آسیا در آستانهی توانایی

قارهی آسیا طی چند دههی اخیر در زمینهی رشد اقتصادی پیشتاز جهان بوده است .این رشد از
سال 1990م به اینسو بهطور اوسط حدود  6درصد محاسبه شده است .اگر روند همینگونه جریان
داشته باشد ،در کمتر از دو دهه اقتصاد آسیا غولپیکرتر از اقتصاد امریکا برعالوهی اروپا خواهد بود.
با این وضعیت ظاهرا آیندهی آسیا روشن است؛ اما موفقیتهای اقتصادی این قاره خیلی مطمئن و
تضمین شده به نظر نمیرسد؛ زیرا رشد و توسعهی اقتصادی وابسته به اعمال سیاستهای مناسب
جهت کاهش چالشهای احتمالی و اطمینانبخشی ثبات اقتصادی است .اینکه آیا آسیاییها جریان
پیشرفتشان را به گونهی درست مدیریت میتوانند؟ سوالی است که گذر زمان آن را پاسخ خواهد
داد.
منطقهی آسیا در کوتاهمدت با مشکالت نامتعارفی مواجه است و احتمال این میرود که از تالطم و
نوسانات بازارهای جهانی صدمه ببیند؛ اما در میانمدت این قاره عمدتا برای دستیافتن و غلبه به
اهداف و چالشهای زیر سخت تالش مینماید.
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صفحه3

تعهددوباره
به مأموریت مشترک علیه تروریزم

صفحه 2

موسسه تحصیالت عالی آریانا
 آشنایی با
ٔ

موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا یک کانون تحصیلی خصوصی بوده که در سال  1383در شهر پشاور جمهوری اسالمی
پاکستان جهت فراهم سازی زمینه تحصیالت عالی برای فرزندان مهاجر افغان با داشنت چهار پوهنځی طب معالجوی،
انجنیری ،اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی بنیاد گذاشته شد و طی مدت  13سال صدها جوان از پوهنځی های یادشده فارغ
و جهت خدمت به جامعه افغان تقدیم منوده است .این موسسهٔ تحصیلی در سال  1390از پاکستان به داخل کشور انتقال
محصلین آن با پوهنتون گردیز مدغم گردید در سال  1386موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا رسامً با اخذ جواز در شهر جالل
آباد والیت ننگرهار فعالیت خویش را آغاز منود که طی این مدت زمانی چهار دوره از پوهنځی های اقتصاد ،حقوق و علوم
سیاسی و یک دوره از محصالن پوهنځی طب معالجوی فارغ گردیده اند.



در موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا
تدریس مطابق به معیارهای جهانی بوده
و دارای امکانات زیر میباشد.
 .1کریکلم (مفردات) مطابق به کریکلم
پوهنتون کابل
 .2استادان به سویه ماسرت و دوکتورا
 .3محل مناسب جهت تدریس
 .4صنف معیاری و استندرد در زمستان
محهز به سیستم گرمکن و در تابستان

با سیستم رسدسازی.
 .5البراتوارهای مجهز با وسایل و
تجهیزات مدرن به منظور کارهای عملی.
 .6کتابخانه مجهز
 .7انرتنت  24ساعته.
 .8اطاق کمپیوتر لب.
 .9تدریس به وسیله تکنالوژی معارص
 .10داشنت شفاخانه کادری برای
محصالن پوهنځی طب و همچنان

صفحه4
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قرارداد با شفاخانه ګلف ،کیشا و مطب
برای دوره ستاژ.
 .11شعبه نرشات جهت چاپ لکچرنوت
ها و سایر موضوعات علمیږ
 .12اطاق کنفرانس جهت ارایه
سیمینارهایعلمی.
 .13کانتین و کافه تریا
 .14ساحه پارکینګ برای وسایط.
 .15ساحه باز برای تفریح محصالن

 ایجاد شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل

موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا جهت بلند بردن کیفیت پروسه درسی و کار عملی محصلین در سال  1389شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل را
در شهر جالل آباد با تجهیز مدرنرتین سامان آالت طبی ایجاد منود که با داشنت شعبات جراحی عمومی ،داخله اطفال ،عقلی و عصبی ،گوش و گلو،
نسائی والدی ،ستوماتولوژی ،زمینه کار عملی را برای محصلین فراهم و در زمینه عرضه خدمات صحی معیاری به هموطنان مرصوف فعالیت می باشد.
ضمن این شفاخانه جدیداً در شهر کابل با موافقت وزارت صحت عامه کشور رشوع به فعالیت منوده است .همین اکنون موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا همه روزه طبق پالن محصالن
صنف سوم پوهنځی طب بخاطر انجام کارهای عملی در آن شفاخانه مرصوف آموزش بخش های مسلکی و تخصصی خویش اند.

آدرس کابل :شهر کابل ،چهارراهی رسسبزی مقابل شفاخانه گلف و کیشا /آدرس ننگرهار :شهر جالل آباد ،چکنوری ،جوار مسجد تبلیغی ●●● شامرههای متاس0786786430 /0772486990 /0780174901 :
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افزایش اخراج اجباری
مهاجران افغان از ایران

اطالعات روز :در چند ماه اخیر ،روند اخراج اجباری پناهجویان
افغانستان از ایران ،به گونهی چشمگیری افزایش یافته است .محمد
اکبر چخانسورى ،رييس عودت مهاجران والیت نيمروز ،روز گذشته
به رسانهها گفت ،در گذشته روزانه حدود ده تا پانزده خانوادهی رد
مرز شده از ايران به این والیت میآمدند ،اما در حال حاضر تعداد این
مهاجران به بيش از  ٢٠خانواده افزایش یافته است.
براساس آمارهای ارائه شده ،درحال حاضر نزدیک به دو میلیون
مهاجر افغان در ایران به سر میبرند و از این میان ،شماری زیادی
از آنان ،مدارک قانونی برای اقامت در ایران را ندارند .وزارت امور
خارجهی کشور بارها اعالم کرده ،شهروندان کشور به گونهی
غیرقانونی در ایران سفر نکند و با اخذ ویزا ،در این کشور بیروند.
با این وجود ،شماری از شهروندان افغان که از ایران اخراج شدهاند،
میگویند ،با موجودیت اسناد قانونی ،از ایرن رد مرز شدهاند.
گلباران از مهاجران اخراج شده گفت ،تاریخ اسناد اقامت او و
اعضای خانوادهاش تیر نشده بود ،اما پولیس ایران شبهنگام وارد
خان هیشان شدند و آنها را به گونهی اجباری به ارودگاه برده و
سپس اخراج کردهاند.
او گفت ،هم اکنون ،او و خانوادهاش در بیسر نوشتی به سر میبرد.
اما رييس عودت مهاجران نيمروز گفت ،ثبت نام مهاجران اخراج
شده ،از ایران در مرکز این والیت جریان دارد .به گفتهی او ،این
نهاد با همکاری سازمان مهاجرت بينالمللى ، IOMمهاجران را در
کمپ موقت جابجا میکنند .او افزود ،تا مدتی برای مهاجران اخراج
شده ،مواد غذایی نیز توزیع میشود.
اين درحالى است ،شماری از جوانانى که از طريق والیت نيمروز به
گونهی قاچاق به ايران مىروند ،دو برابر شده است .بر اساس ارقام
رياست عودت مهاجران والیت نمیروز ،در سال گذشته ،روزانه ٣٥٠
تن به ايران میرفتند ،اما در حال حاضر ،تعداد این افراد به  ٥٠٠تا
 ٦٠٠تن در روز افزایش پیدا کرده است.

بزرگترین بیرق کشور بر فراز
تپهی در کابل برافراشته شد

اطالعات روز :بزرگترین بیرق کشور بعد از ظهر روزگذشته در
مراسم ویژه ،بر فراز تپهی وزیر اکبرخان کابل برافراشته شد .در
این مراسم ،حامد کرزی رییس جمهوری کشور ،وزیر خارجه هند و
شماری از وزیران کابینه حضور داشتند.
رییس جمهور کرزی در این مراسم ابراز خوشی کرد و گفت ،امروز
محل زیبایی را برای بزرگترین بیرق ملی کشور افتتاح کردیم .حامد
کرزی محلی را که در آن بیرق ملی کشور برفراشته شد؛ منار بیرق
نامگذاری کرد .این بیرق توسط هند ساخته شده که طول آن  68متر،
عرض آن  30متر و ارتفاع آن به  85متر میرسد.
بیرق یاد شده توسط شرکت هوایی کام ایر از هند به افغانستان
انتقال داده شده است .سوشما سوارج ،وزیر امور خارجهی هند در
مراسم افتتاح این بیرق گفت ،پرچم ملی افغانستان ،سمبول وحدت
و یکپارچگی مردم این کشور است .او همچنان گفت ،کشورش یک
میلیون دالر را برای بازسازی تپهی وزیر اکبر خان و ساخت یک
پارک در اطراف «بزرگترین پرچم ملی افغانستان» در نظر گرفته
است .وزیر خارجه هند صبح روز گذشته در یک سفر غیر منتظره
وارد کابل شد و پس از آن ،با حامد کرزی ،رییس جمهوری کشور
دیدار کرد .حامد کرزی ،پیش از ظهر روز گذشته به وزیر خارجهی
هند گفت ،حکومت آیندهی افغانستان همکاری خود را در عرصههای
مختلف با هند ادامه خواهد داد.
در خبرنامهی که ریاست جمهوری به روزنامه اطالعات روز فرستاده،
آمده است ،رییس جمهور از همکاری هند در جریان سالهای گذشته
در عرصههای مختلف در کشور قدردانی کرده است .به دنبال آن،
سوشما سوراج ،وزیر خارجه هند از ادامهی کمک و همکاریهای
کشورش با حکومت بعدی اطمینان داده است.

والی کنر :در حمله هوایی ناتو  16فرد
ملکی کشته و زخمی شدند

اطالعات روز :شجاعالملک جالله ،والی کنر میگوید ،در حمله
هوایی نیروهای ناتو در این والیت ،شش فرد ملکی کشته و 10
تن دیگر زخمی شدهاند .به گفتهی او ،قربانیان این رویداد ،شامل
پنچ مرد ،سه زن و کودکان اند .جالله گفت که این افراد در جریان
عملیات مشترک نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی کشور در ولسوالی
نرنگ کنر کشته و زخمی شده است .او افزود ،عملیات نیروهای
هوایی ناتو و نیروهای امنیتی کشور علیه طالبان از دو روز به این
سو در این ولسوالی جریان دارد .او اما نگفت ،در این علمیات چند
شورشی و سربازان نیروهای امنیتی کشور کشته شدند .نرنگ از
والسوالیهای نا امن کنر است که طالبان در این ولسوالی فعالیت
گسترده دارند .در همین حال ،داکتر فاروق سهاک رییس شفاخانه
مرکزی اسعدآباد ،به پژواک گفت ،از برنگ هفت زخمی به شفاخانه
انتقال داده شده که در جمع آنها سه زن شامل بوده و یک تن در
اثر زخمهای شدید در شفاخانه جان داده است .اما طالبان گفته است،
در این عملیات ،بیش از ده تن از افراد ملکی از سوی نیروهای ناتو،
کشته شده است .اما ناتو هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.

اشرفغنی:

راهیجزپذیرفتننتایجنهاییانتخاباتوجودندارد
اطالعات روز :اشرف غنی احمدزی ،یکی از
دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
کشور میگوید ،برای حل مشکالت موجود،
راهی جز پذیرفتن نتایج انتخابات و تشکیل
حکومت وحدت ملی وجود ندارد .او شب گذشته
در یک نشست خبری در کابل از عبداهلل عبداهلل
خواست ،به تعهدات قبلی خود در خصوص نتایح
انتخابات و تشکیل حکومت وحدت ملی عمل
کند.
اشرف غنی از ادامهی جنجالهای انتخاباتی
ابراز نگرانی کرد و گفت ،این مسئله ،اثرهای
منفی را بر امنیت و اقتصاد کشور گذشته است.

او همچنان خطاب به تیم رقیبش گفت ،هنوز
هم به تشکیل حکومت وحدت ملی باور دارد،
ولی این حکومت باید مطابق قانون اساسی
کشور باشد.
این درحالی است که عبداهلل عبداهلل به روز
دوشنبه هفتهی جاری در نشست خبری در
کابل گفت ،روند تخنیکی و مذاکرات سیاسی
به بنبست رسیده و اگر به خواستهای آنان
رسیدگی نشود ،تا چند روز دیگر موقفاش را
اعالم خواهد کرد .در حال حاضر روند تفتیش
آرا پایان یافته و کمیسیون انتخابات روز گذشته
گفت ،نتایج انتخابات را تا چند روز دیگر اعالم

میکند.
با این حال ،اشرف غنی احمدزی تأکید کرد،
کمیسیون مستقل انتخابات ،پس از نشست
علنی تصمیمگیری ،هر چه زودتر نتایج نهایی
انتخابات را اعالم کند .او افزود ،باید هر دو ستاد،
نتیجه نهایی انتخابات را بپذیرند؛ چون با یک
توافق از پیش طرح شده و تعهد شده ،تفتیش
آرا آغاز شد و این روند موفقانه به پایان رسید.
احمدزی افزود ،هر رای دور دوم انتخابات
ریاست جمهوری سه بار تفتیش شده و تمرکز
اصلی در روند تفتیش آرا ،نیز بر آرای او بوده
است .او تأکید کرد ،در شفافیت نتایج نهایی

دور دوم انتخابات شک و شبههای وجود ندارد و
همه به شمول جامعه بینالمللی ،از آن حمایت
خواهند کرد.
احمدزی افزود ،تا کنون خواستهای عبداهلل با
حوصله مندی پذیرفته شد و به آن نیز عمل
شده است .او در مورد اینکه اگر عبداهلل نتایج
انتخابات را نپذیرد ،کشور به طرف بحران
میرود ،گفت ،مردم از جنگ خسته شده و
بحران را نمیخواهند .احمدزی افزود ،تیمش
از نگاه مشارکتی کمبودی ندارد ،ولی نظر به
اوضاع سیاسی ،مشارکت هر دو تیم در حکومت
بعدی ضروری است.

حل بحران انتخابات افغانستان است
بانکی مون :همکاری واقعی نامزدان ،تنها راه ِ

اطالعات روز :بانکی مون ،سرمنشى
سازمان ملل متحد روز گذشته اعالم کرد،
تنها راه حل بحران انتخابات افغانستان،
همکاری واقعی و صادقانه دو نامزد انتخابات
ریاست جمهوری کشوراست .او از عبداهلل و
اشرف غنی خواسته ،به جنجالهاى انتخاباتى
نقطهی پايان بگذارند و روی تشکیل حکومت
وحدت ملی ،به زودترین وقت توافق کنند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل
(یوناما) روز گذشته با نشر خبرنامهی اعالم

کرد ،سرمنشى سازمان ملل متحد از نامزدان
خواسته« ،به توافق  ٢١سرطان سال روان
پابند باشند» .در این تاریخ ،نامزدان به
میانجیگری جان کری ،وزیر امور خارجهی
امریکا ،برای تشکیل حکومت وحدت ملی
موافقه کردند.
پس از آن گفتوگوهای نامزدان روی تشکیل
حکومت وحدت ملی ادامه یافت ،ولی آنان
هنوز روی صالحیتهای پست اجرایی به
توفق نرسیده اند .عبداهلل به روز دوشنبه

هفته روان در کابل گفت ،مذاکرات سیاسی
به بنبست رسیده است .اما در مقابل تیم
تحول و تداوم ابراز امیدواری کرده ،نامزدان
روی تشکیل حکومت وحدت ملی به زودی
به تفام برسند.
در همین حال ،سرمنشى ملل متحد تاکيد
کرده ،افغانستان در حال حاضر در مرحلهی
حساسی قرار دارد و در این مرحله دو نامزد
دور دوم انتخابات کشور ،باید با همهمکاری
واقعی کنند .او میگوید ،هر دو نامزد مسئولیت

دارند ،تا افغانستان را به سوی پیشرفت ،رفاه و
يک آيندهی مسالمتآميز سوق دهند.
از سوی هم ،او تأکید کرده ،در حال حاضر
روند تفتیش آرا پايان یافته و قرار است در
روزهای آینده نتایج آن اعالم شود .بانکی
مون ابراز امیدواری نموده ،نامزدان نتایج
نهایی انتخابات را بپذیرند ،تا از اين طريق
براى اولين بار ،قدرت سياسى در افغانستان،
به شکل مسالمتآميز انتقال يابد.

موضع تند فرمانده پولیس قندهار ،باعث بهبود امنیت در این والیت شد!

اطالعات روز :به دنبال آن که جنرال
عبدالرازق ،فرمانده پولیس والیت قندهار در
جنوب کشور به نیروهای تحت امرش دستور
داد؛ طالبان را دیگر بازداشت نکنند و آنان
در خط جنگ بشکند؛ شماری از مسافران،
باشندگان و کارشناسان در قندهار گفتهاند،
امنیت در این والیت نسبت به گذشته بهبود
یافته است.
نشریهی دینشنل به تازگی به نقل از
صیفالدین لودین ،فعال سیاسی در والیت
قندهار گزارش داده ،موضع تند فرمانده

پولیس قندهار ،سبب شده تا امنیت شهر
قندهار  90درصد بهتر شود .از سویی هم،
شماری از مسافران شاهراه قندهار ،به این
نشر گفتهاند ،هنگام عبور از مسیر ولسوالی
ژیری قندهار  30جسد طالب را در زیر آفتاب
سوزان روی سرک دیدهاند.
اجساد این افراد ،توجهی رهگذاران مسیر
شاهراه قندهار -هلمند را نیز به خود جلب
کرده و آنان گفتهاند ،تمام رانندگان و
مسافران هنگام نزدیک شدن به محل این
اجساد ،چشمهایشان را میبندند .در همین

حال ،پولیس قندهار گفته ،این افراد طالبان،
از سوی نیروهای امنیتی کشور در ولسوالی
ژیری و مناطق اطراف این ولسوالی کشته
شدهاند.
به گفتهی پولیس این والیت ،اجساد این
افراد را بخاطری در زیر آفتاب سوزان در روی
سرک گذاشته ،تا مردم از پیوستن با طالبان
خوداری کنند .نشریه The Nationalبه
نقل از مردم محل نوشته است ،پولیس والیت
قندهار ،تا سه روز به کسی اجازه نداده ،تا این
اجساد را از سرک دور کنند.

در همین حال ،جنرال عبدالرازق ،فرمانده
پولیس قندهار به نشریه یاد شده گفته،
به نیروهایش دستور داده ،طالبان را در
خط جنگ از پا درآورند .او سیستم عدلی
و قضایی کشو را ضعیف خوانده افزوده،
دستگاههای قضایی افغانستان ،طالبان را پس
از دستگیری رها میسازند .این در حالی
است که در جریان سالهای گذشته ،دهها
طالب از زندانهای کشور رها شدند و دوباره
به خط جنگ برگشتند.

اتحادیهی گچسازان ناحیه چهاردهم کابل:
از باجخواهی قوماندان روزی خان ،به ستوه آمدهایم

اطالعات روز :اتحادیهی گچسازان ناحیه
چهاردهم شهر کابل از زورگیری و باجخواهی،
حاجی روزی خان ،قوماندان یک گروه مسلح
غیرقانونی در ولسوالی پغمان شکایت دارند.
اعضای این اتحادیه روزگذشته ( 19سنبله) در
یک نشست خبری در کابل ،اظهار داشتند که
افراد مسلح وابسته به روزی خوان ،روز سه
شنبه هفته جاری ،محمد باقر محمودی ،رییس
اتحادیه گچسازان را به دلیل امتناع از خریداری
ذغال سنگ به قیمت باال ،به شدت لت و کوب
کردهاند.
محمدعارف حیدری ،عضو اتحادیهی گچسازان

در این نشست خبری گفت« :افراد این قوماندان
نما ،سه روز پیش به زور اسلحه محمد باقر،
رییس اتحادیه گچسازان کابل را در مسیر
منزلش واقع در ولسوالی پغمان متوقف کردند،
او را به داخل دفتر اربابشان حاجی روزی
خان بردند ،حاجی روزی خان از رییس اتحادیه
گچسازان خواست با امضاء ورقهای متعهد شود،
از این به بعد تنها از وی ذغال بخرد و زمانیکه
رییس اتحادیه گچ سازان از امضاء خود داری
میکند ،وی را به شدت لت و کوب میکنند».
حیدری افزود« :از دو سال بدینسو حاجی روزی
خان ،صاحبان کارخانههای گچ سازی در منطقه

کاکور دشت قلعه حیدرخان کابل را وادار به
خرید اجباری زغال به قیمت باال کرده است».
به گفتهی او ،روزی خان هر موتر ذغال را بین
 15 -8هزار افغانی قیمتتر به کارخانهداران به
فروش میرساند و درصورتیکه ،کارخانهداران
مواد سوخت خود را از جای دیگر تهیه کنند ،ده
هزار افغانی از جانب روزی خان جریمه میشوند.
اعضای اتحادیه مذکور از دولت به خصوص
نیروهای امنیتی خواستند تا جلو زورگویی و
باجخواهی قوماندان روزی خوان را گرفته و
امنیت کارخانهداران را تامین نمایند .آنان هشدار
دادند ،درصورتیکه دولت به خواستههای آنان

رسیدگی نکند ،دست از کار کشیده و تولید گچ را
متوقف خواهند کرد.
بر اساس معلومات اعضای اتحادیه گچسازان،
در منطقه کاکور قلعه حیدر خان 52 ،کارخانه
تولید گچ فعال اند و در حدود هزار نفر در آن
مصروف کار میباشند .این در حالی است که در
این اواخر نگرانیها از توقف سرمایهگذاریها و
فرار سرمایه از کشور افزایش یافته است .گفته
میشود ،نا امنی و عدم اطمینان سرمایهگذاران
از اوضاع نا بسامان سیاسی ،دلیل اصلی کاهش
سرمایهگذاریها و خروج پولهای هنگفت از
کشور است.

کمیسیون انتخابات :نتایج نهایی انتخابات را اعالم میکنیم
اطالعات روز :مسئوالن کمیسیون مستقل
انتخابات کشور میگویند ،کاری به توافق
سیاسی دو نامزد ریاست جمهوری ندارند و
نتایج نهایی انتخابات را به زودی در روزهای
آینده اعالم میکنند .نورمحمد نور ،سخنگوی
این کمیسیون روز گذشته در یک نشست
خبری در کابل به خبرنگاران گفت ،تا پایان
امروز (پنجشنبه 20 ،سنبله) تمام بررسیهای

آرای دور دوم انتخابات پایان خواهد یافت.
اما او از کمیسیون شکایتهای انتخاباتی
خواست ،پس از تکمیل شدن کارهای
تخنیکی روند تفتیش و ابطال آرا ،به تمام
شکایتهای درج شده در این خصوص ،در
زمان معین رسیدگی کند .نور تأکید کرد،
کمیسیون مستقل انتخابات در هفت جلسه
علنی خود در مورد 18559چک لیست تصمیم

اتخاذ کرده است.
او افزود ،تنها یک جلسه دیگر برای ابطال آرا
باقی مانده که در آن در باره  4269چک لیست
تصمیم گرفته خواهد شد .این در حالیست که
تیم اصالحات و همگرایی به رهبری عبداهلل
عبداهلل تمامی کارهای روند تفتش و ابطال
آرا را غیر شفاف خوانده میگوید ،نتایج نهایی
انتخابات را نخواهد پذیرفت.

اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
روز گذشته از نامزدان خواست که به تعهدات
شان در خصوص اعالم نتایج نهایی انتخابات
عمل کند .او تأکید کرد ،کمیسیون انتخابات
به توافق سیاسی نامزدان کاری ندارد ،خواه
آنان به توافق برسند یا نه اما این کمیسیون
نتایج نهایی را اعالم میکند و به انتظار مردم
پایان میدهد.

دیگریدرپغمان
فرهاد خراسانی

محمد باقر ،رییس «اتحادیهی کارخانهداران گچ»
دیروز در نشست خبریای که از سوی این اتحادیه
برگزار شد ،در حالی که سروصورتش با دستمال
سفید بسته شده بود و آثار شدی ِد لتوکوب در صورت
و پشتش هویدا بود ،به خبرنگاران گفت« :در مسیر
راه خانهام توسط افراد مسلح قوماندان روزی خان
گرفتار شدم و بعد آنها مرا نزد قومندان روزی بردند
و چهارده نفر از افراد او مرا به مدت یک ساعت در
حضور قوماندان روزی خان لتوکوب کردند و وقتی
من از شدت لتوکوب بیهوش گردیدم ،سه صد
هزار افغانی و مبایل مرا دزدی کردند».
محمد باقر ،رییس اتحادیهی کارخانهداران گچ است.
او بهخاطری از سوی روزی خان مورد خشونت
قرار گرفته است که روزی خان از کارخانهداران
گچ میخواسته که زغالی را که او به کارخانهداران
گچ میفروشد ،از قیمت بازار بلندتر بخرند .آنها
میگویند ،قوماندان روزی از دو سال به اینسو
کارخانهداران گچ را مجبور میکرده است ،باالتر از
قیمت بازار زغالهای او را بخرند ،بهخاطر اینکه
این خواست وی از طرف کارخانهداران گچ رد
شده است ،قومندان روزی خان محمد باقر ،رییس
«اتحادیهی کارخانهداران گچ» را مورد لتوکوب
قرار داده است .اعضای این اتحادیه میگویند ،اگر
دولت به بیدادگری فرمانده روزی خان پایان ندهد،

این اتحادیه عرضهی گچ به بازار را تحریم میکند.
این خشونت در حالی در پغمان صورت گرفته است
که پیش از این تعدادی از مردان مسلح در ده عربان
پغمان چهار زن را مورد تجاوز جنسی گروهی قرار
داده بودند سه روز قبل این افراد علنی محاکمه
شدند و به جرم تجاوز به زنان و سرقت مسلحانه،
به زندان و اعدام محکوم شدند .این دو رخداد در
پغمان و همایش اوباشگری تحت نام گرامیداشت
از هفتهی شهدا در شهر کابل که منجر به کشته
شدن یک جوانان و زخمی شدن پنج نفر گردید،
نشان میدهند که تفنگساالران و زورمندان جنگی
از هرنوع اعمال خشونتبار ،زورگویی و حقکشی
ابایی ندارند و این دسته ،برای امنیت جامعه تهدید
بزرگی میباشد.
پولیس توانست مجرمان ده عربان را بهخاطر شدت
جنایتشان و حساسیتها و فشارهای اجتماعیای
که از طرف مردم اعمال شدند ،بهزودترین فرصت
دستگیر و به پنجهی قانون سپردند .انتظار مردم از
نهادهای انتظامی و قانونی این میباشد که نسبت به
تمامی رخدادهای امنیتی و جرمیای که در جامعه به
وجود میآیند ،جدی عمل کرده و برخورد یکسان
نمایند ،تا از طرفی مصئونیت اجتماعی را در جامعه
پاسداری نمایند و جلو جرم و جنایتها را بگیرند
و از جانب دیگر ،با این عمل اقتدارشان را برای

پولیس توانست مجرمان ده عربان
را بهخاطر شدت جنایتشان و
حساسیتها و فشارهای اجتماعیای
که از طرف مردم اعمال شدند،
بهزودترین فرصت دستگیر و
به پنجهی قانون سپردند .انتظار
مردم از نهادهای انتظامی و قانونی
این میباشد که نسبت به تمامی
رخدادهای امنیتی و جرمیای که در
جامعه به وجود میآیند ،جدی عمل
کرده و برخورد یکسان نمایند ،تا
از طرفی مصئونیت اجتماعی را در
جامعه پاسداری نمایند و جلو جرم
و جنایتها را بگیرند و از جانب
دیگر ،با این عمل اقتدارشان را
برای تأمین امنیت و پاسداری از
قانون تقویت نمایند .الزم نیست که
مردم نسبت به هر حادثهی جرمی
و حقکشی از طرف زورمندان و
باندهای جنایتکار ،به جادهها بیایند
و اهرمهای فشار را برای تطبیق
قانون و گرفتاری مجرمان به نهادهای
انتظامی و قانونی اعمال کنند.
تأمین امنیت و پاسداری از قانون تقویت نمایند.
الزم نیست که مردم نسبت به هر حادثهی جرمی
و حقکشی از طرف زورمندان و باندهای جنایتکار،
به جادهها بیایند و اهرمهای فشار را برای تطبیق
قانون و گرفتاری مجرمان به نهادهای انتظامی و
قانونی اعمال کنند.
نکتهی دیگر این است که مجرمانی که محاکمه
شدند و افرادی که به مناسبت بزرگداشت از
هفتهی شدید در جادههای شهر اوباشگری کردند،
با شلیکهای هواییشان باعث مرگ یک جوان و
زخمی شدن پنج تن از شهروندان گردیدند و نیز
فرمانده روزی خان ،کسانی هستند که اسلحه دارند.
الزم است که نیروهای انتظامی و امنیتی کشور
سالحهای غیرقانونی را که این افراد و کسان دیگر
در اختیار دارند ،جمعآوری کنند تا زمینهی زورگویی
و مردمآزاری این افراد و باندهای اوباشگری گرفته
شود .اگر هم کسانی از مجرای قانونی سالح در
اختیار دارند ،الزم است که به آنها تذکر داده شود
که از آن به مقصد جنایت و اخالل امنیت جامعه
استفاده نکنند و نیز نباید از اسلحههای داده شده
استفادهی سوء نمایند و توجه داشته باشند که آن
را در اختیار افراد غیرمسئول و کسانی که از آن
استفادهی نادرست مینمایند ،قرار ندهند.

زنانجوانبیشترینقربانیخودکشیهااند

اطالعات روز :وزارت صحت عامهی کشور اعالم کرد،
در جریان سال روان ،بیش از  9هزار مورد تالش افراد
برای خودکشی در این وزارت ثبت شده است .ناجیه
طارق ،معاون این وزارت گفت ،از میان این موارد،
 ۴۴۶۶مورد مسمومیت دارویی و  ۷۰۷مورد سوختگی
مربوط والیت کابل و  ۴۱۳۶واقعه سوختگی دیگر،
شامل والیتهای کشور میشود.
به گفتهی او ،اکثر قربانیان این رویدادها ،زنان جوان
و نوعروسان اند .خودکشی در کشور یکی از راههای
معمول ،برای نجات یافتن از خشونت است .زنان به
دلیل نقض حقوق انسانی و تجاوز به حریم شخصی
مانند ازدواجهای قبل از وقت ،ازدواجهای ناخواسته
و اجباری ،تبادله زنان در حالت عداوت ،دست به
خودکشی میزنند.
از سویی دیگر ،خشونت علیه زنان ،استفاده از مواد
مخدر ،استرس ناشی از جنگ ،بیجا شدن ،فقر و ادامه
ناامنیها از دالیل دیگر خودکشی زنان محسوب
میشود .حلق آویز کردن ،سوختاندن ،زهر نوشیدن و
استفاده از اسلحه ،از دیگر شیوههای خودکشی است

که برخی زنان به آن متوسل شدهاند.
با این حال ،معاون وزارت صحت عامه گفت ،این
وزارت برای جلوگیری از خودکشی ،برنامههایی زیاد
چون آموزش مشاوران و کارمندان حرفهی روانی،
اجتماعی و ایجاد مرکزهای مشورهدهی را روی دست
گرفته است .او این اظهارات را روز گذشته در نشستی
تجلیل از روز جهانی مبارزه با خودکشی در کابل بیان
کرد.
در این نشست دکتر انیتی رابیرتسون ،نماینده سازمان
صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان ،ریک
پییرکارن نماینده سازمان بهداشتی جهان در کابل
و معاون وزارت امور زنان کشور نیز حضور داشتند.
نماینده سازمان صندوق جمعیت ملل متحد در کابل در
این نشست گفت ،آخرین تحقیقات در این زمینه نشان
داده که بیشترین قربانیان خودکشی در افغانستان،
دختران بین سنین شانزده تا  ۱۹سال هستند که هشتاد
درصدشان متاهل اند.
به دنبال آن ،ریک پییرکارن نماینده سازمان بهداشتی
جهان در کابل گفت ،شمار کسانی که جان شان را

از اثر خودکشی از دست میدهند ،بیشتر از کسانی
است که در نتیجه قتل و جنگ از بین میروند .او
میگوید ،باید اقدامات قانونی در کنار افزایش آگاهی
در مورد خودکشی ،برای جلوگیری از این رویدادها در
افغانستان اتخاذ شود.
راههای جلوگیری از خودکشی!
در همین حال ،وزارت امور زنان کشور میگویند ،تمام
خشونتها در خانوادهها و ادارات ریشه درمانی دارد و
برای جلوگیری از آن ،باید روان درمانی در سطح کشور
افزایش داده شود .از سویی دیگر مژگان مصطفوی،
معین این وزارت نقش مولویها را برای جلوگیری از
عمل خودکشی در کشور مهم میخواند.
او افزود ،مسجدها مکانهای مناسبی برای شکلدهی
افکار عامه در خصوص جلوگیری از خودکشی است و
وزارت حج و اوقاف ،با راهاندازی برنامههای منظم در
این مورد باید به مردم معلومات دهند .از سوی هم،
برخی از کارشناسان مسایل صحی تاکید کردند ،برای
جلوگیری از خودکشی در کشور ،باید دست افراد به
ابزار خودکشی محدود شوند.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

کنفرانسخبری
بسماهلل بهنام خدا!
در قدم نخست ،مردم ما در طول تاریخ اثبات نموده که ملت یکپارچه
هستند و هیچکسی حق ندارد آن را پارچه پارچه نماید .من از ملت پارچهپرور
افغانستان تقاضا میکنم که یک روز قبول نکنند که پارچه پارچه شوند .من
برای این ادعایم برنامه دارم .سازمان ملل مختلف جهان برای ما پیشنهاد
نموده بود که تاریخ افغانستان را از نو بنویسیم .تاریخی که با اتحاد آغاز
میشود .آنها پنجاه درصد اتحاد ما را خواستار بودند؛ اما ما گفتیم نی!
نی! ما دیگر فریب  50درصد و  60درصد را نخواهیم خورد .من و داکتر
صاحب شمساهلل توافق کردیم که این تاریخ را صد درصد از نو بنویسیم .ما
برای این کار برنامه داریم .مردم کور نیستند ،بیایند برنامههای ما را ببینند،
بشنوند ،باز اگر قبول نکردند ،ما میفهمیم چهکار کنیم.
در قدم دوم ،انتخابات مثل صرف شام نیست که خبرنگاران را برای آن
دعوت کنیم .ما از تمام خبرنگاران و رسانههایی که با پول ما اخبار و
روایتهای انتخاباتی ما را راست و دروغ نشر کردند ،تشکر میکنیم .دیگر
خبرنگاران که نشر نکردند ،دعا میکنیم خدا جزایشان را بدهد .گفتم که
انتخابات مثل شام یا چاشت نیست که خورده شود .انتخابات یک پروسهی
ملی ،ولسواک او سیاسی است که طی آن عشق مردم نسبت به نامزدان و
عشق نامزدان نسبت به مردم ثابت میشود .در این انتخابات ،مردم با ما
لبیک کردند .مردم چرا با ما لبیک کردند؟ من برای جواب این سوال ،سی
سال است که برنامه طرح کردهام .مردم بیایند عشق مردم نسبت به اشرف را
ببینند .اگر کور نباشند ،اگر کدام فرزندشان در اثر شلیک هوایی کشته نشده
باشد ،خواهند فهمید .در والیت زیبای بلخ ،یک دختر هژده ساله که زیبایی
صورتش را حتا در تمام ایالت پنسلوانیا ندیده بودم ،میخواست مادرش را
بکشد .به پیشوای خود قسم خورده بود که مادرش را میکشد .اما مادرش
از دخترش یک خواهش کرد .این مادر افغان ،از دخترش خواست که به وی
فرصت رایدادن را بدهد .دخترش قبول کرد .این مادر روز انتخابات رفت و
رای خود را به صندوق ما انداخت و برگشت به خانه .به دختر خود گفت که
میتوانی مرا بکشی! اما دید که دخترش از خوشحالی نزدیک است قهقهه
کند .از دخترش پرسید که چه شده؟ دخترش گفت« ،مادر جان! من نامم را
تغییر دادم .از میان چند سبد نام که در حویلی بود ،یکی را برداشتم .دیدم
اشرف است .من نام خود را اشرف گذاشتم مادر! از لحظهای که نامم اشرف
شده ،نمیتوانم خوشحال نباشم؛ هرلحظه دلم میخواهد بخندم .خوب بلند
بخندم .میخواهم بروم روی دختر همسایه را ببوسم و از وی بخواهم که
نامش را اشرف بگذارد .مادر جان! تو هم نامت را اشرف بگذار .شاید دیگر
نخواهی مرا با ماشهی تفنگ بکشی .شاید دهنت مصروف خنده شود و دیگر
مرا دختر حرامزاده نگویی!»
ببینید ،وقتی مردم تا این حد عاشق ما باشند ،مگر رودهی ما میخارد که از
عشق مردم ،از رای مردم بگذریم؟ مگر خانم ما بوالنی را بدون کچالو پخته
میکند که ما این عشق را هضم کرده نتوانیم .ما حتا برای خانم خود برنامه
جور کردیم که چطور بوالنی پخته کند .دیگر زمان ،زمان دموکراسی است.
زمان آن گذشته که بوالنی را با ماشهی تفنگ پختهکنیم .من از خانم داکتر
شمساهلل هم خواهش میکنم که دست خانم مرا گرفته و یکجا بوالنی
پخته کنند .زیاد خود را بحران بحران نکنند.
در قدم سوم ،از تمام شخصیتهایی که هرکدام نام خدا مثل تانک زور دارند و
عاجزانه آمده در مقابل ما نشسته ،تشکری میکنیم .همین شخصیتها بوده
که افغانستان این قدر پیشرفت کرده ،اگر خدای ناکرده ،این شخصیتها
در امریکا متولد میشدند و ما از نعمت وجودشان محروم میشدیم ،شما باور
کنید که امروز امریکا صد سال از ما پیش میبود.
در قدم چهارم ،خط سرخ ما قانون است .من شخص ًا حاضرم که حتا از
همکاری حضرت صاحب بگذرم؛ اما از قانون عدول نکنم .قانون اساسی
افغانستان گفته که انتخابات افغانستان باید بیشتر از یکسال طول بکشد.
ما هم با احترام به قانون ،تا حاال انتخابات را معطل کردهایم .اگر قانون
اساسی بگوید که انتخابات باید ده سال طول بکشد ،ما حاضریم ده سال
جنجال کنیم ،ولو که مردم حتا نتوانند خواب کچالو را هم ببینند .حکومت
وحدت ملی هم مطابق قانون است .اگر خدای ناکرده مطابق قانون نمیبود،
من حاضر نمیشدم که برای رسیدن به این حکومت ،چهل و هفده میلیون
دالر از شیوخ عربستانی بگیرم.
افغان دیگر بدتر نیست .ما با رییس جمهور
در قدم پنجم ،هیچ افغانی از
ِ
امریکا هم گفتیم ،با پیرهمرد در بستر افتادهی ایران هم گفتیم و با صاحب
فعلی عربستان هم گفتیم که هر رای افغان ،باید سه مرتبه تفتیش شود .اگر
سه مرتبه تفتیش نشود ،باز چطور میتوانیم ظلم پاکستان را تحمل کنیم؟
بنا ًء ،من به هیچکسی اجازه نخواهم داد که خون مردم را بریزد .خون مردم
باید خشک شود .این وطن شایستهی خونریزی نیست .هرکسی که عاشق
خونریزی است ،برود در کدام کشور دیگر خود را نامزد کند و همانجا
خون مردم را بریزاند .ما از روز اول که خود را نامزد نمودیم ،با تحفهی
خیرالمرسلین شروع کردیم.
در قدم ششم ،از همهی خبرنگاران دعوت میکنیم که اینقدر قدم نزنند،
بیایند نان خود را خورده و زودتر از محل گم شوند! صبر ما فقط برای باز
نگهداشتن دهان حضرت صاحب است؛ در موارد دیگر ،انعطافپذیری داریم.
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روحانیت و ارتزاق از دین


علی شیر شهیر

روحانیت امر هدایتگری و تبیین دین را به عهده دارد ،که این امر باید عاشقانه باشد .اگر
جز این باشد ،راه در قلب هیچ بنی بشری نخواهد یافت .غیرمنصفانه و نابخردانه است،
اگر بگوییم ،پیامبران که منادیان حقیقت بودهاند ،قصد بنای حرفهای اقتصادی داشتهاند
و در پی آن بودهاند که شغل جدیدی ایجاد کنند و راه درآمدزایی برای بخشی از جامعه
فراهم سازند .مگر جز آن بود که دین امری مقدس انگاشته میشد و همواره افتخار
منادیان معصوم آن ،دریافت نکردن مزد برای تبلیغ آن بوده است.
حال چه شده که روحانیت گرفتن مزد را حق مسلم خود میداند؟ الزمهی هدایتگری و
ترویج دین و عاشقانه کردن ،عاشقی و دلدادگی است .بیشک ،مادیگرایی افتی است
بر جان این قشر از مروجان دین.
اینکه معاش روحانیان بهتر است از چه راهی تأمین شود ،باورهای ضد و نقیضی وجود
دارند .بعضی به این باور اند که روحانیت بودجهی مخصوص نمیخواهد؛ افراد روحانی
باید مانند سایر طبقههای مردم کار و شغل و منبع درآمدی برای خود داشته باشند و از
دسترنج شخصی خود زندگی کنند .این عده معتقدند که روحانیت و شئون روحانیت در
اسالم یک شغل و حرفهی مخصوص نیست که برای آن بودجهی مخصوصی در نظر
گرفت .استدالل این عده براین است که در صدر اسالم اشخاصی بودند که همین وظیفه
را به عهده داشتند؛ تعلیم میکردند ،نصیحت و موعظه .در عین حال ،هرکدام آنها شغل
و حرفهای برای زندگی داشتند.
روحانیتی که کسب خود را تبلیغ دین میداند ،بهناچار دریافت دستمزد خود را وابسته
به رضایت مردم از وی میداند ،لذا آنگونه سخن میگوید که موجبات رضایت آنها را
فراهم کند .بیشک ،این تفسیر معنایی جز فروش مفاهیم متعالی دینی به بهای نیازهای
مادی عوام ندارد.
استاد شهید مطهری در این مورد در کتاب «مرجعیت و روحانیت» خود میگوید:
شئونهای روحانی از ،قبیل امامت جماعت ،نه یک شأن مخصوص روحانی است و نه
کسی حق دارد آن را بهانه قرار داده و دست از هر کار و شغل و خدمت بکشد و در انتظار
موقع نماز بماند و مسجدی برود و برگردد.
از انواع شیوههای امرار معاش روحانیان میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 .1گرفتن شهریه :بخشی از پولی که به عنوان خمس به مراجع تقلید تحویل میشود ،به
عنوان شهریه و سهم امام زمان به طالب حوزهی علمیه اعطا میشود.
 .2امرار معاش از راه دین :برخی از علما با استفاده از مطالب و مناسک دینی به امرار
معاش میپردازند؛ برای مثال ،برخی از آنها با ایراد سخنرانی ،برخی با نوشتن کتاب و
برخی دیگر با اقامهی نماز معاش خود را تأمین میکنند.
 .3نکاح و طالق :در اسالم ،ازدواج و طالق با خواندن یک عبارت (صیغه) عربی -و
بنا بر پارهای نظریههای فقهی ،حتا فارسی -ازسوی مرد و زن انجام میگیرد .این امر
یکی از حرفههای اصلی روحانیان و و سیلهای برای کسب درآمد بدل شده است .بعضی
از روحانیان نکاحهای محرمانه و طالقهای جعلی و عقدنامههای جعلی بهدست مردم
میدهند که سبب فسادها ،منازعات ،هتک ناموسها و خونریزیها میشود.
اما روحانیان چی تفسیری در این مورد دارند؟
استاد شهید مرتضی مطهری در مقالهای تحت عنوان «مشکل اصلی در سازمان
روحانیت» نوشته است:
با تغییراتی که در وضع زندگی مردم نسبت به صدر اسالم پیدا شده و با توسعهی
روزافزون علوم و احتیاجات ،ضرورت است گروهی همهی عمر ممحض باشند برای
تحصیل و ادارهی شئون دینی مردم ،و ناچار بودجهی مخصوصی الزم است که با طرز
صحیحی در این راه مصرف شود .در صدر اسالم احتیاج این قدر نبوده است ،عقدهها و
شبههها و همچنین معاندین و دشمنان اسالم این قدر نبودهاند.
استاد علیزاده مالستانی ،یکی از استادان مدرسههای دینی در والیت غزنی در
مصاحبهای که با او داشتم ،دیدگاهش را در این مورد چنین بیان داشت:
خمس ،زکات ،زکات فطر ،نذورات ،صدقات ،موقوفات و امثال آنها از منابع درآمدهای
اسالمی است و باید در وجوهبر مصرف شود؛ یعنی برای فقرا ،مساکین و مستحقین،
تأسیس حوزههای علمیه ،مراکز علمی و فرهنگی و کارهای عامالمنفعهی دیگر .اجازهی
تصرف این درآمدها در اختیار فقهای عادل و جامعالشرایط است .کسانی که در این راستا
و جمعآوری و توزیع این اموال کار و تالش میکنند ،با اجازهی فقیه جامعالشرایط ،مقدار
معینی را به عنوان اجوره و مزد میتوانند دریافت کنند .اگر سرخودانه و بیشتر از مقدار
معین در این اموال تصرف کنند ،خاین و غاصب اند .البته با تأکیداتی که در حفظ و
رعایت امانتداری این اموال شده است ،سوء استفادههایی نیز میشود .اما
امامت مساجد ،کاری است که در برابر اجوره صورت میگیرد .بدین مفهوم که یک
عالم با اهالی مسجد قرار میبندد که برای مدت معینی ،بچههای مردم را سواد و خط
بیاموزد ،تربیت کند ،احکام شرعی برای مردم و بچههایشان بیاموزد ،از جمله برای آنها
پیشنمازی کند؛ در مقابل اجورهی معینی ،ساالنه یا ماهانه برایش پرداخت میکنند.
ی وجوهات شرعی ندارند .مگر برخی از علما که از
مساجد چندان ارتباط به جمعآور 
طرف فقیه جامعالشرایط نمایندگی دارند ،احیانا در مسجد نیز وجوهات اخذ میکنند.
مسئلهی اجرای عقد نکاح و طالق ،درآمدی نیست که نیاز زندگی یک قشر را برآورده
نماید؛ مثال در هر سال چند عقد نکاح و طالق جاری میشود؟ برای مجری عقد مبلغ
 500افغانی با کمی تفاوت میدهند .این کار نرخ معینی ندارد .اگر کسی پول ندهد هم
کسی وی را مجبور به پول دادن نمیتواند.
شهید مطهری در مقالهاش به راه بیرونرفت از این معضل اشاره میکند و میگوید« :راه
اصالح این امر ،منحصرا سازماندادن به این بودجه است ،از راه ایجاد صندوق مشترک
و دفتر و حساب و بیلهایی در مرکزهای روحانیت ،بهطوری که احدی از روحانیون
مستقیما از دست مردم ارتزاق نکنند .همهی آن مفاسد ناشی از این است که روحانیون
مستقیما از دست مردم ارتزاق میکنند .هرکس به تناسب خدمتی که انجام میدهد ،از
آن صندوق که در اختیار مراجع و روحانیون طراز اول حوزههای علمیه خواهد بود ،معاش
خود را دریافت کند .اگر این کار بشود ،مردم به حکم عقیده و ایمانی که دارند ،وجوه مال
خود را میپردازند و ضمنا حکومت و تسلط عوام ،ساقط ،و گریبان روحانیون از چنگال
عوامالناس خالص میگردد».
در واقع اگر روحانیت بدین رویه اصرار ورزد ،نه تنها جایگاه هدایتگری خود را از دست
میدهد ،بلکه به هر عنوان دیگر ،دانشگاهیان و روشنفکران آن را نمیپذیرند .تغییر
رویهی روحانیت میسر نخواهد بود ،مگر آنکه در گام اول این گرد عوامزدگی را از وجود
خود بزداید و استقالل خود را بازستاند و شجاعت نقد رویهها و اندیشههای غلطی که
در گذر سالها تعصب دینی شکل گرفتهاند را بازیابد و در یک کالم ،راه ارتزاق از دین
را بر خود ببندد.
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تعهددوباره
بهمأموریتمشترکعلیهتروریزم
منبع :فارین پالسی

نویسنده :شیدا ابدالی ،سفیر افغانستان در هند
برگردان :حمید مهدوی

از زمانی که افغانستان و هند در پاسخ مستقیم به تهدید امنیتی جاری در هردو کشور در سال  2011موافقتنامهی همکاریهای
استراتژیک امضا کردهاند ،رییس جمهور کرزی سه بار از هند بازدید کرده است .در هر بازدید ،رییس جمهور کرزی از نگرانیهای
روبهازدیادش در پیوند به گسترش دامنهی خشونت در افغانستان صحبت کرده است .در همین حال ،او در هر کنفرانس منطقهای
و بینالمللی در مورد افغانستان ،در مورد تهدید افراطگرایی و تروریستیای که از پاکستان سرچشمه میگیرد ،ابراز نگرانی کرده
است و از جامعهی جهانی خواسته است تا برای از بین بردن این تهدیدها ،اقدامات پیشگیرانه اتخاذ کنند .هند به عنوان دوست
افغانستان ،که گذر زمان دوستی آن را ثابت کرده است و به عنوان همکار استراتژیک این کشور از دیروقت بدینسو نسبت به
توجه کافی و حمایت از افغانستان که جنگ منطقهای علیه افراطگرایی و تروریزم را به پیش میبرد ،بیمیل بوده است .با این حال،
ما نسبت به گامهای اولیهای چون دعوت از تمام رهبران کشورهای عضو سارک در مراسم ادای سوگند نخستوزیر نارندرا مودی،
که از طرف حکومت جدید هند برداشته شدهاند ،دلگرمیم .در این مراسم همزمان با گرفتن موقف جدی علیه تهدیدهایی که هند و
جنوب آسیا بهصورت کل با آنها مواجه اند ،از رهبران کشورهای عضو سارک خواسته شد تا در امور منطقه سهم بگیرند.
افغانستان و هند از دیروقت بدینسو اهداف گروههای
افراطی و تروریستی مستقر در پاکستان بودهاند .هرچند
این گروهها تحت نامهای مختلف فعالیت دارند؛ اما آنها
هدف مشترک دارند :بیثبات کردن هردو کشور و تمام
منطقه .واضح است این گروهها که در پاکستان مسلح
ساخته شده و به آنها پناه داده میشود ،قادر به مواجههی
مستقیم با هند نیستند .هرچند این گروهها تعدادی از
حمالت تروریستی موفقانه را در این کشور انجام دادهاند
که در میان آنها میتوان به حملهی ماه نوامبر سال
 2008در بمبیی اشاره کرد .با این حال ،در حال حاضر
آنها بیشتر یک رویکرد تدریجی و غیرمستقیم برای
بیثبات ساختن منطقه از طریق افغانستان را برگزیدهاند.
در جریان  13سال گذشته ،گروههای شورشی که بیشتر
زیر چتر گروه به اصطالح طالبان فعالیت دارند ،مردم
افغانستان را دهشتزده ساخته ،مردم بیگناه ما را کشته
و با استفاده از کمینهای پیچیده ،بمبگذاری و حمالت
انتحاری ،نیروهای ما را بهصورت روزمره هدف قرار
دادهاند .هدف آنها نابودکردن دستآوردهای دموکراتیک
یک دههی گذشته و تأمین جای پای مستحکم برایشان
در افغانستان است .اگر به آنها اجازهی این کار داده شود،
بدون شک برای جهادیهای جهانی پناهگاه امن تأمین
کرده و از آنها برای تهدید کردن منطقه استفاده خواهند
کرد .شواهد کافی برای نوع تهدیدهایی وجود دارند که از
ناحیهی این گروهها متوجه افغانستان ،هند و تمام جنوب
آسیاست.
روز چهارشنبه هفتهی گذشته ،ایمن الظواهری ،رهبر
القاعده در یک ویدیوی  55دقیقهای در خارج از
پنهانگاهش در پاکستان ،تأسیس القاعده در شبه قارهی
هند را اعالن کرد .این در حالی است که او پیوسته از
تعهدش به وفاداری به مال عمر ،رهبر طالبان که به

حمالت تروریستی در افغانستان ادامه داده است ،یاد کرد.
این چیزی را ثابت میکند که ما از مدتها پیش با هند
در میان گذاشتهایم :طالبان و القاعده ،هرچند جداگانه ،اما
یک آجندای مشابه را دنبال میکنند .آنها شاید بهطور
جدا از هم عمل کنند؛ اما هدف ایدیولوژیکی مشترکی را
در منطقه و فراتر از آن دنبال میکنند.
در دههی  ،1990درخواستهای افغانستان از جامعهی
جهانی مبنی بر اقدام علیه طالبان نادیده گرفته شدند و
متأسفانه این امر به تراژیدی یازدهم سپتامبر انجامید .از
زمان سقوط طالبان در سال  ،2001ما بار دیگر به تمام
طرفهای درگیر در افغانستان هشدار دادهایم که ظهور
دوبارهی شورشیانی که به حمایت و راهنمایی مستقیم
بازیگران دولتی پاکستان فعالیت میکنند ،تهدیدی برای
ثبات منطقهای و صلح و امنیت جهانی است .این بار،
برخالف دههی  ،1990از دوستان و متحدان ما ،بهویژه
همسایههای کلیدی ما (هند ،روسیه و چین) انتظار داریم،
هشدار ما را سبک نگیرند؛ چون این مسئله دیگر تنها در
مورد افغانستان نیست .آنگونه که مسایل مربوط به ظهور
دولت اسالمی و فعالیتهای تروریستی خطرناک آن در
شرق میانه نشان میدهد ،این مسئله بیشتر به امنیت و
ثبات تمام کشورهای منطقه و فراتر از آن مربوط میشود.
از زمانی که افغانستان و هند در پاسخ مستقیم به تهدید
امنیتی جاری در هردو کشور در سال  2011موافقتنامهی
همکاریهای استراتژیک امضا کردهاند ،رییس جمهور
کرزی سه بار از هند بازدید کرده است .در هر بازدید،
رییس جمهور کرزی از نگرانیهای رو به ازدیادش در
پیوند به گسترش دامنهی خشونت در افغانستان صحبت
کرده است .در همین حال ،او در هر کنفرانس منطقهای و
بینالمللی در مورد افغانستان ،در مورد تهدید افراطگرایی
و تروریستیای که از پاکستان سرچشمه میگیرد ،ابراز

نگرانی کرده است و از جامعهی جهانی خواسته است
تا برای از بین بردن این تهدیدها ،اقدامات پیشگیرانه
اتخاذ کنند .هند به عنوان دوست افغانستان ،که گذر
زمان دوستی آن را ثابت کرده است و به عنوان همکار
استراتژیک این کشور از دیروقت بدینسو نسبت به توجه
کافی و حمایت از افغانستان که جنگ منطقهای علیه
افراطگرایی و تروریزم را به پیش میبرد ،بیمیل بوده
است .با این حال ،ما نسبت به گامهای اولیهای چون
دعوت از تمام رهبران کشورهای عضو سارک در مراسم
ادای سوگند نخستوزیر نارندرا مودی ،که از طرف
حکومت جدید هند برداشته شدهاند ،دلگرمیم .در این
مراسم همزمان با گرفتن موقف جدی علیه تهدیدهایی
که هند و جنوب آسیا بهصورت کل با آنها مواجه اند،
از رهبران کشورهای عضو سارک خواسته شد تا در امور
منطقه سهم بگیرند.
بدین لحاظ ،چون این تهدیدها به منافع امنیت ملی
مشترک هردو کشور مربوط اند ،امیدواریم که با هند
بهصورت مشترک روی ارزیابی گسترش اخیر دامنهی
تهدیدها کار کنیم .در ماهها و سالهای آینده و با کاهش
کمکهای نظامی و ملکی ایاالت متحده و ناتو ،افغانستان
دوران سختی را خواهد گذراند .البته ،دشمن مشترک
افغانستان و هند ،روند انتقال را از نزدیک و بهطور
دقیق تحت نظارت دارد و بهصورت فعال از هر خال و
پذیری ناشی از خروج نیروهای ائتالف استفاده
آسیب ِ
میکند .از اینرو ،ضرورت است که تمام تعهدهای
هند در زمینهی کمک به افغانستان در جریان سه سال
گذشته بهصورت کامل مرور و ارزیابی شوند تا اهداف
موافقتنامهی همکاریهای استراتژیک که در خدمت
منافع امنیت ملی کوتاهمدت و درازمدت هردو کشور
است ،اولویتبندی شده بتوانند.
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آسیادرآستانهیتوانایی
(دستآوردهاییکهتضمینناشدهاند)
نویسنده :چنگیونگ رای ،رییس بخش آسیا و
پسیفیک صندوق وجهی بینالمللی پول
ترجمه :جواد (ماندگار)

قارهی آسیا طی چند دههی اخیر در زمینهی رشد اقتصادی پیشتاز جهان بوده است .این رشد از سال
1990م به اینسو بهطور اوسط حدود  6درصد محاسبه شده است .اگر روند همینگونه جریان داشته باشد،
در کمتر از دو دهه اقتصاد آسیا غولپیکرتر از اقتصاد امریکا برعالوهی اروپا خواهد بود .با این وضعیت ظاهرا
آیندهی آسیا روشن است؛ اما موفقیتهای اقتصادی این قاره خیلی مطمئن و تضمین شده به نظر نمیرسد؛
زیرا رشد و توسعهی اقتصادی وابسته به اعمال سیاستهای مناسب جهت کاهش چالشهای احتمالی و
اطمینانبخشی ثبات اقتصادی است .اینکه آیا آسیاییها جریان پیشرفتشان را به گونهی درست مدیریت
میتوانند؟ سوالی است که گذر زمان آن را پاسخ خواهد داد.
منطقهی آسیا در کوتاهمدت با مشکالت نامتعارفی مواجه است و احتمال این میرود که از تالطم و نوسانات
بازارهای جهانی صدمه ببیند؛ اما در میانمدت این قاره عمدتا برای دستیافتن و غلبه به اهداف و چالشهای
زیر سخت تالش مینماید.
 )1قارهی آسیا حدود  700میلیون تن فقیر را میزبانی میکند 65 .درصد این فقیران کمتر از  1.25دالر در
روز عاید دارند و نابرابری درآمدی در حال افزایش است.
 )2تالش صورت میشود اقتصادهای در حال ظهور آسیا از ردهی کشورهای با عاید متوسط عبور نموده
و به کاروان کشورهای توسعهیافته بپیوندند.
 )3اقتصادهای صنعتی این قاره روند مشکل تعویض مدلهای رشد اقتصادیشان را آغاز نمودهاند و
میخواهند آن را به شکل مناسبی مدیریت نمایند.
رشد و جهندگی اقتصادی در آسیا ()Resilience and Growth
سال  2013شاهد چندین نوسان مالی در سطح جهان بود که باعث بیرون شدن دوبارهی سرمایهگذاریها
از کشورهای دارای اقتصاد نوظهور ،بهشمول کشورهای آسیایی ،گردید .اما آسیا در مقابل این نوسانات
مالی بهصورت انعطافپذیری واکنش نشان داد؛ به گونهای که حتا تواناییهای اقتصادی آنها در صورت
کاهش منابع اعتباری خارجی ،مورد آزمایش قرار گرفت .واکنش مناسب و سریع آسیا در مقابل خطرات
خارجی (بیرون از حوزهی عمل مدیران اقتصادی در داخل) باعث آن شد تا جریان رشد اقتصادی همچنان
بهصورت صعودی ادامه یابد .بر اساس پیشبینیها ،قرار است اقتصاد آسیا با نرخ رشد  5.5درصد در سال
 2014و  5.6درصد در سال  2015همچنان جایگاه نخستش را در سطح جهان نگهدارد .توقع میرود که
میزان صادرات آسیا بنا بر بهبودی اقتصادی در کشورهای توسعهیافته افزایش یافته و تقاضای مجموعی در
سطح منطقه بهخاطر موجودیت بازار باثبات نیروی کار و رشد قابل مالحظهی اعتبارهای مالی (کریدیت)
باثبات بماند .در اثر کاهش محرکهای مالی ایاالت متحدهی امریکا ،میزان نقدینگی در جهان منقبض
شده و انتظار میرود که قارهی آسیا با افزایش نرخ ربح ،با رقابتهای مالی و نوسانات در قیمت داراییها
روبهرو گردد .با وجود اینها ،وضعیت مالی و بانکی ،بهصورت کلی و با اطمینان الزم ،به همین منوال ادامه
خواهد یافت .اما انقباض بیشتر مالی در جهان باعث افزایش نرخ ربح گردیده و افزایش قروض خانوارها و
متصدیان را بهدنبال خواهد داشت که این موضوع میتواند روند نُرمال فعالیتهای اقتصادی را با چالشهای
جدیدی مواجه سازد.
سه موضوع جدی دیگری را که در اقتصاد آسیا سرنوشتسازند نیز نباید فراموش کرد؛ اول ،اگر اقتصاد
چین مطابق پیشبینیها به جلو حرکت نکند ،این موضوع میتواند برای کشورهای منطقه بهصورت جدی
نگرانکننده باشد؛ زیرا چین به حیث یک شریک بزرگ اقتصادی برای اکثر کشورهای آسیایی از اهمیت
باالیی برخوردار است .دوم ،قرار است جاپان برنامهی «اقتصاد ای به» را که توسط نخستوزیر این کشور
(شینزوا ای به) طرح گردیده است ،عملی کند .این طرح چنانچه توقع میرود ،باید رشد مناسب اقتصادی
را بهبار آور د و اصالحات ساختاری روی دست گرفته شده ،رونق کار و تولیدات را در بازار بهدنبال داشته و
فضای مطمئنی را برای مولدان و مستهلکان ایجاد نماید .اما در جانب مقابل ،تنشهای سیاسی موجود و
محتمل داخلی و خارجی در قارهی آسیا ،ممکن است باعث اختالل روند تجارت شده و عاملی برای افت
سطح سرمایهگذاریها و نرخ رشد اقتصادی گردد .هرگاه موضوعات متذکره بهصورت خوشبینانه در نظر
گرفته شود ،اقتصاد منطقه مطابق پیشبینیها ،در مسیر مناسبی حرکت میکند .همزمان با آن ،اصالحات
ساختاری گسترده در بعضی از کشورهای این قاره ،ممکن است روند حرکتشان را برای رسیدن به رشد
اقتصادی باثبات ،با اصطکاکهایی مواجه سازد.
با همهی اینها ،قارهی آسیا طی سالهای آینده عمدتا روی پنج هدف مشخص اقتصادی تمرکز خواهد کرد
که این اهداف عبارت اند از )1 :گذار از دام درآمد متوسط )2 ،انکشاف حکومتداری و ساختارهای اداری)3 ،
کنارآمدن با جمعیت انبوه سالمندان )4 ،کنترول سطح نابرابریها )5 ،رونق امور مالی.
در سطرهای بعدی این نوشتار ،هرکدام آن بهصورت خالصه مورد بررسی قرار میگیرند.
 )1گذار از دام درآمد متوسط ()Overcoming the Middle Income Trap
تعدادی از کشورهای آسیایی بعد از داشتن چندین دهه رشد اقتصادی ،اکنون در مسیر نزدیک شدن به
کشورهای توسعهیافته گام نهادهاند .اما متأسفانه مطالعات تاریخی نشاندهندهی این واقعیت اند که اکثرا
رشد اقتصادی سریع باثبات نیست و برای اکثر کشورهای در حال توسعه مشکل است که از دام داشتن عاید
ی توسعهیافته (دارای سطح عاید سرانهی بلند) بپیوندند.
متوسط بهآسانی رهایی یافته و به خانوادهی کشورها 
نمونههای بارز آن روند توسعهی کشورهای آمریکای التین در سال  1980و کشورهای جنوبشرق آسیا
در هنگام بحران اقتصادی آسیا در سال  1990میالدی است .دههی  1990میالدی در کشورهای اندونزی،
مالزی و تایلند که رشد سریع اقتصادی را تجربه میکردند و در کام بحران سقوط کردند ،به نام دههی
شکست شهرت یافته است.
مطالعاتی که در این اواخر توسط صندوق وجهی بینالمللی پول انجام شده ،نشان میدهند که شانس پایین
آمدن رشد اقتصادی کشورهای دارای درآمد متوسط 50 ،درصد بیشتر از کشورهای کمدرآمد و کشورهای
با درآمد باالست .ظاهرا به نظر میرسد رشد اقتصادی کشورهایی در حال ظهور آسیا بعد از داشتن یک
دهه نرخ رشد مطلوب ،رو به کاهش است؛ به گونهای که نرخ رشد طی چند سال اخیر به اندازهی دو درصد
کاهش یافته است.
اکنون سوال اینجاست که این کشورها چگونه میتوانند از ماندن در دام سطح درآمد متوسط رهایی یابند؟
به اساس تحقیق فوق ،صندوق وجهی راهحلی را در طرح و اعمال سیاستهای مناسب اقتصاد کالن میبیند
توخیزهای فعالیتهای اقتصادی ،وضعیت نفوس،
که از طریق آن مدیران ارشد این کشورها نسبت به اف 
نیازمندیهای آموزشی و زیربنایی ،از جمله سرکها ،محالت اقتصادی ،مخابرات و مواصالت ،گسترش
تجارت و امور حکومتداری و ساختارهای اداری واکنش درست و مناسبی را نشان دهد.
 )2انکشاف حکومتداری و ساختارهای اداری (Improving institution and
)governance
در اکثر کشورهای آسیایی حکومتداری و ساختار اداری که یکی از عوامل مهم رشد و توسعه شمرده
میشود ،نسبت به جوامع انکشافیافته ،عقبماندهتر است .شاخصهای دقت قانونی (در بازارهای تولید،
کار و اعتبار) و نقش قانون در کشورهای نوظهور آسیا نشاندهندهی این است که اکثر این کشورها بعد از
کشورهای آمریکای التین قرار دارند .هرگاه این کشورها بخواهند قدمهای موفقیتآمیزی در تأمین رشد
اقتصادی مناسب بردارند ،نیاز است تا اصالحات قابل مالحظهای در ایجاد قوانین و حکومتداری بهتر روی
دست گیرند .تأمین فضای مناسب قانونی در قدم اول باعث تخصیص بهتر منابع و افزایش تولیدات شده،
ثانیا فضای مطمئنی را برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری که باعث اطمینان خاطر تولیدکنندگان و سایر

شبکههای اقتصادی میشود ،ایجاد مینماید .برعالوهی طرح و اعمال قوانین مورد نیاز ،کیفیت کاری را
بلند برده ،باعث بهتر شدن معیارها در امور تولید و تجارت خواهد شد که در اثر آن زمینهی حضور افراد و
سازمانهای مؤثر ،خالق و باکیفیت در عمل فراهم میشود.
رشد ادارهها و حکومتداری بهتر در بعضی از موارد ،از جمله چین و ویتنام نیازمند کاهش تصدیهای
دولتی و دادن نقش بیشتر به سکتور خصوصی است .اما در موارد دیگر ،مثال در هند و اندونزی باید
اعانههای بیکاری ایجاد گردد و در ازای آن از منظر قانون ی سهولتهایی در امر برکناری افراد غیرماهر و
ناکارآ از ادارهها به میان بیاید .این راهکار میتواند باعث گماردن افراد توانمند و ماهر در قوای کار شود.
 )3کنار آمدن با جمعیت انبوه سالمندان ()Coping with an aging Asia
در نیمهی دوم قرن 20ام میالدی تغییرات نفوس در آسیای شرقی نقش مهمی را در رشد اقتصادی این
قاره داشت .با افزایش جمعیت سالمندان ،اکنون کشورهای مذکور مزیت قبلی را ندارند .طی دهههای
نزدیک اکثر کشورهای آسیایی شاهد رشد چشمگی ر جمعیت بزرگساالن خواهند بود که بدون شک،
ی جاپان ،کوریا،
کاهش تولیدات و مصارف بیشتر بودجهای دولت را بهدنبال خواهد داشت .کشورها 
سنگاپور و همچنان چین با رشد سریع جمعیت کهنساالن مواجه اند .این کشورها از جملهی کشورهای
با سطح عاید باال و متوسط قارهی آسیا اند .شهر شانگهای چین با داشتن متوسط  0.6فرزند برای هر
زن ،رکورددار پایینترین نرخ زاد و ولد در جهان است .اما کشورهایی مانند هند از منظر ترکیب نفوس
از مزایایی بهتری برخوردارند .به اساس پیشبینیها ،نرخ وابستگی بهخاطر کهنسالی در هند ،فلیپین و
سایر کشورهای دارای عاید پایین آسیا تا سال  2030به اندازهی  8درصد کمتر از امروز خواهد بود .اما
چالش فراروی این کشورها این است که چگونه میتوانند از ترکیب نیروی بشری جوان که متشکل از
افراد ماهر و غیرماهرند ،استفاده نمایند تا مزیت موجود به هدر نرفته و به نقطهضعفشان تبدیل نگردد.
پالیسیهای پیشگیرانه میتوانند از اثرات منفی روند بلند رفتن نرخ بزرگسالی بر فعالیتهای اقتصادی
جلوگیری نماید .چارهاندیشان آسیایی باید با دو رویکرد تعامل و مقاومت در برخورد با سناریوی فوق
وارد عمل شوند .در رویکرد تعامل ،پالیسیسازان باید روند کهنسالی را به حیث واقعیت ناگزیر پزیرفته
و حقوق بازنشستگی را طوری تنظیم نمایند که پاسخگوی برنامههای مصئونیت اجتماعی آنها در زمان
بازنشستگیشان باشد .در رویکرد مقاومت ،باید کوشش شود که با استفادهی کارآ و مؤثر از نیروی بشری
باالفعل ،سطح مولدیت را افزایش دهد و همچنان منابع دستنخوردهی بشری را که عمدتا در بخش
زراعت و سایر سکتورهای غیررسمی به گونهای غیرفعال اند ،به کار اندازند.
نیروی بشری زنان یکی از بزرگترین منابع نهفته در آسیاست .از هر ده زن 5 ،تن آن در بازار کار حضور
دارند؛ در حالی که در میان مردان این نسبت  8تن از میان هر  10مرد میباشد .در کشورهایی مانند جاپان
و کرهی جنوبی سهولتهای مراقبت از کودکان بیشتر شده و امتیازات پدر و مادر شدن افزایش یافته
است .این عوامل باعث ازدیاد عالقهی زنان برای کارهای بیرون از خانه شد ه است .در کشورهای فقیرتر
قارهی آسیا نیز دسترسی بیشتر زنان به آموزش و پرورش ،آنان را به جمع نیروی بشری فعال و رسمی
اضافه خواهد کرد تا این جوامع بتوانند با استفاده از مزیتِ داشتن نیروی بشری زنان ،امتیازهای الزم را
حاصل نمایند؛ چنانچه رییس صندوق بینالمللی پول در سخنرانیای که در مجمع اقتصاد جهان در شهر
داوس سویتزرلند داشت ،به اهمیت نیروی بشری زنان در بهتر ساختن اقتصاد جهان اشاره نمود و گفت:
«هرگاه زنان بهتر عمل کنند ،اقتصاد بهتر عمل میکند».
 )4کنترول نابرابریها ()Curbing rising inequality
افزایش نابرابریها یکی از چالشهای عمدهی اجتماعی و اقتصادی است .مطالعات جدید صندوق
بینالمللی پول نشاندهندهی این واقعیت اند که سطح بلند نابرابریها ،میتواند رشد اقتصادی را با
خطرات عمده مواجه سازد .میزان نابرابریها در آسیا در مقایسه با امریکای التین و جنوب صحرای افریقا،
بهصورت عموم پایینتر است؛ اما پراگندگی عاید در آسیا نسبت به مناطق دیگر رشد سریعتری را تجربه
میکند .این در حالی است که در دودههی اخیر سطح نابرابریها در آسیا افزایش یافته ،ولی در مناطق
دیگر جهان کاهش را نشان میدهد .میزان نابرابری عاید توسط ضریب جینی اندازهگیری میشود که
میان  0و  100در نوسان است .هرگاه ضریب جینی  0باشد ،در این صورت تمامی افراد عاید مساویانه
دارند و اگر معادل  100باشد ،به این معناست که تمامی عواید را یک فرد حاصل مینماید .به اساس
ضریب جینی ،نابرابری عاید در قارهی آسیا نزدیک به عدد  40یا بیشتر از آن است .نابرابری عاید در
کشورهای مانند چین ،هند ،اندونزی ،مالزی ،فلیپین و تایلند و همچنان کشورهای سنگاپور وهانگ گانگ
(دو کشوری که میان اقتصادهای قوی دنیا دارای بیشترین سطح نابرابری عاید است) به اساس ضریب
جینی به عدد  40یا بیشتر از آن رسیده است.
در حالت کنونی نقش پالیسیسازان در بهترسازی وضعیت ،برجسته است .آسیا میتواند سطح نابرابری
ی که مانع رشد فعالیتهای اقتصاد نشوند ،کاهش
ی مناسب اقتصاد 
عاید را با طرح و اعمال پالیسیها 
دهد .فراهم کردن فرصت مساویانه جهت استفاده از خدمات عامه؛ مانند آموزش ،خدمات صحی ،زیربناها
و سهولتهای مالی و اعتباری تا حد زیادی میتواند در کاهش نابرابریها مؤثر واقع شود .اعمال اصالحات
در ساختار بازار کار اقتصادهای نوظهور آسیا ضروری است .هرگاه در اثر اصالحات عرضه و تقاضای
نیروی بشری از سیستم غیررسمی وارد سازوکارهای رسمی شود ،افزایش مولدیت و کاهش نابرابری عاید
را بهدنبال خواهد داشت .آسیاییهایی که عاید سرانهی پایین دارند ،میتوانند با توزیع برابر سبسایدیها به
گونهی پول نقد ،به جای اعانههای نابرابر برای کاالهای مصرفی ،رشد اقتصادیشان را بهتر و نابرابری
عاید را کاهش دهند .به گونهی مثال ،کشور هند بعد از ثبت و شناسایی افراد مستحق سبسایدی ،با
استفاده از تکنولوژی بایومتریک ،سبسایدیهایش را به گونهی پول نقد میپردازد که این برنامه تا حد
زیادی مورد استقبال قرار گرفته است.
 )5رونق امور مالی ()Promoting financial development
قارهی آسیا با مدیریت بهینهی منابع و داراییهای در دست داشته ،تطبیق سیاستهای بهجا در سطح
اقتصاد کالن ،داشتن سطح بلند سپردهها ،ترقی آموزش و پرورش ،موجودیت منابع بشری ،حتا بیش
از اندازهی کافی ،و پیشرفت سریع تکنال ِوژی عناصر مناسبی را برای تأمین رشد دوامدار فعالیتهای
اقتصادی در دست دارد .اما برای ترکیب مؤثر و مناسب عناصر ذکر شده ،نیاز مبرمی به انکشاف بازارهای
سرمایه احساس میشود ،تا وابستگی شدید اقتصاد نسبت به واسطههای مالی ،یعنی بانکها کاهش یابد.
افزایش وجوه بازنشستگی و بیمه جهت تمویل سرمایهگذاریها در زمینههای مختلف ،بلند بردن سطح
سواد و فهم مدیران مالی ،بهتر ساختن سیستم محاسبهای و گزارشدهی معیاری ،قدمهای مهمی جهت
رونق امور مالی آسیا به شمار میروند .سیستم مالی و تمویلی آسیا با پشت سر گذاشتن موفقانهی قدمهای
فوق ،آمادهی پاسخگویی به نیازهای سکتور حقیقی اقتصاد خواهد بود.
با رشد جمعیت شهری و افزایش طبقهی متوسط در کشورهای جنوب آسیا ،توسعهی زیربناهای مدرن
شهری یک ضرورت جدی جهت رفع نیازمندی شهروندان است .در این راستا باید تالش شود ،حقوق
بازنشستگان به گون های سرمایهگذاری شود که عمر بازنشستگان بیشتر از میزان داراییهایشان نشود.
قرن  ،21سدهای برای آسیا ()An Asian century
تعدادی ادعا میکنند که قرن  ،21سدهای برای شگوفایی آسیاست .برای اثبات این ادعا ،دالیل کافی
وجود دارند؛ اما ناگفته نباید گذاشت که قضاوت و پیشبینیهای ما بر اساس رشد قوی دههی جاری،
احتمال دارد ما را به بیراهه ببرد .قارهی آسیا برای رسیدن به اوج تواناییهای اقتصادیاش ،باید قبل از
توپاگیر موجود را از سر راهش بردارد.
همه چالشهای دس 

تـکه
چهـــل
یاد داشت های
سخیداد هاتف از شنبه تا پنجشنبه

جنگ عشق است!
از زمانی که خداوند عظیمالشان انسان را آفرید ،تا حاال
که انسان روی پای خود ایستاده و برای آفریده شدن
نیاز به کمک بیرونی ندارد ،مهمترین سوالی که بشریت
دارد و هنوز زود است که پاسخی برای آن پیدا کند ،این
است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چه وقت
تمام میشود؟ برای خود افغانها این انتخابات دیگر
جاذبهای ندارد .نه به این خاطر که افغانها انتخابات را
دوست ندارند .بیشتر به این خاطر که ما ملتی هستیم،
قلهگرا .حتما توجه کردهاید که یکی دامنه هست و یکی
قله .ما با دامنه عادت نداریم .دوست نداریم در دامنهها
بلولیم .علتش هم این است که در طول تاریخ چندهزار
سالهی خود ،هیچوقت در دامنه زندگی نکردهایم؛ همیشه
در قله بودهایم .به همین خاطر ،وقتی که از کوه حرف
میزنیم ،کو ِه کوتاه ،میانه و نسبتا بلند نداریم .کوههای
ما سر به فلک کشیدهاند .دریاهای ما کمآب ،آرام و
عمیق نیستند ،خروشان اند .خروشان ،قلهی دریا بودن
است .همین تاریخ ما پنجاه ساله ،صد ساله ،پنجصد
ساله ،هزار ساله ،دوهزار ساله نیست .پنجهزار ساله است،
حداقل .وقتی که میمیریم ،ایستاده میمیریم .اینکه آدم
دراز بکشد و بمیرد ،بهخوی و خصال ما نمینشیند .زنده
هم که میمانیم ،در حال مبارزهایم .میگویید تا کجا؟
تا خسته نشدهایم؟ تا مرمی تمام نکردهایم؟ تا نمردهایم؟
نه ،نه .تا آخرین قطرهی خون خود .آخرین قطرهی خون
همان قلهی مبارزه است .برای دشمن هم تنها شکست
زیست دامنهای
نمیخواهیم .شکست مفهومی مربوط به
ِ
است .ما تا «نابودی کامل» دشمن پیش میرویم .گاهی
حتا نابودی کامل دشمن هم برای ما کافی نیست .تا فتنه
را از جهان گم نکردهایم ،از پا نمینشینیم.
حاال داستان انتخابات است .تصور کنید که ملت سر بر
باد و باد در دست و دست در خشتک و خشتک بر آسمان
ما برود و با انداختن چند تکه کاغذ در صندوق ،رییس
جمهور بعدی خود را انتخاب کند .نمیشود دیگر .یعنی
انتخابات روندی بیش از حد دخترانه است .ملتهای
نر معموال تا چند هزار آدم را تکه-تکه نکنند ،حتا گرم
نمیشوند ،چه رسد به اینکه به جوش بیایند .فعال که
اوضاع خیلی روبهراه است .روبهراه جوش و خروش .دعا
کنید داکتر عبداهلل و داکتر احمدزی چند فحش ناموسی
به همدیگر بدهند که بخیر همهی ما به سرکها بریزیم.
وای! چه صحنهی قشنگی میشود .من یک تربوزفروش
بیناموس را میشناسم که در پل باغ عمومی خلق خدا را
فریب میدهد (البته نمیدانم بیناموس هست یا نیست و
فریب میدهد یا نمیدهد .فعال کمی داغ شدهام و مجبورم
فحشش بدهم تا روزی که انقالب شود ،به خدمتش رسیده
بتوانم) .یک شور بیفتد ،که من هم انتقام خود را از این
مرتیکهی پدرلعنت بگیرم .همهی ما دلهای داغدار از
آرامش داریم .شما نمیخواهید این یکنواختی ماللآور
وطن برهم بخورد و کمی همدیگر را با چنگ و دندان پاره
کنیم؟ نمیخواهید از این دامنهی کرختیآور باالتر برویم
و به قلهی خون برسیم؟

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Abdullah Watandar
نه ،به «حضرت صاحب» ،آری به حق انتخاب مردم
آقای مجددی گفته بود که استخاره کرده است و بر اساس
آن دریافته که باید از داکتر اشرف غنی حمایت کند .ایشان
بر همین اساس ،بارها گفتند که داکتر عبداهلل را شایستهای

ریاست جمهوری نمیدانند.
بعید است که آقای مجددی واقعا در پی استخارهای دریافته باشد که داکتر غنی شایسته است
و داکتر عبداهلل شایسته نیست .دلیل واقعی را باید در این واقعیت جست که حوزهای سنتی
نفوذ ایشان ،حوزهای است که اکثر مردم در آن طرفدار داکتر غنی هستند .ایشان در مصاحبهای
میگویند که «سالها قیادت افغانستان به دست افغانهای پشتون» بوده است و کسی به
دور عبداهلل جمع نمیشود.
از سخنان آقای مجددی پیدا بود که ایشان عبداهلل را به دالیلی از جمله دلیل قومی ،برای
ریاست جمهور افغانستان مناسب نمیدانند.
اکنون در حالیکه بحران انتخابات بر همه چیز سایه افگنده است،آقای مجددی ،میخواهند
به عنوان کالن ملت و رهبر مذهبی برای حامیان داکتر عبداهلل سخنرانی کند ،حامیانی که
معتقدند در انتخابات تقلب شده است ،و نامزد مورد نظر آنها عمدا از برنده شدن بازداشته شده
است .با در نظر گرفتن شرایط و با در نظر گرفتن احساس درماندگی هواداران داکتر عبداهلل،
واکنش آنها در مقابل آقای مجددی خیلی دور از انتظار نیست .اگر کسی به رای این آدمها،
و ارادهای این مردم ،احترامی قایل نباشد و حتی به دالیل قومی ،رای شان را برای انتخاب
رییس جمهور کشور ،کافی نداند ،آنها هم حق دارند او را کالن و رهبر شان ندانند ،و فرصت
ندهند تا در مراسمی که برای خود برگزار کردهاند ،سخنرانی کند.
شکستن باور به شهروندان درجه اول و درجه دوم و جلوگیری از نهادینه شدن این باور ،در
کنار عمل حساب شده ،به اندکی جسارت و سرکشی هم نیاز دارد .نه گفتن به آقای مجددی
در خیمهای لویه جرگه ،ممکن است ایشان را خشمگینتر کند ،اما برای بسیاری دیگر میتواند
مایهای عبرت باشد ،و برای تعدادی میتواند نشان بدهد که بخشهای از جامعه ،تقلب در
انتخابات و بازی با رای شان را بسیار جدی میگیرند.
باور به درجه بندی شهروندان ،کشورهای بسیاری را در گرداب جنگهای خونین ،فرو برده
است ،و سرنوشتهای تلخ را بر ملتها و آدمها تحمیل کرده است .اجازهای سخنرانی ندادن
به آقای مجددی ،کمترین پیامد داشتن چنین باوری است .اگر ما به جای تالش برای درک
خشم مردم ،اعتراض شان را حاصل خریت ،اوباشگری و عقبماندگی شان بدانیم ،بعید است
که بتوانیم تغییری در کردار ،رفتار و پندار بزرگان خود ایجاد کنم ،و بعید است که بتوانیم ساز
و کار نیمه رسمی درجه بندی شهروندان را از میان ببریم.


Juma Ahmadi

دوران جهاد در افغانستان هیچ رهبر ملیِ برای این کشور
نتوانست خلق کند .بهترین رهبران جهادی در بهترین
وصف ،بهترین رهبران قومی شدند و بس .خواستهای
ال رفع تبعیض ،هرگز مبنای
انسان گرایانهی قومی مبنی بر مث ً
عبث قهرمان
شکلگیری یک گفتمان ملی در افغانستان نشد که نشد .بنا بر این بر طبل ِ
ملی و شخصیت ملی و شبیه این چیزها گفتن چیزی بیشتر از پوش کردنِ کاذب تمایالت
قومی ما نیست.
به نظر من ،این که ما بپذیریم رهبران جهادیِ ما ،بهترین رهبران قومیِ ما در دوران جنگ و
جهاد در کشور بودند ولی حاال نه! ملیتر عمل کردهایم تا اینکه با کذب تمام ،نعره کشیم که
فالنی شخصیت ملی بود یا قهرمان ملی یا افغان ملی.


Malek Sitez

وقتی جوانان تفنگبهدست ،با شور و هیاهو ،از جادههای
کابل میگذشتند و تیرهای پُر از بغضشان را بر در و
دیوار پایتخت میکوبیدند ،من به یاد انارشیسم جادههای
سومالی افتادم ،جایی که دولت توان مهارسازی تفنگداران
بیهدف و باهدف را ندارد .کابل شهری است که اهمیت جهانی پیدا کرده است .در
این شهر ،بیشتر از صد کشور جهان ،حضور نظامی ،سیاسی و اقتصادی دارند .شهری
که کلیدش گرهگشای اهداف جمهوریخواهان و دموکراتهای کنگره است .شهری که
کرملین ،هر لحظه نفسهایش را میشمارد .شهری که ناتو ،هست و بودش را به آن
پیوند میدهد و سرانجام ،شهر امّیدها برای یک فردای دیگر.
وقتی این شهر به رگبار گلولهها بسته میشود ،نشانهیی از نبود قانون و حاکمیت را در
ذهن تداعی میکند و هر شهروند را وامیدارد تا به این بیندیشد که این شهر ،چه قدر
بیثبات و بیصاحب است.


Hadi Daryabi

در نزدیکی ما خانهی یکی از وکالی پارلمان است .به طبع،
خانهی هر وکیل ،چند محافظ دارد ،همسایهی ما نیز از این
قاعده مستثنا نیست .دیروز که صدای فیر کالشینکوف را
شنیدیم ،چون خیلی نزدیک به نظر میرسید ،از دروازه
بیرون شدیم تا ببینیم که اوضاع از چه قرار است...
محافظ وکیل که دید ما اندکی سراسیمه شدهایم ،گفت «هی بیادر ایجه خو اوغانستان
اس ،چه بیرون شدین؟ یک چند فیر خو بیرون شدن نداره» .فکر میکنم حق به تمام
معنا با آن محافظ باشد .اینجا اوغانستان است .آنهای هم که دیروز فیر هوایی یا زمینی
میکردند ،به باور بعضیاز گوسالههای باسواد ،عدالتطلبان شهر بودند! از هر دری که
وارد شویم ،توجیهی مناسب برای فیرکردنهای هوایی و بیجا نمییابیم .نه از در قانون،
نه از در شرع و مذهب و نه هم از در منطق و عقل .تنها دری که در این زمینه بروی
ما باز است ،همان وحشیگری و اوباشگری است .به قول محافظ همسایهی ما ،اینجا
اوغانستان است و وحشیگری هم در ذات اوغانستان وجود دارد ...بنا ًء مورد ندارد با
شنیدن صدای فیر ،بیرون شویم و ببینیم که کجا است و کجا نیست!
پ.ن :فکر میکنم برای سیاستمدار ماندن و روشنفکر ماندن جمع کثیری از تاجکان،
نیروی عظیمی نیز باید وجود داشته باشند که با اشاره ،شهر را آشوبزده کنند! حرکتهای
دیروز را به یقین گفته میتوانم که سازماندهی شده بود .و اال ،این ترهبچهها این قدر
جرئت ندارند که به خودیخود این کار را بکنند!

دهمسپتامبر،روزجهانیپیشگیریازخودکشی

بخش نخست
دهم سپتامبر به عنوان روز جهانی پیشگیری از خودکشی
نامگذاری شده است .طبق آمار سازمان بهداشت جهانی،
در هر  ۴۰ثانیه یک نفر در جهان خودکشی میکند.
بیشترین آمار خودکشی متعلق به چین و روسیه است.
ساالنه  ۲۰تا  ۶۰میلیون نفر در جهان دست به خودکشی
میزنند؛ اما تنها یک میلیون نفر از آنها در اقدام خود
موفق میشوند .خودکشی رفتار و پدیدهای ضداجتماعی
است که معموال در پی فشارهای اجتماعی و خانوادگی
شکل میگیرد.
وزارت صحت عامهی کشور میگوید که در سال جاری
بیش از  9هزار مورد تالش برای خودکشی را ثبت کردهاند.
این آمار شامل  ۴۴۶۶مورد مسمومیت دارویی و  ۷۰۷مورد
سوختگی در والیت کابل و  ۴۱۳۶واقعهی سوختگی
مشمول  ۱۶۶مورد مرگ قربانیان در والیتهاست .بر بنیاد
این آمار ،قربانیان اصلی خودکشی در افغانستان ،زنان اند.
به گفتهی کارشناسان ،بیشتر خودکشیها از فشارهای
روانی ناشی میشود .فشارهایی که عوامل گوناگونی مانند
تنهایی ،بیهدفی ،احساس خال در زندگی ،بیکاری و
مشکالت اقتصادی دارد .در کنار تمامی مشکالت روانی
ناشی از افسردگی ،عواملی همچون استفادهی بیش از حد
ل و سوءاستفادههای جنسی نیز از دیگر دالیل اقدام
از الک 
به خودکشی هستند.
دیگر عوامل مؤثر در اقدام به خودکشی
در دسترس بودن موادی که امر خودکشی را تسهیل
میکنند نیز از عوامل دیگری است که انگیزهی خودکشی
را در افراد افزایش میدهد .طبق آمار ،بیشترین شیوهی
خودکشی در جهان ،استفاده از مواد و داروهای خوراکی
است .بر اساس آمار وزارت صحت عامهی کشور ،تنها در
سال جاری در والیت کابل 4466 ،مورد اقدام به خودکشی
توسط مسمومیت دارویی بوده است.
تحقیقیات نشان میدهند که خودکشی افراد سرشناس و
محبوب باعث رواج و تشدید آمار خودکشی در آن ردهی
سنی خاص میشود .فریدلر ،دبیر برنامهی ملی پیشگیری
از خودکشی در آلمان میگوید« :سال ۲۰۰۹میالدی بعد
از اینکه روبرت انکه ،دروازهبان تیم ملی آلمان در سن
 ۳۳سالگی دست به خودکشی زد ،تعداد خودکشی مردان
جوان در این ردهی سنی بهشدت افزایش یافت».
آمار اعالم شده از سوی سازمان بهداشت جهانی حاکی
از آن است که بیشترین آمار خودکشی متعلق به چین و
روسیه است .در اروپا نیز لتونی و بلغارستان باالترین آمار
خودکشی را به خود اختصاص دادهاند.
به باور کارشناسان ،دلیل اقدام افراد به خودکشی ،صرفا
پایان دادن به زندگی نیست ،بلکه آنها نمیدانند
چطور باید به زندگی ادامه دهند .به همین جهت ،امکان
پیشگیری از این اقدامات با ارائهی مشاورههای روانی و
حمایتهای روحی امکانپذیر است .با این وجود ،تا کنون
مراکز تخصصی محدودی راهاندازی شد ه که به افراد در
این زمینه مشاوره بدهند .وزارت صحت میگوید ،در تمام
افغانستان تنها  ۷۴متخصص بهداشت روانی وجود دارد.
مشاورهی مرگ خودخواسته
در این میان و با وجود تالشهای سازمان بهداشت
جهانی جهت پیشگیری از خودکشی ،مؤسسات متعددی
در سویس در زمینهی مشاورهی مرگ خودخواسته فعالیت
میکنند .این سیاست که مخالفان بسیار زیادی در جهان
ی است که تبدیل به یکی از قطبهای توریستی
دارد ،چند 

سویس شده است.
این مؤسسات بهطور قانونی به بیماران درمانناپذیر ،که
امیدی به ادامهی زندگی ندارند ،برای دست زدن به مرگ
خودخواسته ،مشاوره میدهند .افراد داوطلب بعد از شرکت
در جلسات مشاورهی گوناگون و انجام مراحل اداری و
قانونی ،نوع مرگ خود را انتخاب و در روز معین با همراهی
شخصی معین و گاه یکی از نزدیکان ،به زندگی خود پایان
میدهند.
از غریزهی بقا تا میل به خودکشی
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ،خودکشی سیزدهمین
گومیر
عامل مرگ در دنیاست .خودکشی علت اول مر 
نوجوانان و افراد زیر  ۳۵سال نیز هست .چرا برخی به مرز
دلکندن از زندگی میرسند؟ آیا افسردگی اولین گام در
مسیر خودکشی است؟
همه میدانیم که خواهیم مرد ،اما آنچه ما را ب ه خود
مشغول میکند ،زندگی است .امید به آینده ،دلبستگی
به خانواده ،شادی در کنار یاران ،احساس امنیت اقتصادی
و اجتماعی ،پیشرفت شغلی ،آرزوها ،تعهدات فردی و
عمومی و بسیاری نکات دیگر ،میل غریزی به زندگی
را رنگینتر میکنند.
اما همه در فراز و فرود زیستن یکسان نمیمانند.
نامالیمات اجتماعی ،ناکامیهای شخصی یا ویژگیهای
روحی بسیاری افراد ،انگیزههای بقا را از آنان میگیرد
و چالش با زندگی را بیمعنا میکند .خودکشی از نظر
روانشناسی و علوم اجتماعی پدیدهای است که به
سه عامل مهم ارتباط دارد :عوامل محیطی که شامل
پدیدههایی چون بیکاری ،جنگ یا مسایل مربوط به
همهی جامعه میشوند.
عوامل فردی عموما شامل اتفاقات غیرقابل پیشبینی
هستند .یکسوم خودکشیها توسط کسانی انجام
میشوند که بهطور ناگهانی کار خود یا عزیزی را از دست
دادهاند یا با رویداد ناگواری روبهرو شدهاند که نتوانستهاند
چارهای برای آن پیدا کنند.
عامل سوم هم عامل شخصیتی است .برخی افراد بهخاطر
مسایل خانوادگی و شرایطی که در کودکی داشتهاند،
شکنندگیهای روحی دارند و خیلی سریعتر در قبال
یدهند.
مسایل بیرونی از خود واکنش نشان م 
تقریبا همهی محققان در قبال این سه عامل ،اشتراک نظر
دارند و البته ویژگیهای هر جامعه و محیطی میتوانند
نقش یکی از این عوامل را برجستهتر کنند .آیا میل به
خودکشی دالیل ارثی هم دارد؟ عنوان میشود که اگر
یکی از والدین خودکشی کرده باشد ،احتمال خودکشی در
فرزند باال میرود .تحقیقات ده سال گذشته در علم ژنتیک
و بیوشیمی ،این فرضیه را مطرح کرده که عوامل ارثی هم
در رویکرد خودکشی دخیل هستند .فقط مسئله این است
که این رابطهها همه آماری هستند ،نه علت و معلولی.
تنها در این حد میتوان گفت که امکان افزایش خودکشی
نزد کسانی که در خانواد هیشان کس دیگری خودکشی
کرده ،وجود دارد .اما این میتواند تأثیر روحی یا نوعی
الگوبرداری هم باشد .از طرف دیگر ،وقتی کسی در یک
خانواده خودکشی میکند ،حتما این خانواده مشکالتی
دارد .اما بهطور قطع نمیتوان در مورد ارثی بودن میل
به خودکشی حرف زد .همچنین عنوان میشود که سیگار
و الکل و مواد مخدر هم افراد را برای اقدام به خودکشی
مستعدتر میکنند.
این در مواردی است که اعتیاد وجود داشته باشد .اعتیاد
عالوه بر مشکالت جسمی و روحی ،فرد را از زندگی

معمولی دور میکند .دور شدن فرد از زندگی طببعی و
اجتماعی نیز ریسک اقدام به خودکشی و استفاده از مواد
مخدر و الکل را باال میبرد .این عوامل بهطور متقابل روی
هم اثر میگذارند.
در برخی منابع از رابطهی هوش و خودکشی
هم یاد شده است .آیا کسانی که باهوشترند،
بیشتر به خودکشی فکر میکنند؟
نمیتوان این را به عنوان یک فاکتور تعیینکننده دانست.
برای تصمیم به خودکشی ،عوامل وشرایط مختلفی دست
به دست هم میدهند .در کشورهای غربی زمانی بوده
که مثال شرایط تیزهوشان را در نظر نمیگرفتهاند ،طبعا
این افراد خود را در مکتب با بچههای عادی هماهنگ
نمیدیدهاند .اما حاال سعی میشود برای کسانی که
مشکالت هوشی دارند ،یا زیادی باهوش هستند ،مکتبها
و آموزش جداگانه در نظر گرفته شود .نمیتوان هوش را
یک فاکتور تعیینکننده دید.
در مورد هنرمندان و نخبگان و روشنفکرها چه؟ گفته
میشود که حساسیتهای باالی آنها ،افسردگی و
احساس پوچی را در آنها را تشدید میکند .من فکر
میکنم که این بیشتر از آنکه مربوط به حساسیت افراد
باشد ،به محیط اجتماعی آنها باز میگردد .یک هنرمند،
یک نویسنده یا یک محقق احتیاج دارد از سوی اجتماع
و اطرافیان خود به رسمیت شناخته شود .در جامعهای که
متفکر و نویسنده و هنرمند آزاد نیست ،یا کارش باارزش
تلقی نمیشود ،مسلما ریسک افسردگی که یک فاکتور
مهم اقدام به خودکشی است ،باال میرود.
روانی ِ
به رسمیت شناخته شدن یک نیاز عمومی در انسانها
و بیتوجهی به این نیاز ،موجب افسردگی و انزوا و باال
رفتن ریسک خودکشی میشود .از سوی سازمان بهداشت
گومیر
جهانی اعالم شده که خودکشی عامل اول مر 
نوجوانان و جوانان زیر سی سال است .چه رابطهای بین
سن و خودکشی هست؟
اول باید توضیح داد که آمار نسبتا دقیق در این زمینهها
بیشتر در غرب هست و گفتههای ما بر اساس همین آمار
است ،نه کشورهایی که آمار دقیقی از آنها نداریم .بر
اساس این آمار ،بیشتر جوانان زیر سی سال یا افراد باالی
 ۶۵سال اقدام به خودکشی میکنند .طبق آمار میتوان
این را هم گفت که در  ۵۰سال گذشته تعداد خودکشی
به مرور بین جوانان  ۲۰تا  ۴۰سال افزایش یافته است.
دلیل این افزایش را هم پژوهشگران به احساس ناامنی
شغلی و نداشتن آیندهی روشن یا بیکاری ربط میدهند.
در مورد پیرترها هم موضوع تنهایی و بیماریهای مربوط
به کهولت عامل اصلی تلقی میشود.
آیا هرکس اقدام به خودکشی میکند ،لزوما
افسرده و شکستخورده و تنها و بیمار است؟
انگیزهی آنی در این میان نقشی ندارد؟
انگیزهی آنی هم هست ،اما در اکثر موارد ،بین لحظهای
که فکر خودکشی به ذهن کسی میرسد تا زمان اقدام،
فاصله هست .در این فاصله ،فرد به گزینههای مختلفی
در مورد مشکل پیشآمده فکر میکند که خودکشی یکی
از آنهاست .معموال این طور است که فرد وقتی هیچ
راهحل دیگری را پیدا نمیکند ،اقدام به خودکشی میکند.
انگیزههای آنی برای خودکشی مربوط به مواردی هستند
که اتفاقی کامال غیرمترقبه و آنی ،مانند از دست دادن
عزیزی یا از دست دادن شغل پیش میآید.
ادامه دارد...
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ریال :مصدوميت خديرا به ما ربطي ندارد

باشگاه ریال مادريد اسپانيا ،اعالم کرد سامي
خدي را بازیکن آلماني اين تيم ،زانوي چپش را
به تيغ جراحان سپرد .اين عمل صبح دیروز در
شهر آوگزبورگ آلمان توسط يک جراح آلماني و
با نظارت مشاور پزشکي باشگاه ریال انجام شد.
این بازیکن در جام جهانی اخیر در برزیل رباط،
زانوی چپش دچار پارگی شد .رباط صلیبی پای
راستش هم در نوامبر  2013پاره شده بود.
آسی بدیدگی اخیر در بازی یکشنبه گذشته ریال
مادرید ب رابر سوسی هداد اتفاق افتاده بود ،اما خدی را
آن را جدی نگرفت .به همین دلیل باشگاه

ریال مادرید ادعا کرد این مصدومیت مربوط به
بازیهای خدی را در اسپانیا نیست.
اما فدراسیون فوتبال آلمان اعالم کرد ،شدت
مصدومیت خدی را به حدی بود که او پس از
آمدن به آلمان حتی یک جلسه هم نتوانست
در تمرینات تیم ملی شرکت کند.
به همین دلیل یوآخیم لو نتوانست وی را در
دو بازی اخیر تیم ملی آلمان (دیدار دوستانه
چهارشنبه گذشته ب رابر ارجنتاین و بازی یکشنبه
شب مقابل اسکاتلند در چارچوب مقدماتی یورو
 )2016در ترکیب تیم قرار دهد.



افت 10درصدي درآمد منچستر يونايتد

با اعالم گزارش مالي ساليانهي منچستر يونايتد
مشخص شد اين باشگاه در سال مالي 2013-14
رقم  2/433ميليون پوند درآمد و  8/23ميليون پوند
سود بهدست آورده است .درآمد باشگاه منچستر
یونایتد از محل اسپانسرها  ۴۹درصد افزایش داشته
و به  ۳/۱۸۹میلیون پوند رسیده است .با این حال
اخ راج دیوید مویس و کادر فنی او  ۲/۵میلیون پوند
ب رای آنها هزینه داشته و همچنین انتظار م یرود
ب رای سال مالی جاری به دلیل ناکامی یونایتدها در
راهیابی به رقابتهای اروپایی درآمد آنها با یک
سقوط  ۱۰درصدی مواجه شود و روی رقمی بین
 ۳۸۵تا  ۳۹۵میلیون پوند بایستد.

به دلیل جذب بازیکنان جدید و تمدید قرارداد
بازیکنان فعلی جمع دستمزدهای پرداختی
منچستر یونایتد با یک افزایش  ۱۹درصدی ب رای
اولین بار از رقم  ۲۰۰میلیون پوند عبور کرده و با
 ۸/۲۱۴میلیون پوند پس از منچستر سیتی ردهی
دوم بی شترین پرداخت دستمزد به بازیکنان در
بین تیمهای لیگ برتری را به خود اختصاص داده
است .این باشگاه همچنین اخی راً بزرگترین قرارداد
اسپانسری لباس در تاریخ را با آدیداس به ارزش
 ۷۵۰میلیون پوند ب رای یک دورهی  ۱۰ساله به
امضا رسانده است که این قرارداد از تابستان آینده
به مرحلهی اجرا در خواهد آمد.



تاريخالکالسيکومشخصشد

تاريخ اولين الکالسيکوي فصل جديد رقابتهاي
الليگا مشخص شد .تاریخ اولین الکالسیکوی
اللیگا مشخص شد و بر این اساس اولین الدربی
میان ریال مادرید و بارسلونا در ورزشگاه سانتیاگو
ب رنابئو در تاریخ  25اکتوبر ساعت  18به وقت
محلی برگزار م یشود.

لوئیس سوارز مهاجم اروگوئهای بارسلونا هم که
پیش از این از سوی فیفا محروم شده بود روز
جمعه  24اکتوبر (یک روز قبل از الکالسیکو) به
پایان م یرسد و بر این اساس این ستاره اروگوئهای
م یتواند اولین بازی خود دراللیگا را در ب رنابئو
مقابل ریال انجام دهد.



گوارديوال پيش از ژابي ،ژاوي را ميخواست

ژاوي درخواست مربي سابقش پپ گوارديوال
را ب راي پيوستن به بايرنمونيخ در اين تابستان
قاطعانه رد کرده بود .قهرمانان آلمان در نظر
داشتند تا دستمزد ژاوی را دوب رابر کنند و بدین
وسیله او را به جدا شدن از بارسلونا ترغیب کنند،
اما این استاد میانهی میدان که در تمام دوران بازی
خود در نیوکمپ بوده است پیشنهاد باواریای یها را
نپذیرفته بود.

گواردیوال پس از آن ناکامی در جلب نظر این
بازیکن  ۳۴ساله به ژابی آلونسو از ریال مادرید
روی آورد و سرانجام توانست او را با مبلغ  ۵میلیون
پوند به خدمت بگیرد .ژاوی نم یخواست به تیمی
بپیوندد که ممکن بود در رقابت رودررو با بارسلونا
قرار بگیرد و او بی شتر تمایل دارد تا در صورت
جدایی از تیمش به جایی در خاور میانه یا ایاالت
متحده نقل مکان کند.



زيدان :بيل يکي از پنج بازیکن برتر دنياست

زينالدين زيدان ،گرت بيل را يکي از پنج بازیکن
ب رتر دنيا م يداند و م يگويد ،غمانگيز است اگر او
در طول دوران بازي خود در يک تورنمنت مهم
بي نالمللي به مي دان نرود .با اضافه شدن تع داد
تیمهای حاضر در جام ملتهای اروپا از  ۱۶به ۲۴
تیم ،بهترین فرصت ب رای ولز ب رای حضور در این
تورنمنت فراهم شده است ،و گرت بیل که در اولین
بازی تیمش در دور انتخابی این رقابتها با زدن
دو گول تیمش را به پیروزی رساند ،عطش زیادی
ب رای حضور در این رقابتها دارد .زیدان که مربی
تیم ب ریال مادرید است م یگوید ،تماشای بازی

همتیم یهایش در جام جهانی در حالی که خودش
در خانه نشسته بیل را آزار م یدهد.
او م یگوید« :بیل ب یصب رانه منتظر است تا
با ولز در یک تورنمنت معتبر بازی کند .او
نم یخواست تابستان را در خانه بگذراند در حالی
که همتیم یهایش در برزیل بودند .این غمانگیز
است که او هرگز در جام جهانی یا قهرمانی اروپا
بازی نکند .او یکی از پنج بازیکن ب رتر دنیا ست و
این اشتباه است که او در چنین رقابتهایی حضور
نداشته باشد .البته یک بازیکن نم یتواند تیم را به
یورو  ۲۰۱۶ببرد اما گرت م یتواند رهبر ولز باشد».



ژکو :بزرگترين تهديد براي سيتي ،چلسي است

مهاجم مل يپوش بوسني و هرزگوين اعتقاد دارد
آب يها در صدر مدعيان قهرماني ليگ ب رتر قرار
دارند .ادین ژکو ،مهاجم منچستر سیتی پیش از
بازی روز شنب هی این تیم ب رابر آرسنال نسبت به
خطر این تیم هشدار داد ،هرچند که او چلسی را
بزرگترین رقیب تیمش در راه قهرمانی م یداند.
او که خود را ب رای حضور در ترکیب تیم مانوئل
پیگرینی در ورزشگاه امارات آماده م یکند ،تیم
آرسن ونگر را یک چالش واقعی در سر راه قهرمانی
سیتی م یداند.
«بازی با آرسنال سخت خواهد بود ،اما من یک
خوشبین هستم .مثل هر فصل چندین تیم ب رای
عنوان قهرمانی انگلیس م یجنگند .این فصل شاید
چلسی جدیترین چالش باشد ،اما ما نباید لیورپول،
تاتنهام ،آرسنال یا منچستر یونایتد را نادیده بگیریم.

همه قویتر شدهاند و همه م یخواهند اول باشند».
این مهاجم  ۲۸ساله که در تابستان یک قرارداد
چهارسالهی جدید را در ورزشگاه اتحاد به امضا
رساند ،م یگوید« :فصل قبل یکی از بهترینها
در دوران بازی من بود ،ما در پایان ب رای دومین
بار در سه سال گذشته به عنوان قهرمانی انگلیس
رسیدیم .همچنین موفق شدیم جام اتحادیه را فتح
کنیم و من واقع ًا از روند اتفاقات فصل گذشته ـ
هم ب رای باشگاه و هم ب رای خودم ـ خوشحالام.
من تردیدی دربارهی تمدید قراردادم نداشتم .من
در سیتی خوشحالام ،مربی به من اعتقاد دارد،
که این خیلی مهم است ،و من در می دان همهی
توانم را م یگذارم .منچستر سیتی یک باشگاه با
جاهطلب یهای بزرگ است و من تصمیم سادهای
ب رای ماندن در اینجا داشتم».

ورزش

ده روسي پردرآمدترين
فوتباليستايتاليا

روزنامه ايتاليايي «گاستا دلو اسپورت» ليستي از پردرآمدترين
فوتباليس تهاي سري آ را منتشر کرد .در این لیست ماریو گومز
مل یپوش فوتبال آلمان در رده چهارم قرار دارد .او که در باشگاه
فیورنتینا عضویت دارد ،دستمزدی به مبلغ  4.25میلیون یورو از
این باشگاه دریافت م یکند.
به این ترتیب او باالترین دستمزد را در بین همبازیهایش
داراست .البته این رقم در مقایسه با دستمزد لیونل مسی
در اللیگا اسپانیا پول خرد محسوب م یشود .این فوق ستاره
ارجنتاینی ساالنه  36میلیون یورو از بارسلونا حقوق م یگیرد،
البته با احتساب  56درصد مالیات تنها  16میلیون از این مبلغ
باقی م یماند.
در لیست گاستا دلو اسپورت ،دانیله دهروسی از تیم آ اس رم با
درآمد  6.25میلیون یورو در جایگاه اول قرار دارد .جایگاه دوم و
سوم متعلق است به گونزالو هیگواین بازیکن ارجنتاینی ناپولی
با  5.5میلیون یورو و کارلوس تهوز هموطنش در یوونتوس با
 4.5میلیون یورو.
نکته جالب توجه اینجاست که در این لیست اثری از اسم
میروسالو کلوزه ستاره آلمانی باشگاه التزیو رم دیده نم یشود.


ممنوعیت انتخاب نام
«لیونل» در زادگاه مسی

اداره ثبت احوال منطقه روساریو در ارجنتاین ،زادگاه مسی ،انتخاب
نام «لیونل» را ب رای جلوگیری از سردرگمی مردم ،ب رای کودکان
ممنوع اعالم کرده است .لیونل مسی ،فوق ستاره فوتبال جهان
که متولد شهر روساریو در ارجنتاین  ،اکنون  27ساله است.
این بازیکن ارجنتاینی افتخارات بسیاری در دنیای فوتبال دارد و
توانسته است ،نام خود را به عنوان بهترین بازیکن نسل کنونی
فوتبال جهان مطرح کند .محبوبیت لیونل مسی در روساریو به
حدی است ،که در سالهای گذشته بسیاری در این منطقه اسم
فرزندشان را لیونل گذاشتهاند .استقبال از نام لیونل به حدی
است که اداره ثبت احوال منطقه روساریو انتخاب این نام را ب رای
کودکان ممنوع کرد .روزنامه آبوالی پرتغال نوشت ،اداره ثبت
احوال روساریو اعالم کرد ،به دلیل جلوگیری از سردرگمی اسم
کودکان این منطقه ،دیگر لیونل نام گذاری نخواهد شد.
هکتور وارال که سالها پیش اسم فرزندش را لیونل گذاشته بود،
به رادیو محلی روساریو گفت :خیلی خوشحالم که اسم فرزندم
لیونل است .این نام را به خاطر لیونل مسی بهترین بازیکن
فوتبال جهان انتخاب کردم.


شخصیت باالی انریکه
به بارسا کمک کرده است

آدریانو کوریا که در انتهای فصل گذشته دچار مصدومیت شد و
به همین دلیل بازی های پیش فصل بارسلونا را از دست داد؛
حاال به نظر م یرسد که بطور کامل بهبود یافته و منتظر تصمیم
انریکه است تا در ترکیب ثابت بارسا به میدان برود.
او امروز در یک نشست خبری گفت« :تاکنون چنین مصدومیتی
را تجربه نکرده بودم .وقتی مصدوم می شوی؛ فکرهای زیادی
به سرت هجوم می آورند .افکاری که غالبا منفی هستند.
پزشکان بارسا به من اطمینان داده اند که دیگر مشکلی ندارم
و مصدومیت برطرف شده است.
دیگر به دوران بد مصدومیت ،کمتر فکر می کنم .به خودم
اطمینان دارم و از حضور در تمرینات گروهی بارسا لذت می برم.
منتظر یک فرصت از جانب لوئیس انریکه هستم تا بار دیگر
خودم را اثبات کنم».
آدریانو در مورد انریکه و پیشنهاد هایی که ب رای ترک باشگاه
داشت؛ چنین گفت« :انریکه شخصیت باالیی دارد و هوای تازهای
به تیم تزریق کرده است .به صراحت م یگویم که جو خوبی بر
بارسلونا حاکم است.
پیشنهادهای زیادی ب رای ترک باشگاه داشتم .اما هرگز به تیمی
دیگر غیر از بارسا فکر نکردهام .حتی با ورورد داگوالس به بارسا
نیز به چنین مسالهای فکر نکردم چرا که به توانای یهای خودم
ایمان دارم»

خبر خوش برای آبی اناریها

احتمال م یرود اولین بازی رسمی لوئیز سوارز
ب رای بارسلونا در ال کالسیکو انجام شود .این
مهاجم اروگوئهای  27ساله در حال گذراندن
محرومیت طوالنی مدتاش است که به خاطر
گاز گرفتن جورجیو کیه لینی در جریان جام
جهانی  ،2014اعمال شده است ،ولی به نظر می
رسد بازگشتش به زمین مصادف با دیدار بارسا با
رقیب دیرینه شود.
غول کاتاالن که به دنبال بازپس گرفتن جام

قهرمانی اسپانیا از اتلتیکو مادرید است ،هفتاد و
پنج میلیون پوند ب رای به خدمت گرفتن مهاجم
سابق آیاکس به لیورپول پرداخت کرد.
محرومیت سوارز از  25جون تا  24اکتوبر اعتبار
دارد و اکنون مسئولین اللیگا به طور رسمی اعالم
کردهاند دیدار ال کالسیکوی دور رفت رقابتها
یک روز بعد از پایان محرومیت این بازیکن از
ساعت  5به وقت گرینویچ در ورزشگاه ب رنابئو
انجام خواهد شد.



چراغسبزیونایتد
به فن خال برای خرید های بیشتر

امروز اعالم شد که باشگاه منچستر یونایتد
عل یرغم ناکامی در فصل گذشته 535 ،میلیون
پوند درآمد داشته و نسبت به سال گذشته 51.6
میلیون پوند ،افزایش سود را شاهد بوده است .این
باشگاه در تابستان امسال  6خرید بزرگ به ارزش
 187میلیون پوند انجام داده و با توجه به تراز
مالی جدیدش ،لوئیس فن خال چراغ سبز ب رای
انجام خریدهای بی شتر در زمستان جاری را نیز
دریافت داشته است.
باشگاه منچستر یونایتد ساالنه از کمپنی شورلت
ب رای تبلیغ روی پی راهنش مبلغ  66میلیو پوند
دریافت م یکند .از فصل آینده نیز با پوشیدن
پی راهن های آدیداس ،ساالنه مبلغ  93میلیون

پوند از این کمپنی عظیم دریافت خواهد کرد.
طبق اطالع منابع موثق ،یونایتد با تکیه بر این
منابع درآمد ،م یتواند هر ساله تا مبلغ 250
میلیون پوند ب رای خرید بازیکن جدید هزینه
کرده و حداقل هر سال یک بازیکن در حد و
اندازههای دی ماریا را به الدترافورد بیاورد.
به واقع عصر جدیدی در یونایتد آغاز شده که
م یتواند این تیم را به رقابت شانه به شانه با ریال
مادرید و بارسلونا نزدیکتر کند.
ریال مادرید در حال حاضر با  598میلیون پوند،
پردرآمدترین باشگاه جهان است اما یونایتدیها
امیدوارند بزودی این جایگاه را از ریال مادرید پس
بگی رند.



جنجال گواردیوال و مورینیو در سوئیس

اتحادیه فوتبال اروپا هر سال و در اواخر فصل
تابستان کالسهای بازآموزی ب رای مربیان
برتر این قاره برگزار م یکند .امسال نیز مانند
سالهای پیش مربیان برتر زیر نظر سرآلکس
فرگوسن به علم روز مرب یگری آشنا شدند.
در این نشست که در شهر نیون سوئیس
برگزار شد ،ژوزه مورینیو و پپ گواردیوال که
سابقه دشمنی با هم دارند با یکدیگر به جدال
لفظی پرداختند .این دو نفر در مورد اندازه زمین
چمن ورزشگاهها با یکدیگر به مشکل خوردند
و همین مسئله باعث درگیری لفظی آنها شد.
پپ در این جلسه تأکید کرده که اندازه چمن
زمین ،نباید از یک و نیم سانت یمتر بی شتر
باشد و اندازه سه سانت یمتری آن باید تغییر
کند .پس از اینکه حرفهای مربی بایرن

مونیخ تمام شد ،مورینیو به این موضوع
اعتراض کرده و اظهار داشته است :هرکسی
سبک بازی خود را دارد که باید مورد احترام
همه باشد .فوتبال به شکلهای مختلف
م یتواند زیبا باشد .گواردیوال در پاسخ به
این مربی پرتغالی با صدایی بلند گفته است:
زیبایی فوتبال بستگی به مربیان دارد .ب رای من
اینطور به نظر م یرسد که مورینیو نتیجه را
به تماشایی بودن بازی ترجیح م یدهد .م یدانم
که ب رای او این موضوع از همه چیز مهمتر
است .در حالی که بحث بر سر اندازه چمن
ورزشگاهها هنوز ادامه دارد ،به نظر م یرسد
درگیری و اختالفنظری که بین گواردیوال و
مورینیو در این زمینه رخ داده آتش رقابت بین
این دو را شعلهورتر کند.



هيدينک :دارم ديوانه ميشوم

سرمربي تيم ملي هالند از باخت ب رابر جمهوري
چک بسيار ناراحت است و آن را ديوانه کننده
توصيف کرد .هالند در اولین دیدار خود در انتخابی
یورو  2016ضعیف ظاهر شد و ب رابر جمهوری
چک با نتیجه  2بر یک شکست خورد تا دومین
شکست پیاپی هالند با گاس هیدینک ثبت شود.
گاس هیدینک سرمربی هالند پس از شکست
تیمش ب رابر جمهوری چک در انتخابی جام
ملتهای اروپا گفت :در نیمه نخست اشتباههای
زیادی داشتیم و نتوانستیم موقعیتی روی دروازه
ایتالیا ایجاد کنیم .بازی ضعیفی ب رابر چک به
نمایش گذاشتیم که ناراحت کننده است .اصال
نم یتوانم عصبانیت خودم را از نتیجه کسب شده
پنهان کنم  .خیلی ناراحت و عصبانی هستم.
نباید در چنین دیدارهایی چنین اشتباههایی
کنیم ،آن هم ب رابر تیم چک که بازیکنان
موقعی تسنجی دارد .البته در نیمه دوم کمی بهتر
شدیم و توانستیم بازی خوبی به نمایش بگذاریم.
سرمربی اللههای نارنجی ادامه داد :نباید در این
دیدار شکست م یخوردیم  .کارمان خیلی سخت
شد و به همین خاطر خیلی ناراحتم .بازی باید
با نتیجه یک بر یک به پایان م یرسد ولی در
اواخر بازی احمقانه بازی کردیم و این بازی را
به احمقانهترین شکل ممکن به پایان بردیم.
هنوز هم که به این بازی فکر م یکنم از فرط

عصبانیت دیوانه م یشوم .بازی را تقریبا خوب
شروع کردیم .قبل از این که گول نخست را
دریافت کنیم ،کمی بازی ما روان بود اما متاسفانه
نتوانستیم از ب رتری مالکیت توپ استفاده و شانس
گو لزنی ایجاد کنیم .به نظرم در نیمه نخست
مسابقه عملکردمان مثل حریف بود و هیچ کدام
از دو تیم نسبت به تیم دیگر ب رتر نبودند.اما بار
دیگر گولهای بچگانهای را دریافت کردیم که
باعث شد نتوانیم به مسابقه برگردیم.
سرمربی تیم ملی هالند ادامه داد :اکنون که این
دیدار را مورد بررسی قرار م یدهم تنها م یتوانم
بگویم که ممفیس دیپای بهترین بازیکن ما بود
و بقیه نفرهای تیم ضعیف ظاهر شدند و از آنان
راضی نیستم .مشکل ما این است که نم یتوانیم
توپهای آخر را به گول تبدیل کنیم .ما ب رابر
ایتالیا در دیدار دوستانه نیز در حمله ضعیف ظاهر
شدیم و در زدن ضربات آخر هوشیار نبودیم .این
ناراحت کننده است که نم یتوانیم شان سهایمان
را به گول تبدیل کنیم.
هیدینک در پایان گفت :همه احساس ناامیدی
م یکنند .متاسفانه در دیدار ب رابر چک بازی خوبی
را به نمایش نگذاشتیم و دو بار دروازهمان باز شد.
شاید اگر این دیدار با تساوی به پایان م یرسید
کمی راضی بودم .شکست در این دیدار بدترین
تنبیه ب رای ما بود.



عشق مت هوملس به دورتموند

هوملس نگذاشت تا بندي در قراردادش
گنجانده شود که طبق آن بتواند به راحتي
به تيم ديگري برود! بروسیا دورتموند ،چندی
پیش ماریو گوتسه ،ستاره ارزشمند تیمش
را با قیمتی نه چندان باال به بایرن مونیخ
فروخت .علت اینکه این انتقال ب راحتی انجام

شد ،این بود که در قرارداد گوتسه ذکر شده
بود او م یتواند هرموقع مایل بود قراردادش
را با دورتموند فسخ کند .چنین تبصرهای در
قرارداد مارکو رویس نیز نوشته شده است.
اما مت هوملز تعمدا از گنجاندن این تبصره
چشمپوشی کرد.
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