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غنی:
علمای افغانستان جهادِ مبارزه با فساد
راه بیاندازند

اطالعات روز :رییس جمهور غنی ،دیروز ،سه شنبه ،در نشست علمای
کشور که زیر نام مبارزه با فساد اداری برگزار شده بود ،شرکت کرده و
از آنها خواست که جهاد سرتاسری مبارزه با فساد را راه اندازی کنند.
رییس جمهور غنی گفت که مردم افغانستان مجبور شده اند در کارهای
دولتی خود میلیاردها دالر باج بدهند و این روند به مبارزه جدی و
سرتاسری نیاز دارد .آقای غنی افزود که در افغانستان مردم و علمای
افغان فاسد نیستند بلکه عدهای از مقامها و قاچاقبران هستند...
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جهاد علیه فساد را از حکومت
آغاز کنید!
رییس جمهور غنی دیروز در نشست علامی دینی در کابل،
از آنها خواست تا «جهاد رستارسی مبارزه با فساد» را در
کشور به راه بیاندازند .در این نشست که با محور مبارزه با
فساد اداری برگزار شده بود ،رییس جمهور تاکید کرد که
فساد از معضالت اساسی جامعه میباشد و مانع پیرشفت
کشور گردیده است .به گفته آقای غنی ،مشکل اصلی
این است که مردم فساد اداری در کشور را طبیعی فرض
میکنند و آنرا مسئله منیدانند.
آقای غنی در حالی از روحانیون میخواهد که جهاد
رستارسی مبارزه علیه فساد را به راه اندازند که به
باور بسیاریها دولت او در امر مبارزه با فساد و آوردن
اصالحات وعده شده ،ناکام بوده است .دولت وحدت ملی
با شعار گسرتده اصالحات روی کار آمد ،اما در عمل هنوز
کار مفیدی در این راستا صورت نگرفته است .ناکامی
دولت وحدت ملی در آوردن اصالحات و مبارزه با فساد
پیش از هرچیز از فقدان ارادۀ سیاسی برای این کار رنج
میبرد .در حالیکه رییس جمهور غنی از علأم برای مبارزه
با فساد طلب کمک میکند ،افکار عمومی رسان دولت را
برای این کار مقرص میدانند .برخالف گفتههای رییس
جمهور ،فساد اداری هم برای مردم مسئله است و هم
مردم درک میکنند که مبارزه با آن یک اولویت حیاتی
میباشد .اما آنچه مردم فکر میکنند این است که عزم
جدی از باال برای ایجاد اصالحات در نظام وجود ندارد
و دولت در دست شبکههای مافیایی سقوط کرده که با
گذشت زمان فساد گسرتدهتر و شبکههای مافیایی هم
قدرتمندتر میشوند .با این وضعیت ،مردم چارهای
منیبینند جز اینکه همه چیز را نادیده بگیرند و کارهای
خود را از هر طریق ممکن حل و فصل منوده و آنرا در
گرو شبکههای مافیایی دولت قرار ندهند.
هرچند برای مبارزه با فساد بسیج همگانی الزم است و
در این راستا علام ،نهادهای مدنی ،رسانهها و مراکز
آموزشی و فرهنگی میتوانند نقش آگاهی دهی به مردم
را ایفا کنند ،اما برای مبارزه با فساد ،آگاهی محض کافی
نیست .مبارزه با فساد نیازمند سیستم اداری منظم ،تقویت
دولتداری الکرتونیک ،سازماندهی دقیق سیستمهای
مدیریتی و در نهایت ارادۀ جدی سیاسی میباشد که در
رشایط موجود به هیچ یک از آنها توجه نشده است .در
حال حارض ادارات دولتی افغانستان به شدت نا کارآمد،
فرسوده و کم ظرفیت میباشند .این مشکالت فرصتهای
زیادی را برای سوء استفادههای مختلف به وجود آورده و
به گسرتش فساد کمک کرده است .این در حالی است
که در رشایط حارض امکانات الزم و نیروی انسانی کافی
برای حل این مشکالت وجود دارد .اما آنچه که وجود
ندارد ارادۀ جدی سیاسی و نگرش جدید برای اصالحات
در نظام اداری کشور میباشد .در حال حارض نهادهای
مجری اصالحات خود گرفتار مشکالت مشابه در دیگر
ادارات دولتی میباشند و ساختار ،برنامهها و اهداف آن بر
مبنای نگرشهای سمتی ،قومی و تباری استوار میباشند.
مبنای جلب و جذب در ادارات نه شایستگی و تعهد افراد،
بلکه وابستگی آنها به جریانهای سیاسی و هویتهای
قومی و زبانی آنان میباشند .بنابراین ،با این رویکرد
منیتوان سیستمهای مدیریتی را به سیستمهای کارآمد
تبدیل کرد و ظرفیتهای الزم را در آن ایجاد منود.
گرایش به فساد در همۀ افراد وجود دارد .در کشورهای
پیرشفته دنیا با استفاده از تکنولوژیهای مدرن راه انجام
فساد را برای همۀ افراد مسدود کرده است .شکل گیری
دولتداری الکرتونیک در واقع بهرتین راهکار برای
جلوگیری از فساد میباشد که در کشورهای پیرشفته دنیا
عملی شده است .در افغانستان نیز اگر عزمی برای مبارزه
با فساد وجود داشته باشد ،الکرتونیکسازی سیستمهای
دولتی یکی از موثرترین راههای ممکن برای این کار
میباشد .آنچه به وضوح دیده میشود فقدان ارادۀ
سیاسی الزم برای این کار میباشد؛ شاهد این مدعا،
تعلل در توزیع تذکره الکرتونیک است که علی رغم متام
آمادگیها ،اجرای آن هر روز به تاخیر میافتد.

غنی:
ِ
جهاد مبارزه با فساد راه بیاندازند
علمای افغانستان
اطالعات روز :رییس جمهور غنی ،دیروز ،سه شنبه ،در
نشست علامی کشور که زیر نام مبارزه با فساد اداری
برگزار شده بود ،رشکت کرده و از آنها خواست که جهاد
رستارسی مبارزه با فساد را راه اندازی کنند.
رییس جمهور غنی گفت که مردم افغانستان مجبور شده
اند در کارهای دولتی خود میلیاردها دالر باج بدهند و این
روند به مبارزه جدی و رستارسی نیاز دارد.
آقای غنی افزود که در افغانستان مردم و علامی افغان
فاسد نیستند بلکه عدهای از مقامها و قاچاقبران هستند
که شهرت مردم را به خطر انداختهاند .ولی او در این زمینه
از کسی نام نربد.
رییس جمهور غنی گفت که از مشکالت عمده در
افغانستان این است که مردم فساد اداری را طبیعی فرض
میکنند؛ در حالی که باید علیه آن از آدرس جامعه،
مکاتب و مساجد مبارزه شود.
او گفت کشورهای که در اداره آن تنها ده درصد افراد کار
میکنند و  ۹۰درصد به فساد آلوده اند ،پیرشفت منیکند.
رییس جمهور غنی گفت که قراردادهای دولتی ،غصب
زمین و جایدادها (امالک) ،مواد مخدر ،قاچاق ،معادن،
بانکها و استخدامهای دولتی از منابع عمده فساد اداری
در کشور است.
او گفت که قراردادهای دولتی به منبع عمده فساد تبدیل

شده و بیشرت این قراردادها به افرادی داده شده که حرفهای
نیستند و این قراردادها را به دست دوم و سوم میفروشند
که برای جلوگیری و مبارزه با این روند کمیسیون تدارکات
ملی افغانستان دست به کار شده و کارهای نیز انجام داده
است.
در مورد غصب زمینهای دولتی او گفت که  ۶۵درصد
خانههای کابل مدرک ندارند و برای قانونمند کردن
زمینها و مسکن ،دولت دست به کار شده و امیدوار است
در سالهای آینده بتواند مشکل غصب جایدادها را به
طور بنیادی حل کند.
رییس جمهور غنی همچنان گفت که مشکالت امنیتی
فرصت برای اصالحات را کم کرده است.
غنی مواد مخدر را رسطان کشور نامید و گفت که ۳.۵
میلیون شهروند کشور معتاد است و به معضل بزرگ
اجتامعی بدل شده است.
همچنان رییس جمهور غنی از علامی کشور خواست که
کمپاین رستارسی مبارزه با مواد مخدر را آغاز کنند.
او گفت با وجودی که افغانستان امسال در وضعیت خوب
زراعتی قرار دارد ،اما همچنان باید  ۱میلیون تُن گندم وارد
کند که برای افغانستان جای رشم است.
غنی گفت تا زمانی که تولیدات افغانستان بهبود نیابد مواد
مخدر از بین منیرود.

آقای غنی قاچاق کاال در کشور را نیز از عوامل عمدهی
فساد خواند و گفت که زورمندان ،افراد خود را در
گمرکها گامشته اند و از آنها نفع میبرند و برای
جلوگیری از فساد در گمرکات ،پولیس ویژه گمرکات کار
میکند و قرار است آکادمی گمرکات نیز ایجاد شود .او
در مورد این آکادمی و حلقه فعالیت آن چیزی نگفت.
او افزود که قراردادهای معادن افغانستان غیر شفاف بوده
و بررسی رستارسی قراردادهای کوچک و بزرگ روی
دست گرفته شده است.
حکومت وحدت ملی در حالی از تالش برای مبارزه با
فساد در کشور سخن میزند که به باور آگاهان حکومت
تاکنون و بعد  10ماه از عمر آن ،در این امر موفق نبوده و
ادارههای دولتی غرق در فساد میباشند.
افغانستان در عرصههای که رییس جمهور غنی از آنها
به عنوان عوامل عمده فساد نام برد ،شهرت جهانی دارد.
افغانستان از بزرگترین تولیدکنندگان مواد مخدر شناخته
میشود ،در رده بندی کشورهای فاسد جهان ،افغانستان
دومین کشور فاسد جهان شناخته شده است .حکومت
داری در کشور بارها زیر سوال رفته و اعتبار نظام مالی نیز
به دلیل بحران مالی کابلبانک ،از بزرگترین بانکهای
خصوصی کشور در سالهای گذشته صدمهی شدیدی
دیده است.

دوستم از روسیه درخواست کمک نظامی کرد
اطالعات روز :جرنال عبدالرشید دوستم ،معاون اول
ریاست جمهوری پس از یک ماه رهربی نیروهای امنیتی
در جنگ علیه طالبان در والیتهای فاریاب و رسپل،
شب سه شنبه به کابل برگشت و در نشست خربی از روسیه
درخواست کمک نظامی کرد.
جرنال دوستم گفت که « :آنها (روسیه) نباید خاموش
باشند و به نیروهای امنیتی ما هواپیام ،چرخبال و تجهیزات
کمک کنند».
آقای دوستم افزود که بیشرت سالحهای که نیروهای امنیتی
کشور استفاده میکنند روسی است و این کشور میتواند به
نیروهای ما کمک کند.
دوستم در مورد جنگ به رهربی او علیه طالبان در
والیتهای فاریاب و رسپل گفت« :ما این والیتها را
پاکسازی کردیم و حاال این وظیفهی نهادهای امنیتی
است که امنیت این والیتها را حفظ کنند ،نه من».
جرال دوستم نزدیک به دو ماه ،در والیتهای فاریاب و
رسپل جنگ علیه طالبان را رهربی میکرد و گزارشهای
هم از پیرشوی نیروهای زیر فرمان او علیه طالبان و
پاکسازی چندین ولسوالی رسپل به نرش رسیدند.
همچنان آقای دوستم در مورد نگرانیها در رابطه با
گروه داعش میگوید که این گروه نه تنها تهدیدی برای
افغانستان بل تهدیدی برای همهی کشورهای منطقه است.
دوستم گفت« :همه میدانند که افغانستان تنها در پالن
داعش نیست .اگر هدف آنها تنها افغانستان میبود پس
تاجیکها ،مخالفان ازبیکستان و چچینیها در اینجا چه

میکنند؟»
جرنال دوستم تأکید کرد« :پال ن آنها کوههای قفقاز روسیه
است و آسیای میانه را میخواهند .شام سوریه و عراق را
دیدید که با خاک یکسان شد .پالن داعش و آی اس آی
برهم زدن امنیت در آسیای میانه است».
دوستم :سازمان ملل باید پاکستان را در لیست سیاه قرار
دهد
در همین حال جرنال دوستم پاکستان و اداره استخبارات
این کشور را دشمن اصلی مردم افغانستان دانسته ،میگوید
که با در نظرداشت حامیت پاکستان از گروههای تروریستی
و سازماندهی حمله یازدهم سپتمر  2001بر آمریکا،
شورای امنیت سازمان ملل باید این کشور را در لیست سیاه
قرار دهد.
او گفت« :چرا این پاکستان را به لیست سیاه ناقض حقوق
برش درج منیکنند و باالیش فشار منیآورند؟ خواهش ما
از شورای امنیت سازمان ملل اینست که باالی پاکستان
فشار بیاورد و دستاش را از حامیت تروریستان بگیرد».
جرنال دوستم می گوید که برایش ثابت گردیده که دشمن
اصلی مردم افغانستان ،اداره استخبارات پاکستان است.
دوستم گفت« :ما با داعش ،پاکستانیها و با آی آس آی
میجنگیم ،این گپ را هوایی منیگویم ،از چندین سال
به اینسو آنها وطن داران و بزرگان ما را به شهادت
میرسانند ،دشمن همهی ما همین پاکستان و آی آس آی
است».
معاون اول رییس جمهور پیش از آمدن به کابل ،شکست

طالبان در ولسوالی کوهستانات والیت رسپل را یک
پیروزی بزرگ دانسته و گفت که با شکست طالبان در
ولسوالی کوهستانات ،متامی برنامههای مخرب سازمان
استخبارات پاکستان خنثا شده است.
او افزود« :آهسته آهسته همه پالنهای شوم آی اس آی
خنثا میشود ،مردم افغانستان این اجازه را منیدهند؛ خوب
شد که چهرهی طالب هم افشا شد».
معاون اول رییس جمهور پیروزی در والیت رسپل را به
متام جوانان ،ریش سفیدان ،علام و زنان و دخرتانی که به
مکتب می روند تربیک گفت.
در همین حال جرنال دوستم میگوید که توطئههای برای
بد نام ساخنت او جریان دارد.
او گفت« :رقم رقم تبرصهها است ،یکی میگوید ژنرال
دوستم میآید ازبکها را مسلح میسازد و پشتونها را
رسکوب میکند .گروهی دیگر میگویند که این آدم نسل
کشی میکند و یکی میگوید این به نام داعش کاری دیگر
میکند ،حالی یک تبلیغ دیگر را به راه انداخته که گویا
دیگر تنظیمها را رسکوب کرده و جنبش را تقویت میکند».
ژنرال دوستم برخالف دیگر رهربان حکومت وحدت
ملی از نزدیک به دو ماه بدینسو در خط مقدم جنگ با
طالبان لباس نظامی بر تن کرده و در برابر مخالفان شجاعانه
میجنگید.
وی به گفته خودش ،دفاع از مردمش را نسبت به نشسنت در
چوکی معاونیت اول ریاست جمهوری ترجیح داده است و
اکرثیت مردم از این کار آقای دوستم نیز ستایش کردهاند.

طالبان بر ولسوالی ناهور غزنی حمله کردند
اطالعات روز :مقامهای محلی والیت
غزنی میگویند که طالبانِ تروریست شب
سه شنبه به صورت گروهی بر ولسوالی
ناهور این والیت حمله کردهاند.
به گفتهی آنان در این رویداد تنها یک
رسباز پولیس زخمی شده و طالبان پس از
سه ساعت درگیری عقبنشینی کردند.
موسی خان اکرب زاده ،رسپرست والیت
غزنی با تایید این رویداد گفته که این حمله
طالبان ساعت یک شب سه شنبه صورت
گرفته است.
در همین حال ،جمع ه علی شفایی ،ولسوال
ناهور گفته ،طالبان از سه طرف بر این
ولسوالی حمله کردند .به گفتهی او ،طالبان
باشندگان محل در ولسوالی ناهور را تهدید
به مرگ کردهاند.
ولسوالی ناهور از امنترین ولسوالی والیت
غزنی در  ۱۵سال گذشته بوده است .این
ولسوالی در  ۹۵کیلومرتی شامل شهر

غزنی موقعیت دارد و رسحد طوالنی با
ولسوالیهای جغتو و جلگه والیت میدان
وردک دارد.
در ولسوالیهای جغتو و جلگه میدان
وردک طالبان به صورت گسرتده فعالیت
دارند.
غالم سخی زابلی ،مناینده مردم ناهور در
شورای والیتی غزنی نیز گفته است که

طالبان از منطقه «خوات» که با جلگه میدان
وردک رسحد مشرتک دارد ،باالی ناهور
حمله کرده اند.
به گفتهی زابلی طالبان در این حمله یک
تانک و سه عراده موترسایکل پولیس را
با خود بردهاند و یک پاسگاه را نیز آتش
زده اند.
طالبان برای رسیدن به مرکز ولسوالی

ناهور باید ساعتها راه را طی کنند و از
کوهها بگذرند؛ زیرا فاصله زیاد و کوههای
صعب العبور بر رس راه شان قرار دارد.
هنوز مشخص نیست که چگونه این حمله
سازماندهی شده است.
در سالهای گذشته نیز طالبان دو بار
بر مرکز رای دهی منطقه «قرناله» ناهور
حمله کردهاند که با مقاومت مردم محل
روبهروشده و شکست خوردند.
در همین حال خربها از ولسوالی اندر این
والیت حاکی است که یک فرمانده قیام
مردمی با پنج نفر از افرادش توسط گروه
طالبان کشته شدند.
شفیق ننگ صافی ،سخنگوی والیت
غزنی گفته در این رویداد سه نفر دیگر از
این نیروهای قیام مردمی زخمی شدهاند.
به گفته او در درگیری که در محل رخ داده
سه عضو طالبان نیز کشته و پنج نفرشان
زخمی شدند.

غنی

و آزمایش آخرین
گزینهها

منبع :بی بی سی

طالبان بخش اعظم والیت هلمند را تصرف کردهاند؛
به شمول تصرف چند روزه مرکز ولسوالی استراتیژیک
موسی قلعه .آنها در شمال و شرق قویتر میشوند
و بیش از هر زمان دیگری مناطق را به تصرفشان
در میآورند و حمالت وحشیانهای را باالی کابل راه
اندازی کردند که در جریان آن در چند هفته گذشته
حدود  100تن کشته شدهاند.
گفتوگوها میان افغانستان ،طالبان و پاکستان به
دنبال اعالن اخیر مرگ مال عمر ،رهبر طالبان که در
سال  2013مرده است ،در بن بست قرار دارد .انتقاد
افغانستان از پاکستان در ارتباط به آنچه که عدم
مهار طالبان خوانده میشود ،با گذر هر روز شدت
میگیرد .نظر به گزارش طلوع نیوز محبوبیت اشرف
غنی احمدزی ،از  50درصد به  38درصد کاهش یافته
است ،در حالی که درصد محبوبیت عبدالله عبدالله،
شریک او قدرت ،حتا پایینتر است .حکومت فلج
است و ظاهرا هنوز توانایی پر کردن پستهای خالی
کابینه را ندارد؛ در حالی که پروژههای کلیدیای چون
توزیع تذکره الکترونیکی و اصالحات انتخاباتی انتظار
عملی شدن را میکشند و در مورد آنها اختالفات
شدید وجود دارد.
حکومت نتوانسته است با فساد مبارزه کند یا اقتصاد را
تقویت کند .فرار سرمایه ،بهویژه به کشورهای خلیج،
جایی که تعداد زیادی از افغانها خانه خریدهاند ،در
مقیاس کالن وجود دارد .افغانها ،پس از سوریها
و عراقیها ،سومین گروه بزرگ پناهجویان را تشکیل
میدهند که تالش دارند از طریق زمین و دریا به اروپا
فرار کنند.
جامعه جهانی کمکهای حیاتی مالی به حکومتی را
که دیروقت است پول تمام کرده ،به تاخیر انداخته یا از
ارائه آن خودداری میکند .معاش برخی از کارمندان
دولتی ماههاست که پرداخت نشده است .ارتش
افغانستان قهرمانانه برای مهار طالبان مبارزه میکند
و مرکز ولسوالیها را تحت کنترول دارند؛ اما توانایی
راه اندازی حمالت تهاجمی یا بازپس گیری مناطق از
دست رفته را ندارند .افسران به سختی میتوانند از ترک
خدمت قابل توجه در صفوف ارتش و پولیس ،با امتناع
از مرخصیهای رفتن به خانه ،جلوگیری کنند .آمار
تلفات در بدترین حالتش است و نظر به گفته افسران
آمریکایی «ناپایدار» است .انتظار میرود نیروهای
باقی مانده ایاالت متحده و ناتو در پایان سال جاری
[افغانستان] را ترک کنند.
نظر به گزارش نیویارک تایمز ،در شش ماه نخست سال
جاری ،حدود  4100تن از سربازان پولیس و ارتش
کشته شده و حدود  7800تن دیگر زخمی شدهاند.
این رقم ،نظر به دوره مشابه در سال گذشته 50 ،درصد
رشد را نشان میدهد .در همین حال ،جنگ ساالری
دوباره احیا شده است و چهرههای پیشرو جهاد ،1980
به شمول دوستم معاون رییس جمهور ،عطا محمد نور

والی بلخ و دیگران در سرتاسر کشور ملیشه میسازند.
فاش شدن خبر مرگ مال عمر ،مانع گفتوگوهای اولیه
با طالبان ،به عنوان بهترین امید این کشور در چندین
سال ،شده است .پاکستان و برخی از رهبران طالبان
تالش کردند به دالیل نامعلومی آن را مخفی نگهدارند
تا این که پس از نخستین مالقات طالبان و مقامهای
افغانستان در  7ماه جوالی در پاکستان ،خبر آن نشر
شد.
مرگ مالعمر آتش جنگ قدرت در درون طالبان را
برافروخته است و مردم عادی افغانستان به صورت
فزایندهای به این باورند که پاکستان تالش دارد مال
اختر محمد منصور ،مهره مورد عالقهاش را به عنوان
رهبر جدید طالبان نصب کند .همچنین مشخص شد
که جالل الدین حقانی ،از چهرههای پیشرو جهادی که
از طرف ایاالت متحده بهخاطر فعالیتهای تروریستی
تحت پیگرد بود ،و یک مامور کالن طالبان نیز یک
سال قبل مردهاند.
این عدم شفافیت ،اعتماد میان افغانستان و پاکستان
را از بین برده است .مال منصور ،در نخستین
سخنرانیاش برای طالبان ،موقف متخاصم اختیار کرد
و گفتوگوهای صلح را رد کرد و آن را «پروپاگند
دشمن» خواند .پیش از آن ،باورها بر آن بود که او یک
چهره میانهرو است.
در عین زمان ،گروههای مخالف غنی در کابل در حال
شکل گیریاند ،بهویژه در میان آنهایی که ناراضی
اند و میگویند غنی اطرافش را با پشتوهای غلجایی
خودش احاطه کرده است .از گفتوگو با بسیاری از
افغانها در جریان چند ماه گذشته ،اتفاق نظر روز
افزونی فهمیده میشود که حاکمیت داخلی افغانستان
در خطر است و حکومت وحدت ملی موثر واقع
نشده است .بسیاریها احساس میکنند نیاز است فورا
در قانون اساسی تغییرات آورده شود تا از فروپاشی
کشور ،با کودتای یک یا چند جنگ ساالر یا بخشی

برگردان :حمید مهدوی

از ارتش یا تصرف قدرت توسط سیاست مداران
ناراضی ،جلوگیری شده بتواند .یک راه حل متداول
که روشنفکران و سیاستمداران افغانستان در مورد آن
بحثهای داغی داشتهاند ،این است که رییس جمهور
غنی لویه جرگه را فرابخواند و این لویه جرگه یک
حکومت موقت و رییس جمهوری را برای یک دوره
چند ماهه انتخاب کند .آنگاه این لویه جرگه بحث
اصالحات در قانون اساسی و انتخابات را راه انداخته
و آن را تصویب خواهد کرد؛ همان چیزی را که رییس
جمهورغنی و آقای عبدالله هنگام نصب شدن شان به
عنوان صاحبان مشترک قدرت در حکومت وحدت
ملی وعده داده بودند.
این اصالحات ،اصالحات در قانون اساسی را معرفی
خواهد کرد تا کشور به یک دموکراسی پارلمانی تبدیل
شود – چیزی که گروههای غیر پشتون و بسیاری از
افغانهای شهری از سال  2001خواستار آن بوده
است .این اصالحات میتواند با از سرگیری تالشها
برای آوردن طالبان در گفتوگوها یا حتا تشویق آنها
به سهم گیری در بحث لویه جرگه همراه شود .طالبان
نیز بهصورت واضح گفتهاند که آنها نیز خواهان ایجاد
تغییر در قانون اساسی هستند.
سرانجام ،پس از تصویب قوانین جدید انتخاباتی
که تقلب در انتخابات را از بین خواهد برد و صدور
تذکرههای جدید ،حکومت موقت بر انتخابات جدید
پارلمانی نظارت خواهد کرد .آنگاه پارلمان جدید
نخست وزیری را انتخاب کرد تا کشور را رهبری کند
و رییس جمهوری را به عنوان رییس دولت انتخاب
خواهد کرد و سپس حکومت موقت استعفا خواهد
داد .هرچند چنین راهی بلندپروازانه و دشوار است،
بسیاری از افغانها متقاعد شدهاند که سرانجام غنی
انتخابی ندارد مگر این که سیستم را از بنیاد تکان
بدهد .اگر او چنین خطری را بپذیرد پس کی میداند –
شاید یک بار دیگر برنده شود.
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اندازی حمالت تهاجمی یا بازپس گیری مناطق از دست رفته را ندارند .افرسان به
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مرخصیهای رفنت به خانه ،جلوگیری کنند .آمار تلفات در بدترین حالتش است و
نظر به گفته افرسان آمریکایی «ناپایدار» است .انتظار میرود نیروهای باقی مانده
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خدا عاقبت نبوغ را
بخیرکند!
پس از آنکه چهارده سال گذشت و افغانهای مقیم دولت مقام قهرمانی
افغانستان در تورمننت فساد اداری را نصیب ما کردند ،روحانیون افغانستان
تصمیم گرفتند که علیه فساد مبارزه کنند و آنها یک جلسهی با شکوه
یک روزه برگزار کردند .در این جلسه که حتی ارشف غنی هم حضور یافته
بود ،از روحانیون افغانستان خواست که علیه فساد اداری ،جهاد مبارزه با
فساد اداری راه اندازی کنند .من ضمن اینکه برای روحانیون افغانستان
طول عمر و سالمتی کامل آرزو دارم ،حدس میزنم که این راه نیز به
ترکستان باشد .چند دلیل لنگ و شل خدمت تان ارایه میکنم ،اگر مورد
قبول واقع شد که واه واه!! و اگر نشد که اوه اوه و اوف فوف!!
اول :حتامً به یاد دارید که جناب آقای ارشف غنی چه وعده و نویدهای
داده بود ،کدامش را برآورده کرده؟ جواب این سوال ،به صورت اتومات
به فساد منتهی میشود .وقتی او به عنوان رییس جمهور حساب حرف و
کارش را ندارد ،چه توقعی از دیگران باید داشته باشیم؟
دوم :ارشف غنی گفته که  90درصد کارمندان به فساد آلوده اند10 ،
درصد کار میکنند .انصافاً این یکی را راست گفته ،نانش گرم و اگر
مشکل تنفسی ندارد ،آبش رسد باد! خدا کند خودش ،معاونین و وزیران
و مشاورین ارشد را جزء این ده درصد نگرفته باشد ،چون واقعیت همین
است .تقریباً به همگان واضح است که فساد به دست کسی رقم میخورد
که صالحیت تصمیمگیری داشته باشد .این ده درصدی که آقای غنی
گفته فساد منیکنند و مرصوف کار اند ،حتامً مامورین پایین رتبهای
هستند که چارهی جز درستکاری ندارند .حاال فراخوان جهاد علیه 90
درصد تشکیالت یک دولت ،آیا فراتر از نبوغ نیست؟ به قول یکی از
دوستان ،بزرگانی که چهارده سال لگام فساد و تبهکاری را بهدست داشته
اند ،به قدری پخته شده اند که اگر روحانیون و ارشف غنی یک راه برای
جلوگیری از فساد شان پیدا کنند ،آنها ده راه دیگر برای توجیه و تداوم
کار شان پیدا خواهند کرد.
سوم :روابط فامیلی و نسبتهای متربک در افغانستان با قوت خویش
باقی است .اگر همین امروز ،تنها لست تشکیالت ارگ را بررسی کنیم،
خواهیم دید که کارمندان ارگ با چه معیارها و دالیلی استخدام شده اند.
قصهی مشاورین آقای امتر که از سوی صفحهی فیسبوک کابل تاکسی
را خواندیم ،منونهای از رسیال است .حاال اگر قرار باشد روحانیون ،جهاد
مبارزه با فساد را راهاندازی کنند ،با پرسان روحانیون بزرگ و صاحب تاج
و بخت چهکار خواهند کرد؟ آیا استخدام شدن آنها را بخشی از فساد
خواهند خواند؟ به نظر من که بعید است .روحانیون هرچه باشند ،احرتام
ساحت خویش را دارند.
چهارم :روحانیون قبل از آنکه دغدغهی فساد و شفافیت را داشته باشند،
غم نان دارند .غم اینکه چطوری میتوانند خوراک خوبتر برای خود و
عیالش تهیه کنند .این نگرانی در هرجای دنیا که وجود داشته ،آخرش
رس از آخور فساد بلند کرده.
پنجم :ما حکومت داریم به نام وحدت ملی .ضمن اینکه وحدتی در
این حکومت وجود ندارد ،ما شاهد فاصلهی فکری روحانیون هم هستیم.
هامنگونه که زیر نام حکومت وحدت ملی تالش برای کسب و حفظ
قدرت قومی در ساختار حکومت جریان دارد ،مطمنئ باشید ،این تالش
میان روحانیون هم وجود خواهد داشت .متام اینها در صورتی است که
روحانیون بپذیرند علیه فساد ،جهاد کنند .اما اگر روحانیون به ارشف غنی
گفت که بیادر!!! تو رییس جمهور هستی ،نیروی امنیتی داری ،قوهی
قضاییه داری ،قوهی مقننه داری ،صالحیت داری ،تو که منیتوانی علیه
فساد کاری کنی ،از روحانیون چه توقعی داری؟ اصالً گیریم که راهحل
اساسی کاهش یا از بین بردن فساد ،همین جهاد مبارزه علیه فساد اداری
باشد ،با چه فرمولی؟ با چه منطقی؟ مثالً فساد در وزارت دفاع اما مبارزه
علیه فساد در مسجد ،آیا ممکن است؟ نکند خیال سقوط این حکومت
بر رس تان زده که با برانگیخنت مردم از طریق روحانیون میخواهید به
آن برسید؟
حاال شام به این دالیل لنگ و شل من اضافه کنید .مطمئنم دالیل
شام بهرت خواهد بود .با فساد باید در جایی مبارزه صورت گیرد که فساد
میشود .متام ادارات فاسد است ،فقط کافی است با صالحیتترین فرد
هامن اداره را برای یک هفته تعقیب کنید که کجا میرود؟ با چه کسانی
نشست و برخاست دارد؟ در دفرتش هم دوربین نصب کنید تا مشخص
شود که چه اتفاق میافتد؟ آنگاه میفهمید رشکای فاسد این اداره
کیها اند؟ چگونه میتوانند امضای شخص باصالحیت اداره را بگیرند و
به منافع شان برسند.
خدا نکند هیچ نابغهی بیمضمون شود .ورنه در جلسهی خالص روحانی،
چنین راه حلی پیشنهاد میکند .با متام اینها وقتی به برنامه و شعار این
حکومت نگاه میکنم ،از ته دل دعا میکنم که خدا عاقبت نبوغ را بخیر
کند!
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حقوق ابتدایی مردم افغانستان
در معرض تهدیدهای جدی
متویلکنندگانافغانستانبایدبرحسابدهیتأکیدکنند.
تعهد حکومت افغانستان به حامیت ابتدایی و رعایت
حقوق زنان الزامیست.
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محمد یونس زاولی

دیدبان حقوق برش
ترجمه :جواد زاولستانی

دیدبان حقوق بشر در نامهای به نمایندگان
کشورهای تمویلکنندهی افغانستان
گفتهاست که تمویلکنندگان خارجی
در جریان نشست مقامهای بلندپایهی
بینالمللی در کابل باید بر حکومت
افغانستان فشار وارد کنند که مشکالت
دوامدار حقوق بشری در این کشور را رفع
سازد .نمایندگان بیشتر از ده کشور به
تاریخ  5ماه سپتامبر برای شرکت در نشست
مقامهای بلندپایه (Senior Officials
 )Meetingدر کابل گردهم خواهند آمد.
این مقامها دربارهی تعهدات امنیتی و
حقوق بشریشان نسبت به افغانستان
بحث خواهند کرد .این نشست پیگیری
کنفرانس لندن در ماه دسمبر  2014و
کنفرانس توکیو در سال  2012است.
فلیم کاین ،معاون بخش آسیا در دیدبان
حقوق بشر گفت«:مقامهای دولت
افغانستان و تمویلکنندگان خارجی باید
حقوق بشر را در اول و مرکز تمام بحثها
دربارهی حمایتهای جاری و آینده از
حکومت افغانستان قرار بدهند .آنها باید
بپذیرند که دستآورهای حقوق بشری از
سال  2001تا کنون بینهایت شکننده
ماندهاند و در بعضی بخشها عقبگرد
داشته و حقوق تمام شهروندان افغانستان
به ویژه زنان و دختران را در خطر قرار
دادهاست».
دیدبان حقوق بشر گفته است که با وجود
پیشرفتهای مهم در راستای حقوق بشر،
موارد زیاد نقض جدی حقوق بشر در
این کشور همچنان ادامه دارد .حکومت
افغانستان و تمویلکنندگان بینالمللی آن
به حمایت خود از حفاظت از حقوق بشر و
بهبود آن در افغانستان از طریق چارچوب
حسابدهی متقابل توکیو تأکید ورزند.
با این وجود ،نشانههایی وجود دارند که
یادداشت رسیدن به خوداتکایی (Realizing
 )Self-Relianceحکومت افغانستان که در
دسامبر  2014توسط اشرف غنی پیشکش
گردید ،موضوع محوری بحثهای نشست
 5سپتامبر خواهد بود .با آنکه در این
نوشته بر تعهدات حقوق بشری حکومت
افغانستان تأکید میشود ،به شمول ملزم

بودن حکومت افغانستان به تطبیق قانون
محو خشونت علیه زنان ( ،)EVAWاهداف
خاص و معیارهای قابلسنجش در رابطه
به حقوق بشر در این سند گنجانیده
نشدهاست .تمویلکنندگان و حکومت
افغانستان باید اطمینان دهند که معیارهای
حقوق بشری که در چارچوب حسابدهی
متقابل توکیو آمدهاند در محور گفتوگوها
قرار داشته باشند و بر بهروزرسانی و
گسترش آن چارچوب تمرکز کنند تا
تعهدات جدید ،واقعبینانه و قابلسنجش
در آن شامل گردند.
تمویلکنندگان باید بر حکومت افغانستان
فشار آورند تا در رابطه به نیروهای امنیتی
دولت که مسئول کشتارهای فراقانونی،
شکنجه و دیگر انواع بدرفتاریها هستند،
حسابدهی و مسئولیتپذیری بیشتر از
خود نشان دهد .احترام به حقوق اولیهی
عموم مردم عنصر ضروری عملیاتهای
ضدشورش است .بر عالوه ،الزمهی
حراست از حقوق زنان و دختران این است
که رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله،
رییس اجرائیه ،قانون محو خشونت علیه
زنان را تطبیق کنند و تمویلکنندگان
بینالمللی باید برنامهها و ابتکارهایی را
که حقوق زنان و دختران را ارتقا میدهند،
تمویل کنند .تمویل برنامهی جذب زنان
به حیث افسر پولیس و حفظ آنان در این
صفوف ،نیز شامل این برنامهها باشد.
حکومت افغانستان و تمویلکنندگان
خارجی آن ،باید گامهای عملی و جدی
برای افزایش ظرفیت و منابع کمیسیون
حقوق بشر افغانستان نیز بردارند.
معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر،
آقای کاین ،گفت«:نشستهای مقامهای
بلندپایه برای حکومت افغانستان و
تمویلکنندگان بینالمللی آن فرصتی را
فراهم میسازد تا برای برداشتن گامهای
خاص و قابلسنجش برای حفظ حقوق
مردم افغانستان تجدید تعهد کنند .بدون
پشتیبانی و فشار بینالمللی و تعهد واقعی
از جانب حکومت ،حقوق ابتدایی مردم
افغانستان در معرض تهدید جدی قرار
دارند».

نشانههایی وجود دارند که یادداشت رسیدن به خوداتکایی
( )Realizing Self-Relianceحکومت افغانستان
که در دسامرب  2014توسط ارشف غنی پیشکش گردید،
موضوع محوری بحثهای نشست  5سپتامرب خواهد بود.
با آنکه در این نوشته بر تعهدات حقوق برشی حکومت
افغانستان تأکید میشود ،به شمول ملزم بودن حکومت
افغانستان به تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان
( ،)EVAWاهداف خاص و معیارهای قابلسنجش در
رابطه به حقوق برش در این سند گنجانیده نشدهاست.
متویلکنندگان و حکومت افغانستان باید اطمینان دهند
که معیارهای حقوق برشی که در چارچوب حسابدهی
متقابل توکیو آمدهاند در محور گفتوگوها قرار داشته
باشند و بر بهروزرسانی و گسرتش آن چارچوب مترکز کنند
تا تعهدات جدید ،واقعبینانه و قابلسنجش در آن شامل
گردند.

با وجود چالشهای جدی در عرصه مدیریت اقتصادی
در دهه ی گذشته ،دستآوردهای مدیریت اقتصادی و
مالی کشور قابل تمجید میباشد .اصالح واحد پولی و
باز گرداندن اعتبار به افغانی ،اصالح نظام مالی و سیستم
بانکداری کشور ،مدیریت مناسب نرخ تبادله اسعار و نرخ
تورم ،اصالح و مرکزی ساختن جمع آوری عواید داخلی،
بهبود ظرفیت مدیریت مالی دولتی در استفاده از کمکهای
تمویل کنندگان از طریق بودجه ملی ،مثالهای عمدهای از
موفقیت مدیریت اقتصادی و مالی کشور میباشند .در
کنار این مسایل چالشهای جدی و ناکامیهای هم وجود
داشتهاند که نیاز به توجه و بررسی همه جانبه و تخنیکی
را دارند .کاهش ارزش افغانی و نگرانی از تورم ،یکی
از مسایلی است که در این روزها نه تنها باعث نگرانی
مصرف کنندگان شده است ،بلکه سواالتی را در مورد
آینده ارزش افغانی و مدیریت اقتصادی و مالی کشور
مطرح کرده است .در این یادداشت تالش میکنم تا این
نگرانیها و واقعیتها را به اختصار توضیح دهم.
ارزش افغانی از سال  ۲۰۰۳الی  ۲۰۱۲در برابر اسعار
خارجی دارای ثبات بود و نوسانات کمتری را شاهد بود.
بانک مرکزی ،در این مدت توانست که میزان تورم را نیز
کنترول کند .با وجود سرازیر شدن کمکهای خارجی
و افزایش مصارف نظامی و غیر نظامی در داخل ،شاهد
افزایش سرسام آور قیمتها نبودیم .با نزدیک شدن موعد
خروج نیروهای بین المللی و پروسه انتقال ،نگرانیها در
مورد آیندهی اقتصاد و ارزش افغانی بیشتر شد .ارزش
افغانی در سال  ۲۰۱۳در برابر دالر امریکایی  ۹.۹فیصد
کاهش یافت ولی با وجود نگرانیها در سال  ۲۰۱۴صرف
 ۲.۴فیصد کاهش داشت که گفته میتوانیم ،تاحدی ثابت
بود .از جانب دیگر نرخ تبادله واقعی  ۳.۵فیصد کاهش
یافت .این کاهش نرخ تبادله واقعی نه تنها که مضر نیست
بلکه برای رشد و توسعه صادرات افغانستان کمک کننده
میباشد .در طی دوسال گذشته ذخایر اسعار خارجی هم
کاهش نداشته است و در سال  ۲۰۱۳افغانستان حدود
معادل هشت ماه وارداتش ذخایر اسعار خارجی داشت.
به دالیل وابستگی به کمکهای خارجی ،اگر کمکهای
خارجی تغییر کند و میزان منابع مالی که به دولت افغانستان
داده میشود دارای نوسانات شدید گردد ،نرخ تبادله اسعار
ممکن است که دستخوش نوسانات شدید گردد که
نیازمند یک مدیریت سالم میباشد.
یک تصور عام در مورد کاهش ارزش افغانی در برابر دالر
این است که گویا میزان چاپ افغانی افزایش یافته باشد،
در حالیکه چنین تصوری درست نیست .با اجرای اصالح
واحد پولی و معرفی پول جدید در سال  ،۲۰۰۳-۲۰۰۲بانک
مرکزی و وزارت مالیه یک سیاست عملی را روی دست
گرفتند که توانستند نظام ورشکسته مالی و پولی کشور را
دوباره احیا نمایند .وزارت مالیه تالش نمود تا از استقراض
از بانک مرکزی و ایجاد کسری در بانک مرکزی اجتناب
کند و نیز بانک مرکزی سیاستهای سختتری در مورد
چاپ پول اتخاذ نمود .نوسانات نرخ اسعار تنها مربوط به
اقتصادهای ضعیف مثل اقتصاد افغانستان نیست .تغییرات
در نرخ اسعار معتبر جهان نیز گاهی بین  ۲۰تا  ۳۰فیصد
بوجود میآید که ممکن ناشی از تغییراتی در سیاستهای

در نتیجه کاهش ارزش واحد پولی
کشور نتیجه عوامل کالن اقتصادی
و سیاسی چون کاهش مصارف
نظامی خارجی ،کاهش کمکهای
بین المللی و نیز تغییرات در
توقعات مردم از آینده اقتصادی
کشور میباشد .بانک مرکزی و
حکومت نمیتواند که صرف با اتکا
به سیاست کنونی بانک مرکزی که
ترزیق دالر در مارکیت و عرضه
اوراق سرمایه است ،نرخ ارزش
افغانی را ثابت نگهدارد .در کنار
سیاستهای مدیریت نرخ اسعار ،
دولت باید بهبود وضعیت اقتصادی
و مدیریت دهه تحول را در اولویت
قراردهد تا رشد اقتصادی هرچند
بطی که برای چند سال آینده پیش
بینی شده ،حفظ گردد.
مالی کشورهای مربوطه باشد .این امر در افغانستان بیشتر
وابسته به عوامل اقتصادی خارج از سیاستهای پولی و
مدیریت نرخ اسعار بانک مرکزی میباشد .طی چند سال
گذشته مصارف نیروهای نظامی خارجی بخش عمدهای
از مصارف داخلی را تشکیل میداد .در کنار آن مصارف
پروژههای کالن ملی و ورود مبالغ هنگفت کمکی هم در
ثبات ارزش افغانی بی تاثیر نبودند .عالوه بر این مسایل،
کاهش اعتماد مردم روی ارزش افغانی و آینده اقتصادی
کشور نیز باعث میشود که مردم اسعار را برای سرمایه
گذاری در بیرون از کشور خارج کنند و یا معامالت شان
را بیشتر با دالر انجام دهند و به جای افغانی دالر و سایر
اسعار معتبر را نگهداری کنند.
در کشورهای پس از منازعه ،تالش صورت میگیرد تا
پالیسیهای مالی و پولی اتخاذ گردد که منجر به کسب
اعتماد مردم و ایجاد کاالی اجتماعی گردد .گاهی توجه
به کسب رضایت و اعتماد مردم از حکومتهای جدید
باعث میشود که سیاستهای با پیامدهای کالن در آینده،
با سیاستهای دارای تاثیرات فوری در کوتاه مدت ،مبادله
شود .بلند نگهداشتن ارزش واحد پولی داخلی در برابر
اسعارخارجی و کنترل نرخ تورم یکی از این سیاستها
است که گاهی مورد مغالطه قرار میگیرد .افزایش ارزش
پول داخلی ممکن باعث کسب اعتماد مردم گردد ،ولی
نباید نادیده بگیریم که حفظ بلند ارزش پول داخلی در
دراز مدت باعث نوسانات ریسک ،بازده پایین سرمایه
گزاری داخلی و فرار سرمایه نیز میشود .با در نظرداشت
چشم انداز اقتصادی افغانستان تا چند سال آینده و تعهدات
تمویل کنندگان و سیاست کنونی بانک مرکزی ،ارزش
افغانی ممکن است بهصورت سرسام آور پایین نیاید.
ولی حکومت نمیتواند و نباید تالش کند تا نرخ واقعی
ارزش پول افغانی را دربرابر اسعار خارجی باال نگهدارد،
چون این امر در دراز مدت باعث تمام شد گرانتر اجناس

صادراتی ما شده و صادرات را کاهش میدهد و منجر
به افزایش واردات کاالهای خارجی میشود .توجه به
افزایش تولیدات داخلی و افزایش صادرات یک سیاست
مهم اقتصادی است که در رشد و توسعه اقتصادی ما
میتواند ،کمک کننده باشد .حفظ ارزش پول افغانی
با توسل به سیاست پولی و مدیریت نرخ اسعار از طریق
عرضه پول به مارکیت و اوراق سرمایهی در درازمدت
نمیتواند موثر باشد .بانک مرکزی و حکومت در کل باید
مسئله ثبات ارزش پولی و مهار تورم و سیاست پولی را
در هماهنگی با سیاست مالی و سایر پالیسیهای اقتصادی
طرح و عملی سازد .در صورتی که سرمایه گذاری داخلی
کاهش یابد ،میزان تولیدات داخلی رشد نکند ،توجه کافی
روی زیرساختها در بخش زراعت و معادن صورت
نگیرد و نیز میزان مصارف نظامی حکومت در سالهای
آینده کاهش نیابد ،ثبات اقتصادی کشور تا حدی دچار
نوسانات خواهد شد.
گرچه بانک مرکزی با اتخاذ سیاست نرخ شناور مدیریت
شده اسعار ،توانسته است که بازار تبادله اسعار و ثبات
ارزش افغانی را خوب مدیریت کند ولی بانک مرکزی
در سایر عرصهها مانند قانون گزاری و مدیریت بانکهای
تجارتی با چالشهای مواجه بوده است .قسمی که قبال
هم گفته شد ،ثبات ارزش افغانی صرف به مدیریت نرخ
اسعار و سیاست پولی وابسته نیست بلکه سایر سیاستها
و فعالیتهای اقتصادی و مالی روی نوسانات نرخ اسعار
تاثیر میکند .ظرفیت سازی و بهبود مدیریت بانک
مرکزی میتواند در دراز مدت به این امر کمک کند.
بانک مرکزی یک نهاد مستقل است که باید رهبری
بانک دارای ظرفیت تخنیکی الزم برای اجرای امورات
سیاست پولی کشور باشد .در کنار ظرفیت تخنیکی و
دانش مالی کارمندان عادی بانک ،دانش و مهارتهای
تخنیکی مسئولین بلند پایه و ریس بانک مرکزی یک
مسئله حیاتی است .در سالهای گذشته به ریاست بانک
مرکزی سیاستمدار و بعد بانکدارانی گماشته شدند
که صرف تجربه کار در بانکهای تجارتی را داشتند
ولی فاقد کار اکادمیک و تجربه در عرصهای اقتصادی
بودند .در حالیکه بانک مرکزی با بانکهای تجارتی
متفاوت است ،چون وظیفهاش انکشاف پالیسیهای پولی و
اسعاری میباشد .در راس بانک مرکزی باید حداقل یک
اقتصاددانی قرارداشته باشد که در مورد اقتصاد افغانستان
و اقتصاد کشورهای پس از منازعه تحقیق کرده باشد و یا
حداقل دانش کافی در زمینه داشته باشد.
در نتیجه کاهش ارزش واحد پولی کشور نتیجه عوامل
کالن اقتصادی و سیاسی چون کاهش مصارف نظامی
خارجی ،کاهش کمکهای بین المللی و نیز تغییرات
در توقعات مردم از آینده اقتصادی کشور میباشد .بانک
مرکزی و حکومت نمیتواند که صرف با اتکا به سیاست
کنونی بانک مرکزی که ترزیق دالر در مارکیت و عرضه
اوراق سرمایه است ،نرخ ارزش افغانی را ثابت نگهدارد.
در کنار سیاستهای مدیریت نرخ اسعار  ،دولت باید بهبود
وضعیت اقتصادی و مدیریت دهه تحول را در اولویت
قراردهد تا رشد اقتصادی هرچند بطی که برای چند سال
آینده پیش بینی شده ،حفظ گردد.

5

 چهارشنبه 11سنبله1394 ،سال چهارم شماره 906

پاتریک کاکبرن

ترجمهی حکمت مانا

بخش بیستم

یادداشتهایسخیدادهاتف
زندهگینامهی
مال اختر منصور

در سراسر  ،2013حمالت داعش بر نیروهای امنیتی ،در
تمام عراق شدت گرفت .یک حملهی نیروهای دولتی
بر یک کمپ صلح در حاوجیه در جنوب کرکوک در
 23اپریل ،منجر به کشتهشدن پنجاه تن و مجروحشدن
 110تن دیگر شد .واقعهای که سنیهای زیادی ،ازجمله
قبایل قدرتمند سنی را از دولت رنجاند .ضدحملههای
دولت ،که عموما بهشکل بدی سازماندهی شده و بهغیر
از اذیتکردن و به اسارت درآودن سنیها ،معنای دیگری
نداشتند ،نتیجهای معکوس دادند .بمباران پراکندهی
فلوجه و رمادی توسط نیروهای دولتی ،حدود پنجصد
هزار تن را از  ۱.۶میلیون جمعیت در آن ایالت ،وادار به
فرار کرد .تعداد زیادی از آنها مجبور بودند تحت شرایط
طاقتفرسایی زندگی کنند.
در سراسر قسمتهای باالی رودخانهی فرات ،مردم
با کمبود و گرانی غذا مواجه گشتند و مکاتب زیادی
بسته شدند .بزرگترین رهبر مذهبی اهل سنت در انبار،
عبدالمالک السعدی ،که پیش از این مردم را به میانهروی
دعوت کرده بود ،تاکید داشت که انتخابات پارلمانی
اپریل  ،2014نامشروع است.
در ماههای منتهی به عملیات عمومی در جون ،2014
تردیدهای زیادی درمورد میزان کنترل داعش بر مناطق
سنی وجود داشت .داعش ،گاهی قدرت خود را تبلیغ
میکرد و گاهی این کار را نمیکرد .اما تصرف موصل،
با سهولتی که این اتفاق رخ داد ،آشکارا نشانهای بزرگ
برای پیروزی جهادیها بود که هم قوت آنها را نشان
میداد و هم آسیبپذیری بیاندازهی نیروهای امنیتی
عراقی را معلوم میکرد.
جزییات دقیقِ آنچه در این شهر رخ داد ،بهدلیل فقدان
گزارشهای قابلاعتماد ،در هالهای از ابهام قرار گرفته
است؛ چیزی که بهخاطر کشتار خبرنگاران محلی تعجبی
ندارد :در شش ماه پس از اکتبر  ،2013پنج خبرنگار
کشته شده و چهل تن دیگر نیز به کردستان و ترکیه فرار
کردند« .مختارها» ،رهبران مردمیای که عموما مهمترین
نمایندگان دولت هستند نیز موردحمله قرار گرفتند که
مجبورشان کرد یا با داعش همکاری کنند یا شهر را













ترک گویند .به اقلیتهایی مانند یزیدیها و مسیحیان نیز
حملههایی صورت گرفت.
موصل اهمیت ویژهای برای داعش دارد ،زیرا این شهر
خانهی خانوادههای فراوانی است که به ارتش عراقِ زمان
صدام حسین پیوسته بودند .صدام هم طبق معمول ،بیشتر
وزرای دفاع خود را از این شهر برمیگزید .داعش ،هرقدر
بیرحم باشد ،برای خیلیها در موصل ،بهتر از نیروهای
دولتیِ تحت تسلط شیعهها در دولت مالکی است.
ابومحمد االدنانی ،سخنگوی داعش ،به جنگجویانش
اخطار داد که با سنیها بهدرستی برخورد کنند ،حتا با
آنانی که قبال در جبههی دولت با آنها میجنگیدهاند:
«عذر کسانی را که بیریا هستند بپذیرید و به کسانی
که به شما آسیبی نمیرسانند ،آسیبی نرسانید و مردم
سنی را ببخشید و با قبایل مهربان باشید» .به گذشت
زمان نیاز است تا دیده شود آیا این رویکرد کار میکند
یا خیر .موصل ،شهری سنتی و محافظه کار است ،اما
شدیدا مذهبی نیست و تصور اینکه داعش بدون ایجاد
حساسیت در آن حکومت کند ،دشوار است.
گسترش کنترل داعش در عراق ،سریع اتفاق افتاد و
تاکنون نشان کمی از یک ضدحملهی موثر ازسوی
دولت دیده میشود .کشتار غیرنظامیان شیعه بهدست
داعش ادامه دارد .یک بمبگذار انتحاری با ماشینی
مملو از مواد منفجره در ماه مارچ  ،2014در شهر حیال
در جنوب غرب بغداد 45 ،تن کشته و  157تن مجروح
برجا گذاشت .دولت ،قادر نیست مخفیگاههایی که این
بمبها در آنها تولید میشوند ،را پیدا کند.
شاید دلیل دیگری هم برای ظهور حیرتانگیز داعش
وجود داشته باشد ،که کمتر واضح است :براساس منابع
بلندپایهی عراقی ،استخبارات نظامی ترکیه ،کمک قابل
توجهی در ظهور دوبارهی داعش در سالهای  2011و
 2012کردند .براساس این ادعا ،استخبارات ترکیه ،افسران
باتجربهی عراقی را که احتماال در جنگ چریکی علیه
اشغال آمریکا شرکت کرده بودند را تشویق کرد که به این
جنبش بپیوندند .میتوان این را نیز بهعنوان یک توطیهی
خاورمیانه رد کرد؛ اما یکی از ویژگیهای جنبشهای
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جهادی این است که میتوانند بهسادگی توسط
سازمانهای استخباراتی خارجی ،اداره و دستکاری
شوند.
در گفتوگوهای پیرامون وضعیت عراق در سال ،2013
نمایندهی بازنشستهی پارلمان عراق ،دکتر محمود عثمان
گفت «حدود نصف کشور درحقیقت توسط دولت کنترل
نمیشوند» .یک سیاستمدار دیگر عراقی ،در پاسخ به
این پرسش که چرا نیروهای امنیتی یک میلیونی عراق
در برابر جهادیها ،تا این اندازه ناموفق بودهاند ،گفت
«این حاصل فسادی همهجانبه است .مردم( ،برای امرار
معاش) پول میدهند که وارد ارتش شوند ،اما این مردم
سرمایهگذار هستند نه سرباز» .چنین حرفهایی بیگمان
ِ
حقیقت آنها ،همهروزه با این
تند هستند ،اما ثبوت
واقعیت مشخص میشود که اکنون ،داعش بخش زیادی
از کشور را در اختیار دارد و ارتش عراق توان هیچ کاری
در برابر آن ندارد.

شاید دلیل دیگری هم برای ظهور
حیرتانگیز داعش وجود داشته باشد ،که
کمتر واضح است :براساس منابع بلندپایهی
عراقی ،استخبارات نظامی ترکیه ،کمک
قابل توجهی در ظهور دوبارهی داعش در
سالهای  2011و  2012کردند .براساس
این ادعا ،استخبارات ترکیه ،افسران
باتجربهی عراقی را که احتماال در جنگ
چریکی علیه اشغال آمریکا شرکت کرده
بودند را تشویق کرد که به این جنبش
بپیوندند .میتوان این را نیز بهعنوان یک
توطیهی خاورمیانه رد کرد؛ اما یکی از
ویژگیهای جنبشهای جهادی این است
که میتوانند بهسادگی توسط سازمانهای
استخباراتی خارجی ،اداره و دستکاری
شوند.

مال اختر منصور ،یعنی همان دگروال عبدالحکیم
که عبارت میباشد از شریف الله چمنوال ،در
سال  ۱۳۴۹در یکی از مناطق مردخیز افغانستان
پا به جهان گشود و کشور محاط به خشکهی ما
را مرطوب نمود .مال اختر منصور از همان دوران
طفولیت کامال آگاه بود که وی برخالف دیگر
کودکان به بالشت عالقهی مخصوصی داشت
و معتقد بود که هر بالشتی که نزدیک سر انسان
میشود یا ُم ِمد استراحات است یا موجب وفات.
گویند بعدها که حفیظ الله امین بالشت را بر دهان
نور محمد ترهکی گذاشت ،مال اختر منصور به
کودکان هم سن و سال خود گفت« :بالشت آید
به کار ،حتا پس از چهل سال انتظار» .مورخین را
عقیده بر آن است که در سال  2013میالدی آن
بالشت به کار مالمنصور آمد و به او کمک کرد که
مالعمر را به ورژن حیات جاودان ارتقا بدهد.
مالاختر منصور از همان روزهای اول شکل گیری
گروه طالبان اعتقاد راسخ داشت که ابر و باد و
مه و خورشید و فلک در کارند ،تا تو نانی به کف
آری و به غفلت نخوری .به همین خاطر ،وقتی که
ابر(توطئه) فضای سیاسی را پوشاند و َمه (پاکستان)
و خورشید (امریکا) پشت ابر رفتند تا تصمیم
بگیرند که با باد (دولت افغانستان) چه کار کنند و به
این نتیجه رسیدند که فلک (جامعهی جهانی) دیگر
در غم افغانستان نیست ،مال اختر منصور فکر کرد
که فرصتی بهتر از این برای نان به کف آوردن پیدا
نمیشود .البته ایشان قبال هم از طریق قاچاق مواد
مخدر نان خوبی به کف میآورد ،اما آن نان را به
غفلت میخورد؛ یعنی به جای آن که از نانِ مواد
مخدر برای امیرالمؤمنین شدن استفاده کند ،همهی
پولهای خود را صرف سر بریدن مردم میکرد.
بعد از آن که مالعمر ناخوش احوال شد و مه و
خورشید و فلک باد را متوقف کردند تا ابر خوب
غلیظ شود ،مال اختر منصور به یاد بالشت حفیظ
الله امین افتاد .این است که آن را برداشت و یک
راست سراغ مال محمد عمر آخوند رفت .بقیهی
ماجرا را آی اس آی هنوز شرح نکرده .فقط این قدر
میدانیم که مال عمر پس از آن مواجههی معنوی با
بالشت به جایی شتافت که در آن از بس خاک به
چشم مردم رفته و همه کور شده اند ،یک چشمه
پادشاه است .فعال مال اختر نان را به کف آورده،
اما آگاهان معتقد اند که دنیا «بی بفا» ست و بعید
نیست که پیش از آن که او بتواند آن نان را بخورد،
بالشت نرم آی اس آی بر دهان او نیز فرود بیاید.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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شرکتمخابراتیافغانبیسیم
سریعترین خدمات  3Gرا
در والیت هلمند راه اندازی نمود

راه اندازی رسی عت رین خدمات  3Gدر والیت هلمند ،آخ رین موفقیت
اس رتاتیژی افغان بیسیم را وامنود منوده ،آ نرا در زمره موف قت رین عرضه
کننده خدمات مخاب راتی ق رار م یدهد تا بت واند در ج ریان سال 2015
خدمات بیسیم را به سطح جهانی در متام والیات بزرگ افغانستان ارایه
و عرضه مناید.
کابل ،افغانستان –  31ماه اگست  – 2015مطابق  09ماه سنبله سال 1394
– رشکت مخاب راتی افغان بیسیم (َAWCC) (www.afghan-wireless.
 ،)comاولین رشکت مخاب راتی مبایل در کشور ،موسس و بنیانگذار
خدمات مخاب راتی م وبایل در افغانستان و پیرشو در ارائه خدمات صوتی
و ان رتنتی به بیش از  4,000,000مرصف کنندگان و اصناف مختلف تجاری
(مشرتکین) ،توسعه شبکه رسی عت رین خدمات  3Gبه والیت هلمند را
اعالم منود.
امین رامین ،رییس رشکت مخاب راتی افغان بیسیم اظهار داشت که :
«هلمند یکی از مزدح مت رین مناطق افغانستان بوده که به رسعت در
حال گسرتش است  -و در آوردن والیت هملند تحت پوشش رسی عت رین
شبکه رستارسی  3Gافغانستان ،یکبار دیگر به اثبات م یرساند که افغان
بیسیم نسبت به رقبای مخاب راتی خویش در یک مقام ب رتر و باالتر
ق رار دارد ،و توانایی ما را نیز مصور م یسازد تا ب رای مرصف کنندگان
و اصناف مختلف تجاری (مشرتکین) افغان خدمات بیسیم م وبایل را
باکیفیت باال به سطح جهانی ف راهم مناییم».
حاال مرصف کنندگان و اصناف مختلف تجاری (مشرتکین) افغان
بیسیم در والیت هلمند م یتوانند یکی از هشت پال ن خدماتی قابل
تنظیم افغان بیسیم را استفاده منایند تا بت وانند با استفاده از خدمات
شفاف صدا ( )HD Voiceسی مکارت افغان بیسیم ،به صورت شفاف و
واضح مکامله منایند .شبکه باکیفیت باالی افغان بیسیم از قطع و وصل
شدن متاسها جلوگیری منوده پوشش بهرت داخلی را رستارس والیت
متذکره ف راهم خ واهد منود.
مشرتکین افغان بیسیم همچنان م یتوانند بزرگت رین فایلها را ارسال و
دریافت منایند ،به رسی عت رین رسعت دانلود دس ترسی داشته باشند و
از رسی عت رین خدمات بیسیم 3Gافغان بیسیم ب هطور ابتکاری استفاده
منوده فایلها را به اش رتاگ بگذارند و به ج ریان صاف و شفاف خدمات
ویدیویی و ان رتنتی دس ترسی داشته باشند -که این همه را از ط ریق
رسی عت رین و پر ام نت رین شبکه افغانستان انجام داده م یتوانند.
شامل منودن والیت هلمند در ساحه رسی عت رین خدمات  3Gافغان
بیسیم ،یکی از مثب تت رین نتیج ههای رسمایه گذاری وسیع افغان بیسیم
بوده که در عرصه ارایه و عرضه رسی عت رین خدمات بیسیم و سیست مهای
مخاب راتی به سطح جهانی م یباشد .رشکت مخاب راتی افغان بیسیم در
عرصه ،عرضه خدمات مخاب راتی اولین و پیشگامت رین شبکه مخاب راتی
شناخته شده است که پشتیبانی از تکنالوژی تلیفونهای هوشمند را با
استفاده از تازهت رین و پیش رتفت هت رین تکنالوژی حامل دوجانبه ()HSPA
دس ترسی به بست ههای ان رتنتی با رسعت باال را در هر محل  3Gف راهم
م یسازد .این خدمات سیستم حامل دوجانبه ( )HSUPAدس ترسی به
اتصال بست ههای ان رتنتی بارسعت باال را ب رای نخستین بار در افغانستان
مع رفی م یمناید که رسعت  42ام بی ،فی حجره را جهت اتصال منودن
بست ههای ان رتنت تنظیم منوده مشرتکین افغان بیسیم را توانا م یسازد تا
به رسی عت رین خدمات  3Gدس ترسی داشته باشند.

ستاره میراث ماندگار نسل جدید!
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«به مناسبت هفدهمين سالگرد تأسيس مركز آموزشي ستاره»



هرگاه حرفی از آموزش و فعالی تهای
مفید آموزشی در سطح دنیا ،کشور و یا
یک شهر به میان م یآید ،برخی نامهای
م راکز آموزشی خودش را به صورت سرخط
و تیترگ ونه بروز م یدهد و ناخود آگاه ذهن
و ضمیر مردمان دنیا و یا یک کشور و
دستکم یک شهر و یا یک ایالت با
آن پی ونده خورده و تحسین شان را بر
م یانگیزاند؛ نظیر آکسفورد لندن ،هاروارد
ام ریکا ،االزهر مصر ،دانشگاه صنعتی
ش ریف ای ران و یا خود دانشگاه ته ران،
دانشگاه ملل روسیه و . ...یاهم در مقیاس
ریزتر ،آموزشگاه زبان انگلیسی گویش
ای ران ،مجتمع فنی ته ران ،و م راکزی از
این دست در کشورهای دیگر که ممکن
نویسنده با آنها آشنایی چندانی نداشته
باشد.
در افغانستان نیز طی نزدیک به یک
ونیم دههای گذشته ،موسسات آموزشی
ب یشماری تأسیس و به فعالیت آغاز
کرد که در این میان برخی از این م راکز
آموزشی ،آنقدر مشهور شدند که هیچ
شن وندهای نامش نم یت واند از کنار
فعالی تهای مفید و ارزندهاش به سادگی
عبور نموده ،سری به عالمت تحسین تکان
ندهد .از این میان ،مرکز آموزشی ستاره،
در غرب کابل از بدو تأسیس تا اکنون
ستارهای بی چون و چ رایی آسمان آموزش
زبان بوده و نقش بزرگی در امر آموزش
بازی کرده است که حقی بزرگی نیز بر
مردمان غرب کابل دارد !
اگر یک نگاهی به گذشتهای پر افتخار
این مرکز آموزشی که می راث ماندگار نسل
جدید در غرب كابل لقب گرفته است،
بیاندازیم ،به خ وبی روشن خ واهد شد که
آنچه در باال آمده نه اغ راق است و نه
غلو؛ بل حتا شاید این قلم نت واند وسعت
فعالیت ،جدیت و پشتکار مدی ران این
مرکز آموزشی را توصیف کند.
ستاره به عن وان یک مرکز آموزشی زبان
انگلیسی ،افتخار دارد که از زمان تأسیس
بیش از  30هزار زبان آموز را ت ربیت کرده
و به جامعه تحویل داده است .در مدت 17
سال فعالیت پ ربارش ،موفق شده است ب رای

محسن مهرورز

اولی نبار  83دانشجو را ب رای بورسی ههای
ف ولب رایت و ساير بورسها ،مانند اگفاف به
ام ریکا بفرستد که در نوع خودش بی سابقه
بوده و تا اکنون هیچ مرکز آموزش یای در
افغانستان چنین موفقیتی را به دست
نیاورده است !
فعالی تهای ستاره به همین جا ختم نشده
و نم یشود؛ این مرکز آموزشی در طی تمام
این سالها کسی را به دلیل مشکل مالی
از پشت دروازههای شعب ههای مختلفاش
نا امید نکرده است و هم واره ضمن اینکه
تالش کرده است با ک مت رین فیس باالت رین
خدمات را ارائه کند ،به بیش از  720زبان
آموز که به دالیلی با مشکلی مالی م واجه
بوده و مدی ران ستاره آنان را بی بضاعت و یا
کم بضاعت تشخیص دادهاند ،از خدمات
آموزشی رایگان این مرکز آموزشی
برخوردار گ ریدهاند که اکنون برخی از این
چهرهها در دانشگاههای معتبر دنیا مشغول
خلق افتخارند.
جایی دوری هم اگر نرویم ،نزدیک به
يك چهارم کل دانشجویان همین دانشگاه
ام ریکایی کابل را شاگردان ستاره تشکیل
داده است و طی چند سال گذشته نیز
صدها دانشجو با یادگیری زبان در مرکز
آموزشی ستاره ،راهی هندوستان شده و در
دانشگاههای آنجا ادامه تحصیل دادهاند.
عالوه بر این ،همین اکنون بیش از  50تن
از زبان آموزان مرکز آموزشی ستاره در
دانشگاه ام ریکایی آسیایی میانه مشغول
تحصیل هستند که با قطع و یقین
م یت وان ادعا کرد که چنین تاثیری هیچ
محیط آموزشی در کابل بر هنرجویان
خود نگذاشته و آمار و ارقام ثبت شده در
این مرکز در کابل ب یسابقه بوده است.
هرچند که این مرکز آموزشی بیشت رین
تمرکز و ب رنامهریزی شان روی زبان
انگلیسی بوده ،ولی به هیچ وجه به
همین بسنده نکرده است؛ این مرکز
آموزشی با وجود اینکه بر اثر سعی و
تالش مدی ران با تج ربه و با احساساش به
شعب ههای مختلفی ارتقا یافته ،ولی در سه
– چهار سال اخیر اقدام به تأسیس مکتب
خصوصی بنام ستاره نیز کرده و تالش دارد

این مکتب را نیز به یک نام ماندگار در
سپهر مکاتب شخصی تبدیل کند.
از افتخارات دیگر و غیرقابل انکار
فعالی تهای جانبی این مرکز آموزشی،
اهتمام به ورزش است که به عن وان مثال
م یت وان به برگزاری سه دوره مسابقه
فوتسال اشاره کرد که از طرف شاخه دوم
ستاره برگزار شده است.
فعالی تهای فرهنگی  -هنری ،حقوق
بشری و انسان دوستانهای این مرکز
آموزشی نظیر برگزاری کنف ران سها و
همایشهای با موضوع منع خش ونت علیه
زنان ،منع خیابان آزاری ،برگزاری نمایشگاه
صنایع دستی ،اک ران فیلم مستن ِد طبل
دموک راسی و برگزاری شب شعر ،برگ
زرین دیگری بر دفتر قطور افتخارات این
موسسه آموزشی است و این نشان از آن
دارد که مدی ران ت وانمند این مرکز به دنبال
تغییر نسل یاست که پیش از آن فضایی
ب رای عبور از قهق رای گیر افتاده در آن را
نداشتند .عالوه بر آن ،دانشجویان این مرکز
ضمن یادگیری زبان انگلیسی ،رسالتهای
شهروندی ،حقوق مدنی و رفتارهای
اجتماعی را نیز آموزش دیدهاند.
من به عن وان یک شهروند که هم واره هم
از مدی ران مرکز آموزشی ستاره شناخت
کافی داشته و دارم و هم هم واره نمایندهای
در این مرکز آموزشی داشتهام ،برداشتم
این است که این مرکز مهم آموزشی
در کنار یکی دو سه نام دیگر در کابل
تاثیر چش مگیر و ملموسی بر مردمان این
سامان داشته و اگر فضای ملتهب سیاسی
و امنیتی کشور اجازه دهد ستاره در آینده
نزدیک مسیر متفاوتی را طی خ واهد نمود.
بر این اساس من به عن وان یکی از
شهروندان کابل برخود الزم م یدانم که از
مدی ران و استادان با انگیزه ،ت وانا و وظیفه
شناس این مرکز تشکر نموده و دست شان
را به گرمی م یفشارم و امیدوارم که ش رایط
به گ ونهای رقم خورد که خیلی زود شاهد
شگوفایی هرچه بیشتر این مرکز آموزشی
بوده و فعالی تهای آموزشی این مرکز را در
فرمتهای دیگر نیز شاهد باشیم!
به امید آن روز !
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واکنش رسانهها به ناکامی رئال
در جذب دخیا

اشتباه فاحش دوشنبه شب مسئوالن باشگاه
رئال و دیر فرستادن مدارک ق رارداد دخیا به
فدراسیون فوتبال اسپانیا ،سبب شد تا پیوسنت
این دروازهبان ارزشمند به رئال مادرید منتفی
شود.
البته مدی ران رئال در تالشند تا با توسل به
فیفا ،بتوانند این قضیه را حل کنند اما در
اسپانیا این تالش را ناامیدانه خوانده اند.
واکنش رسان ههای معترب دنیا به این قضیه
گسرتده بود .
نگاهی م یاندازیم به بازتاب ناکامی رئال در
جذب دخیا در رسان ههای معترب جهان:
اسپانیا:
 :ASتوافق کامل بین رئال و منچسرتیونایتد بر
رس دخیا صورت گرفته بود اما مدارک ق رارداد
دخیا به موقع ارسال نشد
مارکا :افتضاح؛ خودزنی رئال مادرید
اسپورت :افتضاح مدی ران رئال .منچسرتیها
مدارک دخیا را به موقع ارسال کردند اما رئال
مادرید نتوانست به موقع نام دخیا را ثبت
کند .وجهه رئال در دنیا خدشه دار شد.
موندودپورتیوو :رئال در جذب دخیا ناکام ماند
ال موندو :ب یکفایتی اداری ،پیوسنت دخیا به

رئال را منتفی کرد
انگلیس :
گاردین :پیوسنت دخیا به رئال تبدیل به یک
فاجعه شد .رئال مادرید ،منچسرتیونایتد را
متهم به دیر ارسال کردن مدارک دخیا کرده
است.
میرور :رئال ب یکفایت .یک اشتباه اداری،
پیوسنت دخیا را به رئال منتفی کرد.
اسکای اسپورت :دخیا  28دقیقه دیر رسید
سایر کشورها:
اکیپ ف رانسه :دخیا اسیر دقایق شد .او حاال در
یونایتد رسنوشت پیچیده و نامعلومی خواهد
داشت.
بیلد آملان :پیوسنت دخیا به رئال متوقف و به
تاخیر افتاد
گاتزتا دلو اسپورت ایتالیا :ضد و نقیض گویی
در اسپانیا بخاطر قضیه دخیا
آبوال پرتگال :ادعای منچسرتیها مبنی بر
ارسال به موقع مدارک
اوله آرژانتین :اتفاق باورنکردنی؛ بخاطر یک
اشتباه ،دخیا به رئال نرفت .حاال رومرو م یداند
که باید با یک دخیای متاثر ب رای کسب پست
شامره یک یونایتد رقابت کند.

لوو مدال جامجهانیاش را
بخشید
رسمربی تیم ملی آملان از هدیه کردن مدال طالیی که در جام
جهانی اخیر به دست آورده بود ،خرب داد.
مدال طالی یواخیم لوو که روز قهرمانی در جام جهانی برزیل به
دست آورد ،نه گم شده ،نه فروخته شده و نه به رسقت رفته است
بلکه این مربی در مصاحبه با "زود دویچه سایتونگ" گفت :من
این مدال را به پرسخواندهام هدیه کردم.
سال  2010هم همین کار را کرده بودم .انگار مدالهایم پیش او
جایشان بهرت است .ب رای من مدالها و جامهای طال به خودی
خود ارزش خاصی ندارند ،بلکه خاط راتی که از این تجرب ههای
شیرین دارم مه مترند.

آنخل دی ماریا ،هافبک پاری سن ژرمن عنوان
کرد که علت اصلی جدایی اش از این تیم،
لوییس فان خال و فلسفه اش بوده است.
هافبک  27ساله در تابستان سال گذشته
از رئال مادرید به منچسرتیونایتد پیوسته
بود ولی پس از پشت رس گذاشنت یک فصل
ضعیف ،در تابستان امسال از منچسرت جدا
شد .پس از اولین بازی ب رای پی اس جی و
عم لکرد خوبش در این دیدار ،او عنوان کرد
که علت اصلی جدایی اش از یونایتد ،لوییس
فان خال بوده است.
او گفت :فان خال فلسف هی خاص دارد و
یکی از دالیلی که من از یونایتد رفتم،
همین موضوع بود .با این حال ،کار کردن و

هامهنگ شدن با فان خال کار سختی است.
چندین بار با او به مشکل خوردم .اوضاع
ب رایم خوب رشوع شد ولی مصدوم شدم.
وقتی برگشتم ،فان خال پستم را عوض کرد.
وقتی با لورن بالن صحبت کردم ،او به من
حتم داد که در پستم در رئال به من بازی
خواهد داد.
دی ماریا درباره رشایط تیم ملی آرژانتین
گفت :کوپا آمریکای بعدی ،هدف فعلی
ماست .مردم توجهی به آمار و عم لکرد ما
پس از شکست در فینال نداشتند .ما نابود
شدیم .من یخواهیم یک فینال دیگر را ببازیم.
مسی مه مترین بازیکن تیم ماست .بدون او
کارمان خیلی سخت م یشد.

دانته رسماً با ولفسبورگ
قرارداد بست



روبن :انتقادم از داگالس کاستا
را بزرگنمایی نکنید
ستاره هلندی بایرن به انتقادش از داگالس کاستا بعد از
پیروزی مقابل لورکوزن توضیحات بیشرتی اضافه کرد.
بالفاصله بعد از پیروزی قاطع  3بر  0بایرن مونیخ مقابل بایر
لورکوزن آرین روبن نخستین کسی بود که حرکت ه متیمی
جدید برزیل یاش را مورد انتقاد ق رار داد و گفت :کاستا مسلام
از نظر فنی حیرتانگیز است ،یک برزیلی متام عیار .ولی
مایلم بگویم او باید کمی م راقب باشد زی را اگرچه حق هها و
ترفندهای جالبی بلد است اما خیلی از آنها به شعبدهبازی
و سیرک مربوط م یشوند نه به میدان فوتبال .نباید ف راموش
کرد که حتی اگر  3بر  0از حریف جلو بودیم ،باید اح رتام
آنها را نگه داریم.
ماج را از این ق رار بود که در یک صحنه داگالس کاستا سعی
کرد با یک حرکت منایشی بازیکن مقابلش جولیان ب رانت را
فریب داده و از پیش رو بردارد.
بعد از روبن محافل ورزشی آملان هم این رفتار را نقد کردند.
اما این بازیکن هلندی دیروز ترجیح داد خودش را از این
موج خارج کند .وی بعد از دیدار دوستانه ب رابر تیم منتحب
هواداران بایرن توضیح داد :حاال دیگر بهرت است موضوع را
بزرگتر از این که هست نکنیم .در هر حال کاستا یک انسان
فوقالعاده است .دلیل حرفهایی که من آن روز زدم این بود
که بعضی از بازیکنان حریف خوششان من یآید اینطور با
آنها رفتار شود .عالوه بر آن ریسک مصدومیت هم وجود
دارد .همین.


اشنایدرلین :رونی از من پرسید
مارسیال کیست؟



یوونتوس ،هرنانس و لمینا را
به خدمت گرفت
باشگاه یوونتوس اعالم کرد که هرنانس و
ماریو ملینا را به خدمت گرفت.
بیانکونری که با جدایی آرتورو ویدال و
آندره آ پیرلو ،مصدومیت کلودیو مارکیزیو
و ناکامی در خرید جوبیان دراکسلر ،با
مشکالتی در خط میانی مواجه شده ،در
آخرین ساعاتدوشنبه شب ،این دو بازیکن
را به خدمت گرفت.
هرنانس که ق راردادی سه ساله با یوونتوس
امضا کرد ،با  11میلیون یورو راهی تورین

شده است .ضمن اینکه ب راساس عملکرد
او ،اینرت م یتواند  2میلیون یوروی دیگر به
جیب بزند .او در جنوری  ،2014باانتقالی 18
میلیون یورویی از التزیو به اینرت رفته بود.
ماریو ملینا نیز با انتقالی قرضی از املپیک
مارسی به یوونتوس پیوست .بیانکونری
ب رای به خدمت گرفنت او در فصل جدید .1
 5میلیون یورو به باشگاه ف رانسوی پرداخت
خواهد کرد و این شانس را خواهد داشتتا
ق رارداد او را در پایان فصل ،دایمی کنند.

مدت  60روزه پنجره نقل و انتقاالت
تابستانی در فصل  16/2015رسانجام به
پایان رسید.
داغترین و پر حاشی هترین اتفاق فوتبالی
که ذهن مخاطبان و هواداران باشگاهها را
به خود معطوف کرده بود رسانجام با پایان
مدت زمان اعتبار به پایان رسید.
فصل نقل و انتقاالت  16/2015فوتبال
دستخوش تغغی رات بزرگی ب رای باشگاه
بزرگ بود ،باشگاههای انگلیسی در این
میان پر کارترین باشگاههای این عرصه
بودند هر چند که ف رانسویها و آملان یها
و اسپانیای یها بیکار نبودند.
باشگاههای ف رانسوی بیشرتین خروج را بریا
بازیکنان خود ثبت کردند تا انگلیس یها
بیشرتین ورود را ب رای ثبت کنند،

ایتالیای یها با جذب بازیکنان نام آشنای پر
تجربه به لطف  ACمیالن و اینرت میالن و
یوونتوس توانستند در نقل و انتقاالت از
خود رد پایی به جا بگذارند.
در این میان تیم هایی بودند که ستارهها
یا اسطورههای خود را از دست دادند تا
در ذهن هواداران خود فصل تلخی را رقم
بزنند ،رئال مادرید شاید بهرتین بارزهی این
مسئله باشد ،کاسیاس و جدایی دراماتیکی
که فلورنتینو پرز سناریو نویس اصلی این
ماج را بود.
به هر حال فصل نقل و انتقاالت در کامل
هیجان و گامنه زن یهای متفاوت در
لحظ ههای آخر با انتقال نا متام دخیا به
پایان رسید تا لحظ ههای آخر این فصل نیز
با حواشی بسیار هم راه باشد.





دیماریا:
علت جدایی ام از یونایتد فانخال بود

نقل و انتقاالت فوتبال اروپا
به پایان رسید

مورگان اشنایدرلین ،هافبک منچسرتیوناتید عنوان کرد که
پس از تایید خرید آنتونی مارسیال ،وین رونی از او سوال
کرده که مارسیال کیست.
مارسیال دوشنبه شب به انگلیس سفر کرد تا انتقالش به
منچسرت با  80میلیون یورو را قطعی کند و انتظار م یرفت
که دیروز باشگاه یونایتد این انتقال را تایید کند .این در
حالیست که مارسیال تا به حال ب رای تیم ملی ف رانسه به
میدان نرفته و  50بازی ب رای موناکو در لیگ ف رانسه داشته
است.
اشنایدرلین در این رابطه گفت :راستش را بخواهید ،دیروز در
هواپیام ،رونی رساغ من آمد و از من پرسید مارسیال کیست
زی را رسان ههای انگلیس از او صحبت کرده بودند .به او گفتم
که مارسیال یک بازیکن با استعداد فوقالعاده است که
بازیهای بسیار خوبی ب رای موناکو در طول فصل اخیر انجام
داده است .به رونی گفتم که مارسیال تکنیکی و قدرتی است.
کمی شبیه به تیری آنری است.

مدافع برزیلی تیم فوتبال بایرنمونیخ،
باواریای یها را ترک کرد تا به نایب قهرمان
فصل گذشته بوندسلیگا ملحق شود.
تیم فوتبال وولفسبورگ ،دانته مدافع میانی
برزیلی تیم فوتبال بایرنمونیخ را با ق راردادی
سه ساله و رقمی که هنوز فاش نشده است
به خدمت گرفت.
دانته سه سال پیش از بورسیا مونش نگالدباخ
به بایرنمونیخ پیوست به هم راه این
تیم افتخاراتی همچون سه قهرمانی در
بوندسلیگا و یک قهرمانی در لیگ قهرمانان
اروپا کسب کرد اما او در این فصل جایی

در برنام ههایی پپ گواردیوال ،رسمربی
باواریای یها نداشت و به همین دلیل ترجیح
داده است که در ترکیب نایب قهرمان فصل
گذشته به دنبال فرصت بیشرتی ب رای حضور
در میادین باشد.
دانته یکی از دو خریدی است که تیم
فوتبال ولفسبورگ در روز پایانی بازار نقل و
انتقاالت به خدمت گرفته است .پیش از این
یولیان دراکسلر ،هافبک تیم فوتبال شالکه
با ق راردادی پنج ساله و رقمی نامشخص
به نایب قهرمان فصل گذشته بوندسلیگا
پیوست.



بارسلونا بدون ژاوی و پدرو ...
آردا توران و الكس ویدال تابستان امسال به
بارسا پیوستند ولی تا جنوری من یتوانند بازی
كنند و تیم نسبت به فصل پیش ضعی فتر
به نظر م یرسد.
پنجره نقل و انتقاالت امسال ب رای کاتاالنها
عجیب بوده است .نه تنها دو بازیکنی که
جذب کرده اند به دلیل محرومی تهای فیفا
اجازه بازی تا زمستان را ندارند ،بلکه دو تن
از محبوبترین بازیکنانشان هم جدا شدند.
بدین ترتیب آبی و اناریها م یبایست این
کمبود بازیکن را تا رشوع نیم فصل دوم ،با
بازیکنان جوانی که از آکادمی باشگاه آمده
اند مانند مونیر الحدادی و ساندرو رامیرس
پر کنند .آردا توران ،ملی پوش ترکی ،در
حالی از اتلتیکو مادرید به بارسا پیوست
که از بازیکنان کلیدی این تیم در کسب
قهرمانی اللیگا ،لیگ اروپا و جام حذفی
اسپانیا در چهارسال اخیر بود .او سال پیش
نیز هم راه با اتلتیکو به فینال لیگ قهرمانان
در لیسبون رسید .تکنیک ناب او  ۳۴میلیون
یورو ب رای بارسا آب خورد .لوییس انریکه روی
او حساب ویژهای باز کرده است چ را که این
فصل قصد دارد تاکتیک بازی را بیشرت به
سمت ضد حمله سوق دهد .الکس ویدال،
ستاره سویا در فصل پیش ،ب رای رقابت با
دنی آلوس در پست دفاع راست خریداری
شد .بازیکن برزیلی از هفت سال پیش که
به بارسا پیوست ،رقابت خاصی را در این
جایگاه حس نکرده است .به عالوه بارسلونا
 ۱۸میلیون یورو بابت الکس ویدال پرداخت
تا بتواند پس از جدایی پدرو به عنوان بال
راست نیز از او استفاده کند.
این دو خرید در مجموع  ۵۲میلیون یورو
ب رای بارسلونا متام شده است که ک مترین
میزان خرج آنها در پنج فصل گذشته است.
در قسمت فروش نیز ،الکس سانگ پس از
یک سال حضور قرضی در وستهام ،انتقال

خود را در آخرین روز نقل و انتقاالت قطعی
کرد .پدرو با  ۲۸میلیون یورو به چلسی
پیوست .او که ابتدا ق رار بود نیوکمپ را به
مقصد اولدت رافورد ترک کند ،در نهایت به
دلیل تعلل شیاطین رسخ ،رس از استمفورد
بریج درآورد .آداما ت رائوره با قیمت اولیه
 ۱۰میلیون یورو به استون ویال رفت.
ج رارد دلوفئو بعد از یک فصل نا امید
کننده در سویا با قیمت  ۶میلیون یورو به
اورتون پیوست و اب راهیم آفالی نیز مانند
ه متیم یهای سابق خود بویان کرکیچ و
مارک مونیسا بعد از متام شدن ق راردادشان با
بارسا به استوک سیتی پیوست.
اما این تابستان بازیکنان زیادی نیز به
صورت قرضی از بارسا رفتند .کریستین تیلو
که حضور قرضی خود در پورتو را متدید
کرد ،مارتین مونتویا یک فصل را به صورت
قرضی در اینرت سپری خواهد کرد و دنیس
سوارز هم به ویارئال رفت .بارسا چیزی از این
انتقال قرضی عایدش نخواهد شد ولی در
صورتی که عم لکرد او خوب باشد ،قادر به
بازگرداندنش به نیوکمپ خواهد بود .ولی
مه مترین بازیکنی که این تابستان از بارسا
رفت ،بدون شک کسی جز ژاوی نبوده است.
مهندس اسپانیایی ،قلب میانه زمین بارسا
و معامر فلسفه آنها بود .کاپیتان  ۳۵ساله
به السد قطر پیوست ،در حالی که حضورش
ه مچنان ب رای کاتاالنها مثمر مثر بود .این
خرید و فروشها ،حرکت تدریجی از سبک
بازی مالکیتی گواردیوال به بازی مستقی متر
و رسی عتر لوییس انریکه را نشان م یدهد.
هر چند که به نظر م یرسد با جدایی پدرو
و ژاوی بارسا از فصل پیش کمی ضعی فتر
شده است .به هر حال باید تا جنوری صرب
کرد و با ورود خریدهای جدید ،بارسلونا
چه عم لکردی را از خود به منایش خواهد
گذاشت.








خدمات فروش تکتهای داخلی و خارجی
اخذ ویزههای سیاحتی و زیارتی
تنظیم و ترتیب تورهای داخلی و خارجی
رزرویشن هوتل و موتر در سراسر دنیا
مشاورهی رایگان جهت اخذ ویزا و تکت طیاره
تنظیم و ترتیب وقت مصاحبه برای سفارت خانهها
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