چشم خود را در مقابل نور آفتاب کوچک نموده ،بهدقت نگاه میکند و به یک نقطهی
دور و کمعرض در طول یک کیلومتری اشاره میکند و با یک لحن خوشبینانه میگوید« :آنجا
بیشتر از دو متر عمیق نبود .اگر اینجا یک مانع میساختند ،اکنون ما مشکلی در اینجا نداشتیم».
این کار همانند کارهای شاه کنوت میتوانستبرای جلوگیری از تر شدن پاهای مردم ،کمک نماید.
همچنان راهحل عملی دیگری نیز پیشنهاد شده بود .سازمان مستقل بینالمللی کمک تالش میکند
که یک سیستم هشداردهنده را در این محل نصب نماید و برای باشندگان این منطقه فرصتی را فراهم
نماید که پیش از وقوع حادثه ،برای ترک محل آمادگی گیرند.
به همین ترتیب ،سدها و بندهای بیولوژیکی برای جلوگیری از سیالبهای این دریا در اینجا مورد
آزمایش قرار گرفتهاند .این مانعها از ریگها و سنگهای بیولوژیکی که خاصیت چسپناکدارند ،در
مقابل فرسایش زمین و جلوگیری از امواج آبهای رودخانه ساخته شده بودند.
اینگونه پروژهها قبال در کشور نیپال نیز اجرا شده است .اما سازمان کمکرسانی Action Aid
شاهد تمام این پروژهها بوده است که همهیشانناکام شدهاند .عدم دسترسی به بستر اصلی رودخانه،
دلیل عمدهی ناکامی این پروژهها بوده است .آقای هوتک میگوید که دولت افغانستان بهخاطر
جلوگیری از فرسایش زمین به اثر امواج آبهای دریای آمو ،میلیونها پول را به مصرف رسانده است؛
اما همهیشان بیهوده به مصرف رسیده است.
کارشناسان میگویند که دولت افغانستان و پشتیبانان بینالمللیاش باید در پی یک راهحل اساسی
و درازمدت باشند .جورج پیترسن ،یک افغانستانشناس که در مجمع مشاورهای  HYDROCکار
مینماید ،به این باور است که باید به سرمایهگذاری برای اعمار بندها و رودخانهها افزوده شود.
او میگوید که باید در این قسمت از خالقیتهای مفید مردم استفادهی بهینه نماییم ،در حالی که ما
با تمام کارهای انجام یافته شاهد افزایش ناکامی بودهایم .او همچنان میافزاید که کارهایی که تا
هنوز انجام یافتهاند ،همه کارهای شکننده و ناپایدار اند و خالف معیارهای اساسی و پذیرفته شدهی
بازسازی میباشند.
او میگوید که شرکتها تالش میکنند که قرارداد این پروژهها را بهدست آورند؛ اما در مقابله با این
مشکل طبیعی،راهکاری ندارند .او همچنان میافزاید که باید با یک شیوهی مدیریتی آبگیرهایی ایجاد
شوند ومشکل جریان آب ،از میان برداشته شود.
آقای بارک از دولت جدید وحدت ملی انتظار دارد که با همکاری دولت ازبکستان در قسمت مدیریت
جریان آب ،اقدام جدی نماید .او میگوید ،اگر در این مورد اقدامی صورت نگیرد ،جریان آب دریای
آمو به تخریب خویش ادامه میدهد ،ساحات وسیعی از زمینهای افغانستان را ویران میکند و هزاران
تن دیگر بیخانمان خواهند شد.
سه دانشآمو ِز مکتب آریق ایاق ( )Arigh Ayaghکه در کنار رودخانه نشستهاند و با حیرت بهسوی
مردهایی نگاه میکنند که در پی حفظ ویرانی این مکتب از اثر جریان آب میباشند و یک مانع موقتی
را فراراه جریان آب ایجاد میکنند .آنها دستهای خود را بلند میکنند و میپرسند که اگر این مکتب
جدید ویران شود ،آنها چه باید بکنند.
این شیوهی گسترش قلمرو جغرافیایی ،غیرمعمول است .در صورت ادامهی این شیوه ،باید دید که
چقدر از مردم قربانی میگیرد.
ساحه توجه عاجل صورت گیرد.
 .1حفظ حمایت بینالمللی و به رسمیت شناختن این واقعیت که ائتالف خودش مرکز ثقل مهم
است .ایجاد مأموریت در ادامهی مأموریت پایانیافتهی ناتو که حمایت قاطع نام گرفته است ،حیاتی
است.
تعیین یک ضرباالجل جزمی برای بیرون کردن سربازان ایاالت متحده و ناتو از افغانستان ،غیرضروری
است و تأثیر معکوس خواهد داشت .تلفات سربازان ائتالف خیلی پایین آمده است ،مردمان کشورهای
اعضای ائتالف خاموش اند و باری را که  15000سرباز به دوش میکشند ،خیلی سبکتر از باری
است که در اوج جنگ 142000 ،سرباز حمل میکردند .چنان که ما در عراق شاهد آن بودیم ،حضور
سربازان ائتالف حیاتی است و باید آنان تا زمانی در افغانستان باقی بمانند که ما و مردم افغانستان به
توافق برسیم که اکنون زمان مناسب برای بیرون شدن آنهاست.
 .2کار با حکومت افغانستان برای کاهش فساد که یکی از دالیل اصلی نارضایتی مردم افغانستان از
حکومت است .نظرسنجی جامعهی آسیا آشکارا نشان میدهد که این مشکل چقدر ویرانکننده است.
با آنکه دههها وقت خواهد گرفت ،با فراهم کردن مربی ،داور ،مشاوران قضایی و بازجویان قوی،
میتوان فساد فراگیر را کاهش داد.
 .3حمایت از اقتصاد افغانستان ،بهویژه با فراهم کردن کشت بدیل؛ مانند سیب ،گندم و انار بهجای
تریاک .اما ساختن زیربنا برای استفاده از ذخایر  2تا  3تریلیون دالری مس ،کوبالت ،نکل ،طال ،عناصر
کمیاب زمینی و لیتیم میتواند در آینده اقتصاد افغانستان را خیلی قوی سازد.
 .4ایجاد روایت و منطقی برای ارتباطات استراتژیک هم در افغانستان و هم در کشورهای عضو ناتو
که هدف آن نشان دادن واقعیتهای افغانستان باشد .اکنون سال  1842نیست و فاجعهی هولناکی در
نزدیکی ما اتفاق نمیافتد .آیا ممکن است همهچیز بههم بریزد؟ البته .اما اگر ما صبر کنیم و به حمایت
خود از مردم افغانستان از طریق ائتالف بینالمللی ادامه دهیم ،به موفقیت بزرگتری دست خواهیم
یافت .ما نباید برای انجام این کار ،با بدترین ترسهای خود مشوره کنیم.

یادداشتهایسخیدادهاتف

یا ستارالعیوب!
رسوایش کن

ایرانیها یک «گل شیفته» دارند که گاهگاه عریان
میشود و دل ما را خون میکند .البته نه از آن جهت که
شما خیال کردید ،همین اکنون .از یک جهت دیگر .از
این جهت که ما هم مشتی شیفته داریم که اصال عریان
نمیشوند و بنابراین ،هیجکس نمیداند زیر قبایشان
چیست.
طول شیفته:
ما یک رییس جمهور داریم و یک رییس اجرائیه .این دو
نفر به ارتفاع عنایتی ندارند ،به عرض توجهی نمیکنند؛
اما شیفتهی طول اند .انتخابات را این قدر طول دادند
که جان کری -رییس کمیسیون مستقل انتصابات -از
رفت و آمد به افغانستان خسته شد .حاال تشکیل کابینه
را طول میدهند .هر روز میگویند که تا هفتهی آینده
کابینه اعالم خواهد شد .اما هفتهی آینده ارفاق نمیکند.
هرچه ما به آن نزدیک میشویم ،دورتر میرود .حضرات
هم از بس وعده میدهند و وفا نمیکنند ،قریب است
تنپوششان بیفتد و خدای نخواسته بیپرده شوند.
پول شیفته:
ما یک عده پول شیفته داریم که هر وقت میلشان شد،
لباس وام و قرضه میپوشند و میروند و به کابل بانک
و نود و هفت میلیون دالر از آنجا میگیرند و تشریف
میبرند .بعد رییس جمهور ما قسم میخورد که اینها
را عریان خواهد کرد و طشت رسواییشان را از بام
خواهد انداخت .محکمه تشکیل میشود ،اما بعد از ماهها
هیچکسی عریان نمیشود .همه در پرده میمانند.
جل شیفته:
یک عده آدم دیگر هم داشتیم که در فصل انتخابات
میغریدند و پا بر زمین میکوفتند و تهدید میکردند که
اگر بهزودی به خواستههای مدنیشان توجه نشود ،زمین
را شش و آسمان را هشت خواهند کرد .حاال خواست
مدنی که هیچ ،همان کابینه که خواست خود کالنهاست
هم تشکیل نمیشود .این عده که گفتم هم رفتهاند زیر
جل و نمیدانم چرا بیرون نمیآیند .احتماال عریان اند
که هی زیر جل گم اند .بعضی میگویند ،اینها روابط
نهان با دستگاه قدرت پیدا کردهاند و از همینرو خاموش
اند .هر کوفت و زهرماری که هست ،هست .حرف که
نمیزنند.
وضعیت طوری شده که از تمام دعاهایی که مردم ما
به سوی آسمان میفرستند ،تنها همان دعایی اجابت
میشود که میگوید« ،خدایا! پردهی ما را ندر» .خداوند
هم تا میبیند در دولت ما فسادی شده ،فورا روی آن پرده
میاندازد و ست ِر عیب میفرماید .کسی خبر دارد بقیهی
دعاهای ما کجا میرود؟

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Younus Negah
سیاستمداران کوتهبین
نکتههای آموزنده در تاریخ افغانستان زیاد است،
ولی یک نکتهی مهم این است که حاکمان و
سیاستمداران این سرزمین اکثر نبض زمان خود

را حس نکردهاند.
زمان شاه و برادرانش حضور سنگین استعمار انگلیس در منطقه و عواقب
آن را هرگز درک نکردند .فقط از چاپلوسیهای غیرمنتظره و تحفههای
گرانقیمت آن همسایهی ناخوانده و مرموز لذت بردند و حیرت کردند .ایوب
خان ،وزیر فتح خان و دیگر مردهای میدان گرم فقط لولههای تفنگ و توپ
انگلیس را دیدند و از نفوذ زیرکاهی حریف که در پیراهن پیر ،مال ،طبیب
ی نبردند .عبدالرحمان
و مشاور دربار ،ترجمان و معلم میجنگیدند ،هیچ بوی 
هم تنها زور بازو و پول انگلیس را دید و با اتکا به آن دو کوشید رقیبان
خانگیاش را از پا درآورد و حکومت مقتدر ایجاد نماید .ادامهدهندگان راه
عبدالرحمان ،همهی آنانی که برای ساختن دولت-ملت کوشیدند ،هرگز به
اهمیت مواصالت و صنعت بهعنوان مهمترین ابزار این مامول توجه نکردند.
کهولت استعمار انگلیس را نیز درباریان و متنفذان افغان درک نکردند و
تا روزهای آخر حضورش از او ترسیدند و کوشیدند که مانع ساختن خط
آهن و بازشدن دروازههای این توتهخاک باقیمانده از سرزمین وسیعی
شوند که پدرانشان بر آنها حکم رانده بودند .حتا تالش طرزی و دیگر
جهاندیدههای نزدیک به دربار نیز نتوانست چشمان حبیباهلل خان و برادر
پرنفوذش نصراهلل خان را باز کند .طرزی و هیأت تحریر سراجاالخبارش
برای خط آهن ،تلگراف ،صنعت و دیگر ابزار مدرنسازی که در دنیای غرب
در حال از مد افتادن بودند ،شعر سرودند ،مقاله نوشتند ،کمپاین کردند و
خطراتی را به دوش گرفتند ،ولی شاه و خان و عالمان جید حاضر نشدند
اوهام گرانقیمتشان را به دو پول مدنیت بفروشند.
اماناهلل خان استثنایی بود که تالشهایش را همان اقشار کور عقیم کردند.
بعد از او جنگ پیدا و پنهان میان کهنه و نو تا سرنگونی حکومت ظاهرشاه
ادامه داشت .اما داودخان ،خلقیها و پرچمیها نیز زمانهیشان را درک
نکردند .به دیوار بلند ولی پوسیدهی شوروی تکیه کرده و زیر آوار آن گم
شدند.
مجاهدین کرام و طالبان عظام با آن تصورات عجیب و غریبشان از دنیای
امروز و امیدهای فردا ،از هرگونه تبصره معاف اند.
اما دو گروه از مردان تحصیلکرده ،دنیادیده و درسخوانده در داخل و خارج
کشور امروز در متن یا حاشیههای سیاست افغانستان به چشم میخورند که
احتما ًال در چند دههی آینده در جمع کارگزاران و طراحان سیاسی جایگاه
مهم خواهند داشت ،بدون آنکه از تاریخ بیاموزند:
اول ،گروهی که در عقدههای خط دیورند گیر ماندهاند و قادر نیستند مسیر
تازهی تحوالت را درک کنند.
دوم ،گروهی که خیال تجزیه و توته کردن این خطهی کوچک را میپزند
و تصور میکنند اگر دیوار دیگری به دور منطقه و والیت خود بکشند ،به
خوشبختی میرسند.
از اینرو ،با آنکه نشانههای زیادی از تغییرات بنیادی در نقش حکومتها
و مرزها دیده میشود ،امید زیادی نیست که ما بهآسانی از چنگ اوهام این
دو گروه رهایی یابیم .گمان نمیرود تا صد سال دیگر خط دیورند و والیت
پنجشیر مفهوم کنونی خود را حفظ کند ،ولی بعید نیست ما تا سالهای سال
در ماتم دیورند یا وهم استقالل فارسیوانها قربانی ندهیم.
پیش از آنکه این سیاستبازان با توپ و راکت قادر به فتح اتک یا تجزیهی
افغانستان شوند ،ممکن است مرزها رنگ ببازند و به کمک شیوههای بهشدت
در حال تحول ارتباطات و مراودات ،حتا دیگر برهپختون و کوزپختون،
فارسی و دری ،تاجک افغانستان و تاجک تاجکستان ،ازبک افغانستان و
ازبک ازبکستان بیمفهوم شود و ساکنان این سرزمین چنان با همزبانان و
همفرهنگیانشان در آسیای میانه ،ایران و پاکستان نزدیک گردند که دیگر
نیازی به لشکرکشی ،تجزیه یا مرزشکنی نباشد .ولی امیدی هست که کشتی
سیاست این ملک اینبار با باد موافق به راه افتد؟


Waheed Omer

گاهی وقتها انسانها برای خود دلهرهی بیمورد
ال اینکه کابینه اعالن شد یا نشد،
ایجاد میکنند .مث ً
این هفته میشودیا هفتهی آینده ،سیاسی خواهد بود
یا مسلکی ،قومی خواهد بودیا از بیخِ بته و ...این همه

دلخوری بیمورد است.
حال شنیدم که در این هفته هم کابینه نیست .گیرم که هفتهی آینده هم اعالن
شد .انتظار داشته باشید که بازی رای اعتماد و عدم اعتماد هفتهها طول بکشد.
یک تعداد هنوز هم سرپرست بمانند .وزیران سرپرست شوند و سرپرستان وزیر،
یک وزیر نام بکشد و یکی بدنام شود ...شما همچنان سرگردان و ناراحت و
ناراض خواهید ماند ...این بازی همانقدر که دلگیر است ،به همان اندازه
ناگزیر است.
من چند روز و شب در حکومت کار کردم ،توصیهام برای دوستانم این است که
نه دل بخورند ،نه منتظر باشند و نه برای خود کابینههای خیالی بسازند و نه بود
و نبود خود را در بود و نبود کابینه ببینند .پس زندگی کنید و با آنچه دارید خوش
باشید .در وضعیت کنونی ،جوری و ناجوری کابینه برای شما همانقدر سود و
زیان دارد که مرگ و زندگی شخصی که هیچگاه ندیدهاید!

آلودگی هوا موجب سکتهی مغزی میشود؟

مدتهاست که تأثی رات مخرب نانوذرات ب رای
سالمتی بدن شناخته شده است .در یکی از
بدترین این تأثی رات ،نانوذرات موجود در هوای
آلوده مستقیما از طریق بینی ،مغز را آلوده
م یکنند.
آلودگی هوا م يتواند سالمتی انسانها را بهشدت
تحت تأثیر قرار دهد .با تنفس در در هوای
آلوده ،ذرات بزرگ و کوچک مضر وارد ریه شده
و مشکالت شدید تنفسی ایجاد م یکنند؛ بعضی
از ذرات آلوده هم وارد معده شده و ممکن است
موجب ایجاد انواع بیماری شوند .البته ریه یا معده
ممکن است در یک حالت دفاعی این ذرات را دفع
کنند یا نابود کنند؛ اما ذرات آلودهی بسیار کوچکی
به نام نانوذرات وجود دارند که م یتوانند از الیهی
دفاعی اول بدن عبور کنند.
نانوذرات که به اندازهی یک میلیاردم یک متر
هستند (هر نانومتر= ۱۰به توان منفی  ۹متر)،
آزادانه در ریه معلق شده و وارد سلولها م یشوند.
آنها م یتوانند جلو ورود اکسیجن به خون و
خروج کاربن دایاکساید را بگیرند .دانشمندان
م یگویند ،وقتی بزرگترین نانوذرات آلوده به
اندازهی  ۱۰۰نانومتر است ،نانوذرات خیلی راحت
م یتوانند وارد سلولها شوند.
نانوذرات آلوده م یتوانند به دی.ان.ای ،پروتین و
دیگر ساختارهای سلولی آسیب برسانند .همین
کافی است تا بدن آماده ابتال به ه رنوع بیماری
خطرناک شود .در چنین شرایطی ،بدن خردساالن
و کهنساالن آسی بپذیری باالتری دارد .نانوذرات
همچنین م یتوانند به رگهای خونی نیز آسیب
برسانند ،توانایی بویایی انسان را کاهش دهند و
حتا در یادگیری و حافظه نیز تأثیر بسیار بد برجا
بگذارند .وقتی مغز یک انسان با نانوذرات آلوده
مواجه م یشود ،رفتارهای غیرعادی از خود نشان

م یدهد؛ درست مثل شرایطی که بیماریهای
سختی مثل آلزایمر یا پارکینسون در مغز ایجاد
م یکنند .نکتهی اصلی اینجاست و دادههای
جدید پژوهشگران نشان م یدهند که چگونه مغز
یک انسان توسط نانوذرات موجود در هوای آلوده
آسیب م یبیند .البته نگرانی اصلی دانشمندان،
نانوذراتی اند که مستقیما از راه بینی وارد مغز
م يشوند.
شبیخون به مغز
نانوذرات موجود در هوای آلوده از طریق تنفس
وارد ریه شده و سپس وارد جریان خون م یشوند.
این مواد خطرناک از طریق خون در بدن حرکت
کرده و بعضی از آنها مغز را نیز آلوده م یکنند.
وقتی نانوذرات وارد مغز م یشوند ،به طریقهای
مختلف به سلولهای مغزی آسیب م یرسانند.
یکی از آسی بهای اصلی آلودگی هوا در چنین
شرایطی ،التهاب است .سلولهای مغزی آلوده به
نانوذرات پیام درد م یفرستند و سیستم ایمنی در
جواب ،گلبولهای سفید را به محل آلوده ارسال
م یکند .گلبولهای سفید از طریق جریان خون با
آلودگی مبارزه م یکنند و به همین علت ،بخش
آلوده به نانوذرات بهسرعت پر از خون م یشود .این
اتفاق باعث وقوع التهاب نه تنها در مغز ،بلکه در
سراسر بدن م یشود.
التهاب واکنشی سریع محسوب م یشود ،یعنی
اینکه خیلی زود رخ م یدهد و زود هم برطرف
م یشود .گرچه وقتی انسانها در معرض آلودگی
هوای مزمن قرار بگیرند ،بدنشان در برطرف کردن
سریع التهاب ناتوان م یشود و این اصال خوب
نیست .التهاب حاصل از نانوذرات باعث م یشود
که رگهای خونی تنگ و سخت شوند ،در حالی
که رگهای خونی سالم انعطافپذیر هستند .در
شرایط عادی با هر تپش قلب مقدار زیادی خون

از رگهای سالم عبور م یکند؛ ولی وقتی رگها
سفت و تنگ شدهاند ،خون ب رای عبور از رگ دچار
مشکل م یشود و حتا گاهی رگهای آلوده کامال
مسدود نیز م یشوند .وقتی چنین حالتی در مغز
رخ م یدهد ،فرد دچار حملهی مغزی م یشود.
نانوذرات حتا م یتوانند سلولهای عصبی را در
ارسال پیام دچار اختالل کنند .سلولهای عصبی
با ارسال و دریافت پیامهای شیمیایی باهم ارتباط
برقرار م یکنند و نانوذرات با آسیب رساندن به
چنین ارتباطی ،موجب ایجاد بیماریهای عصبی
در بدن م یشوند.
نب ُر به مغز
میا 
سفر در مسیر رگها سوار بر سلولهای خونی به
مقصد مغز ب رای ذرات آلوده بسیار طوالنی است.
ب رای همین ،وقتی ذرات آلوده خیلی کوچک
باشند ،م یتوانند میانبر زده و در مسیری مستقیم
وارد مغز شوند .این یافته ،نتیجهی پژوهشهای
گروهی از مرکز پزشکی روچستر در نیویورک
امریکا به سرپرستی آلیسون اِلدِر است .آنها که
در حال مطالعه روی نحوهی تأثیر ذرات آلوده بر
بدن انسان هستند ،به این نتیجه رسیدهاند که
نانوذرات از طریق بینی م یتوانند مستقیما به مغز
راه پیدا کنند .چنین اتفاقی موجب واکنشهای
تنشزا در مغز شده و حتا ممکن بیماریهای
سختی نیز در پی داشته باشد.
آنها همچنین به این نتیجه رسیدهاند که هوای
آلوده بر رشد مغز کودکان نیز تأثیر منفی دارد و
ضریب هوشی کودکانی که در مناطق آلوده زندگی
م یکنند ،نصف کسانی است که در هوای پاکیزه
بزرگ م یشوند .همچنین شیوع بیماریهای
روحی و روانی ،اختالالتی مثل عقبماندگی ذهنی
و بیماریهای خطرناکی مثل ام.اس یا سرطان به
دلیل هجوم ذرات آلوده به مغز است.

فیسبوک مسنجر سخنگو خواهد شد

شرکت فی سبوک و مسئوالن این غول
شبکههای اجتماعی ب رای خریدارییک شرکت
فنآوری اطالعات بهنام  Wit.aiوارد مذاکره
شدهاند که این امر م یتواند به جهشی بسیار
بزرگ در فی سبوک مسنجر منجر شود .شرکت
 Wit.aiخدمات شناسایی ساختار صدا
بهصورت طبیعی را تولید م یکند و نرمافزارهای
متعددی از قابلی تهای محصوالت این شرکت
استفاده کردهاند؛ ولی این امر ب رای فی سبوک
چه کاربردی خواهد داشت؟
مسئوالن فی سبوک قصد دارند تا با افزودن این
امکانات به سیستم فی سبوک مسنجر ،این

مسنجر را به رابط کاربری صوتی ویژهای مجهز
کنند که مانند سیستم سیری در گوش یهای
اپل م یتواند ب رای شناسایی صدای کاربر اقدام
کرده و نیازهای او را با کمک سیستم صوتی
پاسخ بدهد.
مسئوالن فی سبوک اطالعات کمی در بارهی
ش رایط انجام این معامله در اختیار رسانهها ق رار
دادهاند و تنها به گفتن چند جمله در این باره
بسنده کردهاند« :شرکت  Wit.aiبهعنوان
یک شرکت بسیار خوشنام در ردهی هوش
مصنوعی شناخته م یشود و محصوالت این
شرکت بهسادگی م یتوانند امکانات خود را به

کارب ران ارائه کنند و ما از اینکه بخواهیم آنها
را در خانوادهی خود داشته باشیم ،بسیار خرسند
خواهیم شد» .به این ترتیب ،بهنظر م یرسد که
خرید این شرکت در آستانهی رخ دادن باشد،
ولی زمان اعمال امکانات  Wit.aiبر روی
فی سبوک مسنجر مشخص نیست و البته با
افزوده شدن این امکانات ،م یتوان انتظار تغییر
کاربری فی سبوک مسنجر از یک نرمافزار
مدیریت گفتوگو به یک دستیار شخصی
الکترونیک را نیز داشت ،هرچند که بعید بهنظر
م یرسد هدف از این کار رقابت با سیستمهایی
مانند سیری و کورتانا باشد.
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حمايت جالب کارلو آنچلوتي
از لوییس انريکه

لوییس انريکه روزهاي دشواري را
سپري م يکند .بسياري از کارشناسان،
نيمکتنشيني مسي و نيمار مقابل
سوسيداد را مهمترين عامل باخت بارسا
م يدانند .صبح دیروز ،خبری روی رسانههای
اسپانیا قرار گرفت مبنی بر اینکه باشگاه
بارسلونا به لوییس انریکه اولتیماتوم داده
است که در صورت ناکامی مقابل الچه و
اتلتیکو ،از سمت خود اخ راج خواهد شد،
ضمن اینکه او موظف شده روابط به تیرگی
گراییدهاش با ستارگان بارسا را بهبود ببخشد.
کارلو آنچلوتی ،دیروز در نشست خبری بازی

ریال مادرید و اتلتیکو مادرید ،در پاسخ به
سوال خبرنگاران در مورد درست بودن
تصمیم انریکه مبنی بر نیمکتنشین کردن
مسی و نیمار چنین گفت« :من شناخت
زیادی از فضای حاکم بر رختکن بارسا ندارم
و نم یدانم چه بازیکنانی آماده هستند و چه
کسانی خیر .با این حال ،معتقدم که لوییس
انریکه به عنوان سرمربی بارسا ،بهتر از هر
شخص دیگری م یتواند در مورد ترکیب
اصلی تیمش تصمیم بگیرد .به اعتقاد من،
تصمیم او مبنی بر نیمکتنشین کردن
مسی و نیمار ،تصمیم درستی بود».



پيوستن بوني به ریال جديتر شد

ويلفرد بوني ،ستارهی  26ساله و ساحل
عاجي باشگاه سوانزي ،مورد توجه ریال
مادريد قرار گرفته است .نشریهی «تلگراف»
دیروز در گزارشی ادعا کرد که «ویلفرد
بونی» ،از مدی ران سوانزی خواسته است
تا به پی شنهاداتی که ب رای وی رسیده،
گوش کنند و شرایط خروجش از باشگاه را
فراهم نمایند .ریال مادرید و منچسترسیتی،
جدیترین باشگاههایی هستند که خواهان
به خدمت گرفتن این مهاجم ارزشمند

شدهاند.
بونی نوامبر گذشته قراردادش را با این
باشگاه ولزی تمدید کرد و رقم فسخ قرراداد
او  24میلیون یورو است .به ادعای تلگراف،
ریال حاضر است مبلغ  38میلیون یورو ب رای
جذب این بازیکن هزینه کند و شانس بسیار
بی شتری نسبت به منچستر سیتی ب رای به
خدمت گرفتن بونی دارد .این در حالی است
که هنوز هیچ واکنشی از سوی مدی ران ریال
در این مورد مشاهده نشده است.



فانخال :بازيکردن روني
در همهی بازيها قطعي نيست

لوییس فانخال ،سرمربي منچستريونايتد
اعالم کرد ممکن است تغيي رات در ترکيب
تيمش ،شامل وين روني هم شود و اين
مهاجم باتجربه ،در همهی ديدارها نتواند
به ميدان برود .رونی که در ابتدای فصل به
عنوان کاپیتان اول شیاطین سرخ انتخاب
شد ،در همهی رقابتهای این فصل17 ،
بازی ب رای منچستریونایتد انجام داد .اما
فانخال تأکید کرد که حضور رونی در
ترکیب اصلی به توازن تیمبستگی دارد.
او به خبرنگاران گفت« :من در تیم به
تعادل نیاز دارم .من به دنبال توازن هستم.
امیدوارم نمایش بهتری داشته باشیم؛ زی را
بازیهایمان جذابتر خواهند بود .نم یدانم
همیشه از او استفاده خواهم کرد یا نه؛
زی را این به آمادگی مهاجمان بستگی دارد.

او هم مهاجم بسیار خوبی است؛ بناب راین،
من م یتوانم از او در پس تهای مختلفی
استفاده کنم .من این موضوع را دوستدارم؛
بازیکنان چندپسته خوشم م یآید .من
زی را از
ِ
معموال ترجیح م یدهم بازیکنان چندپسته
بخرم ،تا بازیکنتخصصی».
سرمربی هالندی یونایتدها که در این فصل
به بازیکنان جوانی مانند تیلور بلکت و پدی
مک نیر بازی داده ،تأکید کرد کهقصد دارد
به بازیکنان جوان بی شتری بازی بدهد« :من
این فرصت را داشتم که بازیکنانم را بشناسم.
این یک دورهی هیجانانگیز دیگر است و
به همین دلیل ،من مربی شدم .م یخواهم با
بازیکنان جوان کار کنم .این باعث م یشود
جوان بمانید .ما هم اکنون در روند ساخت
یک تیم جوان هستیم».

آلگري :اميدوارم
تهوز در يوونتوس بماند

ماکسي آلگري ،سرمربي يوونتوس ،اميدوار است که کارلوس
تهوز ،مهاجم آرجانتيني تيمش ،نظرش را تغيير بدهد و
قراردادش را با بيانکونري تمديد کند .قرارداد تهوز با یوونتوس
در تابستان  2016به اتمام خواهد رسید و او هنوز حاضر
به تمدید قراردادش با این باشگاه نشده است .او بهتازگی
اعالم کرد که دوست دارد به لیگ آرجانتين برگردد؛ اما آلگری
امیدواراست که تا تابستان آینده ،نظر او تغییر کند.
او به خبرنگاران گفت« :هنوز یک سال و نیم از قرارداد او
باقی مانده است .شاید او نظرش را تغییر بدهد .همهی ما
حرفهای هستیم و هرکسی م یتواند در مورد دوران حرفهای
و زندگ یاش ،آنطور که م یخواهد تصمیمگیری کند .تردیدی
ندارم که کارلوس همیشه حرفهای باقی خواهد ماند».
یوونتوس امشب در اولین دیدار رسم یاش در سال جدید،
مقابل اینتر قرار خواهد گرفت و آلگری معتقد است ،تیمی
کهدر طول تعطیالت توانسته باشد بی شتر تمرکزش را حفظ
کند ،در این دیدار به پیروزی م یرسد« .اولین دیدار سال جدید
همیشه دشوار است؛ این دیدار کمی شبیه اولین دیدار فصل
است .تیمی که تمرکز بی شتری داشتهباشد ،پیروز م یشود؛
مهم است که به بهترین شکل در این دیدار حاضر شوید».

بارسلونا بهدنبال
مدير ورزشي سويا

رسانههاي اسپانيايي ادعا کردند که جوزپ ماريا بارتومئو،
رییس باشگاه بارسلونا قصد دارد مونچي،مدير ورزشي سويا
را جانشين آندوني زوبي زارتا کند .زوبی زارتا بعد از چهار
سال و نیم حضور در بارسا به عنوان مدیر ورزشی ،دیروز از
این پست برکنار شد و اکنون نشریهی اسپورت ادعا کرد که
بارتومئو ،مونچی را به عنوان جانشیناو در نظر دارد.
ل عالقهی چندانی
اسپورت ادعا کرد که مونچی به دو دلی 
ب رای همکاری با بارتومئو ندارد .از یکسومحرومیت بارسا از
نقلوانتقال در سال  ،2015عمال فعالیت او را به سال 2016
موکول خواهد کرد و ازسوی دیگر ،مونچی ارتباط نزدیکی با
آگوستی بندیتو ،یکی از رقبای بارتومئو در انتخابات آیندهی
ریاستبارسا دارد و به همین دلیل ،ترجیح م یدهد با رییس
فعلی آبی و اناریها همکاری نکند.
گفته م یشد ممکن است این پست به کارلوس پویول که
از سه ماه قبل به عنوان دستیار زوبی زارتا فعالیت م یکرد،
پی شنهاد شود؛ اما نداشتن تجربهی کافی باعث شد تا
مدی ران بارسا ترجیح بدهند این ریسک را نکنند .پویول هم
بعد از اطالع از این موضوع ،به همکاریاش با بارسا پایان داد.

اولتيماتوم بارتومئو به انريکه:
َن َبري ،اخراجي!



کارلوس پويول از بارسلونا جدا شد

کارلوس پويول ،کاپيتان سابق بارسا اعالم
کرد که به همکارياش با اين باشگاه به
عنوان دستيار مدير ورزشي پايان داد .پویول
سه ماه قبل این پست را برعهده گرفته بود؛
اما بعد از اینکه باشگاه بارسلونا دیروز به
همکاریاش با آندونی زوبی زارتا پایان داد ،از
پست خود کنارهگیری کرد.
در بیانی های که در فی سبوک پویول منتشر
شده ،آمده است« :در این بیانیه مایلم
اعالم کنم که من به رابطهی کاریام با
باشگاه بارسلونا پایان دادم .این سه ماه و
نیم همکاری فرصتی به من داد تا جنب هی
دیگری از کار در باشگاه را یاد بگیرم .من
چیزهای زیادی یاد گرفتم و از باشگاه بسیار
متشکر هستم؛ اما م یخواهم جنب ههای
دیگری از پروژههای دیگر را همتجربه کنم.
من م یخواهم هم از نظر شخصی و هم
حرفهای پیشرفت کنم و امیدوارم در آینده
به خانهام برگردم و همهی چیزهایی که در
این سالهای فوقالعاده به من داده شده را
تالفی کنم .من همچنین از همهی کارکنان،
مدی ران ،رییس باشگاه و دپارتمنت فوتبال
بهخاطر کمکهایشان و اینکه در این
دورهی گذار به من اعتماد کردند ،تشکر
م یکنم و مهمتر از همه ،از هواداران .به

عنوان یک بازیکن ،همیشه احساس کردم
که آنها خیلی به من نزدیک بودند و بعد
از بازنشستگی هم این نزدیکی بی شتر شد.
ترجیح م یدادم به عنوان یک بازیکن با
همه خداحافظی کنم؛ اما زندگی همیشه آن
چیزی که م یخواهید را به شما نم یدهد.
من بسیار خوششانس بودم و هستم که
چنین محب تهایی را احساس کردم و تنها
م یتوانم از همه تشکر کنم و م یخواهم
بدانید که همیشه در قلب من هستید .زنده
باد بارسا!»

باشگاه بارسلونا به لوییس انريکه مارتينز ،سرمربي خود،اولتيماتوم
داده است که چنانچه نتواند بارسا را در دو ديدار مهم پي شرو مقابل
الچه و اتلتيکو مادريد بهپيروزي برساند ،به سرنوشت آندوني زوبي
زارتا دچار خواهد شد .زوبی زارتا ،مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا روز
دوشنبه به تصمیم جوزپ بارتومئو ،رییس باشگاه بارسلونا ،از کار
برکنار شد .به ادعای برنامهی«»12 El Partido de las
و به نقل از موندودپورتیوو ،از لوییس انریکه خواسته شده تا روابط
خود با بازیکنان تیمش ،از جمله مسی را بهبودببخشد .روز دوشنبه
شایعات جدی حاکی از این بودند که روابط مسی و انریکه به تیرگی
گراییده و علت غیبت مسی در تمرین دوشنبه نیز همین مسئله
بوده است.
مسی از دیکتاتوری حاکم بر رختکن بارسلونا که از سوی انریکه
ایجاد شده گلهمند است و به این مسئله در جمعی خصوصی اشاره
کرده است .او از اینکه به تصمیم انریکه در مقابل سوسیداد از
ابتدا به میدان نرفت ،بسیار ناراحت شده بود .انریکه در آن بازی که
به شکست بارسلونا انجامید ،ترجیح داده بود تا مسی و نیمار را
نیمکتنشین کند و ه ردو بازیکن را نیمهی دوم و زمانی به بازی
آورد کهتیمش از می زبان با یک گول عقب بود.
الزم به ذکر است که دو بازی بعدی بارسا ،روز پنجشنبه ساعت
 10به وقت محلی در نوکمپ و مقابل الچه (دیدار رفت کوپا دل
ری) و روز یکشنبه از هفتهی  18اللیگا ،مقابل اتلتیکو مادرید
خواهد بود.

مسي ،فالوور اينستاگرام چلسي شد

ليونل مسي ،ستارهی بارسا به جمع
فالوورهاي اينستاگرام باشگاه چلسي پيوست
تا شايعات در مورد احتمال جداي ياش از
باشگاه کاتاالني قوت بگيرد .در چند ماه
اخیر شایعات زیادی در مورد نارضایتی مسی
از شرایطش درباشگاه بارسلونا منتشر شد و
اکنون دنبال کردن صفحهی چلسی ،یکی
از مشتریان اصلی او ،این شایعه را تقویت
کرده است .این اتفاق دقیقا در روزی رخ داد
که او به بهانهی بیماری ،در تمرینات بارسا
حضور پیدا نکرد .او یکشنبه شب در ترکیب
اصلی بارسا مقابل ریال سوسیداد نیز حضور

نداشت و اگرچه انریکه دلیل آن را تعطیالت
طوالن یتر او اعالم کرد؛ اما گفته م یشود
رابطهی مسی و سرمربی آبی و اناریها به
تیرگی گراییده است.
گفته م یشود ،یکی از دالیل تمایل مسی به
حضور در چلسی ،حضور سسک فابرگاس،
دوست صمیمی و خانوادگی او در این
باشگاه لندنی است .همس ران مسی و
فابرگاس هم رابطهی بسیار نزدیکی با هم
دارند ودر صورتی که مسی بخواهد نوکمپ
را ترک کند ،استمفوردبریج م یتواند مقصد
احتمالی او باشد.



راجرز :ويمبلدون ما را حسابي به دردسر انداخت

برندان راجرز ،سرمربي ليورپول پس از
پيروزي  1-2تيمش مقابل ويمبلدون در جام
حذفي ،از عملکرد شاگردانش اب رازخشنودي
کرد .لیورپول یها در این دیدار توانستند با دو
گول استیون جرارد به پیروزی برسند؛ هرچند
تیم می زبان هم فرصتهای گولزنی زیادی
داشت و حسابی سرخها را به دردسر انداخت.
راجرز تأیید کرد که شاگردانش درمقطعی از
بازی ،فشار الزم را به حریف وارد نکرد؛ اما
نمایش تیمش در نیمهی دوم را دلیل صعود
به مرحلهی بعد دانست.
او به ب یب یسی گفت« :دیدار دشواری بود؛ به
ویمبلدون تبریک م یگویم .آنها کار را ب رای
ما خیلی دشوار کردند .مابازی را همانطور

که م یخواستیم ،خوب شروع کردیم.
اما وقتی شکل بزای را از دست دادیم،
فرصتهایی را در اختیار آنها گذاشتیم .در
بین دو نیمه به بازیکنان توصی ههایی کردیم؛
اما تا پایان بازی مجبور شدیم از دروازهبان
دفاع کنیم .بازی فیزیکی همیشه شما را
تحت فشار م یگذارد .آنها نمایش خوبی
داشتند .توپ دایما به محوطهی جریمهی
ما م یآمد و البته ما توانستیم با آنها
مقابله کنیم .در چنین شرایطی نم یتوانید
آسودهخاطر باشید .باید به بازیکنانم تبریک
بگویم .آنها شخصیت باالیی نشان دادند.
در نیمهی دوم ،ما باید دو-سه گول دیگر
م یزدیم».



بوسکتس :ميانگين قد کوتاه
برايمان دردسرساز شده

سرخيو بوسکتس ،هافبک بارسلونا پس از
شکست مقابل ریال سوسيداد ،اعالم کرد که
تيمش از نظر فيزيکي ضعيفاست .بارسا در
اولین بازی رسم یاش در سال  ،2015با گول
به خودی جوردی آلبا مغلوب سوسی داد شد.
بوسکتس معتقد است که قد کوتاه بازیکنان
این تیم ،باعث شده تا آنها روی ضربات آزاد
دچار مشکل شوند.
او به خب رنگاران گفت« :ما سال جدید را خوب
شروع نکردیم .خیل یها م یگویند که شکست
خوردن ،عادی است؛ اما ب رای ما اینطور

نیست .ما بازیکنانی که از نظر فیزیکی قوی
باشند یا قدبلند ،نداریم و این روی ضربات آزاد
و کرنرها ب رای ما دردسرساز م یشود» .بارسا
پنجشنبه شب در کوپا دل ری باید مقابل
الچه قرار بگیرد و پس از آن هم در اللیگا به
مصاف اتلتیکو مادرید برود.بوسکتس تأکید
کرد که در دیدارهای پی شرو ،اجازهی اشتباه
کردن ندارند« :نتایجی که این هفته رقم خورد،
به سود اتلتیکوبود .ما مقابل آنها باید بهتر
کار کرده واز خودمان انتقاد کنیم .نم یتوانیم
اشتباهات قبلی را تکرار کنیم».



مارادونا :نه مسي و نه رونالدو؛
توپ طال حق نوير است

اسطورهی آرجانتيني که در چند سال اخير
هميشه حامي هموطنش ،لیو مسي بود ،در
انتخابات آتي مرد سال فوتبال جهان از نوير
حمايت م يکند .دیهگو مارادونا 54 ،ساله،
که زمانی شناسنامهی تیم ملی آرجانتين
محسوب م یشد و سال  1986با این تیم به
مقام قهرمانی جام جهانی رسید و در حال
حاضر ب رای ضبط یک برنامهی تلویزیونی
در کیوبا بهسر م یبرد ،به رادیو هابانا گفت:
«نه مسی ونه رونالدو ،بلکه نویر شایستهی

کسب توپ طالست .دیگر وقت آن رسیده
که مسی و رونالدو کنار بروند و جا را ب رای
سایرین باز کنند».
گفتنی است ،مرد سال فوتبال جهان در
سال  ،2014دوازدهم جنوری انتخاب م یشود.
مانویل نویر آلمانی از باشگاه بایرن مونیخ،
لیونل مسی آرجانتينی از باشگاه بارسلونا و
کریستیانو رونالدوی پرتگالی از باشگاه ریال
مادرید سه کاندیدای نهاییکسب این عنوان
هستند.



منچسترسيتي آمادهی ارائهی پيشنهاد براي مسي

نشريهی منچستر اونينگ استاندارد ادعا کرد
که بعد از تحوالت اخير در باشگاه بارسلونا،
ممکن است باشگاه منچسترسيتي ب راي خريد
ليونل مسي ،ستارهی آرجانتيني آبي و اناريها
دست بهکار شود .جوزپ ماریو بارتومئو ،رییس
باشگاه بارسلونا روز گذشته آندونی زوبی زارتا،
مدیر ورزشی این باشگاه را به دلیل عدم جذب
بازیکنان مناسب و محرومیت از فعالیت در بازار
نقلوانتقاالت به دلیل خریدهای غیرقانونی،
اخ راج کرد .بارسا در تابستان  7خرید انجام داد؛
اما این تیم در رقابتهای این فصل همچنان
در خط دفاعی مشکل دارد و در حال حاضر
هم با یک امتیاز کمتر و یک بازی بی شتر از
ریال ،در رتب هی دوم جدول اللیگا جای گرفته
است .بعد از اخ راج زوبی زارتا ،کارلوس پویول،
دستیار او هم به نشانهی اعتراض از پستش

استعفا داد .از سوی دیگر ،گفته م یشود که
لیونل مسی با لوییس انریکه دچار مشکل
شده و در صورت ادامهی این شرایط ،مایل
است بارسلونا را ترک کند .ستارهی آرجانتینی
دوشنبه شب با فالوکردن صفحهی باشگاه
چلسی در اینستاگرام ،شایع هی جدای یاش از
این باشگاه را قوت بخشید .در چنین شرایطی،
باشگاه منچسترسیتی هم ممکن است ب رای
خرید مسی دست به کار شود .فران سوریانو
و تکسیکی بگیریستاین ،مدی ران سابق بارسا در
حال حاضر مدی ران ارشد منچسترسیتی هستند
و رابطهی خوب آنها با مسی م یتواند این
انتقال را تسهیل کند .حضور سرخیو آگوئرو،
دوست صمیمی مسی در اتحاد هم دلیل
دیگری ب رای خوشبینی آبیهای شهر منچستر
به این انتقال است.
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تأخیر جشن معرفی بامیان
به عنوان پایتخت فرهنگی سارک

اطالعات روز :جشن معرفی بامیان
به عنوان مرکز تمدن فرهنگی سازمان
سارک به دلیل نبود بودجه و سردی هوا
برای سه ماه دیگر به تأخیر افتاده است.
مسئوالن ریاست اطالعات و فرهنگ
بامیان میگویند که آنان به دلیل نبود
بودجه ،آمادگی الزم را برای جشن معرفی
بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک
گرفته نتوانستهاند.
قرار بود جشن معرفی بامیان به عنوان
مرکز فرهنگی سارک در آغاز سال
 2015در این والیت برگزار شود .اما کبیر
دادرس ،رييس اطالعات و فرهنگ باميان
به پژواگ گفته است که قرار بود در آغاز
سال  ،١٣٩٣برای آغاز کارهای مقدماتی
جشن معرفی باميان نيم ميليون دالر
مصرف شود ،ولی هنوز این مبلغ پول در
اختیار ما قرار نگرفته است.
او افزوده است که آنان بدون اختصاص
بودجهی الزم ،کارهای مقدماتی را برای
جشن معرفی بامیان به عنوان مرکز
فرهنگی سازمان سارک روی دست گرفته
نمیتوانند .دادرس میگوید که جشن
معرفی بامیان به دلیل نامساعد بودن آب
و هوا ،نبود بودجهی کافی و نابهسامانی
وضعیت سیاسی کشور تا بهار به تأخير
افتاده است.
او افزوده است که باید هنگام برگزاری

این جشن ،در شهر مرکزی این والیت
نشانهای سارک ترتیب شوند و در
دروازههاى وردوى آن جاسازی شوند که
عملی شدن این کارها نیاز به بودجه دارد.
او یکی از فوايد معرفی شدن بامیان را به
عنوان پایتخت فرهنگی سازمان سارک،
شاخصههای اقتصادی آن دانست.
اما آقای دادرس میگوید ،متأسفانه هنوز
در این زمینه آمادگی گرفته نشده است .در
همین حال ،ابراهیم توال ،یکی از فعاالن
مدنی بامیان از تأخیر سه ماههی جشن
معرفی بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی
سارک ابراز نگرانی کرده و میگوید که
هنوز در این زمینه آمادگی گرفته نشده
است .به گفتهی او ،اگر دولت برای جشن
معرفی بامیان آمادگی الزم را نگیرد ،یک

شانس بزرگ را از دست میدهد.
باميان در مرکز کشور از والیتهایی است
که دارای آثار تاریخی زیاد ،از جمله دو
مجسمهی بودا و هزاران مغاره در اطراف
آن ،بند امير (اولين پارک ملى افغانستان)
و شهر غلغله میباشد .در سال  2014بيش
از  ٣٩٠٠توريست داخلى و  ٤٤٠توريست
خارجى از باميان ديدن کردهاند.
اما مسئوالن ریاست اطالعات و فرهنگ
والیت میگویند که حضور توریستان در
این والیت ،نسبت به سالهای گذشته 70
درصد کاهش یافته است .رییس اطالعات
و فرهنگ والیت بامیان علت اين کاهش
را جنجالهای انتخاباتی گذشته و ناامنی
راههای این والیت در میدانوردک و
پروان عنوان کرده است.
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کاخ سفید :زمان خروج نهایی
نیروهای امریکا از افغانستان تغییر نمیکند

اطالعات روز :امریکا در واکنش به اظهارات اخیر
اشرف غنی مبنی بر تجدید نظر در مورد خروج نهایی
نیروهای امریکایی از کشور اعالم کرد که این موعد
قابل تغییر نیست .جوش ارنيست ،سخنگوى کاخ سفيد
دیروز در واشنگتن گفته است که باراک اوباما در اين
مورد حرفهاى واضح گفته و استراتژى وی در مورد
افغانستان روشن است.
رییس جمهور امریکا قب ً
ال گفته بود که تمام نیروهای
کشورش در پایان سال  2016از افغانستان خارج و پس
از این سال حضور امریکا در این کشور به سفارت و
نمایندگیهای سیاسی محدود میشود .اما اشرف غنی،
رییس جمهور کشور سه روز پیش گفت که زمان خروج
نهایی نیروهای امریکا از افغانستان ،نیاز به بازرسی دارد.
او افزود« :اگر هردو طرف در این مورد با منافع مشترک،
بیشترین تالش را برای رسیدن به اهدافشان کردهاند
و پیشرفت واقعی به دست آمده است ،باید تمایل به

بررسی مجدد ضرباالجل وجود داشته باشد» .با این
حال ،وزارت دفاع و خارجهی امریکا وارد شدن تغيير در
تقسيم اوقات اعالم شده را رد کردهاند.
استيو وارن ،يکى از سخنگويان وزارت دفاع امریکا
دیروز در واشنگتن گفته است که تغيير در تقسيم اوقات
اعالم شده وارد نمىشود؛ اما جنرال کمپبل ،فرمانده
نيروهاى ناتو در افغانستان با در نظرداشت وضعيت
زمينى در مورد سربازان ،به رييس جمهور اوباما مشوره
داده است.
همچنان جين سپاکى ،سخنگوى وزارت امور خارجهی
امریکا تغییر در زمان خروج نهایی نیروهای کشورش از
افغانستان را رد کرده؛ اما گفته است که امریکا بعد از
سال  2016به ادامهی همکاری خود با نیروهای امنیتی
افغانستان متعهد است .به گفتهی او ،امریکا در قسمت
تقویت نیروهای امنیتی افغانستان در سالهای آینده
تالش میکند.

