ناکامی در استخراج
و بهرهبرداری معادن
در سال  ،2010پنتاگون و زمینشناسان امریکایی برآورد کردند که
افغانستان ذخیرههای دست نخورده مواد معدنی؛ از جمله رگههای
بزرگ آهن ،مس ،کوبالت ،طال و فلزات صنعتی مانند لیتیم دارد که ارزش
آنها به یک تریلیون دالر میرسد .جنرال دیوید پتریوس ،که در آن زمان
فرمانده نیروهای امریکایی بود گفت که «پتانسیل خیره کننده» برای
این کشور جنگزده وجود دارد که تا کنون بخش بزرگی از درآمد مورد
نیاز را تولید کرده و به همان اندازه شغل ایجاد میکند .این پیشرفت کند
شده است و نگرانیهای فزایندهی وجود دارد که اگر واشنگتن و کابل...
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شش مقام وزارت شهرسازی
ممنوع الخروج شدند

گام دوم همکاری با آی اس آی؟

اطالعات روز :رییس جمهور غنی وظیفهی شش مقام وزارت شهرسازی را به
دلیل دست داشتن در فساد به حالت تعلیق درآورده و آنهار را ممنوعالخروج
اعالم کرد .احمد شاه همت ،رییس شهرسازی مرکز ،محمد امین امین رییس
امالک و اسکان ،احمد نواز بختیاری رییس تصدی خانهسازی ،گل رحیم
زیارمل رییس پالن ،سید امان اهلل سادات مسئول مالی دفتر انسجام آپارتمانها و
محمد امین قانع مسئول دفتر انسجام آپارتمانها به اتهام فساد ممنوعالخروج اعالم
شده اند .ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامهای اعالم کرده...

صفحه2

صفحه3

دفاع با تمام نیرو
هفتهی گذشته ،به ادعای طالبان چهار تن از اعضای این گروه بر یک مهمانخانه
در منطقهی وزیر اکبر خان کابل حمله کردند .به گفتهی مقامها ،این حمله با
انفجارهای بمب در ساعت  11شب آغاز شد .یکی از آشنایان من در کابل بر
صفحهی تویترش نوشت« :خب ،یقینا این آتشبازی نیست».
در جریان شش ساعت درگیری تنها مهاجمان طالب کشته شدند .بر اساس گزارش
رسانههای محلی ،با وجود آنکه یکی از مهاجمان واسکت انتحاری ...صفحه 5

 ۱۰تاثیر جدی و شگفتآور
کمبود خواب

وزیر خارجه :برای مبارزه با تروریزم
و تهدیدهای نوظهور نیاز به همکاری
کشورهای منطقه است

کمبود خواب یکی از عوامل دخیل در بسیاری از فجایع بزرگ بوده است :سانحه
هستهای سال  ۱۹۷۹در جزیره  ،Three Mileحادثه چرنوبیل و بسیاری حوادث دیگر.
اما کمبود خواب یکی از بزرگترین خطرات برای امنیت عمومی جامعه نیز به شمار
میرود .خواب آلودگی در رانندگی دقیق ًا به اندازه مستی ،واکنش شما را کند میکند.
محققان این گونه برآورد کرده اند که علت  ۱۰۰،۰۰۰تصادف موتر ...صفحه 6
اطالعات روز :وزیر امور خارجهی کشور میگوید که افغانستان در خط مقدم
مبارزه با تروریزم قرار داشته که کشورهای منطقه نیز با خطر تروریزم مواجهاند و
برای مبارزه با تروریزم و تهدیدهای نوظهور همکاری مشترک کشورهای منطقه
الزم است .صالح الدین ربانی ،وزیر خارجهی کشور ،این موضوع را در نشست
مشترک با نظام الدین زاهدی ،معاون وزارت امور خارجه و رییس هیأت کشور
تاجکستان ،در حاشیهی چهل و دومین نشست شورای وزیران امور خارجهی
سازمان همکاریهای اسالمی در کویت بیان کرده است...
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رییس جمهور غنی و نخستین
آزمون مبارزه با فساد اداری



شهریار فرهمند

رییس جمهور غنی وظایف شش تن از مقامهای ارشد وزارت
امور شهرسازی را به اتهام دست داشنت به فساد ممنوعالخروج
کرده و وظایف شان را به حالت تعلیق در آورده اند .همچنان در
جلسهی دیگر آقای غنی وظایف رییس و معاونان اداره حامیت
از رسمایهگذاری را به دلیل اتهام فساد به حالت تعلیق در آورده
و هیاتی را برای بررسی اتهام فساد در این اداره تشکیل داده
است .این نخستین اقدام عملی حکومت وحدت ملی در مبارزه
با فساد اداری میباشد .پیش از این هرچند رییس جمهور غنی
در روزهای نخستش بخشی از پروندههای جاری فساد که از
حکومت قبلی نامتام مانده بود ،از جمله پرونده کابل بانک را
نهایی کرد .اما در مبارزه با فساد اداری در حکومت وحدت ملی
اقدام عملی نکرده بود.
پروسه مبارزه با فساد اداری با عمر نظام کنونی برابری دارد؛
اما این پروسه هیچگاه همپای هدف و رشایطش پیش نرفت.
روزی که مبارزه با فساد اداری در کشور به عنوان یک اولویت
طرح گردید؛ عمق و گسرتده فساد به اندازه امروز نبود .موارد
فساد و اختالس اندک بود و مبالغ به مراتب کمتر از آنچه
امروز گفته میشود ،در گردابهای این پدیده ناپدید میشد.
اما امروز با گذشت بیش از چهارده سال مبارزه با فساد اداری،
عمق و گسرته این پدیده چند برابر افزایش یافته است.
در حال حارضدوسیههای فراوان از فساد و اختالس مقامهای
بلند پایه دولتی در دادستانی و نهادهای مبارزه با فساد اداری
خاک میخورد و به فراموشی سپرده شده است .تعدادی از
متهامن بزرگ فساد و اختالس که دوسیههای آنها بر متام
مردم روشن است ،بیهیچ واهمهی در مقامهای بلند دولتی کار
میکنند و صدها پروندهی دیگر ناگشوده مانده است .آنچه را
که اکنون رییس جمهور غنی در ارتباط با مقامهای وزارتهای
شهرسازی و آیسا انجام داده ،فقط بخشی اندک از رسوایی
بزرگ است .احتامل وجود چنین دوسیهها و پروندهای بزرگتر
از این دو مورد ،در هر ادارهی دیگر وجود دارد.
پس از ده سال تالش بیوقفه و روندهای بیمثر جامعه جهانی
و دولت افغانستان در امر تقویت دولت داری خوب ،هنوزهم
این پدیده به عنوان یک بیامری واگیردار در ادارات افغانستان
از باال تاپایین وجود داشته و دوسیههای فساد و اختالس بدون
اینکه بازگشایی و تحقیق شود ،یکی پی دیگری یا بسته شده
و یاهم انکار و فراموش میشود .بیشرت تالشها در امر مبارزه با
فساد اداری در حد شعارهای درون خالی بوده و مبارزه جدی و
اساسی با این پدیده صورت نگرفته است.
تاکنون دولت افغانستان نتوانسته یک میکانیسم درست و
منطقی که قادر به از بین بردن فساد و محاکمه عامالن آن
باشد ،ایجاد کند .دولت افغانستان بجای اینکه در این راستا
راههای کوتاه و عملی را برای زدودن فساد از ادارات افغانستان
در پیش گیرد ،بیشرت وقت و توان خودرا رصف نهادسازیهای
عریض و طویل و ناکار آمد ساخته که هیچگونه تاثیری در
زدودن فساد اداری نداشته است.
هم اکنون چندین اداره کالن و عریض برای مبارزه با فساد
اداری ایجاد شده ،که هریک از این نهادها هزینههای هنگفتی
را مرصف کرده است؛ اما اجرای بازگشایی پروندههای فساد و
افشای اختالس گران در هیچکدام آنها ایجاد نشده است.
هنوز جرئت برخورد رسالتمندانه و متعهدانه با عاملین فساد در
دولت مردان ما ایجاد نگردیده و امر بازگشایی پروندههای فساد
و اختالس ،تحت تاثیر مالحظات سیاسی میباشد.
عنارص مفسد در حکومت هرکدام به شبکههای قدرتمندی
در درون و بیرون از دولت تبدیل شده اند که مواجهه با آنان
هزینه زیاد و قدرت باالیی میطلبد .در حکومت قبلی یکی از
عمدهترین دلیل سستی دولت در برابر مفسدان مالی ،همین
عامل بود .حکومت از مواجهه با این شبکهها میترسید و
به همین دلیل فسادهای گسرتده و عنارص مفسد را به دلیل
مصلحت سیاسی تحمل میکرد.
انتظار میرود که حکومت وحدت ملی در این خصوص درنگ و
مالحظه نکند .تا زمانیکه مبارزه با فساد اداری از اراده سیاسی
برخوردار نباشد و تا زمانیکه متام مالحظات در برخورد با عنارص
فاسد در حکومت کنار گذاشته نشود ،این پروسه به نتیجه
منیرسد.

شش مقام وزارت شهرسازی ممنوع الخروج شدند
اطالعات روز :رییس جمهور غنی وظیفهی شش مقام
وزارت شهرسازی را به دلیل دست داشنت در فساد به حالت
تعلیق درآورده و آنهار را ممنوعالخروج اعالم کرد.
احمد شاه همت ،رییس شهرسازی مرکز ،محمد امین امین
رییس امالک و اسکان ،احمد نواز بختیاری رییس تصدی
خانهسازی ،گل رحیم زیارمل رییس پالن ،سید امان الله
سادات مسئول مالی دفرت انسجام آپارمتانها و محمد
امین قانع مسئول دفرت انسجام آپارمتانها به اتهام فساد
ممنوعالخروج اعالم شده اند.
ارگ ریاست جمهوری با نرش خربنامهای اعالم کرده که این

شش تن به دریافت رشوه و فساد در پروژههای ساخت و
ساز آپارمتانهای وزارت شهرسازی متهم شده اند .تاهنوز
معلوم نیست که این مقامها چه مقدار پول رشوه دریافت
کردهاند؛ اما ریاست جمهور گفته است که دادستانی در
حال تشکیل پرونده علیه آنها است.
از سوی هم در خربنامهای دیگر ارگ آمده که رییس
جمهور غنی در نشستی با حضور منانیدگان ادارهی
حامیت از رسمایهگذاری در افغانستان (آیسا) ،وزارت
تجارت و صنایع ،وزارت عدلیه و شامری از کارشناسان
حقوقی و اقتصادی ،وظایف رییس و معاونان رییس ادراه

آیسا را به حالت تعلیق در آورده است.
رییس جمهور دستور داده که هیأتی اتهام فساد در ادارهی
آیسا را بررسی کند.
این در حالیست که فساد یکی از چالشهای اصلی در
برابر حکومت افغانستان است .براساس بررسیهای سازما ن
شفافیت بیناملللی ،افغانستان یکی از فاسدترین دولتها
در سطح جهان است.
مبارزه با فساد اداری یکی از وعدههای انتخاباتی ارشف
غنی در دوران کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری 1393
بود.

وزیر خارجه:

برای مبارزه با تروریزم و تهدیدهای نوظهور نیاز به همکاری
کشورهای منطقه است

اطالعات روز :وزیر امور خارجهی
کشور میگوید که افغانستان در خط
مقدم مبارزه با تروریزم قرار داشته که
کشورهای منطقه نیز با خطر تروریزم
مواجهاند و برای مبارزه با تروریزم و
تهدیدهای نوظهور همکاری مشترک
کشورهای منطقه الزم است.
صالح الدین ربانی ،وزیر خارجهی
کشور ،این موضوع را در نشست مشترک
با نظام الدین زاهدی ،معاون وزارت امور
خارجه و رییس هیأت کشور تاجکستان،
در حاشیهی چهل و دومین نشست
شورای وزیران امور خارجهی سازمان

همکاریهای اسالمی در کویت بیان
کرده است.
در همین حال معاون وزرات خارجهی
تاجکستان گفته که همکاریهای مشترک
در زمینههای اقتصادی ،تجاری و ترانزیتی
میان افغانستان و تاجکستان افزایش یابد.
او تأکید کرد که رشد اقتصادی کشورش
وابسته به گسترش روابط اقتصادی با
افغانستان است.
او ثبات و امنيت در افغانستان را به نفع
تاجکستان دانسته و تهديدهاى نوظهور
را خطر مشترک براى کشورهاى منطقه
خواند و گفت که سرکوب اينگونه

تهديدها مستلزم همکاری مشترک
کشورهای منطقه میباشد.
از سوی هم وزیر خارجهی کشور ،در
این دیدار از پنج حلقه سياست خارجی
حکومت افغانستان يادآورى نمود
و گفت که توسعهی روابط نیک و
همگرايی اقتصادی با کشورهای همسايه
در اولویت حقلهی نخست این سیاست
قرار دارد .همچنان وزیر خارجه با رشید
مرادوف ،وزیر خارجهی ترکمنستان نیز
در حاشیهی این نشست دیدار کرده است.
در این دیدار دو طرف روی موضوعات
چون؛ نگرانیهای مشترک از تهدیدهای

نوظهور در منطقه و پروژههای اقتصادی
چون؛ اعمار خط آهن و انتقال انرژی
برق از ترکمنستان به افغانستان گفتگو
کردهاند.
وزير خارجهی ترکمنستان ،همکاریهای
نزديک و گسترش روابط ميان وزارتهای
خارجهی دو کشور را برای توسعهی
همکاریهای اقتصادی و همچنان دريافت
راهکارهای مشترک برای دفع تهديدها و
رفع نگرانیهای مشترک مؤثر خواند.
آقای ربانی نیز در این دیدار بر روابط
نزدیک میان وزارتهای خارجهی هر دو
کشور تأکید کرد.

آزادی یک شهروند آلمانی از چنگ آدمربایان در قندوز
اطالعات روز :مقامهای پولیس قندوز از آزادی یک
شهروند آلمانی در این والیت خبر میدهند .این فرد یک
ماه پیش توسط مردان مسلح ناشناس ربوده شده بود که
بامداد دیروز در جریان عملیات نیروهای امنیتی آزاد شده
است.
سرور حسین ،سخنگوی پولیس قندوز گفته است که نام
این فرد "استیفن" و کارمند یک نهاد آلمانی به نام (جی آی
زد) میباشد .حسینی افزود که این شهروند آلمانی حوالی

ساعت سه بامداد روز گذشته در عملیات مشترک نیروهای
امنیت ملی و پولیس از مخفیگاهی در والسوالی چهار دره
والیت قندوز پیدا و آزاد شد.
به گفتهی سخنگوی پولیس قندوز ،این فرد یک ماه پیش
در شاهراه قندوز -بغالن توسط مردان مسلح ناشناس ربوده
شده بود .حسینی افزود که او سوار یک موتر شخصی به
طرف کابل در حرکت بود.
تا هنوز مسئولیت این آدمربایی را کسی به عهده نگرفته

است .به گفتهی سخنگوی پولیس قندوز ،تاهنوز هیچ
فردی به اتهام ربودن این شهروند آلمانی بازداشت نشده
است.
والیت قندوز در شمال کشور یکی از والیتهای ناآرام
است که شورشیان طالب در بخشهای آن نفوذ دارند.
بخشی از شاهراه کابل -قندوز در والیت لغمان و قندوز
ناامن است که فراد مسلح ناشناس با کمین گذاشتن در مسیر
راه اقدام به آدم ربایی میکنند.

والی هرات:
چالش امنیتی در برابر کار ساخت بند سلما وجود ندارد
اطالعات روز :مقامهای والیت هرات در
غرب کشور میگویند که هیچگونه چالش
امنیتی در برابر روند کار ساخت پروژهی بند
سلما وجود ندارد و تا یک سال دیگر این بند
مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
محمد آصف رحیمی ،والی هرات به روز
پنجشنبه در نشست خبری گفت که کار
ساخت این بند به پایان رسیده و هیچ
مشکل تخنیکی بخاطر ادامهی ساخت آن
وجود ندارد .رحمی گفت ،در دیدار که با
تیم مهندسان این بند داشتم ،به این توافق
رسیدیم که تا  45روز دیگر جریان آبگیری

در این بند آغاز شود.
اما والی هرات گفت« :يگانه مشکل که وجود
دارد مقدار آب است؛ فع ًال جريان آب حدود
٢٥متر مکعب فی ثانيه است که برای بار اول
رها کردن آب پشت در وازهها ،خالی از خطر
نيست ،به همين خاطر مهندسان تا  ١٥يا ٢٠
جوالی منتظراند».
رحیمی افزود که با تکميل شدن کار
ساخت اين پروژ ،برق توليد شده از آن به
ولسوالیهای چشت شريف ،اوبه و کرخ توزيع
میگردد.
همچنان تاج محمد جاهد ،فرمانده قول

اردوی  207ظفر در حوزهی غرب کشور در
این نشست گفت که هیچ چالش در برابر بند
سلما وجود ندارد .آقای جاهد افزد که به هيچ
فرد يا گروهى اجازه داده نمیشود که مانع کار
بند سلما شود و يا اين ساحه را ناامن سازد.
اما شماری از باشندگان هرات از پایان کار
ساخت بند سلما ناامید اند ،آنها میگویند
که پیش از این ،بارها مقامهای محلی ،از
آبگيری و تکميل شدن بند سلما خبر داده
بودند؛ اما سالها از اين وعدهها میگذرد،
تا کنون نه کار اين بند تمام شده و نه هم
آبگيری آن آغاز شده است.

پیش از این سیدفضل اهلل وحیدی ،والی
پیشین هرات هم گفته بود که آغاز آبگیری
این بند تا دو ماه دیگر آغاز میشود؛ اما از
آن روز حدود  ۱۰ماه میگذرد که جدیداً والی
هرات از آغاز آبگیری در این بند تا  45روز
دیگر خبر داده است.
بند سلما در هرات با پشتیبانی مالی کشور
هندوستان ساخته شده که حدود  ۲۰۰میلیون
دالر هزینه برداشته است .این بند قرار است
افزون بر آبیاری قسمتهای زیادی از
زمینهای زراعتی در ولسوالی چشت۴۰ ،
میگاوات برق نیز تولید کند.

 400تن از گروه طالبان
در دو ماه اخیر در غرب کشور کشته شدهاند

اطالعات روز :مقامهای امنیتی در حوزهی غرب کشور
میگویند که در دو ماه گذشته 400 ،تن از شورشیان گروه طالب
در والیتهای هرات ،فراه ،غور و بادغیس کشته و نزدیک به
 350تن دیگر زخمی شدهاند.
جنرال محمد جاهد ،فرمانده قول اردوی  207ظفر در غرب
کشور به روز پنج شنبه در نشست خبری گفت که تلفات وارد
شده بر گروه طالبان در جریان  32عملیات مشترک نیروهای
امنیتی افغانستان در  39ولسوالی این حوزه صورت گرفته است.
جاهد گفت« :آماری که ما از منابع مختلف در دست داریم،
تاکنون بیشتر از  ۴۰۰طالب مسلح کشته شدند که این آمار

دقیق است و اجساد شان در میدان نبرد باقی مانده و همچنان
بیشتر از  ۳۵۰طالب دیگر زخمی شدند و  ۹۰عراده وسایط
مختلف طالبان و مقدار زیاد سالح و مهمات آنان بدست آمده
است».
او افزود که اکثر این عملیات در ولسوالیهای باالبلوک،
گلستان ،پشت رود والیت فراه ،چهار سده والیت غور و
باالمرغال والیت الدغیس راه اندازه شده بود.
همچنان پاسوال عبدالمجید روزی ،فرمانده پولیس هرات در این
نشست خبری گفت که از مجموع عملیات مشترک نیروهای
امنیتی افغان در غرب کشور ۱۲ ،عملیات در هرات راه اندازی

شده که در نتیجهی آن دهها طالب مسلح کشده شدهاند.
آقار روزی گفت« :در عملیات که در هرات راه اندازی شده
بود ۵۹ ،طالب مسلح کشته ۳۱ ،تن زخمی و  ۱۷تن از آنان را
دستگیر کردیم و همچنان  ۵۱تن از تروریستان ،آدمربایان و
دزدان را از داخل شهر هرات بازداشت کردیم».
اما تاهنوز طالبان در این مورد چیزی نگفته است.
در ماههای اخیر حمالت شورشیان طالب حمالت شان را بر
ولسوالیهای در حوزه غرب کشور افزایش داده و بیشتر این
حمالت در ولسوالیهای شیندند هرات ،چهارسده غور ،جوند
بادغیس ،و مرکز والیت فراه راه اندازی گردیدهاند.

برکناریها در ریاست امنیت ملی؛

گام دوم همکاری با آی اس آی؟
رحمت الله ارشاد
سه روز پیش تورن جنرال یما کرزی؛ معاون پالیسی و پالن امنیت ملی و دگر جنرال حسامالدین حسام؛ معاون اول این اداره از وظایف شان برکنار شدند و اجمل عابدی سخنگوی قبلی رئیس
جمهوری به جای آقای کرزی منصوب شد و نیز آوازه است که ادیب فهیم؛ پسر مارشال فهیم فقید ،بجای آقای حسام منصوب میشود.
جابجایی افراد در یک حکومت ،یک امر معمول است ،اما چنین جابجاییها در دیگر ممالک با منطق روشن و محکم اداری انجام میشوند .بخصوص جابجایی در نهادهای امنیتی هر کشوری
با دقت و احتیاط بسیار باال صورت میگیرد.
تغییرات در ردههای باالی اردو و رهبری نهادهای استخباراتی کشورهای دیگر سیستم خاصی دارد و اگر گاهی افرادی در ردههای باالی اردو ،پلیس و یا استخبارات یک کشور جا به جا و مقرر
میشود ،معموال به سلسله مراتب همین ارگانها رجوع میشود و افرادی که در ردههای پائینتر هستند ،به مقامهای باالتر ارتقا میکنند.
برای همین در پاکستان ،جنرال ضیاالحق ،جنرال پرویز مشرف ،جنرال اشفاق کیانی و جنرال راحیل شریف ،همه مسیر رشد مشخص و واحدی را پیمودند و مرحله به مرحله تا سطح فرماندهی ارتش
رسیدند .رشد مرحله به مرحله این افراد ،به آنها کمک کرده است که بفهمند ارتش در پاکستان چیست و در چه سطحی است و چه نقشی دارد .این فهم از نهاد و سازمان و کارکرد آن ،جنراالن
پاکستانی را کار کشته بار آورده اند.
اما ،آیا تغییراتی که در رهبری امنیت ملی افغانستان آمده است از چنین منطق روشن پیروی کرده و اصل امنیتی در این تغییرات رعایت شده است؟ اول اجازه دهید ،نگاهی بیاندازیم در رهبری
امنیت ملی افغانستان که ستون فقرات نهادهای امنیتی این کشور است ،در حدود یک سال گذشته چه اتفاق افتاده است.

 -1چند ماه قبل داکتر یاسین ضیا؛ معاون والیتی
ریاست امنیت ملی ،با لغو پُست معاونیت ،خانه
نشین شد .یاسین ضیا ،کار در امنیت ملی را از
زمان حکومت انتقالی شروع کرده بود ،و برای
سپری کردن آموزشهای خاص در همین رشته
به چند کشور مهم دنیا رفته بود .او در سالهای
گذشته کارش را از آمریت شروع کرد و تا سطح
معاونیت در ریاست امنیت ملی رسید .و مرحله
به مرحله تجربه اندوخت و حرفهای شد .اداره
را فهمید و کار سازمانی را بلد شد .اما در جریان
چند ماه گذشته ،پست معاونیتی که او رهبری اش
را داشت از ساختار امنیت ملی لغو شد و او خانه
نشین شد.

 -2حسامالدین حسام ،معاون اول امنیت ملی ،از صاحب
منصبان مسلکی بود و سابقه کار در ریاست کشف
وزارت دفاع را دارد .هر چند که حسام الدین حسام
به دستور مستقیم مقامات بلند پایه از ارگ از جانب
افغانستان تفاهمنامه همکاریهای امنیتی با پاکستان را
امضا کرده است ،اما او در شش -هفت سال گذشته در
امنیت ملی به عنوان معاون اول کار کرده بود و هنگامی
که اسدالله خالد رئیس امنیت ملی افغانستان در اثر حمله
تروریستی مجروح شد و برای تداوی به آمریکا منتقل
شد ،آقای حسام ماهها امنیت ملی افغانستان را رهبری
کرد.

 -3یما کرزی ،لیسانس خود را در علوم سیاسی گرفته
و در رشته استخبارات از آمریکا ماستری دارد .یما
کرزی زمانی که تحصیالتش را در آمریکا تمام کرد
به افغانستان آمد .کرزی از سال  2004کارش را به
عنوان مشاور امرالله صالح با این اداره شروع کرد
و مرحله به مرحله در بخشهای مختلف ریاست
امنیت ملی تا سطح معاونیت این اداره رسید .یما
کرزی ،در دوره پس از طالبان با هرسه رئیس امنیت
ملی؛ یعنی امرالله صالح ،اسدالله خالد و رحمتالله
نبیل ،کار کرده است و از سال  2004تا کنون
یعنی یازده سال تجربه کار در امنیت ملی را دارد.
ضمن اینکه تحصیالت ماستریاش نیز در زمینه
استخبارات از آمریکا است.

 -4همایون رسا ،یکی از معاونان دیگر این اداره در طول
یک سال گذشته از جمله مقاماتی بود که حاال در امنیت
ملی نیست .و با این حساب ،چهار معاون مهمترین نهاد
امنیتی افغانستان در ظرف مدت کمتر از یک سال ،از
این اداره بیرون شدهاند.
حاال ،پس از چند ماه تشکیل حکومت وحدت ملی به رهبری
اشرف غنی چهار مقام این اداره از این اداره بیرون شده اند.
و از جانب دیگر این اداره فصل دشوار نبرد با دشمنان واقعی
افغانستان را در پیش دارد .آیا برکناریهای اخیر این اداره به
صالح مملکت و در راستای تغییر مثبت است؟ یا برنامه ی
برای تطبیق سلیقههای شخصی و بازیهای سیاسی است؟
در محافل سیاسی قصه این است که یما کرزی به دلیل اینکه
معاون پالیسی بود ،به متن کامل توافقنامه استخباراتی که بین
افغانستان و پاکستان امضاء شد ،دسترسی داشت .به حکم
وظیفه آن را خوانده بود و جز به جز آن را میدانست و نیز
گفته میشود او از مخالفان سرسخت امضای این توافقنامه
بود.
نگاه به گذشته کاری معاونان امنیت ملی افغانستان نشان
میدهد که آنها یعنی یما کرزی ،حسامالدین حسام و یاسین
ضیا ،بازوان توانمند امنیت ملی افغانستان بودهاند و اگر امروز
امنیت ملی افغانستان نام نیک دارد و توانسته است خود را
برای سیاستمداران تثبیت و در نزد مردم محبوب کند،
حاصل کار افراد با تجربه این ارگان بوده است .این نام نیک
و کار درست و اداره محکمی به نام "ریاست امنیت ملی" در
قدم اول محصول تالشهای امرالله صالح ،اسدالله خالد و
رحمت الله نبیل است و در قدم دوم این دستاوردی است که
تک تک معاونان این اداره در  13سال گذشته در آن نقش
برجسته داشته است.
حاال آنچنانکه در باال نوشتم جابجایی افراد و تغییر چهرهها
در هر نظامی معمول است ،اما سوال این است که آیا چنین
تغییرات گستردهای با چنین سرعتی در استخبارات یک
کشور که ستون فقرات یک مملکت است ،قابل قبول است؟
بسیاریها در نیّت پاک و وطنپرستی افرادی که در سالهای
گذشته امنیت ملی افغانستان را رهبری کردند ،شک ندارند،
اما فراموش نکنیم که امنیت ملی افغانستان همان «خاد»
گذشته است که از بردن نامش لرزه براندام مردم میافتاد .اما
همان "خاد" سابق رفته رفته و با پشت کار و تالش کسانی که
سالهای گذشته امنیت ملی را رهبری کردند ،حاال به "امنیت
ملی" بدل شده است .نهادی که با بردن نامش امنیت و
آرامش به مردم باز میگردد .امنیت ملی در  14سال گذشته،
خشت خشت بنا شد و حاال تبدیل به دیوار محکم ثبات،
امنیت وحفظ منافع ملی مردم افغانستان و بدل شده است.
کسانی که بهجای معاونان برکنار شده امنیت ملی ،گماشته
خواهند شد ،نیز بدون شک فرزندان همین آب و خاک

اند .من در مورد ن ّیت و پاکی و وطن پرستی آنها قضاوت
نمیکنم ،اما این سوال سخت جدی است که آیا این افراد
تجربه و تخصص افراد قبلی را دارند؟ مثالً آیا واقعا اجمل
عابدی با گذشته کاری که باالترین آن ریاست سخنگویی
مقام ریاست جمهوری است ،میتواند جایگزین خوبی برای
یما کرزی؛ کسی که در زمینه امنیت و استخبارات تحصیل
کرده و طی این سالها تجربه آموخته است ،باشد؟ آیا کسی
که بهجای حسام میآید ،تجربه حسام در بخش امنیتی را
دارد؟ آیا جای یاسین ضیا در امنیت ملی پر خواهد شد؟
در چنین وضعیتی که افغانستان بیش از هر زمانی در معرض
تهدید است کارمندان امنیت ملی و شخص رحمتالله نبیل
به عنوان سکاندار امنیت ملی با افراد تازهکار و بیتجربه چه
خواهد کرد؟ رهبران سیاسی با شتاب و سرعت بیپیشنه دست
به تغییرات در بخش نهادهای امنیتی و مخصوصاً ریاست
امنیت ملی زد ه اند ،سوال که مطرح میشود این است :آیا این

کسانی که بهجای معاونان
برکنار شده امنیت ملی ،گماشته
خواهند شد ،نیز بدون شک
فرزندان همین آب و خاک اند.
من در مورد ن ّیت و پاکی و وطن
پرستی آنها قضاوت نمیکنم،
اما این سوال سخت جدی است
که آیا این افراد تجربه و تخصص
افراد قبلی را دارند؟ مث ً
ال آیا واقعا
اجمل عابدی با گذشته کاری که
باالترین آن ریاست سخنگویی
مقام ریاست جمهوری است،
میتواند جایگزین خوبی برای
یما کرزی؛ کسی که در زمینه
امنیت و استخبارات تحصیل
کرده و طی این سالها تجربه
آموخته است ،باشد؟ آیا کسی
که بهجای حسام میآید ،تجربه
حسام در بخش امنیتی را دارد؟
آیا جای یاسین ضیا در امنیت
ملی پر خواهد شد؟

تغییرات بجای بهبود بخشیدن به امنیت ،نهاد امنیت ملی را
یزند؟ آنچه واضح است این است که آوردن افراد
آسیب نم 
بیتجربه و بیگانه با امنیت و استخبارات ،بنیاد امنیت ملی را
که طی سیزده سال به سختی روی پا ایستاد شد ،تضعیف
خواهند کرد.
سخن آخر اینکه ،این جابجاییها به خصوص برکناری
یما کرزی که گفته می شود از مخالفان سرسخت امضای
تفاهمنامه همکاریهای امنیتی با پاکستان بوده است ،درست
زمانی انجام میشود که بحث بر سر امضای تفاهمنامه امنیتی
با پاکستان هنوز در میان مردم زبان به زبان میشود و هنوز
مردم افغانستان به وضاحت نمیدانند ،آنچه امضاء شد چه
بود؟
این نگرانی به خصوص زمانی عمیقتر میشود که نمایندگان
مردم در پارلمان هم سرانجام از خیر پیگیری ماجرا گذشتند
و کسانی که باید برای پاسخ دادن به پارلمان حاضر میشدند،
نیامدند و ظاهرا ً استجواب آنها از آجندای مجلس حذف
شد .خیر باشد ،یادمان خواهد ماند و اگر انتخابات پارلمانی
برگزار شد ،مردم و نمایندگان باهم حرف خواهند زد.
فعال اما نگرانی اصلی این است که آیا تغییرات در امنیت ملی
و به خصوص برکناری یما کرزی و حسامالدین حسام ،معاون
اوپراتیفی امنیت ملی ،به امضای توافقنامه امنیتی مرتبط باشد.
تأکید نویسنده بریما کرزی به این دلیل است که او معاون
پالیسی امنیت ملی بود ،او سیاستگذار و برنامهریز و طراح
این ارگان بود .آیا برکناری او به این معنی است که از این پس
سیاست امنیت ملی عوض خواهد شد؟ آیا کسی که مخالف
توافقنامه استخباراتی با پاکستان باشد ،نباید پالیسی امنیتی
این کشور را بسازد؟
سخن پایانی اینکه ،اگر تغییرات تا این حد گسترده ،به منظور
انجام تغییرات داخلی در امنیت ملی باشد ،درست است .اما
اگر این تغییرات گام دوم امضای توافقنامه بین افغانستان و
پاکستان باشد ،میتوان گفت رهبران سیاسی افغانستان جفای
بزرگی در حق مردم افغانستان کرده است.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

جاهای خالیای پشت میز مواخذه
فساد ،هرن است .هامنگونه که خرمن کفنت کار هر بز نیست ،فساد نیز کار هر
آدمی نیست .فساد با توجه به بسرت فعالیتها ،دارای شدت و حدت متفاوتی
است .در بهرتین حکومتها و دولتها نیز فساد وجود دارد .حکومت و دولت
افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست .اینجا نیز طبیعی است که باید فساد
وجود داشته باشد .اندازهی فساد در هر حکومتی بستگی به قیمت فساد دارد.
مثالً فرض کنید در وزارت معارف کشور ،آدمهای بوده که در متام این سالها
از بودجهی وزارت معارف به نام مکتبهای که هرگز وجود نداشته ،پول دزدی
میکرده .بدون هیچ نگرانیای .یا فرض کنید خود ارشف غنی به محض رسیدن
به ریاست جمهوری ،ادعا کرد که قوهی قضاییه کشور باید از فساد عاری شود.
یعنی این رکن دولت نیز مزین به هرن فساد بوده است .اگر یادتان باشد ،آقای
رییس جمهور فعلی باری از منایندگان مجلس خواست که از مالقاتهای
شخصی با وزیران پرهیز کنند ،چون او نیز مثل همهی مردم معتقد بود که این
دیدارها بیبال نیست .یعنی هیچ گربهی به رضای خدا موش منیگیرد .دست
وکال که در همهی والیات خوانده شده ،خدمت وزیران میروند و با پارتیبازی،
در تقرریهای محلی معامله میکنند .مسئلهی فروش رای اعتامد به وزیران هم
که چیزی جدیدی نیست ،شامری زیادی از وکیالن از این در ،به زندگی تجملی
و ثروتهای بادآورده رسیدند.
هامنگونه که گفتم فساد دنیای وسیعی دارد ،میتواند شامل فروش قراردادهای
تجاری ،لوژستیکی ،اقتصادی-زیرساختی و خدماتی نیز شود .اصالً اگر همیشه
شنیدهایم که برندهی قرارداد تدارکاتی وزارت دفاع همیشه یک نفر بوده ،جای
تعجب ندارد .حتامً برندهی همیشگی این داوطلبیهای کذایی ،بند و بست
کلفتی با اعیان وزارت دفاع داشته .گذشته از اینها ،تصور کنید یک بار دیگر
انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و مدیریت این انتخابات بیافتد دست
یوسف نورستانی و ضیاالحق امرخیل! آن وقت توقع نداشته باشید که فساد
در انتخابات را با صدا و تصویر ثابت کنیم .هرچند از انتخابات قبلی یک سال
میگذرد و حاال هیچ سودی ندارد که از تقلب و فساد در این انتخابات سخن
بگوییم ،اما تصور این مسئله که رسیدن به ریاست جمهوری چهقدر مزین به
فساد بوده ،خالی از فایده نخواهد بود.
امیدوارم فهمیده باشید که میزان فساد به صورت مستقیم تابع بسرت فساد
است .حاال که آقای رییس جمهور شش تن از مقامات دولتی را به اتهام فساد
ممنوعالخروج کرده ،باید از او قدردانی مناییم .تشکر آقای رییس جمهور! زنده
باشی! الهی پرست روزگاری مثل خودت رییس جمهور شود .حساب این شش
متهم را برس! اگر فساد کرده بودند ،مجازات کن! مجازات مفسدین ،هزینهی
هرن فساد است .به هر اندازه که هزینه این هرن پر طرفدار باال باشد ،به هامن
اندازه عرضهی این هرن کم خواهد بود .امید که هزینهی فساد هر روز باال و باالتر
برود .هزینهی فساد را باید قانون تعیین کند ،قانونی که به هیچ کسی اجازه ندهد
از پرداخت هزینهی این هرن واال ،فرار کند.
اگر قانون هزینهی فساد را از مفسدین نگیرد یا نتواند بگیرد ،آن وقت طبیعی
خواهد بود که یک فرد ،چند ماهی باید سخنگوی ریاست جمهوری باشد ،بعد
خیلی راحت به مقام معاونیت امنیت ملی برسد .شاید هم چند ماه بعد ،وزارت
داخله یا ریاست امنیت ملی به او سپرده شود .آدمهای مطیع و خوب ،کم است.
در کشوری که بسرت فساد گسرتده پهن است ،هیچ مهم نیست که چه فردی
به معاونیت امنیت ملی میرسد و چه کسی وزیر دفاع میشود .چرا؟ چون حرف
را کسی دیگری میگوید ،نقشه را کسی دیگری طرح میکند .تصامیم را یکی
دیگر ،اخذ میمناید .عروسکهای محرتم هم مجریان هامن حرفها و نقشهها
و تصامیمی اند که یکی دیگر گفته ،کشیده و اخذ منوده است .شام بگویید بنده
دروغ میگویم؟!
خوب تا اینجای کار ،هیچ چیزی غیرمعمول نیست ،همه چیز عادی و قابل
فهم اند .پس چه چیزی غیرعادی است؟ چه چیزی نیاز به فهمیدن دارد؟
همینکه وضع عمومی روز به روز خرابتر میشود ،همینکه ما به رشایط ایدهآل
منیرسیم ،اینها غیر عادی اند .یافنت علت نرسیدن به زندگی بهرت ،سخت
است اما ناممکن نیست .تا وقتی که از طرف حکومت افغانستان با آی اس
آی پاکستان گفتگو میشود و هیچ نهادی مسئولیت این گفتگو را منیپذیرد،
علت نرسیدن به زندگی مطلوب واضح است .مثال دیگری بزنم؟ فرض کنید
رییس ارتش و آی اس آی پاکستان دیروز به کابل آمده ،مستقیامً رفته به ارگ،
هیلیکوپرت سوار شده رفته به زندان .از بعضی از زندانیان تحقیق کرده ،دوباره
آمده و طیارهی خویش را سوار شده رفته به پاکستان .آنها به پاکستان رسیده،
رییس امنیت ملی افغانستان تازه مطلع میشود که حکومت افغانستان دو مهامن
داشته .آنهم چه مهامنهای نازی! با این حالت منیتوان به فرمان رییس
جمهور مبنی به ممنوعالخروج کردن شش مقام دولتی به اتهام فساد دل خوش
کرد .گیریم که او واقعاً بخواهد به اتهامهای فساد رسیدهگی کند ،آیا جرئت این
کار را خواهد داشت که وزیر معارف قبلی یعنی آقای فاروق وردگ را هم پای میز
مواخذه بکشاند؟ وزیری که بارها متهم شد به نام مکتب ،پول به جیب طالبان
میریزد .من شک دارم چون هنوز هم آب و منک رشیکی بر قانون و حسابرسی
ارجحیت دارد .یعنی میخواهم بگویم که نشود خدای نخواسته به کسی به همین
سادهگی ایامن بیاورید .مگر وکیلی که روز روشن رانندهی تاکسی را در حوالی
دهمزنگ کشت ،از طرف حکومت و دولت مواخذه شد؟ نخیر! رانندهی تاکسی
که به قربستان رسید اما آن وکیل مظلوم هنوزهم حق دارد از هر مسیری که
میگذرد ،هیچکسی نباید برایش مزاحمت کند .جای تعداد زیادی از بزرگان این
کشور ،پشت میز مواخذه خالی است و هیچ وقتی هم پر نخواهد شد.
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ناکامی در استخراج
و بهرهبرداری معادن

مقدمهای کوتاه بر فمینیسم
(Feminism: A Very Short
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انتشارات :آکسفورد
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برگردان :حمید مهدوی

بخش بیست و چهارم

اواخر قرن نوزدهم :زنان مبارز5 -
گارت در طول دوران تحصیلش بهعنوان یک
پزشک ،اغلب هدف توهین و بذلهگوییها
قرار میگرفت .بعضی دانشآموزان مرد،
مخالفتشان را با بیان اینکه «آموزش یکسان
زنان و مردان در یک مکان ،برای تحصیل در
چنین رشتههایی ،امری ناشایست است» اعالم
کردند .در همین حال ،مجلهی «النست»،
تالشهای او برای تحصیل در رشتهی پزشکی
را «یک بیماری» و کاری بیارزش دانست .اما
هیچ چیزی در تصمیم گارت وقفهی به وجود
نیاورد .او باور داشت که وجود پزشکان زن،
«به نفع زنان بسیاری است که از بیماریها رنج
میکشند» .عالوه بر این ،کار بهعنوان یک
پزشک در او اشتیاق فراوانی برانگیخته بود و او
اطمینان داشت که در این کار موفق خواهد بود.
الیزابت بالک ویل که در  ،1849از دانشکدهی
پزشکی دانشگاهی کوچک در ایالت نیویورک
فارغالتحصیل شده بود ،برای گارت الگویی
بود که او را به ادامهی این راه تشویق میکرد.
بالک ویل درمانگاهی برای زنان و کودکان
در منطقهای پرجمعیت در نیویورک باز کرده
بود .اما او در دیداری از لندن ،با انتقادهای
شدیدی مواجه شد .ستون نویسی در یکی از
روزنامههای لندن نوشت« :غیر ممکن است
زنی که دستانش آغشته به بوی خون است،
بتواند همان طبیعت حساس و ظریفی را که
تمام زنان دارند ،داشته باشد» .الیزابت گارت
مجبور بود پیش از همه برای متقاعد کردن
مادر خودش مبارزه کند تا به او بقبوالند که
پافشاری و تالش صبورانهی او برای کار کردن
در عرصهی پزشکی کار اشتباه یا ناخوشایندی
نبوده بلکه «نتیجهی انرژی درونی قدرتمند و
سالم» است .خوشبختانه ،پدرش او را حمایت
میکرد و خود گارت نیز با جدیت و آرامش
به تالش ادامه میداد .او در اسکاتلند قابلگی
خواند و دیپلم پزشکی اش را در پاریس
گرفت .استقامت او توجه بسیاری را جلب
کرده بود و حتی «نشریهی پزشکی بریتانیا»
که همواره نسبت به ایدهی حضور و کار زنان
در عرصهی پزشکی خصومت نشان میداد
پذیرفت که «هرکسی باید پشتکار تسخیرناپذیر
و شهامتی که خانم گارت از خود نشان داده
است را تحسین کند» .او تا سال  1870توانسته
بود احترام اجتماعی زیادی کسب کرده و به
چهرهای مردمی تبدیل شود .در این زمان او
برای انتخابات در هیئت مدیرهی مدرسهای
در لندن کاندید شد و توانست از تمام دیگر
نامزدان رای بیشتری کسب کند.
یکی از مهمترین و گستردهترین مبارزات در
اواخر قرن  19میالدی ،و در عین حال یکی
از غیر منتظرهترینها ،شورش علیه «قانون
بیماریهای واگیردار» بود که در واقع نمایشی
عوامفریبانه از استانداردهای دوگانهی جنسیتی
بود .اولین الیحهی این قانون در  184ماده
تصویب شد و در برخی شهرها ،به پلیس

قدرت دستگیری هر زنی که تنها «مظنون» به
داشتن روابط جنسی متعدد بود ،داده شد .آنها
حتی میتوانستند زنان را در معرض آزمایشاتی
خشونتآمیز و بیرحمانه قرار دهند .اگر
کمترین نشانهای از بیماریهای مقاربتی در
زنی مشاهده میشد ،او را در بیمارستان بستری
میکردند.
در  1866و  ،1869ضمیمههایی به این قانون
اضافه شد .زنان خیلی زود شروع به اعتراض
کردند .این زنان شامل الیزابت گارت ،فلورنس
نایتینگل و هریت مارتینو بودند که استدالل
میکردند «سیستم قانونگذاری ،وحشتی به
مراتب عظیمتر از آن چیزی که قرار بود مهار
کند را به وجود آورده است».
در « ،1869انجمن ملی بانوان برای فسخ قانون
بیماریهای واگیردار» تاسیس شد و تعدادی
از زنان با موقعیت اجتماعی برجسته و مورد
احترام ،نخستین و تاثیرگذارترین «گروه فشار»
واقعی را به وجود آوردند .مبارزهی آنها ،در
قدم اول حمله به قوانین ویژهای بود که رنج
و خشونتی شدید را به زنانی با روابط جنسی
ناسالم و متعدد یا حتی زنانی که متهم به داشتن
این روابط بودند وارد میآورد .اما آنها خیلی
زود بحث خود را وسعت دادند؛ آنها شیوهی
اعمال استانداردهای دوگانهی جنسی و اثرات
مخربی که هم بر مردان و هم در زنان در سراسر
جامعه داشت ،به تصویر کشیدند .جوزفلین
باتلر در همان اوایل به عنوان رهبر گروه تعیین
شد .او دختری تحصیلکرده ،زیبا ،مذهبی
و از خانوادهای لیبرال و دارای احترام و مقام
اجتماعی بود؛ با این حال او تبدیل به یکی
از مبلغین تاثیرگذار و مبارزان برجسته برای
هدفی شد که تعداد زیادی از مردم آن را کامال
بیارزش میدانستند .زمانیکه او و همسرش
پس از مرگ غمانگیز تنها دخترشان به لیورپول
رفتند ،او کار کمک به زنان خیابانی را آغاز
کرد .او بیان داشت که «من گرفتار میل مقاومت
ناپذیری برای پیش رفتن و یافتن دردهایی
عمیقتر و سنگینتر از درد خودم بودم» .باتلر
تعدادی از این «دختران سقوط کرده» و غمگین
را در خانهی خودش جای داد و برای تاسیس
یک «خانهی استراحت» کوچک برای مراقبت
از «زنان تن فروش در حال مرگ» پول جمع
آوری کرد.
باتلر عالقهی زیادی به کار در رابطه با
مشکالتی که زنان با آن روبرو بودند یافته
بود .او در  ،1868رسالهای با عنوان «آموزش
و اشتغال زنان» را منتشر کرد؛ او در این رساله
بحث آشنا را مطرح کرده بود :تحصیالت بهتر
برای دختران .او تاکید داشت با توجه به اینکه
تعداد زیادی از دختران در انگلستان هرگز
ازدواج نمیکنند ،باید برای زنان مجرد آموزشی
مناسب در نظر گرفت تا آنها به توانمندی الزم
برای حمایت مالی از خودشان دست یابند .در
 ،1869او و زنانی دلسوز و آگاه مانند خودش،
«انجمن ملی زنان» را تشکیل دادند.

در سال  ،2010پنتاگون و زمینشناسان امریکایی
برآورد کردند که افغانستان ذخیرههای دست
نخورده مواد معدنی؛ از جمله رگههای بزرگ آهن،
مس ،کوبالت ،طال و فلزات صنعتی مانند لیتیم دارد
که ارزش آنها به یک تریلیون دالر میرسد .جنرال
دیوید پتریوس ،که در آن زمان فرمانده نیروهای
امریکایی بود گفت که «پتانسیل خیره کننده» برای
این کشور جنگزده وجود دارد که تا کنون بخش
بزرگی از درآمد مورد نیاز را تولید کرده و به همان
اندازه شغل ایجاد میکند.
این پیشرفت کند شده است و نگرانیهای
فزایندهی وجود دارد که اگر واشنگتن و کابل در
پروژههای استخراج مسئولیت بیشتری را برعهده
نگیرند و در مقررهها و دیگر زمینهها اصالحات
نیاورند 448 ،میلیون کمک ساالنه واشنگتن حیف
و میل خواهد شد .جان سپکو ،سربازرس ویژه
برای بازسازی افغانستان ،ماه گذشته در گزارشی
گفته بود که تالشهای امریکا برای کمک به
صنایع [استخراج] مواد معدنی و هایدروکاربن
افغانستان با مشکل مواجه است.
اداره او دریافت که باوجود میلیونها دالر
سرمایهگذاری امریکا در راستای بهبود
زیرساختها و باالبردن مهارتهای تخنیکی،
حکومت افغانستان «هنوز ظرفیت تخنیکی ارزیابی،
اهدا و مدیریت قراردادهای جدید را بدون حمایت
خارجی ندارد» .به نظر میرسد که توانایی آن در

خودکفایی مواد معدنی و هایدروکاربنها یک
«هدف بسیار دور» است؛ در حالی که بسیاری
از پروژههاییکه توسط امریکاییها تامین مالی
میشوند ،تکمیل شده نشده اند.
مهم است که افغانستان سریع تر و هوشیارانهتر
از حال حاضر به جلو حرکت کند .این کشور به
کمکهای خارجی وابسته است؛ کمکهایی که
با خروج نیروهای امریکا در حال کاهش است
و ضرورت دارد که خودش درآمد داشته باشد.
براساس برخی از برآوردها ،استخراج مواد معدنی
میتواند از بابت حق امتیاز و مالیات ساالنه 2
میلیارد دالر درآمد تولید کند؛ در حالی که ذخایر
نفت و گاز  220میلیون دالر دیگر درآمد تولید
خواهد کرد.
کمکهای امریکا از طریق یک گروه کاری ویژه
برای عملیاتهای کسب و کار و ثبات مربوط
وزارت دفاع امریکا که  11پروژه را با هزینهی
 282میلیون دالر ،قبل از مسدود شدن توسط
کنگره امریکا در ماه مارچ ،اداره کرد و ادارهی
توسعه بینالمللی ایاالت متحده که سه برنامه با
 206میلیون بودجه دارد ،به مصرف رسید .این
گروه کاری قراردادها را به سرمایهگذاریهای چون
اکتشاف مواد معدنی و بررسیهای زمین لرزه اعطا
کرد؛ ادارهی توسعه بینالمللی ایاالت متحده در
زمینهی اصالح مقررات استخراج معادن و تقویت
وزارت معادن و پترولیم کمک میکند .اما این

در این گزارش آمده است که برخی از پروژههاییکه توسط حکومت
افغانستان مستقالنه پیش برده شدند؛ همین اکنون فساد دامنگیر
شان شده است .این گزارش به ادعاهایی اشاره کرده
است که قراردادهای کوچک استخراج معادن،
برخالف قوانین افغانستان به جنگ ساالران و
اعضای پارلمان اعطا شده اند.
مقامهای امریکایی با برخی از شکایتهای
آقای سپکو اختالف دارند و میگویند که روی
برخی از نقاط ضعفی که او تشخیص داده
است ،کار میکنند .یکی از آنها استدالل
کرد که قرار بود این گروه کاری فعالیت
متفاوتی داشته باشد و در مقایسه با ادارهی
توسعه بین المللی ایاالت متحده خطر بیشتری
را برعهده بگیرد .اشرف غنی ،رییس جمهور
افغانستان ،تمایل بیشتری را جهت مبارزه با
مشکالت مدیریت و فسا در این زمینه و زمینههای
دیگر نشان داده است؛ اما او هنوز برای تکمیل کردن
حکومتش تالش دارد و حتا برخی از متحدانش سر به سر میزند.

گزارش گفت که ایاالت متحده یک استراتیژی
کلی نداشت و این گروه کاری نتوانست یک
برنامه چندین ساله یا دستورالعمل نوشته شدهی
را برای انتخاب پروژهها یا ارزیابی آنها بسازد .از
آنجاییکه این گروه کاری بهجای پاسخگو بودن
به سفیر امریکا در کابل ،به پنتاگون پاسخ میگفت؛
همآهنگی اندکی میان ادارات وجود داشت.
هم چنین گزارش آقای سپکو ادارهی توسعه
بینالمللی ایاالت متحده را بخاطر برعهده نگرفتن
نوآوریهای این گروه کاری که بسیاری از آنها،
مانند مناقصههای مواد معدنی و هایدروکاربنها و
خط لولهی گاز ،ناتمام رها شدند ،مقصر دانست.
این گزارش نتیجهگیری کرد که این پروژهها به
حکومت افغانستان انتقال شدند؛ اما باتوجه به
ضعفهای سازمانی« ،خطر قابل توجهی وجود
دارد» که سرمایه گذاریهای امریکا «ضایع خواهد
شد».
در این گزارش آمده است که برخی از
پروژههاییکه توسط حکومت افغانستان مستقالنه
پیش برده شدند؛ همین اکنون فساد دامنگیر شان
شده است .این گزارش به ادعاهایی اشاره کرده
است که قراردادهای کوچک استخراج معادن،
برخالف قوانین افغانستان به جنگ ساالران و
اعضای پارلمان اعطا شده اند.
مقامهای امریکایی با برخی از شکایتهای آقای
سپکو اختالف دارند و میگویند که روی برخی
از نقاط ضعفی که او تشخیص داده است ،کار
میکنند – یکی از آنها استدالل کرد که قرار
بود این گروه کاری فعالیت متفاوتی داشته باشد
و در مقایسه با ادارهی توسعه بین المللی ایاالت
متحده خطر بیشتری را برعهده بگیرد .اشرف غنی،
رییس جمهور افغانستان ،تمایل بیشتری را جهت
مبارزه با مشکالت مدیریت و فسا در این زمینه و
زمینههای دیگر نشان داده است؛ اما او هنوز برای
تکمیل کردن حکومتش تالش دارد و حتا برخی از
متحدانش سر به سر میزند.
اگر امیدواری ای در زمینهی مدیریت گنجینههای
بومی افغانستان در آینده وجود ندارد ،باید از
چگونگی مصرف کمکهای امریکا نظارت دقیق
شود .این یک شاهکار دشوار در یک منطقهی
جنگی است؛ اما آنگونه که وزارت خاجه در حال
حاضر قصد دارد اگر بازرسان آقای سپکو در کابل
 40درصد کاهش داده شود ،این شاهکار دشوارتر
خواهد بود.
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دفاع با تمام نیرو

حملهی شبانهی اخیر طالبان بر یک مهامنخانه در کابل ،تنها منجر به کشتهشدن
چهارطالبحملهکنندهشد.
نویسنده :کاترین پوتز

منبع THE DIPLOMAT :

یادداشتهایسخیدادهاتف

برگردان :حمید مهدوی

مرده باد فعال مدنی !

هفتهی گذشته ،به ادعای طالبان چهار تن از اعضای
این گروه بر یک مهمانخانه در منطقهی وزیر اکبر
خان کابل حمله کردند .به گفتهی مقامها ،این حمله
با انفجارهای بمب در ساعت  11شب آغاز شد .یکی
از آشنایان من در کابل بر صفحهی تویترش نوشت:
«خب ،یقینا این آتشبازی نیست».
در جریان شش ساعت درگیری تنها مهاجمان طالب
کشته شدند .بر اساس گزارش رسانههای محلی ،با
وجود آنکه یکی از مهاجمان واسکت انتحاری اش
در دروازه هوتل منفجر کرد تا باقی آنان بتوانند به
داخل بروند ،نیروهای ویژه همراه با نگهبانان این
مهمانخانه توانستند از حملهی مهاجمان بر هوتل
جلوگیری کنند .وزارت داخلهی افغانستان اعالم کرد
که آنان با تفنگ و راکتانداز مسلح بودند.
اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان ،به روز
چهارشنبه با سپاسگزاری از نیروهای امنیتی افغانستان
گفت که «نیروهای امنیتی ما یک بار دیگر ثابت
کردند که آنان توانایی دفاع از کشور و مردم شان
را در مقابل هر گونه تهدید و اقدامات نفاقافگنانه
دارد».
در ماههای گذشته دربارهی ظرفیت و توانایی نیروهای
امنیتی افغانستان در حفظ امنیت و دفاع از کشور شان
حرفهای زیادی گفته شده است و سلسلهای از
حملههای اخیر بر اهداف کالن در کابل نشان میدهد
که اوضاع امنیتی رو به خرابیست .اما چنانکه فرانز-
استفن گدی در اواخر ماه اپریل یادآوری کرد ،امسال
فصل جنگ با کینه و انتقامخواهی آغاز شده است.
با پایان تابستان امسال ،از کارکرد مستقالنهی نیروهای
امنیتی افغانستان میتوان ارزیابی بهتری داشت .اما به
نظر میرسد که موفقیت نیروهای امنیتی افغانستان در
جلوگیری از حملهی شبانهی طالبان بر آن هوتل ،زیر
سایهی اوضاع عمومی امنیتی در حال خرابشدن در
سراسر کشور قرار گرفت .در روز سه شنبهی هفتهی

گذشته ،سه پوستهی پولیس در والیت هلمند به دست
طالبان افتاد و دستکم ،بیست تن از اعضای پولیس
و دیگر نیروهای امنیتی کشته شدند و چندین حملهی
دیگر بر والیت قندهار ،وردک ،در والیتهای شرقی
افغانستان و هلمند انجام دادند.
در اوایل این ماه ،یکی از اعضای طالبان داخل
هوتل پارک پلس در کابل شد و بر اشتراککنندگان
یک کانسرت موسیقی کالسیک افغانستان که هم
شامل خارجیها بودند و هم داخلیها ،آتش گشود.
چهارده تن بر اثر این حمله کشته شدند.
پس از حملهی روز سه شنبه هفتهی گذشته ،طالبان
در بیانیهی شان گفتند که آنان «یک هوتل اشغالگران
خارجی را در امنترین نطقهی کابل هدف حمله قرار
دادند».
وزیر اکبر خان ،یکی از ثروتمندترین مناطق
کابل است که شماری از سفارتها ،مهمانخانهها
و هوتلها در آن ساخته شده است و یکی از
جاهایست که طالبان همواره بر آن حمله کرده
است .در ماه جنوری  ،2014یک حمله بر رستورانت
مشهور لبنانی در کابل  21کشته بر جا گذاشت.
حملهی سه شنبه بر این مهمانخانه در کابل که قبال
به نام هیتال یاد میشد و اکنون توسط خانوادهی
وزیر خارجه ،صالح الدین ربانی ،مدیریت میشود،
هدف یک حملهی طالبان در سال  2009نیز بود.
مدیر هوتل به خبرگزاری فرانسه گفت که «استحکام
و امنیت هیتال بسیار قویست».
مقامهای امنیتی افغانستان از وضعیت امنیتی کشور
شان به خوبی آگاهند و انزجار شان را از گزارشهای
مکرر دربارهی آماده نبودن نیروهای امنیتی افغانستان
نشان میدهند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله ،با اشاره
به اوضاع رو به وخامت عراق (مقایسهای که این
مردم با آن خوب آشنایند) و گفتهی اخیر وزیر دفاع
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ایاالت متحده ،اش کارتر ،که گفت زمانی که داعش
خواست بر رمادی حمله کند« ،نیروهای عراقی هیچ
ارادهای برای جنگ از خود نشان ندادند» ،ضعف
نیروهای امنیتی افغانستان را رد میکند.
او گفت«:ما پذیریم که چالش وجود دارد ،اما
میدانیم که چگونه با آن برخورد کنیم .اینجا عراق
نیست .ما با تمام نیرو در برابر آنان میجنگیم».
در ماههای گذشته دربارهی
ظرفیت و توانایی نیروهای
امنیتی افغانستان در حفظ
امنیت و دفاع از کشور شان
حرفهای زیادی گفته شده
است و سلسلهای از حملههای
اخیر بر اهداف کالن در کابل
نشان میدهد که اوضاع
امنیتی رو به خرابیست .اما
چنانکه فرانز-استفن گدی در
اواخر ماه اپریل یادآوری کرد،
امسال فصل جنگ با کینه و
انتقامخواهی آغاز شده است.
با پایان تابستان امسال ،از
کارکرد مستقالنهی نیروهای
امنیتی افغانستان میتوان
ارزیابی بهتری داشت .اما
به نظر میرسد که موفقیت
نیروهای امنیتی افغانستان
در جلوگیری از حملهی
شبانهی طالبان بر آن هوتل،
زیر سایهی اوضاع عمومی
امنیتی در حال خرابشدن در
سراسر کشور قرار گرفت.

شنیدهاید که میگویند یکی بر سر شاخ و بن میبرید.
معموال تا این را میشنویم نوعی واکنش غنوی ،یعنی
قهقههی ساختهگی ،قلمرو شدیدپرور گلوی ما را در
مینوردد .ههههههههه .چرا؟ چون تصور میکنیم
شاخی را که مردی بر آن نشسته و بن این شاخ را اره
میکند و با خود میگوییم « :ای جان! چه افتادنی بکند
کاکا».
اما یک سناریوی دیگر هم هست که نویسندهی محترم
«یکی بر سر شاخ و بن میبرید» نمی توانسته هیچ
تصوری از آن داشته باشد .آن این است:
یکی میخواهد بر سر شاخ بنشیند و بن شاخ را ببرد،
اما با خود فکر میکند که وقتی شاخ قطع میشود و
میافتد ،جای زیادی میگیرد .این است که با خود فکر
میکند «چه طور است در زیر این شاخ اول یک چاه
بکنم که وقتی شاخ قطع شد و افتاد ،در چاه بیفتد و جا
را تنگ نکند» .از این فکر خیلی مشعوف میشود .چند
روز زحمت میکشد و چاه میکند .بعد اره بر میدارد و
باالی درخت میرود و همان کاری را میکند که یک
افغان میکند .همان شاخ و بن و باقی قضایا .البته اره،
آری.
میخواستم در بارهی یک چیز دیگر حرف بزنم.
نمیدانم چرا این « یکی بر سر شاخ و بن میبرید» یادم
آمد .میخواستم در این باره بنویسم که آری به خدا،
چرا ما نباید یک جامعهی باز و متمدن داشته باشیم؟ ما
چه کم داریم؟ آیا ما آدم نیستیم که در یک جامعهی
پیشرفته زندهگی کنیم؟ آیا ما حتا مستحق زیستن
در جامعهیی نیستیم که مشکالت خود را بدون خون
ریزی حل میکند؟ در بارهی این سوالها فکر کنید .اما
در هنگام فکر کردن به این سوالها سعی کنید از آن
قهقههی معروف غنوی ،که ذکرش رفت ،پرهیز کنید.
آخر ،ممکن است در وقت اندیشیدن به این سواالت
ذهن تان طرف موجودی به نام «فعال مدنی» برود ،که
عدهیی فکر میکنند وجود شان برای پا گرفتن جامعهی
مدنی الزم است .هههههههه! به نظر من ،سخنی
ابلهانهتر از این نمیتوان گفت .ما البته جامعهی مدنی
میخواهیم ،اما فعال مدنی چیست دیگر؟ یکی از این
فعاالن مدنی این روزها خودش را عریان کرده بود و در
پایتخت هروله میکرد .صدها تن از فعاالن مدنی زیر پل
سوخته دراز دراز افتاده اند و خدا میداند چه میکشند.
میکشند به معنای دود میکنند البته .یک فعال مدنی
دیگر ،که یک چشم خود را سی سال پیش از دست
داده ،حاال شده امیر مومنین و هی آدم میکشد.
شاید بگویید اینها که فعال مدنی نیستند .صبر کنید،
جواب تان را میدهم .صبر کنید یک دقیقه .یک کاکا
رو به روی حویلی ما سر درخت باال شده و اره یی هم
در دست دارد .چه کار میکند این؟ دیوانه است به خدا.
سر شاخ نشسته و بن شاخ را اره میکند .شما صبر کنید.
بروم به این بگویم که این کار احمقانه است.

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
Khalil Farzam
فضیلت فراغت
در احوال پرسیهای معمول ،یک سوال محوری و
جدی همیشه تکرار میشود« :وضع کار و بارت چگونه
است؟» به این ترتیب ،گفتگوها اغلب در حواشی این
سوال ادامه پیدا میکنند .کار در صحبتهای روزانه
هامن جایگاهی را دارد که کَ یک (برادر شپش) در
آن لطیفه مشهور دارد .آن حرشه ریز موذی ،ذهن و زبان کسی را تسخیر کرده بود
(احتامال به این خاطر که افت گوسفندانش شده بودند یا که به جان خود و خانه اش
افتاده بودند ).وقتی صبحت از ماهی هم میشد او صحبت را به کیک بازمی گرداند
و این فرض را پیش میکشید که اگر ماهی پشم میداشت این مزاحم بی پدر در
آنجا نیز جا خوش میکرد .صحبت از کیک و کار به یک اندازه مالل آور و ناخوشایند
است .اما وقتی کار چون کیک خواب و خیال ما را ربوده است چارهای نیست که از
آن صحبت نکرد.
در مقابل یک پرسش دیگر است که کمتر شنیده میشود اما بیشرت خوشایند است:
«اوقات فراغتت را چگونه سپری میکنی؟» ما با سوال «ساتمان تیر است یا نه؟» نه
تنها بیگانهایم که حتا آن را نامناسب و ناشایست تلقی میکنیم .نظام ارزشی حاصل از
رشایط معیشتی ما ،تنها کار را فعالیت ارزشمند میداند و مرشوعیتی برای فعالیتهای
فراغتی قائل نیست .فارغ بالی برابر به بیهودگی است .بیکار ،بیبار است و «شیطان
در کمینش تا برای دستهای بیکار او کار بدی پیدا کند» .مسلام کار یک رش اجتناب
ناپذیر است .اما یک ارزش فی نفسه و یک هدفی در خود نیست .کار رصفا از آن جهت
ارزشمند است که فراغت ارزشمند است .غایت کار ،خرید فراغت است و اهمیتش نیز
از همین سبب است که بدون آن فراغتی در کار نیست .ارزشی که بر کار مرتتب است
از آن جهت است که چونان وسیله ای برای تأمین فراغت عمل میکند.
اما تنگ دستی ،حرص ،ساعات طوالنی کار و نگرشی که به موجب آن کار فضیلت
پنداشته میشود ،دست به دست هم داده اند تا اوقات فراغت را چونان مجموعه
فعالیتهای زائد و بی فایده ،از زندگی روزمره حذف کنند .وقتی کسی به بازی ی رسگرم
است بی درنگ از او میپرسند «این کار چند نان میشود؟» و چون هیچ فایده مالی ی
بر بازی مرتتب نیست بنا آن را فعالیت خوار و بیهوده قلمداد میکنند .این نان اندیشی
مانع از آن میشود که اهمیت فراغت را درک کنیم .فراغت ،چونان رهایی از رضوریات
فرصت زمانی تحت اختیار فرد قرار
ِ
زندگی روزمره و وظایف (کار ،خانواده و آموزش)،
میدهد که میتوان به صالحدید خود آن را گذراند .فراغت نحوه ای از بودن است؛
زیسنت برای خود ،بودن آزادنه که فرد به میل خود آن را زندگی میکند.
فراغت ،نحوهای از فعالیت است که دامنه آن شامل ارساحت ،رسگرمی ،خودپروری
(از راه توسعه دانش و مهارت ها) ،مردم آمیزی و مشارکت داوطلبانه در فعالیتهای
اجتامعی میشود .چنین فعالیتهای زندگی فرد را غنی تر میکند و به او امکان
میدهد به شیوههای کامال متفاوت از الزامات محیط کار و رضوریات خانواده عمل
کند .همین فرصت فراغت و عمل به شیوه آزاد است که فشار زندگی روزمره را برمی
دارد و به فرد نه تها فرصت شاد زیسنت میدهد بلکه چشمههای خالقیت را نیز بیدار
میکند .متدن در جوامعی شکوفا شده است که مردمان آن فرصت فراغت داشته اند.
اما برای برخی ،لحظههای فراغت ،لحظههای مصیبت است .اوقات فراغت ،اوقات
آنها را تلخ میکند ،چون تنها و بی برنامه میشوند و منی توانند اوقات فراغت خود
را بسازند« .هرچند همه میتوانند وقت آزاد داشته باشند ولی هرکسی منیتواند اوقات
فراغت داشته باشد».
درباره تصویر :گریگور سامسا ،فراغت را در معنای «حالت آرامِ یک وقار فکورانه»
تجربه میکند و در این جریان بر از کار افتادگی و بیهودگی اش غلبه مییابد.


Fahim Naimi
اگر میخواهید بخشی از مشکل نه ،بلکه بخشی از
حل مشکالت موجود در افغانستان باشید ،پس باید
اول "باور"های کهنۀ تان را در "باطله دانی" بیاندازید
و به مسایل و مشکالت سیاسی و اجتامعی موجود نگاه
تازه داشته باشید.
بگونه مثال ما باید بجای این که افغانستان را ملکیت آبایی خود و یا قوم خود بدانیم
باید نظریه "قرارداد اجتامعی" را جاگزین آن بسازیم و به این باور باشیم که بر اساس
یک قرارداد اجتامعی که هامنا قانون اساسی است همه ما شهروندان برابر این کشور
هستیم .هیچ یکی از ما بر دیگری برتری ندارد.
مطالعه تجربه سایر ملتها میتواند ما را در تشخیص و حل مشکالت سیاسی و
اجتامعی موجود در کشور کمک کند.


بسم اهلل تابان
سرنوشت ،کالجیها چی شد؟
دولت افغانستان در این چند سال اخیر تعدادی زیادی از
جوانان کشور را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور
اعزام داشته تا با ختم تحصیالت آنان وضعیت کشور
دگرگون شود .این اقدام کار نیک و پسندیده است ،اما
نباید به بهانه اعزام دانشجویان نهادهای تحصیالت عالی کشور در داخل فراموش شود،
اینرا نباید فراموش کرد که تحصیل در زبان مادری نسبت به زبان دوم خیلیها مفید و موثر
است و این موضوع است که شاید بسیاری از دوستان با من موافق باشند .اما در این میان
موضوع عدم مطالعه دولت افغانستان از چگونگی بورسیه تحصیلی و آینده آن،تعدادی از
ال شامل دانشگاه در بخش کالج ( هدف دوره تحصیلی
جوانان را که خود فارغ مکتب یا عم ً
که قبل از لیسانس میباشد) اعزام کرده ،براساس سیستم تحصیلی بسیاری کشورها دوره
کالج معادل دوره لیسه افغانستان است .این عزیزان لیسه را در افغانستان خوانده و دوباره
برای دوره لیسه اعزام شده اند که نمونه بارز آن قزاقستان میباشد.
این عزیزان با آنکه اشتباه اول از خودشان نیز میباشد و تنها به شوق خارج رفتن بدون
مطالعه فورم بورسیه را اخذ و رضایت به آمدن کردند و دولت هم با دادن اطالعات گنگ
زمینه تصمیمگیری را برای اینها مبهم ساخته بود.
حاال یک گروه از این عزیزان فارغ التحصيل شده و دوباره به کشور بازگشته اند اما به
عنوان چی؟ معلوم نیست.
باید دولت افغانستان دست از ادامه اعزام این چنینی جوانان برداشته و در زمینه ادامه
تحصیل این عزیزان نیز توجه جدی نمایند.

 ۱۰تاثیر جدی و شگفتآور کمبود خواب

حت امً م یدانید که کمبود خ واب باعث بدخلقی
تان م یشود اما احتامالً من یدانید که چه بالیی
بر رس زندگی جنسی ،حافظه ،صورت و حتی
ت وانایی تان ب رای کم کردن وزن م یت واند بیاورد.
در زیر به  ۱۰تاثیر جدی و تعجب آور کمبود
خ واب اشاره م یکنیم:
 .۱منجر به بروز حوادث م یشود
کمبود خ واب یکی از ع وامل دخیل در بسیاری
از فجایع بزرگ بوده است :سانحه هست های سال
 ۱۹۷۹در جزیره  ،Three Mileحادثه چ رن وبیل
و بسیاری ح وادث دیگ ر .اما کمبود خ واب یکی
از بزرگرتین خط رات ب رای امنیت عمومی جامعه
نیز به شامر م یرود .خ واب آلودگی در رانندگی
دقیق اً به اندازه مستی ،واکنش شام را کند م یکند.
محققان این گ ونه برآورد کرده اند که علت
 ۱۰۰،۰۰۰تصادف موتر و  ۱۵۵۰مرگ و میر ناشی
از تصادفها در امریکا ،خستگی بوده است .این
مشکل در اف راد زیر  ۲۵سال شای عتر است.
تحقیقات نشان م یدهد که کمبود خ واب و
خ واب بی کیفیت ه مچنین منجر به بروز ح وادث
در محل کار م یشود .در یک تحقیق ،کارگ رانی
که از خ واب آلودگی در طول روز شکایت داشته
اند ،بیشرت دچار ح وادث کار ،بخصوص در
کارهایی که مستلزم حرکات تک رار ش ونده است،
م یگردند .ه مچنین تعداد روزهایی که بخاطر
این ح وادث ،مجبور به گرفنت مرخص یهای
استعالجی بوده اند هم بیشرت است.
 .۲قدرت مترکز را  پایین م یآورد
خ واب نقش مهمی در فکر کردن و یادگیری
دارد .کمبود خ واب به طرق مختلف به این
ف رایندهای شناختی آسیب م یزند .اول ای نکه،
توجه و مترکز ،هوشیاری ،منطق و ت وانایی حل
مشکل شام را مختل م یکند .همه ای نها
یادگیری را دش وارتر م یکند.
دوم ای نکه ،چرخ ههای مختلف خ واب در طول
شب در تحکیم خاط رات در ذهن نقش دارند.
اگر به اندازه کافی نخ وابید ،من یت وانید چیزهایی
که در طول روز یاد گرفته اید یا تج ربه کرده اید
را به خاطر آورید.
 .۳منجر به مشکالت جسامنی متعدد و جدی
م یشود
اختالالت خ واب و کمبود خ واب مزمن م یت واند
شام را در معرض مشکالت جدی زیر ق رار دهد:
بیامری قلبی ،حمله قلبی ،نارسایی قلبی ،تپش
قلب ،فشارخون باال ،سکته و دیابت
طبق برآورد محققان ۹۰ ،درصد از اف راد مبتال به
ب یخ وابی ،یک مشکل جدی دیگر سالمتی نیز
دارند.
 .۴میل جنسی را مختل م یکند.
متخصصین خ واب م یگویند که کمبود خ واب
در مردان و زنان منجر به کاهش میل جنسی
میشود .خالی شدن انرژی بدن ،خ واب آلودگی
و باال رفنت فشار روحی ازجمله ع وامل دخیل در
آن است.
ب رای مردانی که مبتال به آپنه خ واب هستند،

مشکل تنفسی ایجاد شده حین خ واب که آن
را مختل م یکند نیز م یت واند عامل دیگری در
این کاهش میل جنسی باشد .در تحقیقی که
در سال  ۲۰۰۲به چاپ رسیده ،مشخص شده
است که بسیاری از مردانی که دچار آپنه خ واب
هستند ،سطح پایینی از تستوسرتون دارند .در
این تحقیق ،تقریب اً نیمی از مردانی که از آپنه
خ واب جدی رنج م یبردند ،می زان بسیار پایینی
تستوسرتون حین خ واب ت ولید م یکردند.
 .۵باعث افرسدگی م یشود
کمبود و اختالالت خ واب به مرور زمان م یت واند
منجر به عالئم افرسدگی شود .در تحقیقی که
در سال  ۲۰۰۵در امریکا انجام گرفت ،مشخص
شد اف رادی که تشخیص افرسدگی یا اضط راب
ب رای آنها داده شده بود ،به می زان بیشرتی نسبت
به دیگ ران ک متر از شش ساعت در شبانه روز
م یخ وابیدند.
متداولترین اختالل خ واب که ب یخ وابی است،
با افرسدگی ارتباط مستقیم دارد .در یک تحقیق
که در سال  ۲۰۰۷روی  ۱۰ُ۰۰۰نفر انجام گرفت،
آنهای یکه دچار ب یخ وابی بودند ،پنج ب رابر
سایرین به افرسدگی دچار م یشدند .درواقع،
ب یخ وابی معموالً یکی از اولین عالئم افرسدگی
به شامر م یآید.
ب یخ وابی و افرسدگی ه مدیگر را تقویت
م یکنند .به این ترتیب که کمبود خ واب عالئم
افرسدگی را اف زایش داده و افرسدگی خ وابیدن
را مشک لتر م یکند .درمان مشکالت خ واب
م یت واند به بهبود افرسدگی اف راد و عالئم آن نیز
کمک کند و برعکس.
 .۶پوست بدن را پیر م یسازد
احتامالً ب رایتان پیش آمده است که بعد از چند
روز ب یخ وابی ،زیر چش مهایتان تیره شده و
چش مهایتان پف کند .اما مشخص شده است
که کمبود خ واب مزمن م یت واند منجر به ایجاد
خط و چروک روی پوست و تیره شدن و گود
رفنت زیر چشم شود.
وقتی به اندازه کفی من یخ وابید ،بدنتان مقدار
بیشرتی هورمون اسرتس ،یعنی کورتیزول ،ترشح
م یکند .کورتیزول اگر بیش از اندازه ت ولید شود،
کالژنهای پوست که پروتئینی است که موجب
صافی پوست شده و قابلیت ارتجاعی آن را
حفظ م یکند ،را تجزیه م یکند.
کمبود خ واب ه مچنین باعث م یشود بدن مقدار
کمی هورمون رشد ترشح کند .این هورمون در
ج وانی موجب رشد م یشود و با باال رفنت سن
اف زایش حجم عضالنی بدن ،ضخی متر کردن
پوست و تقویت استخ وانها کمک م یکند.
هورمون رشد طی خ واب عمیق در بدن ت ولید
م یشود.
 .۷باعث فراموش کاری م یشود
سعی دارید حافظه تان را قوی نگه دارید؟ پس به
اندازه کافی بخ وابید.
دان شمندان و محققان امریکایی و ف رانسوی در
سال  ۲۰۰۹دریافتند که اتفاقات مغز که «ام واج تیز»

نامیده م یش وند مسئول استحکام مغز است .این
ام واج اطالعات دریافتی را هم از هیپوکمپوس به
نئوکورتکس مغز م یفرستد که حافظه درازمدت
در آنجا ذخیره م یشود .این ام واج معموالً در
عمی قترین سطوح خ واب اتفاق م یافتند.
 .۸وزن بدن را افزایش م یدهد
صحبت از وزن که م یشود ،هر چقدر بخ وابید،
وزن کم م یکنید .کمبود خ واب با اف زایش اشتها
و گرسنگی و در نتیجه آن چاقی در ارتباط
است .طبق تحقیقی که در سال  ۲۰۰۴انجام
گرفت ،کسانی که ک متر از  ۶ساعت در شبانه
روز م یخ وابیدند ۳۰ ،درصد احتامل چاق شدن
بیشرتی نسبت به آنهای یکه هفت تا نه ساعت
م یخ وابیدند داشتند.
تحقیقات جدید بر رابطه بین خ واب و
پپتیدهایی که اشتها را تنظیم م یکند در حال
انجام است .آنزیم گ رلین گرسنگی را تحریک
کرده و لپتین پیام سیری را به مغز میفرستد و
اشتها را رسکوب م یکند .کمبود خ واب با کاهش
لپتین و اف زایش گ رلین در بدن هم راه است.
 .۹خطر مرگ را زیاد م یکند
در یک تحقیق انگلیسی ،محققان تاثیر
الگوهای خ واب بر مرگ و میر بیش از ۱۰،۰۰۰
کارمند دولت انگلیس را در بیش از دو دهه،
بررسی کردند .نتایج این تحقیق که در سال
 ۲۰۰۷به چاپ رسید ،نشان داد که آنهای یکه
خ واب خود را از هشت ساعت به پنج ساعت
و ک متر کاهش داده اند ،خطر مرگ خود را به
کلیه دالیل دوب رابر اف زایش داده اند .به طور ویژه،
کمبود خ واب ،احتامل مرگ و میرهای ناشی از
بیامریهای قلبی و عروقی را دوب رابر م یکند.
 .۱۰قدرت تشخیص درست را کاهش م یدهد
کمبود خ واب م یت واند بر تفسیر شام از اتفاقات
مختلف اثر بگذارد .این ت وانایی شام ب رای داشنت
قضاوتهای درست را از بین م یبرد و باعث
م یشود نت وانید موقعی تهای مختلف را به خ وبی
ارزیابی کرده و هوشمندانه درمورد آنها تصمیم
بگیرید.
کسانی که کمبود خ واب دارند ،در ارزیابی ای نکه
کمبود خ واب واقع اً چه بالیی رسشان م یآورد،
معموالً قضاوت درستی ندارند .در دنیای
پررسعت امروز ،خیل یها بخاطر مشغل ههای
ف راوان با کمبود خ واب م واجه هستند .اما
متخصصین اعتقاد دارند که اگر تصور م یکنید
با ک متر خ وابیدن هنوز م یت وانید خوب کار
کنید ،اشتباه م یکنید .و اگر کارتان چیزی است
که ارزیابی سطج کاراییتان اهمیت زیادی دارد،
این اشتباه بسیار بزرگی است.
تحقیقات نشان م یدهد که کسانی که شش
ساعت به جای هفت یا هشت ساعت در شبانه
روز میخ وابند ،به مرور زمان احساس م یکنند که
به آن کمبود خ واب عادت کرده اند اما اگر به
تس تهای م ربوط به هوشباری ذهنی و عم لکرد
این اف راد نگاهی بیندازید ،خ واهید دید که رفته
رفته کارای یشان پایی نتر م یآید.
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رائول:
تغییر مربی در ریال طبیعی بود
رائول گونزالس ،اسطوره باشگاه ریال
مادرید معتقد است که برکناری آنچلوتی با
وجود  4افتخار ارزشمندی که نصیب ریال
کرد چیز عجیبی نبود.
آنچلوتی دو فصل پیش هدایت ریال
را پذیرفت و موفق شد این تیم را در
چمپیونزلیگ ،کوپا دل ری ،سوپرجام اروپا
و جام جهانی باشگاهها قهرمان کند ولی در
فصل دوم حضورش در ریال نتوانست این
تیم را به هیچ افتخاری برساند و در نتیجه
از سوی پرز برکنار شد .رافا بنیتس جانشین
احتاملی این مربی موفق ایتالیایی خواهد
بود.
رائول گونزالس که در مصاحبه با  ASرشکت

کرده بود ،در این رابطه گفت :به اعتقاد
من آنچلوتی کارش در ریال را به بهرتین
شکل انجام داد و شایسته تقدیر است.
باید از او بخاطر همه تالشهایش تشکر
کرد .هی چکس من یتواند منکر زحامتی
که او برای ریال کشید ،بشود .ولی وقتی
یک فصل بدون جام را در ریال به امتام
م یرسانید ،همه چیز دشوار و پیچیده
م یشود .اوضاع م یتواند با تغیرب مربی و
چند بازیکن در فصل بعد بهرت شود .ریال
من یتواند فصلی بدون جام داشته باشد و
به همین دلیل تغییر مربی در این باشگاه
طبیعی است و من یتواند چیز عجیبی تلقی
شود.



اوزیل:
همه تیمها باید از آرسنال بترسند

آرسنال به عنوان مدافع عنوان قهرمانی،
امشب در فینال  FA CUPباید مقابل تیم
سختکوش استون ویال قرار بگیرد که در
نیمه نهایی ،لیورپول را حذف کرده بود.
یکی از امیدهای آرسن ونگر برای بازی
حساس امشب ،بدون شک مسوت اوزیل،
ستاره آملانی آرسنال است .بازیکنی که
پس از پشت رس گذاشنت مصدومیت
ابتدای فصلش ،در نیم فصل دوم نقش
مهمی در اوجگیری آرسنال ایفا کرد.
اوزیل در آستانه بازی فینال به  SIDگفت:
مردم عقیده دارند که آرسنال شانس
اصلی و اول قهرمانی است اما این بدان
معنا نیست که ما حتام قهرمان FA CUP
خواهیم شد .بسیاری مواقع بازی با
تی مهایی که کسی شانسی برایشان قائل
نیست دشوارتر است .ما باید بهرتین بازی
خودمان را انجام دهیم؛ چرا که استون

ویال تیمی نیست که هرگز ناامید شود؛
حتی اگر  0-3عقب بیفتد.
با این حال یک چیز را م یدانم؛ همه
تی مها باید از آرسنال برتسند چرا که
ما فوتبال خوبی بازی م یکنیم .بازی
دشواری خواهد بود .ما قهرمان دوره قبل
این جام هستیم و م یخواهیم ه مچنان
قهرمان مبانیم.
اوزیل در مورد وضعیت بدنی خود گفت:
ماهها به دلیل مصدومیت به دور از
میادین بودم و این به سود من متام شد.
حاال کامال آماده هستم ولی اگر بخواهم
صادق باشم ،باید بگویم که برای ماندن
در فرم ایدهآل ،نیاز به اسرتاحت طوالنی
مدت ندارم .سالهاست که یک بازیکن
حرف های هستم و تقریبا هر تابستان عادت
کرده ام که در یک تورمننت بزرگ حضور
داشته باشم .مشکلی از این بابت ندارم.



انریکه:
کوپا دل ری از هیچ جامی کم ارزشتر نیست
بارسلونا امشب برای تصاحب دومین
جام فصل خود ،در فینال کوپا دل ری به
مصاف اتلتیک بیلبائو خواهد رفت.
پس از قهرمانی در اللیگا ،بارسلونا
برای نزدی کتر شدن به رویای فتح سه
گانه ،م یبایست در نوکمپ ،بیلبائوی
سخ تکوش را مغلوب کند .این دو تیم
در سال  2009نیز فینال کوپا دل ری را
برگزار کرده بودند که با برتری  1-4بارسا
خامته یافته بود.
لوئیس انریکه در نشست خربی این
بازی در مورد ای نکه بخاطر این فینال
به بازیکنانش حسادت م یکند یا
خیر گفت :این بازی یکی از بهرتین
بازیهایی است که م یتوان در آن حضور
داشت .بخاطر فضای خاصش و احتامل
کسب یک جام ارزشمند؛ ولی بدین
خاطر به بازیکنانم حسادت من یکنم.
مدتهاست که دیگر بازی من یکنم .در
زمان خودم ،قهرمان یهای متعددی را
کسب کردم.
انریکه در مورد بیلبائو ،رقیب بارسا گفت:
امیدوارم که ه مچون فینال  ،2009فضای
پرشوری بر مسابقه حاکم باشد .بیلبائو
حریف دشواری است .دو دیداری که
مقابل این تیم در اللیگا انجام دادیم،
دیدارهایی ساده نبودند .بازیکنان
بیلبائو برای هر توپی م یجنگند و کار را
برای شام سخت م یکنند .آنها خیلی
خوب ما را م یشناسند و شک ندارم که
بازی جذابی خواهد شد.
رسمربی بارسا در مورد وضعیت سوارز
گفت :لوئیس رشایط خوبی دارد و در
متام طول هفته در مترین گروهی حضور
داشت .او ه مچون دیگر بازیکنان
شانس حضور در ترکیب ثابت را خواهد

داشت .فکر من یکنم مشکلی برای بازی
کردن داشته باشد.
انریکه در مورد حس خود به این فینال
گفت :هیجان زده ام و برای این فینال
اشتیاق خاصی دارم .بهرتین مقطع فصل
از راه رسیده و تنها دو قدم برای کسب
دو جام ارزشمند فاصله داریم .امیدوارم
قهرمان کوپا دل ری شویم تا با روحی های
مضاعف به رساغ یوونتوس در فینال
لیگ قهرمانان برویم.
انریکه در مورد خطر دست کم گرفنت
بیلبائو و فکر کردن بازیکنان به فینال
لیگ قهرمانان گفت :فکر من یکنم
چنین اتفاقی بیفتد .در هیچ مقطعی از
فصل ،بازیکنان مترکزشان روی مسابقه
پیش رو را از دست ندادند و این بار
هم مثل همیشه تنها روی بازی بعدی
متمرکز خواهند بود.
کوپا دل ری به هیچ عنوان ارزشی پایی نتر
از هیچ جام دیگری ندارد و ما با متام قوا
برای فتح آن وارد زمین خواهیم شد ولی
م یدانیم که بازی دشواری در انتظارمان
است .م یدانم که هواداران زیادی از
بیلبائو به نوکمپ م یآیند .امیدوارم
هواداران ما نیز پر شور در ورزشگاه حارض
شوند و ما را به سمت قهرمانی هدایت
کنند .ابتدا هدفمان کسب دو گانه است
و سپس برای سه گانه آماده خواهیم شد.
انریکه در مورد مزیت بازی در نوکمپ
گفت :مسلام مزی تهایی برای ما خواهد
داشت ولی بدین معنا نیست که حتام
قهرمان خواهیم شد .به یاد دارم تی مهایی
که فینال را در زمین خودشان برگزار کرده
و در نهایت مغلوب حریف شده اند (اشاره
به باخت ریال مادرید مقابل اتلتیکو در
فینال کوپا دل ری  2013در برنابئو).

ناواس :در ریال میمانم
وبرای فیکس شدن میجنگم
کیلور ناواس ،دروازهبان کاستاریکایی ،تابستان گذشته پس
از درخشش در جام جهانی ،از لوانته به ریال مادرید پیوست
اما نتوانست در رقابت با کاسیاس ،به دروازهبان اول این تیم
تبدیل شود.
ناواس تنها در  6بازی اللیگا از ابتدا برای ریال بازی کرد و
به تصمیم آنچلوتی ،تنها در کوپا دل ری ،دروازهبان ثابت
ریال بود .تورمننتی که ریال پس از انجام  4بازی در آن حذف
شد .این روزها شایعه آمدن داوید دخیا به ریال نیز بیشرت از
همیشه به گوش م یرسد.
ناواس که تعطیالت خود را در کاستاریکا سپری م یکند به
خربنگاران گفت :ما در ریال سه دروازهبان خوب و سطح باال
هستیم و اگر یک دروازهبان دیگر هم بیاید مشکلی نیست.
در ریال م یمانم و به تالشم ادامه خواهم داد .هرگز خودم را
در پیراهنی غیر از ریال تصور من یکنم.
 100درصد برای رقابت و تصاحب یک پست ثابت در ریال آماده
ام .به توانای یهای خودم ایامن دارم و از باشگاه م یخواهم
که به من فرصت کافی برای اثبات شایستگ یهایم بدهد.
قصد جدایی ندارم بلکه برای رسیدن به اهدافم م یمانم و
م یجنگم .فکر من یکنم نیاز به تغییر دادن چیزی داشته
باشم .مثل قبل متریناتم را ادامه خواهم داد و امیدوار م یمانم
تا از فرص تهایی که نصیبم م یشود نهایت استفاده را بربم.


دل بوسکه :ریال با بنیتس
تیم بهتری خواهد شد

ویسنته دل بوسکه در نشست خربی دیروز خود ،یک بار
دیگر به متجید از رافا بنیتس ،جانشین احتاملی کارلو
آنچلوتی در ریال پرداخت.
پس از اعالم برکناری آنچلوتی از رسمرب یگری ریال،
بسیاری شانس رافا بنیتس برای تصدی این پست را
باالتر از سایر گزین هها م یدانند .این مربی روز پن جشنبه
هفته گذشته خرب جدایی خود از ناپولی را نیز تایید کرد تا
یک قدم دیگر به نیمکت ریال نزدی کتر شود.
ویسنته دل بوسکه ،رسمربی تیم ملی اسپانیا که در
یک نشست خربی رشکت کرده بود ،در مورد بنیتس و
جانشینی احتاملی او بجای آنچلوتی گفت :آنچلوتی را
خیلی خوب درک م یکنم .با او پس از برکناری اش از ریال
گفتگو کردم .او کار بزرگی در ریال انجام داد و همواره
مصلحت باشگاه را در نظر داشت.
بنیتس هم یکی از بهرتین مربیان حال حارض دنیاست.
فکر م یکنم با او ریال به تیم بهرتی تبدیل شود.او آماده
هدایت ریال است و برای مشکالت کنونی باشگاه ،یک
راه حل مناسب خواهد بود.
دل بوسکه در مورد فینال کوپا دل ری بین بارسا و بیلبائو
و سوتهای احتاملی در هنگام پخش رسود ملی اسپانیا
گفت :صحیح این است که هواداران دو تیم در هنگام
پخش رسود ملی سوت نزنند .رسود ملی هر کشوری نشانه
هویت آن کشور است .در مورد فینال هم باید بگویم که
بازی جذابی خواهد شد .بارسا شانس اول قهرمانی است
ولی در فینال هر اتفاقی ممکن است بیفتد.
و حضور بارسا در فینال لیگ قهرمانان مقابل یوونتوس:
امیدوارم بارسلونا قهرمان شود .ای نگونه؛ با سویایی که
قهرمان لیگ اروپا شده ،سلطه اسپانیا بر فوتبال اروپا
کامل خواهد شد.


استرلینگ در لیست خرید رافا
بنیتس برای ریال

رحیم اسرتلینگ ،مهاجم جدایی طلب لیورپول ،ممکن
است تابستان آتی به ریال مادرید بپیوندد.
اسرتلینگ مدتهاست که ساز جدایی را کوک کرده و
از طریق مدیر برنام ههایش به اطالع مدیران لیورپول
رسانده که قصد متدید قرارداد ندارد .از مدت زمان قرارداد
او با لیورپول هنوز دو سال مانده اما این مهاجم  20ساله
ملی پوش ،دوست دارد فضای جدیدی را تجربه کند.
در حال یکه از آرسنال و سیتی ،به عنوان جدیترین
باشگاههای خواهان او یاد م یشود ،دیروز نرشیه میرور
اسپورت گزارش داد که رافا بنیتس ،مربی احتاملی
فصل بعد ریال ،از مدیران این باشگاه درخواست کرده تا
مقدمات جذب اسرتلینگ را فراهم کنند.
بنیتس زمانیکه رسمربی لیورپول بود ،اسرتلینگ 15ساله
را که در تی مهای پای های کوئینزپارک رنجرز حضور داشت،
به لیورپول آورد و با راهیابی این بازیکن به تیم اول
لیورپول ،این باشگاه مجبور به پرداخت  5میلیون یورو
به رنجرز شد .در واقع اسرتلینگ رشد و شکوفایی خود به
عنوان یک ستاره را تا حد زیادی مدیون بنیتس است و
حاال این مربی قصد دارد او را به ریال مادرید بیاورد.

براوو:
دوست ندارم مرا برتر از والدس بدانند

دروازهبان شیلیایی بارسلونا که تابستان
گذشته جانشین ویکتور والدس در این
تیم شد ،در طول فصل عم لکرد بسیار
درخشانی داشت و با دریافت تنها  19گول،
بهرتین دروازهبان فصل اللیگا شد.
بسیاری بر این عقیده اند که حاال دیگر
غیبت والدس در بارسلونا به چشم من یآید
و با وجود براوو ،بارسلونا مشکلی درون
دروازه نخواهد داشت.
براوو که در مصاحبه با کادنا رس رشکت
کرده بود ،در همین رابطه گفت :از ای نکه
مرا با والدس مقایسه م یکنند و م یگویند
من باعث این شده ام تا در بارسلونا دیگر
کسی به والدس فکر نکند و از او برتر
هستم ،ناراحت م یشوم .والدس دروازهبان
بزرگی در تاریخ بارسلوناست .من مثل
همیشه سعی کردم وظایفم را در تیم به

درستی انجام دهم .بر خالف آنچه از
بیرون القا م یشود ،سال چندان دشواری
هم نداشتیم .در مقطعی تیم دچار حاشیه
شد ولی خیلی زود توانستیم این حواشی
را مهار کنیم.
براوو در مورد مسی گفت :حضور مسی
همواره به نفع بارسلوناست .او کمک
بزرگی برای لوئیس انریکه در طول فصل
بود .رشایط او متام تیم را تحت تاثیر قرار
م یدهد .باید باهوش باشیم و کمک کنیم
تا مسی بهرتین بازی خودش را انجام دهد
که این به سود همه متام خواهد شد.
دروازهبان موفق بارسا در مورد خداحافظی
ژاوی از بارسا نیز گفت :ژاوی یک بازیکن
باورنکردنی ،بزرگ و مثالزدنی است.
بازیکنی الگو و تحسین برانگیز .دلمان
برای او تنگ خواهد شد.



اسکولز:
منچستر نباید دیماریا ر ا بفروشد

پل اسکولز ،هافبک سابق منچسرتیونایتد
معتقد است که شیاطین رسخ باید آنخل دی
ماریا ،هافبک آرژانتینی خود را حفظ کنند.
دی ماریا با عم لکردی بسیار ضعیف در
فصل جاری ،باعث شد تا شایعات مبنی
بر فروش او به شدت تقویت شود .او که
گرانترین بازیکن تاریخ لیگ برتر است،
نتوانست انتظارات را برآورده کند و بیشرت به
عنوان نیمکت نشین برای تیمش به میدان
رفت .بایرن مونیخ و پاری سن ژرمن ،ه مچنان
از مشرتیان او هستند ولی اسکولز معتقد
است که یونایتد باید ستاره آرژانتینی را حفظ

کند.
او در ستونش در روزنامه  Independentنوشت:
رشوعش خوب بود ولی با رقمی که برایش
پرداخت شد ،باید بهرت کار م یکرد .من
مشکالت خارج از زمین در منچسرت را درک
م یکنم ولی مسلام این فصل برایش نا امید
کننده ارزیابی خواهد شد .او بهرتین بازیکن
فینال چمپیونزلیگ فصل پیش بود .با این
حال ،با کیفیتی که دارد ،فکر من یکنم
یونایتد باید او را از دست دهد .آنها به چنین
بازیکنی در این سطح باال در چمپیونزلیگ
نیاز دارند.



پوتین:
آمریکا در کار فیفا دخالت میکند

والدمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه
عنوان کرد که پ یگیری آمریکا در
موضوع فساد مالی در فیفا ،منون های
دیگر از دخال تهای آمریکا در موارد
خارج از قلمرو قدرتش است.
وزارت دادگسرتی آمریکا با کمک پلیس
سوئیس ،روز گذشته چندین عضو
فیفا را به اتهام فساد مالی دس تگیر
کرد .این موضوع با بازتاب گسرتده در
رسان هها همراه بود و حال ابعاد سیاسی
پیدا کرده است .پوتین نیز معتقد است
که آمریکا با دخالت در این پرونده ،بار
دیگر ثابت کرد که در متام قلمروها
دخالت م یکند.
او گفت :خیلی عجیب است که
دستگیریها به درخواست آمریکا انجام
شده است.آنها متهم با قانونشکنی
هستند .به نظر م یرسد که افرادی
تخلفاتی داشته اند ولی ربط آن به
آمریکا را متوجه من یشوم .اعضای فیفا

که دس تگیر شده اند ،شهروند آمریکا
نیستند .اگر تخلفی هم صورت گرفته
باشد ،ربطی به آمریکا ندارد.
روسیه سال  2010میزبانی جام جهانی
را در حالی دریافت کرد که شک و
شبهه ی زیادی در آن وجود دارد .روز
چهارشنبه ،احتامل تغییر در میزبانی
جام جهانی مطرح شد و بسیاری مدعی
شدند که احتامل انتخابات مجدد برای
میزبانهای بعدی وجود دارد.
پوتین ادامه داد :کامال مشخص
است که گروهی من یخواهند آقای
بالتر دوباره انتخاب شود که این
اتفاق ،تخطی بزرگی بر علیه یکی از
مسئولین باالرتب هی یکی از ارگانهای
بزرگ جهانی است .متاسفانه همتایان
آمریکایی ما ،از چنین روشهایی برای
رسیدن به اهداف خودخواهان هی خود
استفاده م یکنند .به نظرم آنها در مورد
فیفا نیز همین روال را پیش گرفته اند.

صنایع سنگ مرمر برادران احسانی
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تلفات سنگین طالبان در شمال کشور

web: www.etilaatroz.com

جشنوارهی بینالملی موسیقی سنتی در هرات پایان یافت
اطالعات روز :نخستین جشنوارهی بینالمللی
موسیقی سنتی با اجرای زیبای شماری از
هنرمندان افغانستانی و خارجی ،دیروز جمعه در
والیت هرات به پایان رسید.
گفته میشود که در این جشنواره شماری از
هنرمندان ایرانی ،تاجکستانی و افغانستانی از دو
روز به این سو هنرنمایی کردند و این جشنواره
با استقبال گرم مردم هرات و شماری دیگر از
شرکتکنندگان از والیتهای دیگر همراه بودند.
همچنان در حاشیهیی این جشنواره نمایشگاه

اطالعات روز :مقامهای امنیتی والیت
بغالن به روز پنج شنبه اعالم کردند که
عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی در
ولسوالیهای بغالن مرکزی و دهنه غوری
این والیت پس از یک ماه به پایان رسید و
در جریان این عملیات  79تن از شورشیان
طالب کشته شدهاند.
ژنرال غالم فاروق احمد ،یک از فرماندهان
قول اردوی  209شاهین در شامل کشور
گفته که در نتیجهی این عملیات  143روستا
از وجود شورشیان طالب پاکسازی شده
است.
گفته میشود که چندی پیش شورشیان طالب
بر این روستاهها حمله کرده و در هفتههای
اخیر کنرتول آنها را در دست داشتند.
احمد افزود که در این عملیات برعالوه 79

کشته 92 ،تن از شورشیان طالب زخمی و 25
نفر دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت
شدهاند.
به گفتهی احمدی ،در این عملیات  3تن از
نیروهای امنیتی کشته و  9تن دیگر زخمی
شدهاند.
مسئوالن امنیتی میگویند این عملیات به
گونهی مشرتک از سوی نیروهای امنیتی
راه اندازی گردیده بود و اکنون کار ایجاد
پاسگاههای پولیس در این مناطق جریان
دارد.
این در حالیستکه طالبان آمار ارائه شده از
تلفات اعضایش را که دولت اعالم کرده ،رد
کردهاند .طالبان ادعا کرده که افراد این گروه
در یک ماه گذشته پیرشفتهای چشمگیری
در این والیت داشتهاند.
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صنایع تولیدی و صنایع دستی هرات نیز به
نمایش گذاشته شد ه است.
این جشنواره از سوی بنیاد آرمان شهر برگزار
شده بود که در آن تنها موسیقی محلی اجرا اجرا
شد و کشورهای مهمان نیز هنرمندان محلی
خوان خود را به این جشنواره فرستاده بودند.
هدف از برگزاری این جشنواره ،تقویت موسیقی
محلی هرات ،تحکیم روابط فرهنگی میان سه
کشور همسایه و گسترش همکاریها در بخش
موسیقی و هنر گفته شده است.

در بخشی از این جشنواره گروههای موسیقی
سنتی هرات و خراسان ایران موسیقی "مکث"
را نیز اجرا کردند که با تشویق تماشاگران روبرو
شدند.
شماری از هنرمندان ایرانی و افغانستانی،
برگزاری چنین جشنوارههایی را برای تحکیم
روابط فرهنگی میان کشورهای منطقه سودمند
خواندهاند.
همچنان هنرمندان ایرانی از استقبال گرم مردم
هرات از این جشنواره ابراز خرسندی کردهاند.

ناامنیها در شهر پلخمری سبب بسته شدن دروازههای مکتب شدند

اطالعات روز :خبرها حاکی از آن است که
افزایش حمالت ،درگیریها و موشکپراگنیهای
اخیر در شهر پلخمری مرکز والیت بغالن
سبب بسته شدن مکتبها در این شهر شده و
دانشآموزان نیز جرأت نمیکنند که به درسهای
شان حاضر شوند.
شورای والیتی بغالن هشدار داده است که اگر
حکومت در تأمین امنیت این شهر توجه نکند
بغالن به ناامنترین والیت مبدل خواهد شد.
عبدالرشید ،سرپرست ریاست معارف بغالن
گفته که از سه روز بدینسو دانشآموزان به
علت هراس موشک پراگنیها به مکتب حاضر
نمیشوند.
سرپرست ریاست معارف بغالن میگوید« :ما
دانشآموزان را یک روز رخصت کردیم؛ اما
روزهای چهار شنبه و پنج شنبه خود دانشآموزان

به مکتب نیامدهاند که این کار سبب نگرانی ما
است»
همچنان اعضای شورای والیتی بغالن میگویند
که اوضاع امنیتی این والیت در حال بدتر شدن
است .آنها از حکومت خواسته که به بغالن توجه
کند در غیر آن با واکنش جدی مردم روبرو خواهد
شد .داکتر صفدر محسنی ،رییس شورای والیتی
بغالن میگوید« :ما از افزایش ناامنیها در بغالن
نگران هستیم و اگر دولت توجه نکند مردم به
جادهها میریزند و قیام میکنند».
در همین حال شماری از اعضای شورای والیتی
بغالن ادعا دارند که برخی از مقامهای محلی
این والیت با طالبان سازش کردهاند .بسم اهلل
عطاش ،عضو این شورا میگوید« :هم مقامهای
محلی بغالن و هم جنراالن بغالن با طالبان
سازش کردهاند و به طالبان موقع میدهند تا

جنگ را ادامه دهند».
این نگرانیها به جایی رسیدهاند که بسیاری از
مکتبهای دولتی و خصوصی و نیز برخی از
مرکزهای آموزشی مجبور شدهاند تا دانشآموزان
را برای چند روز رخصت کنند .مسئوالن این
مکتبها میگویند که موشکپراگنیهای اخیر
آنان را مجبور کرده با برخی از مکتبهای
آسیبپزیر را رخصت کنند.
این در حالیستکه ناامنیها از چندی به دینسو
در والیت بغالن افزایش یافته است .در پیوند به
این موضوع شماری از اعضای شورای والیتی
بغالن میگویند که سرپرست بودن پستهای
والی و فرمانده پولیس بغالن سبب شده است
تا ناامنیها افزایش یابند .آنان از رهبران حکومت
وحدت ملی میخواهند تا درین باره بیتوجهی
نکنند.

