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

اهمیت ثانوی صلحسازی و انساندوستی در مداخلهی بینالمللی

با آغاز مداخلهی نظامی به رهبری ایاالت متحدهی آمریکا در افغانستان در سال ،2001
جنگ و صلح دست در دست پیش میرفتند که با فعالیتهای موازی متمایز اما بههم
پیوسته ،از همدیگر قابل تفکیک بودند .تالشهای همزمان ،زیر چتر این کمپاین
دراماتیک ،برای نابود کردن القاعده و متحدانش و استقرار صلح و ثبات در افعانستان
صورت گرفتند .جنگ فعال علیه تروریسم به رهبری آمریکا جریان داشت که نیروهای
بینالمللی کمک به امنیت (آیساف) با حمایت و پشتیبانی سازمان ملل متحد در کشور
مستقر شدند .داشتن دو عملیات نظامی با مأموریت و سلسله مراتب فرماندهی متفاوت،
سبب اصطکاک جدی میان نیروهای تحت عنوان «حافظ صلح» و «مبارزه با تروریسم»
شد .این مداخله با چنین ویژگی نه تنها در شکست دادن «دشمن » که فراملی است و
قلمرو خاصی ندارد ،با چالشهای جدی مواجه شد ،بلکه منابع قابل توجهی را که باید
برای تحکیم صلح و ساختن نهادهای دولتی به مصرف میرسید...
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قلعههای سنگی ساختهاند .حصارهای بُتنی چیدهاند .پشت سیمهای خاردار قایم
شدهاند .در میان لشکری از تفنگداران ،خود را پنهان کردهاند .تمام ساحت
و سیاحت شهر را به گروگان گرفتهاند .ابتدا و انتهای یک خیابان را با برج و
بارو بستهاند .هنگام بیرون رفتن و برگشتن ،هنگامه برپا میکنند .خاک بر س ِر
جماعت ناظران میکوبند.
توفان تفرعن بر چشم
همسایگان میپاشند و
ِ
ِ
آواز هیشان بلندتر از کوه آسمایی است و کوکب هیشان پرشکوهتر از زیارت سخی.
عالم اسرار.
مالک مطلق قدرت اند و رکن رکین سیاست .هم قادر جبار اند و هم ِ
ر ِد پای حضور و نفوذشان را در تاریکترین و باریکترین جا میتوان نشانی کرد؛
اما سنگینی گامها و گستردگی سای هیشان بیشتر از هر جایی در محلهای حس
میگردد که زندگی میکنند .هربار که از کاخشان بیرون میآیند ،استخوانهای
آن محله به صدا درمیآیند .خیابان محله ،به زنجیر کشیده میشود .رفت و آمدها
تعطیل میگردد و زندگیها به تعلیق درمیآیند.
نامشان رهبر است .قوماندان است .وزیر است .رییس است و والی است و ...اصال
همهکاره و همیشه سواره هستند .حق ،یکسره با آنهاست .همهی زیباییها و
لذتها و ثروتها و کامرواییها زیبنده و گوارای وجودشان هست!
و چنین است که ...خیابانهای کابل نام ندارند .نامشان منزلی است که رهبر و وزیر
و قوماندان برآن اجالل نزول کردهاند .این خیابانها ،زندانی شکو ِه توفانی زورآوران
گروگان قصرهای فرعونی اند.
اند .اسی ِر نا ِم خداوندان سیاسی و
ِ
خیابانهای کابل از خود هویت ندارند؛ این هویت در طنین عرادههای قوماندانها
ی است که چشمها و
قایم شده است .حیثیتشان ،هیبت و وحشت کاروان تعقیبیا 
صداها را در نطفه خفه میکنند تا هر صبح و شام ،مقامی را به مبدا و مقصد برسانند.
پالک هم ندارند؛ پالک شان ،غرو ِر نام و شکو ِه عنوان رهبران است.
کوچههای کابل آسایش ندارند؛ آسایششان در هلهلهی تفنگدارانی پیچیده است
که نیمههای شب ،زمین را در بدرقهی «صاحبان»شان به لرزه درمیآورند.
قیامت
خیابانهای کابل آرامش ندارند؛ آرامششان در ازدحام قصرها و قلعهها و
ِ
ولیان دین و دنیا و دالر و داعیان قدرت و قیامت
نامهای درشت و قیافههای زمخت ِ
گم شده است.
جان سر به کف تا رییس آرام
خیابانهای کابل محصور اند ،در حصار مردان سخت ِ
بخوابد ،رهبر بیاساید ،وزیر در امان بماند ،قوماندان خمیازه بکشد و والی استراحت
کند.
خیابانهای کابل شبها از شدت دلتنگی ،نفس کم میآورند؛ چرا که هوایشان
را تنفس زورمندان آلوده کرده است .روزها جانشان به شِ ک َوه میآید؛ چرا که
نجرهای بیابانی به
طولشان را زنجیرهای بازرسی خفه کرده وعرضشان را ِر َ
ستوه آوردهاند.
کسی عاشق خیابانهای کابل نیست .این عشق ،زیر چرخ ِز ِرهها له میشود .خاک
سنگ قبرش را زیر بتونهای برج نگهبانی خرد میکنند.
بر جنازهاش میپاشند و ِ
خیابانهای کابل بیشمار نیستند .شمارهایشان را میتوان به تعداد قصرهای نجبا
گوش خیابان را ملک طلق خود
و نخبگان نشانی کرد .هر زورمن ِد نجیبی ،گوش تا ِ
ادامه در صفحه 5
ساخته است .هر نخبهی قدرتمندی...،
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رییس جمهور غنی و
وعدههای رنگباخته
 شهریار

وعدههای رییس جمهور و ضرباالجلهای مجلس به
حکومت برای معرفی اعضای کابینه یکی پی دیگری خاتمه
مییابند؛ اما هنوز هم از کابینه خبری نیست .آخرین وعدهی
رییس جمهور در این مورد در چهارشنبه هفتهی گذشته
خاتمه یافت و ضرباالجل مجلس نمایندگان به حکومت
یک روز قبل از آن خاتمه یافته بود .سخنگویان حکومت
پیش از این گفته بودند که روز شنبه (دیروز) کابینه معرفی
میشود؛ اما دیرو ِز مجلس نمایندگان نیز بدون معرفی کابینه
گذشت .در آخرین مورد ،رییس جمهور غنی روز گذشته به
رییس مجلس نمایندگان گفته است که تا روز دوشنبه کابینه
معرفی خواهد شد .رییس جمهور غنی ظاهرا دلیل این تأخیر
را در نظر گرفتن وحدت ملی خواند و گفت که در نظر گرفتن
وحدت ملی در تشکیل کابینه ،در عمل کار دشواری است.
وی از سناتوران خواست که برای معرفی کابینه کمی بیشتر
حوصله کنند و از سوی دیگر ،بر فشارهایشان بر حکومت
ادامه بدهند.
هرچند رییس جمهور غنی تأمین وحدت ملی در تشکیل
کابینه را دلیل تأخیر در این امر خوانده؛ اما واضح است که
تمام ماجرا این نیست .کشمکشهای سیاسی درونتیمی بر
سر تقسیم قدرت و بازیهای کوچک در درون هردو تیم
انتخاباتی ،دلیل واقعی در این امر است .رییس جمهور و
رییس اجرایی باید چند کرسی معدود سهمیههایشان را
به شماری از شخصیتها و جریانهای سیاسی آزمند و
فزونطلب در تیمهای سیاسیشان تقسیم کنند و به نحوی
قناعت تمام آنها را بهدست آورند .این امر برای هردو رهبر
حکومت وحدت ملی دشوار است.
وحدت ملی و مشارکت عادالنهی اقوام در ساختار حکومت
همیشه صرفا به عنوان یک شعار اعالنی بوده و سردمداران
سیاسی کشور نه در حکومت قبلی و نه اکنون به این اصل
واقعا معتقد نیستند .اگر ترجیحات سیاسی و شخصی رییس
جمهور و کشمکشهای سیاسی درونتیمی را به کنار
بگذاریم ،مشارکت همگانی و وحدت ملی بهراحتی تأمین
میشود و حکومت هیچگاه با چنین بنبستی مواجه نمیشود.
رییس جمهور غنی در سخنرانی دیروزش در مجلس سنا
وعدههای کالن دیگری نیز داد .او از عزم قاطعش در مبارزه
با فساد اداری سخن گفت و وعده داد که وزیران در طول
هر شش ماه به مجلس نمایندگان گزارش کاریشان را ارائه
خواهند کرد و اگر کارکردشان مورد قبول واقع نشود ،از وظیفه
سبکدوش خواهند شد .همچنان او در این سخنرانی خود
از برنامههای کالن توسعهای ،بهبود تسهیالت ترانزیتی،
توسعهی تجارت با کشورهای جهان و پاسخگویی حکومت
به قوهی مجریه سخن گفت و تأکید کرد که به هرسه قوه به
چشم برابر مینگرد.
چنین وعدههایی در روزهای کمپاین دلگرمکننده و در
روزهای نخست ریاست جمهوری محمد اشرف غنی
امیدوارکننده مینمودند؛ اما اکنون این شعارها کمی رنگ
باخته و مردم کمتر به آن اعتنا میکنند .رییس جمهور غنی
در صد روز نخست حکومتش نشان داد که آن قاطعیتی که در
حرف و سخن دارد ،در عمل ندارد و بسیاری از وعدههای وی
بهزودی فراموش میشوند .او در صد روز نخست کاریاش
از مجموع بیش از صد وعده که در زمان کمپاین و سه ماه
نخست کارش به مردم داده بود ،تنها چهار مورد را عملی کرد
و نزدیک دوسوم آنبه فراموشی سپرده شدند .از اینرو ،این
وعدههای رییس جمهور غنی نیز زیاد چنگی به دل نمیزنند
و مردم به آن امیدوار نیستند.
رییس جمهور غنی نشان داده که در گفتار ،برنامههای ابتکاری
خوشآیند و محاسبهشدهی زیادی دارد؛ اما برای تحقق
آنها یا ارادهی کافی ندارد یا هم در عملی ساختن آنها با
محدودیت کاری و اجرایی مواجه میباشد .اکنون رییس
جمهور غنی در ذهن مردم افغانستان به عنوان یک رییس
جمهور پرحرف و کمعمل نقش بسته و وعدهخالفیهای وی
در خصوص کابینه و موارد دیگر ،همهروزه اعتماد مردم را
کاهش میدهند.

رییس جمهور:



تأمین وحدت ملی در عمل ،دشوار است

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور دیروز در مراسم تحلیف سناتوران
جدید در مجلس سنا گفت که مسایل مهم
کشور باید از راه سیاسی حل شوند و از راه
تفنگ و زور قابل حل نیست .او در ادامه افزود
که تأمین وحدت در حرف ساده ،اما در عمل
کار دشواری است .به گفتهی او ،حل این
مشکل حوصله و توجه زیاد میخواهد.
رییس جمهور در بخش دیگر سخنانش گفت که
وزیران جدید در هر شش ما به وی و مجلس
نمایندگان گزارش کاریشان را ارائه میکنند:

«پس از این ،وزیران کابینه هر شش ماه یکبار
به مجلس نمایندگان گزارش میدهند و اگر
کارهایشان موفق نبودند ،نمایندگان مردم حق
سلب صالحیت آنان را دارند».
او از اعضای مجلس سنا خواست که در معرفی
کابینه حوصله کنند و نامزدوزیران را بهزودی
به مجلس نمایندگان معرفی میکند .رییس
جمهور افزود ،اعضای مجلس سنا همزمان
با شکیبایی ،فشارهای خود را بر دولت برای
معرفی کابینه حفظ کنند .مجلس سنا 102
عضو دارد و اعضای آن از سه طریق به این

مجلس میآیند.
دوسوم آن به اساس انتخابات شوراهای والیتی
برای یک دورهی پنج ساله انتخاب میشوند.
یکسوم سناتوران برای پنج سال از سوی
رییس جمهور انتخاب میشوند .سناتوران جدید
در انتخابات اخیر شوراهای والیتی که در هر
والیت بلندترین رای را داشتند ،دیروز پس از
مراسم تحلیف به مجلس سنا راه یافتند.
رییس جمهور از اعضای مجلس سنا خواست
که خواستهای مردم را به گونهی منظم دنبال
کنند .رییس جمهور افزود که افغانستان پس

از این «مسایل عمدهی خود را از راه سیاست
حل میکند ،نه از راه تفنگ و زور» .او تأکید
کرد که مردم از دولتمردان انتظار وحدت فکر
و عمل دارند و چشم آنان به ایجاد اصالحات
گسترده دوخته شده است.
اشرف غنی گفت که به استقالل قوای سه
گانهی کشور باور دارد و احترام به نمایندگان
شورای ملی در اولویت کارهایش قرار دارد.
رییس جمهور در ادامه تأکید کرد که در سه ماه
گذشته کشورهای منطقه را در مورد «آیندهی
روشن افغانستان» به اجماع آورده است.

رییس مجلس :کابینهی جدید فردا معرفی میشود

اطالعات روز :عبدالرووف ابراهیمی ،رییس
مجلس دیروز در موجی از انتقادهای اعضای
این مجلس در مورد تأخیر معرفی کابینه گفت
که رییس جمهور وعده داده که کابینه را به روز
دوشنبه هفتهی روان معرفی کند .او افزود ،اشرف
غنی در دیدار با وی گفت ،کار روی معرفی کابینه
امروز پایان مییابد و نامزدوزیران به روز دوشنبه
معرفی میشوند.
در همین حال ،شماری از اعضای مجلس با آنکه
خواستار معرفی کابینه در هفتهی روان شدند؛ اما
گفتند که از یک والیت نباید دو یا سه نامزدوزیر
برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شود.
محمد موسی جناب ،عضو مجلس گفت که اگر

از یک والیت دو نامزدوزیر به مجلس نمایندگان
برای دریافت رای اعتماد معرفی شود ،به آنها رای
اعتماد نمیدهیم.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که چند روز
پیش عبدالعلی محمدی ،مشاور حقوقی رییس
جمهور گفته بود که رییس اجرایی از یک دره
سه نامزدوزیر معرفی کرده است؛ در حالی که از
سه والیت هیچ نامزدوزیری وجود ندارد .اما این
اظهارات از سوی آصف آشنا ،معاون سخنگوی
ریاست اجرایی رد شده بود.
در جریان چند روز گذشته گزارشهای ضد و
نقیص در مورد کابینهی جدید به نشر میرسند.
به روز دوشنبه هفتهی روان بیبیسی به نقل

از یک منبع گزارش داد که اشرف غنی ،رییس
جمهور افغانستان در کابینهی جدید برای طالبان
به منظور دست کشیدن آنان از جنگ ،سه وزارت و
سه والیت را پیشنهاد کرده است.
اما این اظهارات از سوی سخنگوی رییس جمهور
رد شد و گفت که به طالبان وزارت پیشنهاد نشده
است .این خبر در حالی نشر شد که با گذشت
بیش از  100روز از تشکیل حکومت وحدت ملی،
کابینهی آن معرفی نشده است .رییس جمهور در
وعده
این مدت سه بار برای معرفی به مردم وقت و 
داد؛ اما با پایان آن کابینه معرفی نشد.
تأخیر در معرفی کابینه موجب سرگردانی شهروندان
شده و مشکالتی را برای زندگی آنان بهوجود آورده

است .یکی از عوامل افزایش ناامنی ،قیمت مواد
خوراکی و سوختی ،تأخیر معرفی کابینهی جدید
عنوان میشود .اکنون تمام وزارتها ،ریاستهای
کلیدی و اکثر والیتها توسط سرپرستان اداره
میشوند که به گفتهی شهروندان ،آنان احساس
مسئولیت نمیکنند.
اما رییس جمهور کشور دیروز در مراسم سوگند
وفاداری سناتوران جدید در مجلس سنا گفت که
در آیندهی نزدیک کابینه معرفی و به انتظار مردم
پایان داده میشود .اشرف غنی تأکید کرد که
حوصلهمندی در معرفی کابینه نتیجهی خوب داده
و انشااهلل نامزدوزیران شایسته به مجلس معرفی
میشوند.

تالش نورستانی و سعادت برای جلوگیری از اصالح نظام انتخاباتی

اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس
نمایندگان دیروز اعالم کردهاند که احمد
یوسف نورستانی ،رییس کمیسیون مستقل
انتخابات و عبدالستار سعادت ،رییس کمیسیون
مستقل شکایتهای انتخاباتی برای جلوگیری
از تعدیل قانون تشکیل و صالحیتهای این
دو کمیسیون انتخاباتی تالش میکنند.
عبدالرووف انعامی ،عضو کمیسیون عدلی و
قضایی مجلس نمایندگان دیروز به بخدی
گفته است که نورستانی و سعادت ،به برخی
از اعضای مجلس نمایندگان وعده دادهاند:
اگر مانع تعدیالت در قانون تشکیل و
صالحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی شوند،
در انتخابات پارلمانی سال آینده ،آنان را برنده

اعالم خواهند کرد.
او میگوید که هم اکنون رییسان
کمیسیونهای انتخاباتی در این زمینه با برخی
از نمایندگان مجلس تماس دارند .اما این عضو
مجلس از افشای نام نمایندگان خودداری
کرده است .او گفته است که اگر رییسان
کنونی کمیسیونهای انتخاباتی به کارشان
ادامه دهند ،مردم در انتخابات پارلمانی آینده
اشتراک نخواهند کرد.
او از همکارانش خواسته است که مانع
دسیسهی رییسان کمیسیونهای انتخاباتی
شوند و نگذارند شماری از نمایندگان
وابسته به آنان ،مانع تعدیل قانون تشکیل و
صالحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی شوند.

بحث روی تعدیل قانون تشکیل ،وظایف و
صالحیتهای کمیسیون انتخاباتی از چندی
بدینسو داغ است.
اعضای مجلس نمایندگان خواستار تعدیل
برخی از مادههای این قانون اند؛ اما رییس
کمیسیون مستقل انتخابات چندی پیش در
نشستی در کابل گفت که مطابق مادهی ١٠٩
قانون اساسى ،اعضای مجلس نمایندگان در
سال آخر دور تقنینی ،قانون تشکیل ،وظایف
و صالحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی را
تعدیل نمیتوانند.
نورستانی افزود که هرنوع تغییرات و اصالحات
در نظام انتخاباتى ،باید از مجرای قانونی انجام
شود و در غیر آن ،تغییرات مشروعیت ندارند.

اما او افزود که قانون تشکیل ،وظایف و
صالحیتهای کمیسیونهای انتخابات نیاز به
تغییرات دارد ،ولی طرح تعدیل آن باید از سوی
کمیسیون انتخابات پیشنهاد شود.
اما قاضی احمد حنیفی ،عضو مجلس
دیروز گفت که مطابق قانون اساسی،
مجلس صالحیت تعدیل قانون تشکیل و
صالحیتهای کمیسیونها را دارد .پس از
تشکیل حکومت وحدت ملی ،اشرف غنی و
عبداهلل گفتند ،اصالحات در نظام انتخاباتی را
در اولویت کاریشان قرار میدهند؛ اما هنوز
در این زمینه گام عملی برنداشتهاند .قرار است
انتخابات پارلمانی در ماه ثور سال آینده برگزار
شود.

یک فرمانده پولیس در شمال کشور کشته شد

اطالعات روز :فرمانده پولیس ولسوالی
سانچارک والیت سرپل دیروز در حملهی
مردان مسلح کشته شده است .عبدالجبار
حقبین ،سرپرست این والیت به رسانهها
گفته است که موتر حامل حکیم بیگ ،فرمانده
پولیس ولسوالی سانچارک این والیت هنگام
حرکت مورد هدف مسلحانه قرار گرفته است.
او بیشتر از این جزئیات نداده است؛ اما برخی
از رسانهها به نقل از منابع گزارش دادهاند که
موتر حامل فرمانده پولیس ولسوالی سانچارک

در مربوطات این ولسوالی با کمین طالبان
برابر شده است .در گزارشها آمده است که در
این رویداد دو تن دیگر زخمی شده و در حال
حاضر در شفاخانه بستری هستند.
فرمانده پولیس ولسوالی سانچارک در حال
برگشت از والیت بلخاب به محل کارش بود
و در مسیره راه کشته شده است .سرپل در
شمال کشور از والیتهای ناامن است که
گروه طالبان و تروریستان ازبکستانی در مرکز
و برخی از مناطق ولسوالیهای این والیت

فعالیت دارند.

قتل یک قاضی
از سوی دیگر ،دیروز افراد مسلح ناشناس
قاضی دادگاهی را در والیت ننگرهار در شرق
کشور به ضرب گلوله به قتل رساندهاند .احمد
ضیا عبدالزی ،سخنگوی والی ننگرهار گفته
است که این قاضی عبدالمتین نام داشت و
ب شهر
موتر حاملش در مقابل خانهاش در جنو 
جاللآباد مورد حملهی مهاجمان مسلح قرار

گرفته است.
هنوز انگیزهی این قتل روشن نشده است .این
دومین رویداد مشابه در یک هفتهی گذشته
در والیت ننگرهار است .چهار روز پیش
یک قاضی دادگاه در شهر جاللآباد بر اثر
انفجار ماین جاسازی شده در موترتش کشته
شد .ننگرهار در شرق کشور با پاکستان مرز
مشترک دارد که طالبان داخلی و پاکستانی
در مرکز و برخی از ولسوالیهای این والیت
فعالیت دارند.

 15تن به اتهام قتل و دزدی بازداشت شدند

اطالعات روز :وزارت امور داخلهی کشور
اعالم کرد که در مدت  24ساعت گذشته،
 15تن به اتهام دست داشتن در قتل ،دزدی،
مجروح کردن افراد و فروشهای غیرقانونی از
نقاط مختلف کابل و غزنی بازداشت شدهاند.
 14تن این افراد از شهر و ولسوالیهای کابل
و یک تن دیگر آنان از مرکز والیت غزنی به
اتهام قتل بازداشت شدهاند.
در خبرنامهی ارسالی دفتر رسانههای وزارت
امور داخلهی کشور به روزنامهی اطالعات روز
آمده است که این افراد در نتیجهی تالشهای
منسوبان ریاست مبارزه با جرایم جنایی این
وزارت بازداشت شدهاند .بر اساس این خبرنامه،
تمام این افراد در حال حاضر تحث پیگرد
قانونی قرار دارند.

 14تن این افراد از کابل به اتهامهای مجروح
کردن افراد ،دزدی پول نقد از بانک و کریدت
کارتهای موبایل ،دزدی  13حلقه تایر موتر،
فروش غیرقانونی 147سیم کارت ،دزدی 342
خریطه سمنت و دزدی یک عراده موترسایکل
از شهر و برخی از ولسوالیهای کابل بازاشت
شدهاند.
قتل ،اختطاف ،دزدی و فعالیتهای غیرقانونی
در کابل و والیتهای کشور از سوی
گروههای مسلح غیرمسئول ،یک مشکل
عمده عنوان میشود .پیشتر رحمتاهلل
نبیل ،سرپرست ریاست امنیت ملی کشور در
ی مقامهای نهادهای امنیتی
نشست استجواب 
در مجلس نمایندگان از فعالیت بیش از 100
گروه مسلح غیرمسئول صرف در کابل خبر

داد .شماری از شهروندان از موجودیت چنین
گروهها در کابل و والیتهای کشور نگران اند
و ازحکومت جدید خواستهاند که برای از بین
بردن گروه مسلح غیرمسئول ،بهزودی اقدام
عملی کند .یکی از عوامل افزایش ناامنی نیز
همین موجودیت گروههای مسلح غیرمسئول
در کشور خوانده شده است.
با این حال ،در خبرنامهی وزارت داخله آمده
است که نیروهای پولیس مبارزه با جرایم
جنایی این وزارت ،هرگونه جرایم جنایی و
جرایم سازمان یافته را بهصورت دقیق تحت
پیگرد قرار میدهند .بر اساس این خبرنامه،
وزارت امور داخله نگرانیهای شهروندان را در
این زمینه در آینده از بین میبرد.
وزارت امور داخله به مردم اطمینان داده است

که زمینهی امن زندگی برای شهروندان را
تأمین میکند ،تا آنان به گونهی عادی در
فضای امن به کاروبار زندگیشان ادامه دهند.
این در حالی است که شماری از اعضای
مجلس همواره گفتهاند که در سالهای
گذشته شماری از افراد بازداشت شده به اتهام
جرایم جنایی در بدل پول رها شدهاند.
آنان یکی از عوامل از بین نرفتن دزدی،
اختطاف و فعالیتهای غیرقانونی را کمکاری
دولت و عدم تطبیق درست قانون بر عامالن
آنعنوان کردهاند .فعاالن مدنی و شهروندان
از حکومت جدید تقاضا دارند که در این زمینه
اقدامهای الزم و جدی را روی دست گیرد ،تا
در آینده شهروندان از جرم و جنایت در امان
باشند.

جنگ علیه تروریسم:
اهمیت ثانوی صلحسازی و انساندوستی
در مداخلهی بینالمللی


هادی معرفت

بخش اول
با آغاز مداخلهی نظامی به رهبری ایاالت متحدهی آمریکا در
افغانستان در سال  ،2001جنگ و صلح دست در دست پیش
میرفتند که با فعالیتهای موازی متمایز اما بههم پیوسته،
از همدیگر قابل تفکیک بودند .تالشهای همزمان ،زیر چتر
این کمپاین دراماتیک ،برای نابود کردن القاعده و متحدانش
و استقرار صلح و ثبات در افعانستان صورت گرفتند .جنگ
فعال علیه تروریسم به رهبری آمریکا جریان داشت که
نیروهای بینالمللی کمک به امنیت (آیساف) با حمایت و
پشتیبانی سازمان ملل متحد در کشور مستقر شدند .داشتن
دو عملیات نظامی با مأموریت و سلسله مراتب فرماندهی
متفاوت ،سبب اصطکاک جدی میان نیروهای تحت عنوان
«حافظ صلح» و «مبارزه با تروریسم» شد .این مداخله با
چنین ویژگی نه تنها در شکست دادن «دشمن » که فراملی
است و قلمرو خاصی ندارد ،با چالشهای جدی مواجه شد،
بلکه منابع قابل توجهی را که باید برای تحکیم صلح و
ساختن نهادهای دولتی به مصرف میرسی د نیز به هدر داد و
در نتیجه مدیریت کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان
را پیچیدهتر ساخت.
ش بزرگی از مأموریت
در پایان سال گذشتهی میالدی ،بخ 
نیروهای بینالمللی رسم ًا در افغانستان پایان یافت .مأموریتی
که در مبارزه با تروریسم با پرسشهای جدی مواجه است ،آیا
کامیابی دست یافته است؟ این

در تحقق اهداف دیگرش به
مقاله به بررسی رابطهها میان سه متغیر -مبارزه با تروریسم،
صلحسازی و کمکهای بشردوستانه– در بستر افعانستان در
چهارچوب مداخلهی نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان
میپرداز د و نتیجهگیری میکند که صلحسازی و کمکهای
بشردوستانه ،قربانی جنگ با تروریسم شده است.
گفتمانهای دوگانه اما زیانبار انساندوستی و
جنگ عیله تروریسم
در سراسر دههی  1990میالدی ،گفتمان مداخلهی
بشردوستانهی بینالمللی بهطور گسترده با ایدهی صلح
لیبرال در ارتباط بود .موار د زیاد ،از جمله تالش برای
حفاظت از حقوق بشر ،بازسازی نهادهای دولتی و ترویج
مشارکت سیاسی در جریان جنگ و پس از جنگ ،عوامل
کلیدی مداخلهی بشردوستانهی بینالمللی در کشورهای
مانند بوسنی ،یوگسالوی سابق و سومالی بودند .رابطه
میان مداخلهی بشردوستانه و دموکراتیزاسیون و همینطور
توسعه ،خیلی صریح و روشن در پالیسیها و ادبیات آکادمیک
انعکاس یافته است( .هیدرشو .)2008 ،مداخلهی بینالمللی
در کشورهای مذکور دارای صرفا جنبهی انساندوستانه بود
و ربطی به منافع امینت ملی کشورهای مداخلهگر نداشت.
اما با آغاز «جنگ علیه تروریسم» ،مداخلهی بشردوستانهی
بینالمللی ،بهشمول مداخلهی نظامی بینالمللی به لحاظ
پهنه و ماهیت گستردهتر شد( .ایوب و کووو .)2008 ،با
تغییر شرایط و سیاست بینالملل پس از یازدهم سپتامبر،
مداخله نظامی در افغانستان و تالشهای بعدی برای ایجاد
صلح و نظم در این کشور ،تغییر قابل تشخیص و اشکاری
را در عمل مداخله نظامی به وجود آورد )کوتی.)2003 ،
برخالف مداخالت نظامی پیش از این ،مداخلهی نظامی
ایاالت متحدهی آمریکا در افغانستان نه بهخاطر نگرانیهای
بشردوستانه ،بلکه بهخاطر منافع ملی ایاالت متحدهی آمریکا
در راستای ریشهکن کردن القاعده و وابستگان آن در پاسخ
به حمالت در نیویورک در سال  2001صورت گرفت (ایوب
و کووو .)2008 ،اگرچه مداخلهی نظامی آمریکا بر مبنای
دفاع از خود صورت گرفت؛ اما این مداخله بهسرعت به یک
سلسله اقدامات صلحسازی و دولتسازی منجر شد که کمتر
از دغدغههای بشردوستانه سرچشمه میگرفت .بیشتر این
تالشها برای اطمینان یافتن از اینکه افغانستان دوباره
«بهشت امن» برای تروریسم بینالمللی و یک منبع ناامنی
برای ایاالت متحده و متحدان آن قرار نمیگیرد ،صورت
گرفتند (کوتی .)2003 ،ترکیب متناقض چنین مداخلهی
نظامی به عنوان یک عمل دفاع از خود ،با مداخلهی
بینالمللی بشردوستانه در افغانستان و پس از آن بهطور
گستردهتر در عراق ،مشکالت جدیای را برای گفتمان
انساندوستی و استفادهی مشروع از قدرت خلق کرد (ایوب و
کووو .)2008 ،به لحاظ نظری ،سیاست ایاالت متحده پس از
یازدهم سپتامبر ،تفسیر تازه از حق دفاع از خود را نشان داد و
مرحلهی جدیدی را در تکامل مداخلهی نظامی بینالمللی باز
کرد .اما در عمل این مداخله منجر شد به برنامههای متضاد و
اساسا ناسازگار با بازیگرانی که میان جنگ با ترور ،آرمانهای
انساندوستانه و دولتسازی در افغانستان سرگردان بودند.
این تحول نامیمون مشحون از تناقضات در شکست دادن
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وای از خران لجوج!

چشمانداز جنگ و صلح افغانستان پساطالبان بهصورت تصادفی شکل نگرفت.
تعدادی از اقدامات ،از جمله مداخلهی نظامی به رهبری ایاالت متحدهی آمریکا
و تصامیمی مانند موافقتنامهی بن ،چنین چشمانداز تأسفبار و ناامیدکنندهی
کنونی را رقم زدند .در اواخر سال  2001وقتی مشخص شد که رژیم طالبان
در حال فروپاشی است و مداخلهی نظامی بینالمللی باید به هدف اصلیاش-
شکست القاعده ومتحدان آن -نایل آید ،ایجاد یک دولت قوی به یک بحث
محوری در افغانستان پساطالبان تبدیل شد .زیر چتر سازمان ملل متحد و فشار
فزایندهی ایاالت متحدهی آمریکا ،چهار گروه سیاسی-نظامی افغانی -ائتالف
شمال ،گروه رم به نمایندگی از ظاهر شاه ،جبههی پشاور که در پاکستان مستقر
بود و گروهی که در قبرس مستقر بود و از طرف ایران حمایت میشد -در پنجم
دسامبر  2001در بن آلمان گردهم آمدند تا روی دولت آیندهی افغانستان بحث و
توافق بکنند( .کوتی.)2003 ،
دشمن ،تحکیم صلح ،ساختن نهادهای دولتی و مدیریت
کمکهای بشردوستانه است.
اهمیت ثانوی صلحسازی و دولتسازی نسبت به
جنگ علیه تروریسم
چشمانداز جنگ و صلح افغانستان پساطالبان بهصورت
تصادفی شکل نگرفت .تعدادی از اقدامات ،از جمله مداخلهی
نظامی به رهبری ایاالت متحدهی آمریکا و تصامیمی مانند
موافقتنامهی بن ،چنین چشمانداز تأسفبار و ناامیدکنندهی
کنونی را رقم زدند .در اواخر سال  2001وقتی مشخص شد
که رژیم طالبان در حال فروپاشی است و مداخلهی نظامی
بینالمللی باید به هدف اصلیاش -شکست القاعده ومتحدان
آن -نایل آید ،ایجاد یک دولت قوی به یک بحث محوری
در افغانستان پساطالبان تبدیل شد .زیر چتر سازمان ملل
متحد و فشار فزایندهی ایاالت متحدهی آمریکا ،چهار گروه
سیاسی-نظامی افغانی -ائتالف شمال ،گروه رم به نمایندگی
از ظاهر شاه ،جبههی پشاور که در پاکستان مستقر بود و
گروهی که در قبرس مستقر بود و از طرف ایران حمایت
میشد -در پنجم دسامبر  2001در بن آلمان گردهم آمدند
تا روی دولت آیندهی افغانستان بحث و توافق بکنند( .کوتی،
 .)2003اولویت آمریکا ،یعنی جنگ با تروریسم ،نه تنها تأثیر
قابل توجهی بر پارامترهای موافقتنامهی بن گذاشت ،بلکه
معماری سیاسی و امنیتی افغانستان پساطالبان را نیز بهشدت
تحت تأثیر قرار داد( .گوتهند و سیدرا .)2010 ،صلح خوب
و پایدار آن است که ابهام قدرت -که هم علت ریشهای
و هم محصول منازعه است -را باید در نظر بگیرد .با در
نظرداشت چنین معیاری ،موافقتنامهی بن صلح میان
گروههای متخاصم نه ،بلکه آرایش خارجیمحوری بود
میان گروههایی که منافع سیاسی و امنیتیشان با کمپاین
جهانی آمریکا علیه تروریسم هماهنگ شده بود .بنابراین،
موافقتنامهی بن نه در رسیدگی به علل اصلی منازعه موفق
بود و نه هم توانست روابط قدرت در درون کشور را به شکل
درست منعکس کند .همینطور ،در حل پرسشهای مربوط
به نقض حقوق بشر و بیعدالتیهای گذشته موفق نبود.
ناکامی در پرداختن به سوالهای مربوط به نقض حقوق
بشر و بیعدالتیهای گذشته و طرح راهحلهای مؤثر برای
قربانیان جنگ ،مشروعیت نظام سیاسی و اجتماعی افغانستان
پس از جنگ را بهطور جدی تضعیف کرد( .همان) .بسیاری
از جناحهایی که موافقتنامهی بن را امضا و پستهای مهم
قدرت را اشغال کردند ،متهم به نقض حقوق بشر ،از جمله
جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بودند( .دیدهبان حقوق
بشر .)2005 ،از اینرو ،بخش قابل توجهی از مردم افغانستان
آرایش سیاسی پس از جنگ را تالشی برای پیکربندی
دوبارهی ساختار قدرت داخلی برای تأمین منافع خارجیها و
متحدان محدود افغانشان تلقی و تفسیر کردند .با وجود این

نگرانیهای مشروع ،توافقنامهی بن با تمرکز بر دو هدف
کالن میان افغانها و ذینفعان بینالمللی منعقد و اجرایی
شد .هدف اول بر ثبات در کوتاهمدت متمرکز بود و هدف
دوم بر ویژگیهای فنی دولتسازی (ایوب و کووو.)2008 ،
این دو هدف ،بهویژه در شرایطی که مصلحتهای سیاسی
ضروری پنداشته میشدند ،لزوما مکمل همدیگر نبودند و
چالشهای سیاسی ،اجتماعی و امنیتی افغانستان را نیز
واقعبینانه محاسبه نکرده بودند.
برای رفع مشکل امنیتی و سیاسی ،امضاکنندگان
موافقتنامهی بن از شورای امنیت سازمان ملل متحد
خواستند ،نیروهای بینالمللی حافظ صلح به این کشور
اعزام کند تا در تأمین امنیت پایتخت و مناطق اطراف آن
کمک و همکاری کنند .با توجه به سابقهی طوالنی مقاومت
افغانها در برابر اشغالگران خارجی و خطر ادامهی درگیری
میان گروههای مختلف ،جامعهی بینالمللی به اجماعی دست
نیافتند که تعداد بیشتر نیروهای حافظ صلح را به افغانستان
بفرستند ،یا سازمان ملل متحد خود ادارهی افغانستان را
برای مدتی بهدست بگیرد .در عوض ،جامعهی بینالمللی
و سازمان ملل متحد بر رویکرد «حضور خفیف» (Light
 )footprintبه توافق رسیدند و از استقرار نیروهای محدود
بینالمللی امنیت در افغانستان حمایت کردند .با استقرار
نیروهای بینالمللی کمک به امنیت (آیساف) ،دو نیروی
امنیتی بینالمللی با مأموریت و سلسله مراتب فرماندهی
متفاوت در کشور شروع به فعالیت کردند( .روبین و حمیدزاده،
 .)2007اگرچه هرازگاهی نگرانیهای بشردوستانه از جانب
یوناما و آیساف مطرح میشدند ،ولی در عمل گفتمان جنگ
علیه تروریسم بر همهچیز سایه انداخته بود .بهطور کلی،
حضور نیروهای بینالمللی کمک به امنیت میتوانست نقشی
در ایجاد ثبات بازی کند و ممکن بود یک تأثیر هشداردهنده
بر جنگساالران و مردم بگذارد( .گوتهند و سیدرا.)2010 ،
اما به دلیل اینکه نیروهای بینالمللی کمک به امنیت ابتدا
فقط در کابل و مناطق نزدیک آن محدود ماندند و منطق
جنگ با تروریسم همچنان غالب بود ،هردوی این نیروها
خیلی کم توانستند به وضعیت سیاسی ،ثبات ببخشند و امنیت
بهتری برای مردم افغانستان فراهم آورند .سیزده سال پس
از راهاندازی کمپاین ثباتسازی با چنین ویژگی ،صلح هنوز
هم گریزان است و دستنیافتنیتر از قبل به نظر میرسد .در
واقع سیاستگذاران ایاالت متحدهی آمریکا و کارشناسان
ارشد نظامیشان همراه با متحدان دستچین شدهی
افغانشان باید اولین کسانی باشند که برای این شکست
مفتضحانه پاسخگو قرار داده شوند؛ زیرا اینها بودند که
پیچیدگی منازعهی افعانستان را درست درک نکردند و اغلب
سیاستهای ضد و نقیض یا بهترین راهحل دومی را برای
پایان دادن به جنگ به تصویب رساندند و به اجرا گذاشتند.

ما آدمها در روند ترقی و تکامل و حتا در مسیر تاریخسازی خویش ،استفادهی
زیادی از خر بردهایم .اگر دلتان بد نمیشود ،همین روزها هم حسابی از این
موجود بیمدعا ،در کجا کجای زندگیمان که استفاده نمیکنیم .همین چند
روز پیش ،یکی از دوستان که تازه موتری را خریده بود و اگر غلو نکنم ،این
روزها موترش را حتا از خودش هم بیشتر دوست دارد ،در ترافیک کدام
چهارراه ،با خشم ترافیک مواجه میشود و ترافیک با چیزی (شاید چماقی)
بغل دروازهی او زده بود و روی دروازهاش خش انداخته بود .رفیق ما با دل
خون میگفت :چند سال مثل خر کار کردم ،زحمت کشیدم و پولم را قیران
باالی قیران جمع کردم تا موفق شدم یک موتر بخرم؛ اما یک ترافیک خر(!)
فقط که در بغل کدام سنگ بزند ،آمد و دروازهی موترم را به این روز دچار
کرد! این از ترافیک.
در مورد یکی از حوزههای امنیتی کابل :گویند که یکی از برادران مجرد
ما ،پلیت موترش گم میشود و یک شمارهی تیلفون برای دریافت آن ،زیر
برفپاککن موترش جاگذاری شده بوده .این برادر مجرد ما ،به شمارهی
مذکور زنگ میزند و جویای احوال میشود .طرف (دزد) به این برادر مجرد
ما عرض میکند که پلیت موترت پیش من است و اگر پانزده هزار افغانی
را آوردی ،پلیت را گیر میآوری ،وگرن ه دستت خالص تا هرجایی که زورت
میرسد! این برادر مجرد ما ،دزد محتر ِم پلیت را تهدید میکند که از دستت
به حوزه شکایت برده و دست از تعقیبت برنخواهم داشت .آقای دزد با متانت
خاصی که از شناخت مأموران حوزه بهدستش رسیده بود ،به برادر مجرد
ما میگوید که یا اهلل! بفرما! حوزه خر کیست؟ برو پیش خود وزیر داخله
شکایت کن! اگر زورت میرسد ،حتا میتوانی پیش رییس جمهور و هر خر
دیگری را که میشناسی ،برو شکایت کن! برادر مجرد ما میرود به حوزه
تا شکایت کند .یکی از مأموران حوزه که از قضا آشنای او هم است ،به او
توصیه میکند که برو کوشش کن مبلغ درخواستی او را کم کنی و پول بده
تا پلیت موترت را برگرداند .شکایت در حوزه فایده ندارد .این حوزه دو دروازه
دارد؛ یکی اینکه باالفرض اگر دزد محترم را شناسایی و دستگیر کنند ،از این
دروازه وارد میکنند و در حالیکه تو هنوز از حوزه بیرون نشدی ،میبینی که
دزد از طرف دیگر حوزه برآمده و به ریش تو قاهقاه میخندد! البته یک خوبی
در این آرایش کردنها و مزین کردنهای زبان ما با وجود مبارک خر ،این
است که هیچکدام ما نمیگوییم که تو بهخاطر فالن کارت یک خر لجوج
هستی! یا نمیگوییم فالنی وزیر یک خر لجوج است که هوای ما همیشه
تاریک است! یعنی خوب است که حداقل خر لجوج در تاریخ ما سهمی ندارد.
حتم ًا یادتان است که  99سال پیش ،یکی از رییس جمهوران ما ،یکی از
اهالی سخن بریتانیا را بچهی خر خطاب کرده بود و از قضا بعد از چند وقت،
رییس جمهور شد و ضرورت پیش آمد که به درگاه بچهی خر برود! اینها
جزو تاریخی اند که بهدست ما ساخته شده و خواهد شد!
به همین منوال ،یکی از بزرگان مسئلهفهم ما عرض داشته که کابینهی
حکومت وحدت ملی ،یک موتر دارد و این موتر ،در حال حرکت است.
ی که چشم یاری میکند و عقل قد میدهد ،کابینهی حکومت
اما تا جای 
ق دارد که خر آن لج کرده و قدم از قدم
وحدت ملی ،یک خرگادی لق و پ 
هم برنمیدارد! خدا هیچکسی را با خر لجوج مواجه نکند! دل آدم را بدتر
از موالنای زرد پاکستانی ،خون میکند .اگر این دعا را در سطح کشور
تعمیم بدهم ،میشود که خدا هیچ کشوری را با خران لجوج مواجه نکند!
هرقدر کاه نشانشان بدهی ،تخته تخته مزارع رشقه را به مشامشان برسانی،
بوجیهای جو و گندم را در سینمای چشمانشان به نمایش بگذاری ،قدم از
قدم برنخواهند داشت .همان جایی که لج کرده ،میخوابد! هرکاری بکنی ،از
جا تکان نمیخورد! از دمش بگیری ،زیر دمش آتش روشن کنی ،با لگد به
پهلوهایش بزنی ،خر از لجش فرونخواهد کاست ،مگر اینکه یک مدت را
باید صبر کنی تا او در مسیر نورمال خریت خویش قرار بگیرد! فکر نکنید این
حرفها را هوایی میگویم .پشت تمام این حرفها ،الگوی شوک کشورهای
غربی قرار دارد .الگوی شوک میرساند که حتا خران را میتوان با شوک
مواجه کر د و از مسیر خریتشان خارج کرد .فشارها و تکنیکهای شکنجه
که بهدست بزرگترین روانشناسان دنیا ساخته شدهاند ،نشان میدهند که
موجودات زنده ،در شرایط و حاالت مخصوص ،با کاست شخصیتی مواجه
انسان به

شده و مغزشان هنگ میکند .دقیق ًا در همچو وضعی است که
بازیچهای برای دیگران تبدیل میشود و حیوانات لج میکنند .البته میتوان
برای اینکه حتا خود خران هم نفع ببرند و آدمیزاد هم ضرر نکند ،این
طوری دعا نمود :خدایا! تو را به عظمت و جاللت که نه آدمهای ما را خر بساز
که تابلوی سفید نقاشی دیگران شوند و نه مغز خران ما را با شوک مواجه کن
که هنگ کرده و لج بکنند! آمین یا ربالعالمین!
در اخیر ،خبر خوشی برای شما عزیزان دارم .رییس جمهور باالخره فرصت
کرد که سناتوران انتخابی را به مجلس سنا معرفی کند و مراسم تحلیفشان
را بهجا بیاورد .در ضمن ،رییس جمهور از سناتوران خواسته که صبر کنند؛
چون معرفی کابینه زمان خواهد گرفت .البته رییس جمهور بهصورت ضمنی
گفته که شما هرقدر که دلتان است ،فشار وارد کنید؛ اما من کار خودم را
خواهم کرد!
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آمریکا در افغانستان:
پرچم پایین ،مشکالت پا برجا
الکساندر خرولنکو
منبع :ریانووستی

بنبستهای امنیتی در افغانستان ،ناامیدی به همراه آورد .ایاالت متحده و ناتو
نیروهایشان را به عقبنشینی فراخواندند و کشور را با همان مشکالت داخلی که
در سال  2001سبب حمله شدند ،تنها گذاشتند؛ از بسیاری جهات ،وضعیت وخیمتر
از گذشته است.
***
نتایج سری مأموریت
به تاریخ 28ام دسامبر ،خاموشانه پرچم ناتو پایین کشیده شد و بهجای آن پرچم
دیگر ،مأموریت غیرجنگی تحت نام «حمایت راهبردی» که به معنای کاهش ده
برابر تعداد نیروهای خارجی در افغانستان است ،بلند شد .در همین ارتباط ،جان
کمپبل ،فرمانده نیروهای بینالمللی کمک به امنیت (آیساف) با کالم عهد جدیدی،
خالصه کرد« :ما مردم افغانستان را از ترس و تاریکی نجات دادیم و برای آنها امید
به آینده را به ارمغان آوردیم]...[».
در واشنگتن باراک اوباما را بهخاطر پایان مأموریت جنگی ناتو در افغانستان ،نامزد
جایزهی صلح نوبل کردند -جنگی که  13سیزده سال به طول انجامید .طوالنیترین
جنگ در تاریخ آمریکا به پایان خود رسید؛ زیرا که عملیات در افغانستان ضربههای
قوی را بر بدنهی تروریسم بینالمللی وارد کرد.
نام بردن از نتایج این مأموریت طوالنی ،فاقد اعتبار است و در این مورد ،چی ز خاصی
گفته نمیشود .در طول سیزده سال در افغانستان ،در حدود سه هزار از نیروهای
بینالمللی جانشان را از دست دادند و بیش از  21هزار افراد ملکی نیز قربانی شدند.
ایاالت متحده ،باالتر از  700میلیارد دالر را صرف عملیات جنگی در افغانستان کرد.
جزئیات نتایج نیروهای جنگی در افغانستان را روزنامهی آمریکایی واشنگتن تایمز
نشر کرد.
تمام این تالشها اساس ًا به شکست طالبان و تغییر نرخ رشد مواد مخدر و جنگهای
داخلی ،منجر نشدند و رشد پدیدههای مذکور در هر زمان ،قابل حدس است .طالبان
خود نیز امید نداشتند که «از تاریکی» بیرون بیایند .شبکههای تروریسم بینالمللی
با حضور و حمایت از دولت اسالمی ،همین اکنون تا پشت دروازههای افغانستان
رسیدهاند.
در طول سیزده سال مأموریت ،پایههای اقتصادی در این کشور شکل نگرفته
است ،به جمعیت بیکاران افزوده میشود و سود بیشتر از طریق محصوالت کشت
خشخاش بوده است و به گفتهی وزارت امور خارجهی آمریکا ،تولید خشخاش به
مرحلهی باالیی خود رسیده است 90 .درصد تریاک دنیا در افغانستان تولید میشود.
[ ]...بنابراین ،نتایج سری جنگ طوالنی آمریکا در افغانستان عبارت از هر جومرج،
اختالل در روند صلح و امنیت بینالمللی از جمله آسیب به مالیاتدهندگان آمریکایی
و اروپای ی است.
آیندهی مبهم
مأموریت بینالمللی در افغانستان موفق به ایجاد یک سیستم پایدار دولتی نشد .عدم
ثبات سیاسی دلیل اصلی نگرانیهاست .جاگزین سیاسی حامد کرزی ،اشرف غنی،
پس از ادای سوگند تابهحال نیز موفق نشده استکابینهی دولت جدید را تشکیل
دهد .اختالفات گسترده میان رییس جمهور اشرف غنی و همکار سیاسی او ،عبداهلل
عبداهلل ،هنوز به قوت خود باقی اند .ادامهی اختالفات ،دستگاه دولت را فلج کرده و
اعتراضهای گستردهای را به بار آورده است.
آژانس توسعهی بینالمللی آمریکا با لحن انتقادی از سطح آموزش نظامی پیتر
تامسون ،سفیر سابق آمریکا در افغانستان یاد میکند و خاطرنشان میسازد که در
زمان او ،فساد به درجهی باالیی میان رهبران افغانستان شکل گرفت .گسترش
ایدهی استقاللیت مقامهای افغان بهطور ناخواسته روند اصالحات و شایستگی را از
مسیر درست خارج میسازد .این میتواند به معنای یک بحران بزرگ باشد.
در سال  ،2014تقریب ًا تمام عملیات نظامی علیه طالبان ،با حمایت سربازان ناتو
(پوشش هوایی) توسط نیروهای امنیتی افغانستان انجام شدند .در سال جاری ،نیروها
کاهش پیدا میکنند که این میتواند بر روحیهی نیروهای دولتی افغانستان ،تأثیر
منفی بگذارد .خالء قدرت فرصت را برای فعالیت بیشتر شبهنظامیان دولت اسالمی،
مهیا میسازد؛ آنگونه که در حوزهی مأموریت نظامی آمریکا در عراق اتفاق افتاد]...[.
ستاد کل فدراسیون روسیه ،از وخامت اوضاع در افغانستان خبر میدهد .احتما ًال در
سال جاری ،وضعیت در مرزهای تاجکستان ،ازبکستان و قرغیزستان بدتر خواهد شد.
بنابراین ،وخامت اوضاع در افغانستان ،امنیت کل منطقهی آسیای مرکزی را تهدید
میکند .به همین دلیل ،در بهار سال  ،2014شورای ناتو همکاری با روسیه بر سر
محافظت از پروژههای مشترک در افغانستان را مورد حمایت قرار داد.
روسیه بارها همکاریاش را با سازمان ملل و همهی ذینفعان در مورد بهبود وضعیت
افغانستا ن ابراز کرده است .با این حال ،صعود گراف حوادث اخیر نشان میدهد که در
برنامههای آمریکا و ناتو راهحل نهایی مسایل ،هنوز تعریف مشخصی ندارد .موضوع
برنامهی انتقال تجهیزات نظامی آمریکا از افغانستان به اوکراین ،آنهم در حالی که
افغانستان در وضعیت جنگی قرار دارد ،خود بسیاری از واقعیتها را برمال میسازد.
این در حالی است که قب ًال آمریکاییها به افغانستان وعده سپرده بودند که همهی
سالحهای آمریکایی را برای نیروهای افغان میگذارند تا این نیروها از آنها برای
مقابله با طالبان ،بهخصوص در والیتهای ناامن جنوبی ،استفاده نمایند .اما اکنون
دیده میشود که واشنگتن ،بهوضوح منافع کابل را نادیده گرفته است .اشرف غنی در
جریان دیدار با مقامهای آمریکایی که قرار است در ماه جنوری سال جاری صورت
گیرد ،در نظر دارد که برای دفاع از کشور ،از آمریکا اسلحه مطالبه کند.

رونق مرگبار بازار دوای جعلی در افغانستان

ب که بیش از ده هفته عمر
در اوایل ماه دسامبر ،دختر نجی 
نداشت ،بیمار شد و بهخاطر درد شکمش ،تا ناوقت شب گریه
کرد .روز بعد ،به نظر میرسید که به سینهاش صدمهای
رسیده باشد.نجیب او را به داکتر برد؛ داکتری که پرستامول
برای درمان درد ،فنوباربیتال برای تسکین و آرامبخشی و
انتیبیوتیک سیفکسیم برای کشتن باکتریاهای احتمالی به
این کودک تجویز کرد.
اما در جریان چند روز آینده ،صحت این کودک بدتر شد.
نجیب سی ساله گفت« :او سالم بود .انتظار نداشتیم که
این بیماری تا این اندازه بر او تأثیر بگذارد» .سالها قبل،
وقتی این خانواده در پاکستان زندگی میکرد ،دیگر کودکان
این خانواده که به بیماریهای مشابه مبتال میشدند ،با
مقدار اندکی پرستامول و انتیبیوتیک به شکل مؤثر تداوی
میشدند .شب چهارم این کودک از خوردن بازماند .نجیب
گفت ،وقتی از خواب بیدار شد« ،چشمانش در حالت عادی
نبودند» .نجیب کودکش را به شفاخانهی جاللآبا د در شرق
افغانستان برد؛ جایی که داکتران به او اکسیجن دادند .پس از
پنج دقیقه ،این کودک مرد .نجیب گفت که خانوادهاش کودک
را در همان روز دفن کرد .او دواها را مقصر میداند .وی گفت:
«شرکت تولید دوا و داکتران ادعا میکنند که این دوا باکیفیت
است؛ اما نتیجهای نداشت»« .اینجا ،در جاللآباد ،برای هیچ
بیماریای دوای باکیفیت وجود ندارد».
اعضای خانوادهی نجیب تنها افغانهایی نیستند که دواهای
با کیفیت پایین را در بدتر ساختن بیماریها مقصر میدانند.
دواهای غیرقانونی همهروزه از پاکستان به شرق افغانستان
سرازیر میشوند .خوشحال تسل ،مدیر منطقهای انجمن
داکتران و متخصصان پزشکی افغانستان که یک گروه
ی با کیفیت
جامعهی مدنی است ،گفت« :بازار پر از دواها 
پایین یا دواهای جعلی است».
نظر به گزارش اخیر کمیتهی مستقل مشترک نظارت و
ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری ،دیدهبانی که توسط جامعهی
جهانی و حکومت افغانستان تشکیل شد ،نیمی از دواهای
وارداتی افغانستان قاچاق میشوند و کیفیت آنها کنترول
نمیشود .ارزش ترکیبی دواهای قانونی و غیرقانونی بین 700
میلیون دالر تا  800میلیون دالر است.
فساد در گمرکات ،دروازههای کشور را به روی دواهای
جعلی و باکیفیت پایین باز کرده است .ننگرهار و جاللآباد،
مرکز این والیت ،بهخاطر نزدیکیشان به مر ِز  1600مایلی
که تا حد زیادی کنترول نمیشود ،بزرگترین بازارها اند؛
جایی که دواهای جعلی یکنواخت بر موجودی دوا افزوده
میشوند و تشخیص بین محصوالت خوب و بد را برای افراد
غیرمتخصص تقریبا ناممکن میسازد.
وقتی خرگاریها و موتورسایکلها گرد و خاک راه میاندازند،
فروشندگان دواها را با یک تکه پارچه میپوشانند .در غیر

این صورت ،در حفاظت آنها از گرما و گرد و خاک چندان
توجه نمیکنند .اجمل پردیس ،رییس پیشین صحت عامهی
ی کنترول و جلوگیری از
ننگرهار و مشاور مرکزهای امریکای 
ی گفت« :سیاستی در مورد ثبت شرکتهای پزشکی
بیمار 
در افغانستان وجود ندارد و از شرکتها در والیتها نظارت
نمیشود».
گزارش کمیتهی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه
فساد اداری میگوید که فساد و معیارهای ناقص اعطای جواز
باعث شدهاند تا «تعداد بسیار زیاد شرکتهای تولید دواهای
بیکیفیت» وجود داشته باشند .پردیس در مورد تاجرانی که
تجارت غیرقانونی دوا را میکنند و داکترانی که محصوالت
آنها را تجویز میکنند ،گفت« :آنها غص هی این کودکان
غریب را ندارند« ».این مردم بیگناه است که قربانی اند».
آنهایی که توانایی مالیاش را دارند ،به شهرهای پاکستان؛
مانند پشاور ،برای خرید دوا میروند .وقتی کودک پردیس
دچار ورم مفاصل ناشی از عفونت شده بود ،او بهخاطر تداوی
کودکش به آنسوی مرز رفت .نظر به گفتهی تسل ،دواهای
با کیفیت پایین و جعلی نه تنها به اعتبار بخش صحت صدمه
میزنند ،بلکه مردمی را که بهدنبال کمک یک داکتر اند ،یا
بهخاطر تداوی به خارج میرون د نیز فقیر میسازد.
ی در انتخابات ملی سال جاری با وعدهی
فوادخان عزیز 
ریشهکن ساختن دواهای جعلی نامزد شورای والیتی ننگرهار
شده بود .عزیزی در درمانگاه کوچکش به گاردین گفت که
دواهای غیرقانونی دو نوع اند .نوع اول ،کامال جعلی است.
وی گفت که نوع دوم مقدار اندک ،شاید  20درصد ،دوای
مورد نظر را در ترکیب خود دارد و این نوع میتواند بسیار
ک انتی بیوتیک نه
مضر باشد .بهطور مثال ،مقدار بسیار اند 
تنها نمیتواند عفونت را بهطور مؤثر از بین ببرد ،بلکه خطر
تبدیل کردن باکتریا به عامل مقاومت کننده در برابر دوا را نیز
با خود دارد .عزیزی گفت« :بستهبندی عالی به نظر میرسد؛
اما محصول مضر است».
چند هفته پیش مادر یکی از آشنایان ،دوایی را که از پاکستان
خریده بود ،برای رهایی از درد سرطان شکم استفاده میکرد.
وقتی دوای او تمام شد ،پسرش این دوا را از روستایشان
خرید .عزیزی که بعدا از درمانگاه خودش به او دوا داد ،گفت
که دو ساعت پس از استفادهی دوا برای اولین بار ،او به قی
کردن شروع کرد .عزیزی گفت که پس از استفادهی دوای او،
حال مریض فورا بهتر شد.
نظر به گزارشی که به کمک مالی ایاالت متحده در مورد
محصوالت دارویی در افغانستان انجام شده است ،با وجودی
که یک سلسله تدابیر در زمینهی کنترول کیفیت دوا در
سیستم مراقبتهای بهداشتی عمومی روی دست اند؛ اما
اجرای این تدابیر ضعیف است .این گزارش میافزاید که با
این حال ،بسیاری از دواها به شکل خصوصی تجویزو فروخته
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میشوند و در مورد دواسازانی که در بخش خصوصی فعالیت
دارند ،اطالعاتی وجود ندارد.
نظر به گفتهی پردیس ،فساد شایع در سیستم مراقبتهای
بهداشتی عمومی به بخشهای تدارکات شفاخانهها رسیده
است؛ جایی که شرکتها داکتران را میخرند تا محصوالتی
را که میدانند بیکیفیت است ،بفروشند .وی گفت که در نبود
شیوههای تداوی استندرد ،یا نبود وجوه برای انجام تحقیقات،
اکثریت داکتران دواها را به شکل غیرعقالنی یا با قدرت
غیرضروری تجویز میکنند.
به نظر میرسد که دلیل مرگ کودک نجیب همین باشد.
فنوباربیتال ،که داکتران آن را به عنوان یک مسکن تجویز
میکنند ،اغلب برای درمان حمالت صرعی استفاده شده
است .این دارو میتواند باعث کاهش حجم هوای تنفسی
(هایپووینتیلیشن) شود .بنابراین ،دادن آن به کودکی که
مشکالت تنفسی دارد ،خطرناک است.
این در حالی است که حکومت افغانستان در زمینهی میزان
فروش دواهای غیرقانونی هیچگونه تحقیقاتی انجام نداده
ی که توسط کمیتهی
است .یکی از محدود تحلیلهای مقدار 
مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری
انجام شده است ،میگوید که وزارت صحت عامهتا حدودی
مقصر است.
این گزارش میگوید که حدود  300شرکت مستقر در
پاکستان دواهایی را مخصوص صادرات به افغانستان تولید
میکنند و تولید این دواها نیازی به رعایت استندرهایی ندارد
که حکومت پاکستان برای تولید دواهای مصرفی در این
کشور تعیین کرده است .کمیتهی مستقل مشترک نظارت و
ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید 60 ،درصد دواهای
موجود در بازار مربوط به این شرکتها اند .در مجموع450 ،
فروشندهی دوا در وزارت صحت عامهی افغانستان ثبت اند؛
افغانستانی که  31میلیون جمعیت دارد .این در حالی است که
هند با جمعیت بیش از  1.2میلیاردش ،حدود  100فروشندهی
ثبت شدهی دوا دارد.
یکی از وعدههای اصلی انتخاباتی اشرف غنی ،رییس جمهور
جدید افغانستان ،ریشهکن ساختن فساد است .این وعده
میتواند جل و جریان دواهای جعلی در افغانستان را بگیرد .اما
او باید برنامهی واضحی برای ریشهکن ساختن فساد ارائه
دهد .مقامهای ادارهی توسعهی بینالمللی ایاالت متحده
برآورد کردهاند که فساد حدود پنجاه درصد درآمد گمرکی
حکومت افغانستان را به یغما میبرد .اگر با فساد در مرزها و در
سیستم مراقبتهای بهداشتی عمومی افغانستان مبارزه نشود،
فروش دواهای جعلی برای فروشندگان خیابانی جاللآباد
سودآور باقی خواهد ماند .پردیس میگوید« :هرکسی یک
تاجر است»« .هر دهقانی میتواند لباس سفید بپوشد و بعد او
یک دواساز است».
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در افغانستان حتا کودکان یتیم
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فروزان زن جوانی است که پدر و مادرش را در زمان جنگ از دست داده است .او باگریه میگوید که
رویاهایم همه از بین رفتهاند .او میافزاید که اکنون حتا جرأت آن را ندارد که از پرورشگاهها دیدن
نماید .جاهایی که برای نگهداشت و مراقبت از کودکان یتیم و بیشتر آسیبدیده میباشند؛ اما از
شر فساد در امان نماندهاند.
کابل ،پایتخت افغانستان ،شهری است که طی  35سال جنگهای خانمانسوز ،بهشدت آسیب دیده
است .در اینجا یک پرورشگاه خصوصی بهنام «روزنههای امید» از کودکان آسیب دیده و یتیم
مراقبت میکند .این پرورشگاه ،میزبان  12کودک که اکثرشان معیوب هستند ،میباشد« .پرورشگاه
روزنههای امید» با بودجهی اندک از سوی تعدادی از نهادهای خارجی به هدف کمکرسانی به این
کودکان آسیب دیده ،تمویل مالی میشود.
فروزان ،خانم  22سالهای که مدت شش سال در پرورشگاه بوده است ،بدون انکار از مشکالت
موجود در پرورشگاه ،میگوید« :اینها همه کودک اند .هیچکسی به فکر آنها نیست .آنها در
جریان روز به کسی ضرورت دارند که ازشان مراقبت نماید» .اکثر این کودکان قربانیانیهستند که
خانوادههایشان را در جریان جنگ از دست دادهاند .او همچنان میگوید« :آنها همه رنجدیدهاند .از
مشکالت روان ی رنج میبرند .آن عد ه اقاربشان که بهجا ماندهاند ،هیچکدام حاضر نیستنداز آنها
مراقبت و سرپرستی نمایند».
فروزان خودش نیز در سال  ،1990در زمان جنگهای ویرانگر داخلی به اثر یک بمباردمان ،پدر و
مادرش را از دست داده است .او در آن زمان فقط شش ماهداشته است و در این حادثه یک پایش را
از دست داده است .این خانم ،با وجودی که از مشکالت جسمی و روحی رنج میبرد ،با آنهم مصمم
است که افراد همانند خود را کمک و دستگیری کند.
شمار پرورشگاههای دولتی روزبهروز کم میشود .به دلیل فساد روزافزون ،به تعداد سی پرورشگاه
دولتی از کار افتادهاند .کودکان یتیم میتوانند در این ساختمانهای کوچک ،نسبت به ساختمانهای
بزرگ دولتی بیشتر بهره ببرند.نمونهای از پرورشگاههای دولتی در «تهیهی مسکن» کابل است
که در یک ساختمان کالن تقریبا مخروبه و بینظم ،به تعداد  500پسربچه  11تا  18ساله در آنجا
زندگی مینمایند.
یتیمان دروغین
سید عبداهلل هاشمی ،مدیر این پرورشگاه دولتی در «تهیهی مسکن کابل» میگوید :کودکان ما
گوشت ،ماست و حداقل سهبار در هفته میوه میخورند و همچنان خوراک همهروزهی آنها برنج
میباشد.
او اقرار میکند که هستند تعدادی از والدین که به دلیل روابطی که دارند ،از این پرورشگاه برای تعلیم
و آموزش کودکانشان بهره میبرند؛ در حالی که یتیمان واقعی از حداقل امکانات بهره میبرند .خانم
فروزان با حالت خشمگین و انتقاد تند از این خانوادهها میگوید که آنها با وکیالن و وزیران ارتباط
دارند .دولت باید غیر از یتیمان قانونی و مستحق ،افراد دیگر را در ای ن پرورشگاه نپذیرد.

خیابانهای ...

طول و عرض یک کوچه را حریم شرافت و منزلت خود کرده است.
باشندگان باهویت ندارند.
این خیابانها مالک عمومی ندارند .حریم خصوصی ندارند.
ِ
قوماندان قاهر است .حریمشان ،حرمت یک
همسایههای باشرافت ندارند؛ مالکشان یک
ِ
رهب ِر ماهر است .هویتشان ،رعیت بیمنزلت و شرافتشان ،نام بلند وزی ِر بیزوالی است که
جالل حضورش ،خیابان را جال میبخشد.
ِ
خیابانهای کابل زخم دارند .هر روز درد میکشند .هر شب به ناله میآیند .هر صبح غش
میکنند و هر بیگاه تشنج میگیرند .فقرا از ُهر ِم خشم ،با لگد بر پهلویش میکوبند .بیپناهان
نفرت زنده بودن ،تف بر صورتش میاندازند .قدرتمندان در اوج تبختر ،خاک بر
از شدت ِ
طالبان بهشت ،با انتحار مغزش را متالشی میکنند .بیخانمانها از رنج
چشمش میپاشند.
ِ
بیسرپناهی ،بر دهانش میشاشند و شاروالی ،در جستوجوی گنج ،شکمش را میدرد...
خیابانهای کابل بیپناه اند .بیکس اند .غریب اند .بیغمخوار اند .مهجور اند .مجبور اند.
بینظم اند و محصور اند .هرکسی ،عقدهاش را در این خیابانها خالی میکند :کسی زبالهاش
را در خیابان پرتاب میکند .کسی سنگ و خاکستر خانهاش را به خیابان میاندازد .کسی
معتادش را به خیابان رها میکند .کسی شهوتش را در خیابان انزال میکند .کسی در خیابان

سید عبداهلل هاشمی،
مدیر این پرورشگاه
دولتی در «تهیهی مسکن
کابل» میگوید :کودکان
ما گوشت ،ماست و
حداقل سهبار در هفته
میوه میخورند و همچنان
خوراک همهروزهی آنها
برنج میباشد.
او اقرار میکند که هستند
تعدادی از والدین که
به دلیل روابطی که
دارند ،از این پرورشگاه
برای تعلیم و آموزش
کودکانشان بهره
میبرند؛ در حالی که
یتیمان واقعی از حداقل
امکانات بهره میبرند.
خانم فروزان با حالت
خشمگین و انتقاد تند از
این خانوادهها میگوید
که آنها با وکیالن و
وزیران ارتباط دارند.
دولت باید غیر از یتیمان
قانونی و مستحق ،افراد
دیگر را در این پرورشگاه
نپذیرد.

پس از سقوط گروه طالبان در سال  ،2001میلیاردها دالر در کشور بهخاطر فسادی که شایع
فومیل شد .افغانستان کشوری است که از سوی سازمان شفافیت بینالمللی در ردهی
است ،حی 
چهارمین کشور فاسد جهان قرار گرفته است.
اشرف غنی ،رییس جمهور جدید افغانستا ن زمانی که در ماه سپتامبر  2014قدرت را بهدست
گرفت ،وعده داد که با پدیدهی فساد بهطور جدی مبارزه میکند؛ در حالی که در تمام ادارههای
افغانستان فساد شایع است و هیچکسی در پی جلوگیری از آن نیست.
سمیع هاشمی ،کارشناس حفظ و مراقبت کودکان که برای یونیسیف در کابل کار میکند ،بدون
و شرح و تفسیر بیشتر ،بهطور خالصه میگوید که پرورشگاهها برای آسیبپذیرترین کودکان
فومیل کمکها و بودجههای
خدمات ارائه نمیکنند .او همچنان بهطور غیرمستقیم به حی 
اختصاصی در نهادهای دولتی اشاره میکند .به باور وی ،از  85افغانی (چیزی بیشتر از  1یورو)
که روزانه برای غذای کودکان اختصاص داده شده است ،تنها  50افغانی آن در پرورشگاه به
مانده به جیب تعدادی از مسئوالن این پرورشگاه واریز میشود.
مصرف میرسد و باقی 
ضرورت به افراد صادق و امانتدار
سید عبداهلل هاشمی با اعتراض به شیوهی کار در پرورشگاهها میگوید« :ما به افراد صادق و
امانتدار ضرورت داریم که برای کودکانصادقانه کار نمایند ،نه به اشخاص فاسد و آلوده».
آمارهایی که از سوی دولت ارائه شدهاند ،نشان میدهند که تنها  12درصد از تعداد 110000
کودک یتیم در کشور ،از سهولت و خدمات پرورشگاهها بهره میبرند .اما آقای هاشمی نسبت به
وضعیت خوشبین است .او میگوید که با حمایت جامعهی جهانی ،شرایط زندگی در پرورشگاهها
در این سالهای اخیر خیلی زیاد تغییر کرده است .ما امیدواریم که برای تمام این مشکالت یک
راهحل پیدا کنیم ،بهشمول فساد».
عالوه بر فساد ،شک و تردیدهای دیگری نیز در مورد منابع مالی و عواید وجود دارند که برای
آیندهی کودکان آسیبدیدهی افغانستان یک مشکل جدی را خلق مینمایند .این نگرانی زمانی
افزایش مییابد که نیروهای جنگی ناتو افغانستان را ترک میکنند و پیشبینی شده است که
یک کاهش بزرگ در کمکهای بینالمللی برای افغانستان در سالهای آینده رونما میشود.
کمکهای خارجی بخش اعظمی از بودجههای انکشافی افغانستان را تشکیل میدهند .دولت
امریکا میگوید که از سال  2002به اینسو 104 ،میلیارد دالر را برای بازسازی ،ساخت زیربناها
و تقویهی نیروهای امنیتی افغانستان به مصرف رسانده است .با این وجود ،جنگ در افغانستان
پایان نیافته است و در این حالت ،ضرورت بیشتر میرود که برای تجهیز نیروهای امنیتی،
بازسازی و خدمات اجتماعی ،به برنامههای کمکی افزوده شود .اما تا هنوز در خصوص خدمات
اجتماعی و عامه ،همانند پرورشگاهها ،توجه نشده است و در محراق توجه نیز نبوده است.
«پرورشگاه روزنههای امید» امیدوار است که برای تداوم خدماتش ،در آینده از حمایت دولتیا
نهادهای امدادرسانی محلی بهرهمند شود.
آدم میرباید .کسی در خیابان آدم میکشد .کسی در خیابان دزدی میکند .کسی در
خیابان تن میفروشد .کسی دختران را در خیابان میآزارد .کسی بچهی نامشروعش را
به خیابان پرت میکند .کسی اعتراضش را به خیابان میبرد .کسی شعار و فریادش را در
خیابان سر میدهد و کسانی جنگهایشان را به خیابان میکشانند...
آری عزیز! حدیث خیابانهای کابل این چنین است...

یادداشتهایسخیدادهاتف

دل است
یا توپ فوتبال؟

هرکس به طریقی دل ما میشکند .دل شکسته شدن
که حسنی ندارد .تنها مایهی دلخوشی ما این است که
حداقل به طریقهای مختلف میشکنند که ملول نشویم.
طریق فضلالرحمان:
این آدم مثال موالنا است .آوازه شد که به کابل میآید
و دل ما بسی بال بال زد .اما خبر نداشتیم که بهجای
عمامهی علما که تکهی مقدسی است ،یک تکهی زرد
چارخانه را ،که احتماال رخت طفل است ،از سر طناب
کسی برداشته و به سر خود پیچانده و حاال خود را علما
علما میکند .خیلی ناراحت شدیم.
طریق اشرف:
یک رییس جمهور داریم که تا همین چند روز تمام
امیدهای خود را به دسترخوان او بسته بودیم .حاال او هم
شروع کرده به امتحان گرفتن از نامزدهای کابینه .البته
خود امتحان گرفتنش عیبی ندارد .خبرها حاکی از آن اند
که ایشان از نامزدها سوالهایی میپرسد که آدم هرچه
بیفرهنگ و اطالعات هم باشد ،جوابش را میداند .مثال
میپرسد« :لطفا تعداد دستها و پاهای خود را شمرده و
چپ و راست آنها را با مثال واضح سازید».
طریق جلشانوهو:
کدام کس هست که عزیز دل ملت جبین بر خاک و
خاک در دهان و دهان بر آسمان و آسمان پر از ستارهی
ماست که هرچه بدبختی در آستین دارد ،میریزد به
کشور محاط به خشکهی ما .دل ما را خیلی میشکند ،اما
چه کار کنیم؟ عزیز است و نمیتوان در موردش چیزی
گفت.
طریق طالب:
اما آنچه واقعا دل ما را شکست ،بیمعرفتی این برادران
بود .نفر خودش آدم فرستاده که بیایید عضو کابینه شوید،
آن وقت شما پیشنهاد او را رد میکنید؟ گفته بیایید والی
و ولسوال شوید ،رد میکنید؟ نه که دلتان هست همان
دسترخوان سر شانهی خود را پر از نان کند و با مال و سید
و گوسفند و استاد امرخیل بیاید پیش شما و عذر و زاری
کند؟ آخر شما چه میخواهید؟ تا حاال در این چهارده سال
تلخ هرگز کسی را دیدید که این طور روشن و واضح راه
شما را برای بازگشت به قدرت باز کرده باشد؟ نکنید این
کار را .هرچیز از اندک شروع میشود ،بعد زیاد میشود.
شما بیایید همان چهار-پنج وزارت را بگیرید ،کم کم
همهی کارها درست میشوند .این آدم خیلی خوشقلب
و سخاوتمند است .ممکن است در آخرهای سال تمام
دولت و دستگاهش را به شما بسپارد و خودش برود به
ریاضت خود برسد .یک بار امتحان کنید ،میارزد.

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
Abdullah Watandar
از وحدت تا اختالف مسلمانان
عکسی از نمازخوانان سنی و شیعه در یکی از
مساجد تهران منتشر شده است که نشان میدهد،
رهبران سنی و شیعهی اشتراککننده در مراسم
«وحدت مسلمین» ،جدا از هم نماز میخوانند .این عکس ،انتقادهای بسیاری
را در قالب نیشخند و تمسخر هم در میان افغانیها و هم در میان ایرانیها
بهدنبال داشت .دو نکته در این مورد:
 .1اختالفات سنیها و شیعیان در برداشتشان از برخی دستورات و فرامین
دینی و وقایع تاریخی ،واقعی و انکارناپذیر است .پذیرش این اختالفات ،عین
مدارا و همدیگرپذیری است .نماز خواندن در زیر یک سقف در صفهای
جداگانه و در عین حال ،تحمل کردن همدیگر ،نه تنها کار بدی نیست ،که
دقیقا همان چیزی است که ما به آن نیاز داریم .نماز خواندن در صف مشرک
و پشت سر یک امام در حالی که بر سر محتوا و فورم نماز اختالف وجود دارد،
چیزی نمیتواند باشد ،جز خودفریبی و سرباززدن از پذیرش دیگران آنگونه
که هستند .اگر یک شیعه بتواند بهراحتی وارد یک مسجد سنیها بشود و
نمازش را بر اساس دستورات مذهبش بخواند و یک سنی هم بتواند بدون
هیچ ترسی نمازش را در مسجد شیعیان بخواند ،آن وقت کسی نمیتواند
یکی را بر علیه دیگری استفاده کند ،آن وقت ستیز فرقهای جایش را به
مدارای فرقهای میدهد.
 .2شعار وحدت مسلمین برای جمهوری اسالمی ایران ،ارزش بیشتر از
ابزار سیاسی ندارد .وقتی سنیهای ایران حق داشتن یک مسجد در پایتخت
کشورشان را ندارن د و از داشتن یک نمایندهی باصالحیت در مراکز اصلی
قدرت در نظام جمهوری اسالمی ایران محروم هستند ،سخن گفتن از وحدت
مسلمین ،آن هم در سطح جهان ،کمپاین سیاسیای بیش نیست .در ضمن،
اختالفات فرقهای مسلمانان ،مهمترین ابزار سیاسی جمهوری اسالمی ایران
برای گسترش نفوذش در بیرون از ایران بوده است و جمهوری اسالمی ایران
در کنار عربستان سعودی ،نقش مهم و اساسی در برافروختن آتش اختالفات
فرقهای داشته ااست که امروز منطقه را در کام خویش فروبرده است.
فعال اما شعار وحدت مسلمین برای رژیم مذهبی ایران یک کاربرد مهم
داخلی هم یافته است و آن جلوگیری از رسیدن آتش اختالفات فرقهای
به درون مرزهای ایران است؛ چون قرار است این آتش ،تنها خانههای
همسایگان را بسوزاند .عین همین تالش را عربستان سعودی دارد .این
ت و همین ،ناکامی
تالشها اما در هردو کشور ،با سرکوب فرقهای همراه اس 
نهاییشان را تا حدود زیادی قطعی میکند.


خادم حسین کریمی

زن به مثابه چالش!
آقاي علي پارسا ،من و عدهاي از دوستان ديگر را به
چالش گذاشتنِ عكس سه نفري مادر و همسر دعوت
فيض
كرده است .از دعوتش سپاسگزارم .من كه از ِ
دعوت ايشان ،دا ِغ دلم را تازه كرد .يكي از دو مادرم
ِ
بالي همسر ،بينصيبم و
متأسفانه در كنارم نيستند .در ضمنِ پاسخ به اين چالش ،ميخواهم تبصرهاي بر
اين چالش اضافه كنم.
عكس همسر يا خواهر يا برادر يا يكي از تواب ِع نواميس به انگا ِر
ِ
گذاشتنِ
افغانياش ،اگر به مثابه يك «چالش» به حساب آيد ،از ديد من ،بيانگر دو
نكتهي تأسفبار است .اول اينكه چالش خواندنِ رويت همسر يا مادر يا خواهر
در فيسبوك ،نشانِ صحّ ه گذاشتن بر در اسارت بودنِ زن است .يعني رويت زن،
چنان ناخوشآيند و غيرعادي است كه ميشود انجام دادنِ آن را به مثابه يك
چالش تلقي كرد كه اين نگاه ،عميقترين نو ِع نگاه مردساالرانه به زن است.
دوم اينكه چالش خواندنِ اين نكته به معناي تأييد ملكيت بودنِ زن است .به
وضعيت عادي
ِ
اين معنا كه زن در ملكيت ماست و از سوي ديگر ،رويتش هم در
ميسر نيست و اين ماييم كه ميتوانيم با گذاشتنِ عكسش در فيسبوك ،اين
چالش را با تهور و جسارت انجام بدهيم.
البته اين تبصره به معناي اين نيست كه آقاي پارسا ،نگاهش به زن اينگونه
باشد .من آقاي پارسا را در حدي ميشناسم كه بفهمم نسبت به زن و زنانگي،
نگاه انساني و عادالنه دارد .منظور من اين است كه حتا در ميان تحصيلكردگان
و مدعيانِ عدالت و حقوق انساني ،كسي مجبور ميشود گذاشتنِ عكس خواهر
يا همسر و مادرش را چالش بخواند .البته مزيت اين چالش دقيق ًا آنجاست كه
مشخص ميشود چه كساني دموكراسي را براي دختر همسايه ميخواهند و فقط
كامنت توصيف از دگرديسي و تابوشكنيشان
ِ
زير عكسهاي دخترانِ مردم،
ميدهند.
به نشانِ پاسخ به چالش آقاي پارسا ،عكسي از امروز ميگذارم كه س ِر خواهرم
فاطمه ،يك نانِ چاشت َد رستورانت خليفه عوض تاوان كدم و كلّي هم خوش
گذشت .همسر كه نداريم دگه ،البته اين نكته را هم اضافه كنم كه گذاشتنِ اين
عكس در فيسبوك ،نشانهي چالش خواندنِ آن نيست .من حتا به خودم اجازه
نميدهم كه خواهرانم را به گذاشتنِ يا نگذاشتنِ عكسهایشان در فيسبوك
يا پوشيدن و نپوشيدن چادر يا حرفهايي از اين قبيل ،امر يا نهي كنم .خواهرانم
ميفهمند و سبك و سياق زندگيشان .من فقط ميتوانم به سليقه و ديدگاهشان
به نشانهي يك حق ،احترام بگذارم.
شخص خاصي را به اين «چالش»(!) دعوت نميكنم .دوست دارم با خواهر
ِ
من
و مادر و همس ِر دوستانم در ح ِد يك عكس معرفت پيدا كنم .حاال دیگر هركس،
نسبت به خانواده و سبك و سياق زندگيشان مختار است.

کیستهای هیداتیک ()Hydatid cyst
کیس تهای هیداتیک عبارت از یک تومور کیستیک
است که توسط تینا ایکینو کوکس بهوجود م یآید.
پ رازیت مذکور به حالت کاهل در رودهی سگ زندگی
م یکند و تخمهای آن که توسط مواد غایطهی
سگ اط راح م یگردد ،آب و سبزیجات را آلوده م یکند
و این تخمها با گرفتن آب و سبزیجات منتن داخل
بدن انسانها و حیوانات م یشود.
الروا تینا ایاکینوکوکس م یتواند در نواحی مختلف
بدن جاگزین شود ،اما در  80درصد وقایع در کبد
اکثرا در لوب راست جا م یگیرد و بعدا بهترتیب
ششها ،دماغ یا مغز ،طحال ،گردهها ،فق رات و سایر
هیداتیک
احشا را مصاب م یسازد .دو شکل مرض
ِ
انسان وجود دارد:
Echinococus granolosus -1
که معموال باعث مرض هیداتیک در انسانها
م یگردد.
 Echinococus alveolaris -2که
به شکل نادر سبب مرض هیداتیک نزد انسانها
م یگردد.
منبع انتان:
سگها مهمترین منبع انتقال یا می زبان این پ رازیت
اند و انسان در اثر تماس مستقیم با سگها یا
خوردن آب و سبزیجات منتن با پ رازیت ،دچار این
بیماری م یشوند .زمانی که الروای پ رازیت داخل
معده شد ،تخم آن در جدار امعا نفوذ م یکند و از
طریق ورید باب ،یعنی رگهایی که از رودهها به

داکتر خواجه محمدقسیم سعیدی

سوموگرافی یا معاینهی تلویزیونی یک معاینهی
خوب وصفی و قابل دسترس در کشور ما جهت
تشخیص کیس تهای هیداتیک م یباشد.
تداوی:
کیس تهای کوچک نیاز به تداوی ندارند؛ اما
کیس تهای بزرگ به تداوی طبی جواب نم یدهند
و نیاز به جراحی یا عملیاتی دارد .موبیندازول
( 400 )Mebendazoleتا  600مل یگرام سه
مرتبه در روز ب رای مدت  21تا  30روز در بعضی
مریضان مؤثر واقع شده استAlbendazole .
نیز یک دوای مؤثر است که تأثی رات توکسیک و
عوارض جانبی کمتر دارد و ب رای تداوی کیست
هیداتیک مفید است.
تداوی آن از طریق جراحی ،کشیدن کیست با
روشهای مختلف عملیاتی است و بهخاطر
جلوگیری از نکس یا مصاب شدن دوباره به این
بیماری ،توصی هی  Albendazoleبعد از
عملیات ضروری م یباشد.
مأخذ:
1- Courtney
M.Townsend
JR al. (2004)Sabeston Textbook of
Surgery.17th ed.Elsevier Saunder.Pp
1543-1545
)2- Russel R.C.G.et al. (2008
Billey&love,s Short Practice of Surgery.
17th ed. Arnold Poblishers.Pp1095-1096

جگر رفتهاند ،به جگر م یرسد و باالخره به کیس تها
تحول م یکند .سگ در اثر خورن احشای گوسفند
مخصوص ًا جگر آن که دارای کیست هیداتیک است،
مصاب به این پزازیت م یشود و کیست مذکور در
امعای سگ به پ رازیت کاهل تبدیل م یگردد.
این بیماری اکثرا در مناطقی که نگهداری گوسفندان
زیادتر است؛ مانند استرالیا ،امریکای جنوبی ،یونان،
ترکیه ،ع راق و بعضی نواحی انگلستان زیادتر
مشاهده شده و در افغانستان ،بهخصوص در نواحی
شمال کشور موجود است.
سیکل حیاتی پرازیت:
می زبان اصلی این پ رازیت سگ ،گرگ ،روباه و شغال
است .پ رازیت در امعای این حیوانات زندگی م یکند
و تخم پ رازیت توسط مواد غایطهی آنها خارج
م یشود و آب و سبزیجات را آلوده م یکند .می زبان
بی نالبینی انسان ،گوسفند ،گاو ،بز و اسپ است و
می زبان اصلی در اثر خوردن احشای همین می زبان
بی نالبینی مصاب به این پ رازیت م یگردد.
تظاهرات کلینیکی:
کیست هیداتیک م یتواند ب رای مدت طوالنی ،شاید
چندین سال ،بدون اع راض باقی بماند .باالخره بعد
از مدتی یک کتله در بطن نظر به نواحی مصاب
شده حس م یشود .مثال در صورتی که کتله در کبد
موجود باشد ،بیمار از یک تورم ،سوء شکل و ناراحتی
در قسمت باال و راست شکم شکایت م یکند.
تشخیص مرض:

فنآوری در سال :۲۰۱۵
هوشمندتر و ترسناکتر

کمتر چیزی به اندازهی تکنولوژی در یک سال
تغییر م یکند .آنچه در پی م یآید ،پی شبینی
کارشناسان است در مورد پیشرفتهای
تکنولوژیک در سال  .۲۰۱۵از گوش یهای
همراه هوشمند گرفته ،تا حملههای سایبری و
فنآوریهای پوشیدنی.
تام استندج ،دبیر دیجیتال ،اکونومیست
یکی از چیزهایی که حتما در سال  ۲۰۱۵اتفاق
م یافتد ،این است که تیلفونهای هوشمندتان
هوشمندتر م یشوند– شاید آنقدر هوشمند
که از گوشی خودتان بترسید .همین حاال هم
تیلفونهای هوشمند در تشخیص نیازهای شما،
یا کاری که م یخواهید انجام شود ،پبشرفت قابل
توجهی کردهاند.
مثال وقتی در یک شهر غریبه چرخ م یزنید،
گوشی همراهتان ممکن است جاهای دیدنی
نزدیکتان را پی شنهاد کند؛ اگر وضع ترافیک
خ راب باشد ،ممکن است پیغام بدهد که زودتر
راه بیافتید که به قرار شام برسید؛ اگر در راه
جلس های باشید و دیرتان شده باشد ،ممکن است
پی شنهاد بدهد که به طرف مقابل خبر بدهید.
به همهی اینها م یگویند ،محاسب هی
پی شدستانه یا هوش آیندهنگر .بهترین
نمونهاش گوگل نو است ،اما اپل ،مایکروسافت
و شرکتهای دیگر هم سرگرم آن هستند .این
تکنولوژی ب رای آنکه کار کند باید به ایمیل،
تقویم ،جا و تاریخچهی وبگردی شما دسترسی
داشته باشد .طبیعی است که خیل یها ترجیح
م یدهند اطالعات خصوص یشان را با راحتی
بی شتر عوض نکنند .بگذریم که گاه ممکن
است فکر کنید تیلفونتان دارد ذهنتان را
م یخواند.
با این همه ،این تکنولوژی هر روز در تیلفونهای
همراه بی شتری جا باز م یکند و ممکن است به
ماشین یا وسایلی که روی تن آدم سوار م یشوند،
یا حتا به خانههای هوشمند ،هم برسد– البته در
صورتی که به نظر مردم مفید بیاید ،نه مایهی
نگرانی .اما اینکه نگرانی (از فضولی دستگاه
در زندگی خصوصی آدم) چقدر باشد زیاد است،
پرسشی است که پاسخش را هنوز نم یدانیم.

شاید در سال .۲۰۱۵
دیو کاپلین ،رییس بخش چش مانداز
آینده ،مایکروسافت
به نظر من ،سال  ۲۰۱۵سالی است که کلمهی
دیجیتال کاربردش را در زندگی حرفهای ما از
دست م یدهد .یعنی چه؟ یعنی اینکه دیجیتال
شدن بهعنوان هدفی که ما را از دنیای آنالوگ
بیرون بکشد ،خوب بوده؛ اما در فضایی که
همهجایش را تکنولوژی پر کرده ،دیجیتال مثل
نفس کشیدن است– چیزی است که بهش فکر
نم یکنیم ،انجام م یدهیم.
روندهای متعددی هستند که فکر م یکنم به
این ماجرا دامن بزنند :استفاده از تکنولوژیهای
«پوشیدن ی» در محل کار ،شدیدتر شدن
امنیت آنالین (چه شخصی چه حرفهای) ،و
الگوریتمهایی که کارهای پایه؛ مثل جواب دادن
ایمیل را انجام دهند .نکتهی کلیدی این است
که تعریف ما از بهرهوری رو به تغییر است ،و
فنآوری در بطن این تغییر بنیادی است .باالخره
یکجا باید بپذیریم که حتا وقتی از فنآوریهای
جدیدتر و بهتر استفاده م یکنیم ،عموما همان
کارهای قبلی را با شیوههای قدیمی م یکنیم،
فقط با ابزار جدید .در صورتی که فنآوری باید
کاری را که م یکنیم دگرگون کند ،نه اینکه
کمک کند همان کارهای قدیمی را کمی تندتر
بکنیم.
باید این نکته را بفهمیم که اگر کاری که م یکنیم
دگرگون نشود ،در شرایطی که فنآوری روزبهروز
بی شتر در زندگ یمان تنیده م یشود ،مثل
موشی که داخل یک چرخ انداختهاند ،داخل چرخ
بهرهوری م یافتیم ،هی تندتر و تندتر م یچرخد و
ما سختتر و سختتر به آن م یرسیم.
بناب راین ،پی شبینی (و امید) من ب رای  ۲۰۱۵این
است که بشر همچنان به سیر تکاملش ادامه
دهد و از امکان خارقالعادهای که فنآوری در
اختیارش م یگذارد ،بهره ببرد.
پل لی ،رییس تحقیقات فنآوری ،رسانه
و مخابرات ،دیلویت
در ماههای اخیر هواپیماهای ب یسرنشین
خبرساز بودهاند ،بهویژه بهعنوان وسیلهای با

قسمت اول

کاربرد عمومی و خانگی .اما از قضا ممکن است
کاربردشان ب رای کس بوکارها بی شتر از همه
باشد .بعید است ب رای رساندن بسته به خانهها
از آن استفاده شود– چون هزینهی هر سفر بیش
از اندازه باالست– اما ب رای کارهای متعددی که
بهنوعی به نظارت از باال نیاز دارند ،مفید خواهد
بود.
امروزه از هواپیماهای ب یسرنشین ب رای بررسی
بیرون توربی نهای بادی وسط دریا استفاده
م یشود .بهجای آنکه یک نفر با طناب و گیره
از توربین باال برود ،یک هواپیمای ب یسرنشین
م یفرستند که از آن باال فیلم بگیرد .هم سریعتر
است هم ارزانتر .این از دریا .روی زمین هم
کسانی که ساختمان م یسازند ،چه مسکونی چه
تجاری ،از این هواپیماها ب رای بررسی و نظارت
استفاده م یکنند .طبیعی است که این نظارت نه
نردبان م یخواهد ،نه خوازه و در نتیجه ارزانتر
است.
خبرنگارها و دستاندرکاران فیلم هم از هواپیمای
ب یسرنشین ب رای فیلم گرفتن استفاده م یکنند.
چون کوچک است ،م یتواند جاهایی برود که
هل یکوپتر نم یتواند .پی شبینی ما این است
که بازار هواپیمای ب یسرنشین در سال  ۲۰۱۵به
حدود چند صد میلیون پوند برسد .اما ممکن است
بخش خدمات بی شترین بهره را از این فنآوری
بب رد .ارزش خدمات تصویر گرفتن و بررسی و
تماشا کردن از هوا چیزی حدود  ۶۰۰میلیون پوند
در سال است که در انحصار هل یکوپترهاست.
اما قاعدتا هواپیماهای ب یسرنشین وارد این بازار
م یشوند و چه بسا آن را بزرگتر کنند.
نهادهای مسئول از همین حاال مشغول بررسی
وضعیت اند که ببینند بهترین راه ب رای جا دادن
هواپیماهای ب یسرنشین در مسیرهای مجاز
هوایی موجود چیست .اگر باتری یک هواپیمای
کوچک دو کیلویی بهخاطر سهلانگاری صاحبش
روی هوا تمام شود و جایی سقوط کند که مردم
هستند ،ممکن است کسی را زخمی کند .اما
یک هواپیمای ب یسرنشین دیگر که ب رای
عملیات جس توجو استفاده شود ،ممکن است
جان انسانی را نجات دهد.
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سوارز :با توصيهی جرارد به بارسا آمدم

لوییس سوارز در بارسلونا هنوز نتوانسته
درخشش دوران حضورش در ليورپول را
تکرار کند و همچنان چشم به آينده دارد.
انتقال  88میلیونی سوارز از لیورپول به
بارسا ،گرانترین انتقال تاریخ باشگاه
بارسلونا تاکنون بوده است .او تا بدینجا 4
گول در همهی رقابتها ب رای بارسا به ثمر
رسانده و امیدوار است تا در بازی حساس
امروز مقابل اتلتیکو ،بتواند ب رای بارسلونا
گولزنی کند.
او به نشریهی میرور گفت« :اتلتیکو قهرمان
اسپانیاست و ب یشک بازی دشواری مقابل
این تیم پی شرو داریم .باید مراقب این
تیم باشیم .از بازگشت تورس به اتلتیکو
خوشحال شدم .تورس بازیکن باکیفیتی
است و در صورتی که به او بازی برسد،
م یتواند به فرم خوب گذشتهاش برگردد».

سوارز در مورد دیدار بارسا با منچسترسیتی
در یکهشتم لیگ قهرمانان و بازگشتش
به انگلستان به بهانهی این بازی گفت:
«بازگشت من به انگلستان؟ اصال مهم
نیست .مهم رویارویی با منچسترسیتی
است که ب یشک یکی از بهترین تیمهای
حال حاضر اروپاست و باید مقابل این تیم،
بهترین بازی خودمان را ارائه دهیم».
در ادامه ،سوارز در مورد خداحافظی جرارد
از لیورپول گفت« :از اینکه سه سال کنار
جرارد بازی کردم ،به خودم افتخار م یکنم.
او در انتهای فصل به من گفت که دوست
دارد من یک فصل دیگر در لیورپول بمانم
و به من توصیه کرد که تنها اگر از بارسا
پیشنهادی داشتی ،لیورپول را ترک کن .این
شاید بهترین توصی های بود که او به من
کردم.

آنچلوتی :تمام تیمهای دنیا
خواهان جذب مسی هستند

کارلو آنچلوتی معتقد است ،تمام تیمهای دنیا حاضرند
در ترکیب خود جایی ب رای لیونل مسی خالی کنند .بروز
اختالف میان مسی و لوییس انریکه ،سرمربی بارسلونا سبب
شده است شایعاتی در خصوص جدایی احتمالی این مهاجم
آرجانتینی از جمع کاتاالنها ایجاد شود که در این بین
شایعاتی هم در بارهی تمایل چلسی و حتا ریال مادرید به
جذب این بازیکن  27ساله شنیده م یشوند.
آنچلوتی در این خصوص اظهار داشت :اظهار نظر در مورد
مسی کار سختی است؛ اما من م یگویم که هر تیمی در
دنیا حاضر است در ترکیب خود ب رای مسی جایی باز کند.
آنچلوتی در ادامه به اظهارات اخیر ایکر کاسیاس مبنی بر
اینکه کارلتو در قیاس با ژوزه مورینیو مربی بهتری است،
اشاره داشت و گفت :من با بخش اول حرفهای کاسیاس
کام ً
ال موافقم (خنده) .شنیدن چنین چیزی ب رای من خوشایند
است .هر شخصی نظر خودش را دارد و من از کاسیاس
بهخاطر حرفهایش تشکر م یکنم.



پيگريني :مربيگري بارسا؟!
در منچسترسيتي راحتم

از مانویل پيگريني به عنوان يکي از
گزينههاي جانشيني لوییس انريکه در بارسا
نام برده م يشود .روز جمعه نشریات بریتانیایی
گزارش دادند که تیکی بگریستین ،در صورت
انتخاب شدن الپورتا به عنوان رییس باشگاه
بارسلونا ،بار دیگر به عنوان مدیر ورزشی به
این باشگاه بازم یگردد و گزینهی او ب رای
مرب یگری نیز مانویل پیگرینی است.

سرمربی منچستر سیتی در نشست خبری
بازی با اورتون در واکنش به این شایعه گفت:
«اصال دوست ندارم در مورد شایعات صحبت
کنم .مرب یگری بارسا؟ من دو سال دیگر
با سیتی قرارداد دارم و در این تیم راحت و
خوشحالم .دوست دارم به قراردادم با سیتی
پابند بمانم و امیدوارم که همچنان به کارم در
این باشگاه ادامه دهم».



مربي جديد بوخوم:
من از فانخال خوشگلترم

نخستين اردوي تمريني بوخوم تحت هدايت
سرمربي جديد اين تيم ،گرتيان فربيک ديروز
در اسپانيا کليد زده شد« .بیلد اسپورت» با این
مربی هالندی مصاحب هی کوتاهی انجام داده
که در زیر م یخوانید:
دسته اولی بردا و آلملو
شما پی شنهاد تیمهای 
در هالند را رد کردید تا بعد از مرب یگری شش
ماههی خود در نورنبرگ ،یکبار دیگر سکان
هدایت یک تیم آلمانی را در دست بگیرید.
چرا؟
 من  35سال به عنوان بازیکن و مربی درهالند کار کردهام .دوست داشتم این بار چالش
جدیدی را تجربه کنم .کیفیت فوتبال آلمان
هم که فوقالعاده است.
بین مربیان هالندی ،چه کسی الگوی
شماست؟
 بی شتر مرا با فانخال مقایسه م یکنند.ساختار کارمان شبیه هم است .راهبرر و
فلسفهی کار ما این است که وقتی خیاالتی

در سر م یپرورانیم ،آن را انجام م یدهیم .حاال
هم من پیشاپیش ب رای چند هفتهی آیندهی
بوخوم ب رنامه چیدهام.
یعنی کارشناسان فوتبال در هالند شما را با
فانخال مقایسه م یکنند؟
 بلی .ولی من خوشگلترم و جوانتر.شما هنوز مجردید .چه طور همسری م یتواند
با شما تفاهم داشته باشد؟
 نباید اهل فوتبال باشد!به هواداران بوخوم چه قولی م یدهید؟
 ما هدفهایی در سر داریم و طور دیگریفوتبال بازی خواهیم کرد .پست بعضی
بازیکنان را تغییر خواهم داد .من عاشق
فوتبال هجومی با توپ و بدون توپ هستم.
این هدف شماره یک من است و شماره دو
این است که امتیازات بی شتری به دست
بیاوریم و شماره سه هم اینکه گولهای
کمتری دریافت کنیم .اگر به این اهداف برسم،
بوخوم تیم موفقی خواهد شد.



کومان :در تمام عمرم شایعاتی
در بارهی حضورم در بارسلونا شنیدهام

با ملتهب شدن جو باشگاه بارسلونا و بروز
اختالف میان سرمربی این تیم ،لوییس
ت فراوانی در
انریکه و لیونل مسی ،شایعا 
خصوص آیندهی این تیم مطرح شدهاند که
اکثر آنها از قریبالوقوع بودن اخ راج کومان
حکایت دارند .در این بین اما گروهی از
رسانهها مدعی شدهاند که خوسپ ماریا
بارتومئو ،رییس باشگاه بارسونا در پی
استخدام رونالدو کومان ،سرمربی هالندی
ساوتهمپتون است که در این فصل نتایج
قابل قبولی در کارنامهاش دیده م یشود.
کومان که در دوران بازیگریاش در
فاصلهی سالهای  1989تا  2005در بیش
از  200بازی ب رای بارسلونا به میدان رفت،
در این خصوص اظهار داشت :اگر تیمهایی
مانند بارسلونا حتا یک بازی را ببازند،
همیشه انتقادها ،شایعات و جنجالهای
فراوانی علیه آنها شکل م یگیرند .من

بهخوبی این موضوع را م یدانم؛ چون در
تمام عمرم شایعاتی شنیدهام که از حضور
من در بارسلونا حکایت داشتهاند.
کومان افزود :اکنون وقت حرف زدن در
بارهی چنین مسئلهای نیست؛ چون هم
ب یاحترامی به اعضای باشگاه ساوتهپمتون
است ،هم ب یاحترامی به اعضای بارسلونا.
من از وضعیت خود در ساوتهمپتون
راض یام .من با ساوتهپمتون قرارداد دارم و
م یخواهم به این قرارداد احترام بگذارم و به
آن متعهد بمانم.
گمانهزنی رسانهها در خصوص جانشینان
احتمالی انریکه در نیوکمپ در شرایطی
است که این مربی اسپانیایی اخی راً تأکید
کرده است که هی چگونه اختالفی با
مسئوالن باشگاه بارسلونا ندارد و رابطهاش
با هی چکدام از بازیکنانش ،از جمله لیونل
مسی ،تیره و تار نشده است.

قرارداد کواچيچ
با اينتر تمديد شد

اينتر روزهاي شلوغ و خوبي را در جنوری سپري م يکند و
هواداران خود را بيش از پيش به آينده اميدوار کرده است.
دیروز باشگاه اینتر در وبسایت رسمی خود اطالع داد که
قرارداد ستارهی کروات این تیم« ،متئو کواچیچ» ،تا سال
 2019تمدید شده است .کواچیچ ط راح و بازیگردان اصلی
اینتر در خط میانی است و یکی از اولویتهای مانچینی در
تمام مسابقات.
مدتی بود که مذاکرات بین دو طرف در جریان بود و سرانجام
کواچیچ راضی شد تا قراردادش را با اینتر تا  2019تمدید کند.
پس از آمدن پودولسکی و شقیری به اینتر ،خبر تمدید قرارداد
کواچیچ ،خبر خوب دیگری بود که هواداران اینتر در طی
هفت روز اخیر شنیدند.

يوونتوس از خريد
اسنايدر منصرف شد

باشگاه يوونتوس که بهشدت خواهان جذب وسلي اسنايدر
بود ،به دليل تقاضاي مالي باالي گاالتاسراي ،از خير اين
بازيکن ارزشمند هالندي گذشت .گاالتاسرای ب رای فروش
اسنایدر ،مبلغ  20میلیون یورو تقاضا کرده؛ در حالی که یکی
از اعضای باشگاه یوونتوس به « »NTV SPORگفت که
نه یوونتوس ،که هیچ باشگاهی در دنیا حاضر نیست ب رای
اسنایدر این رقم را بپردازد و مذاکرات به همین دلیل متوقف
شده است».
ایجنت این بازیکن نیز گفت« :با مدی ران گاالتاسرای به
گفتوگو نشستیم و آنها را از پی شنهاد یووه آگاه کردیم؛ اما
هیچ استقبالی از این پی شنهاد نشد و آنها به کمتر از 20
میلیون راضی نیستند .اسنایدر نیز از حضور در گاالتاسرای
خوشحال است و در بهترین وضعیت خود بهسر م یبرد و
دوست دارد با این تیم امسال قهرمان ترکیه شود .او یک
سال و نیم از قراردادش باقی مانده و تا این لحظه در مورد
تمدید قرارداد با ما صحبتی نشده است».

تقاضاي مسي از بارتومئو:
انريکه را برکنار کن

 TV3شام دیروز در برنامهي ويژهای فاش
کرد که جمعه شب و پس از بازي بارسلونا
و الچه ،نشستي محرمانه بين بارتومئو و
مسي برگزار شده است .طبق گزارش این
شبکهی تلویزیونی کاتالونیا ،رییس باشگاه
بارسلونا با فوق ستارهی شاکی خود پس از
بازی با الچه دیدار داشته و در مورد اتفاقات
اخیر باهم صحبت کردهاند .در این نشست،
بارتومئو بهطور کامل از مسی حمایت کرده
و به او قول بهبود اوضاع را داده است.
ش  ،TV3مسی به بارتومئو گفته
طبق گزار 
است که در بارسلونا خوشحال نیست و
احساس راحتی نم یکند .اینکه با لوییس

انریکه رابطهی خوبی ندارد و از ایدههای
او خوشش نم یآید .بارتومئو نیز به مسی
گفته است که نگران چیزی نباشد و او به
دنبال یک جاگزین ب رای انریکه م یگردد که
در شرایط اضط راری بتواند تیم را جمع کند.
در این برنامه ادعا شده است که بارتومئو
بسیار زودتر از آنچه پی شبینی م یشد ،به
دنبال برکناری انریکه است و شاید با یک
ناکامی در بازی مقابل اتلتیکو در یکشنبه
پی شرو ،حکم به اخ راج انریکه بدهد .البته
این ادعا بالفاصله از سوی باشگاه بارسلونا
تکذیب شد؛ اما شواهد ،بیانگر اتفاقات
قریبالوقوع دیگری هستند.



ستارگان بارسا خواهان بازگشت رايکارد شدند

به نظر م يرسد که لوییس انريکه جايگاه
خود در بين بازيکنان بارسلونا را بهطور
کامل از دست داده باشد .دیشب در برنامهی
« »SPORT CLUBکانال تلویزیونی
« »TV3فاش شد که بارتومئو به خواست
مسی و برخی بازیکنان قدیمی بارسا ،در
اندیشهی پیدا کردن یک جانشین مناسب
بهجای لوییس انریکه است.
طبق ادعای این برنامه ،برخی ستارگان
قدیمی این تیم ،هیچ امیدی به بهبود

اوضاع کنونی بارسا با انریکه ندارند و در
مالقات خود با بارتومئو از وی خواستهاند که
رایکارد را به بارسلونا بازگرداند .کسی که بین
سالهای  2003تا  ،2008سرمربی بارسلونا بود
و  5عنوان ارزشمند را با این تیم بهدست آورد.
رایکارد آخرین بار سرمربی عربستان بوده و
سال گذشته تمام پی شنهادات خود را رد
کرده است .از یوپهاینکس ،رونالد کومان و
پیگرینی نیز به عنوان دیگر گزینههای مورد
نظر بارسلونا یاد م یشود.



سامر :بايرن برنامهاي براي خريد زمستاني ندارد

بايرن مونيخ اين روزها در قطر بهسر م يبرد و
تمرينات خود ب راي نيمفصل دوم بوندسليگا را
در کمپي تمريني در قطر از سر گرفته است.
بایرن نیمفصل اول بوندسلیگا را با  11امتیاز
اختالف نسبت به تیم دوم (ولفسبورگ) و با
قرار گرفتن در جایگاه اول به پایان رساند .در
هفتهی اول جنوری ،شقیری از این تیم به
اینتر و اویبرگ به آگسبورگ بهصورت قرضی
منتقل شدند .با این حال ،ماتیاس سامر ،مدیر
ورزشی این باشگاه معتقد است که بایرن

نیازی به خرید جدید ندارد.
او به  TZگفت« :فکر نم یکنم که بایرن
لوانتقاالت زمستانی
نیازی به خرید در بازار نق 
داشته باشد .ما تیم کاملی هستیم که در
مسیر درستی هم قرار داریم .درست است
که دو بازیکنمان را به تیمهای دیگر انتقال
دادیم؛ اما چند بازیکنمان در آستانهی
بازگشت از مصدومیت قرار دارند .باداشتوبر و
آالبا م یتوانند در کمپ قطر به جمع ما اضافه
شوند».



جايزهی ويژهی گلوب ساکر
براي مدير برنامههای رونالدو

ژرژ مندس ،مدير برنامههاي کريس رونالدو،
به دليل دريافت  5جايزهی پياپي ،بهترين
مدير برنامههاي سال از جوايز گلوب ساکر،
يک جايزهی ويژه از برگزارکنندگان اين
مراسم دريافت کرد .در مراسمی که حدود دو
هفته پیش برگزار شد ،مندس ب رای پنجمین
بار توانست عنوان بهترین مدیر برنامههای
سال را بهدست بیاورد و به همین دلیل،
مسئوالن برگزاری این مراسم تصمیم گرفتند

جایزهی ویژهای بهاو بدهند.
مندس اولین بار در سال  2010توانست
جایزهی مدیر برنامههای سال گلوب ساکر
را به خود اختصاص بدهد و امسال هم به
دلیل انجام انتقالهایی مانند انتقال خامس
رودریگز و فالکائو به ریال و منچستریونایتد،
این جایزه را دریافت کرد .این جایزه توسط
نشریهی مارکا که با جوایز گلوب ساکر
همکاری دارد ،به مندس اهدا شد.



پيگريني :هميشه به دنبال
جانشين نگردو بوديم

ويلفرد بوني به احتمال ف راوان طي چند روز آينده با حقوق
هفتگي  75هزار پوند ،از سوانسي به منچسترسيتي
م يپيوندد .بسیاری این انتقال را به منزلهی ناامیدی
مدی ران سیتی از بازگشت نگردو به سیتی م یدانند.
نگردو تابستان پارسال بهصورت قرضی راهی والنسیا
شد و به نظر م یرسد که والنسیا مالکیت قطعی او را
خریداری م یکند.
بونی ساحل عاجی هم جانشین نگردو در منچسترسیتی
خواهد بود .مانویل پیگرینی در مصاحبه با خبرنگاران
در این رابطه گفت« :ترجیح م یدهم در مورد آمدن
بونی تا چیز بی شتری از شایعات موجود نفهمیدهام،
صحبتی نداشته باشم .فقط این را م یگویم که باشگاه
منچسترسیتی پس از رفتن نگردو ،همواره به دنبال
پیدا کردن مهاجمی سطح باال بود .در دسامبر تصمیم
گرفتیم تا یک مهاجم جدید جذب کنیم .ببینیم چه
مهاجم خوبی را در نهایت جذب خواهیم کرد».

ونگر :در نوجواني سيگار ميفروختم

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال فاش کرد که
در نوجواني ،مدتي سيگار م يفروخته و در
اوايل دوران مرب يگري هم روي نيمکت
سيگار م يکشيد .بهتازگی وویژک شزنی،
دروازهبان آرسنال به دلیل سیگار کشیدن
از سوی این باشگاه  25500یورو جریمه
شد .پس از آن بود که ویدیویی از سیگار
کشیدن ونگر روی نیمکت موناکو منتشر
شد و اکنون او فاش کرد که سیگار ،در
زندگ یاش نقش زیادی داشته است!
او به خبرنگاران گفت« :من با کار در یک
کافه بزرگ شدم .در آنجا نم یتوانستیم
بهخاطر دود سیگار ،پنجره را ببینیم .من
در جوانی سیگار هم م یفروختم .در آن
زمان باید در خدمت سربازی حضور پیدا
میکردیم .حقوق ما را سیگار پرداخت
م یکردند .در اط راف من سیگاریهای
زیادی بودند و من خودم بهعنوان یک مربی

جوان ،سیگار م یکشیدم .یک روز تلویزیون
فرانسه من را در حال سیگار کشیدن روی
نیمکت نشان داد .فکر نم یکردم خودم
باشم .یادم م یآید ،در همان زمان ،مارچلو
لیپی در تمام طول بازی روی نیمکت
سیگار م یکشید .من بهخاطر استرس
بازیها سیگار م یکشیدم».
ونگر همچنین در پاسخ به این سوال
که آیا سیگار کشیدن ،کار خوبی ب رای
فوتبالیس تهاست ،گفت« :مطمئنم که
فوتبالیس تهای بزرگی هستند که سیگار
م یکشند .اما آنها الگوی خوبی نیستند.
بستگی دارد کهچقدر سیگار بکشید .بهتر
از همه نکشیدن است .این یک موضوع
شخصی است که م یخواهید الگو باشیدیا
نه؛ اما در نهایت ،کاری که هواداران از شما
م یخواهند ،این است که در زمین خوب
بازی کنید».

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستار :بسم اهلل محبت
صفحه آرا :هادی دریابی

zaki.daryabi2@gmail.com

یکشنبه  21 جدی  1393 ،سال چهارم  شماره 753

وزارت مالیه :پیشنهادهای نمایندگان
در طرح مالی  1394گنجانیده شدهاند

اطالعات روز :مقامهای وزارت
مالیهی کشور میگویند که
پیشنهادهای اعضای مجلس
نمایندگان را در طرح بودجهی سال
مالی  1394گنجانیده و آن را بهطور
الزم اصالح کردهاند .به گفتهی
آنان ،این طرح به روز چهارشنبه
هفتهی روان برای تصویب دوباره
به مجلس نمایندگان فرستاده
خواهد شد.
مقامهای وزارت مالیه از مجلس
نمایندگان خواستهاند که این طرح
را در آیندهی نزدیک تصویب کند.
عبدالقادر جیالنی ،سخنگوی این
وزارت دیروز به رسانهها گفت که
پیشنهادهای اعضای مجلس نمایندگان در طرح بودجهی
سال  1394وارد شده و حال مجلس نمایندگان با در
نظرداشت منافع ملی ،بهزودی آن را تصویب کند.
طرح بودجهی سال مالی  1394دو هفته پیش از سوی
مجلس نمایندگان رد شد .این طرح برای اصالحات و
گنجانیدن پیشنهادهای اعضای این مجلس دوباره به
وزارت مالیه فرستاده شد .این طرح به دلیل نبود توازن
در بودجهی انکشافی ،عدم اختصاص پول برای پروژههای
ناتمام و جدید ،عدم تخمین عواید و نبود توازن میان
بودجهی والیتها رد شده بود.
از سوی دیگر ،به تاریخ  15ماه روان وزارت فواید عامه گفت
که وزارت مالیه در بودجهی سال  1394به  30پروژهی
نیمهکاره پول اختصاص نداده است .به گفتهی مقامهای
این وزارت ،از جملهی  61پروژهی نیمهکارهی سال گذشته،

وزارت مالیه تنها به  31پروژهی آن در بودجهی سال روان
پول اختصاص داده است.
آنان هشدار دادهاند که اگر تمام پروژههای نیمهکاره شامل
بودجهی سال روان نشوند ،سروصدای مردم باال میشود.
در همین حال ،اعضای مجلس نمایندگان میگویند که
اگر وزارت مالیه طرح بودجهی سال مالی  1394را بهطور
درست اصالح کرده باشد ،این مجلس آن را در آیندهی
نزدیک تصویب میکند.
عرفاناهلل عرفان ،منشی دوم مجلس نمایندگان دیروز به
رادیو آزادی گفته که برای پروژههای نیمهتمام باید تا حد
امکان بودجه اختصاص داده شود .از سال مالی 1394
نزدیک به سه هفته میگذرد؛ اما هنوز طرح آن از سوی
مجلس تصویب نشده است .در همین حال ،شماری از
کارشناسان تصویب هرچه زودتر بودجهی مالی جدید را
برای کشور مفید عنوان کردهاند.
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دیدار رییس جمهور
با هیأت رهبران سیاسی پاکستان

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس جمهور و عبداهلل
عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت با هیأت رهبران سیاسی
پاکستان دیدار و گفتوگو کردند .رییس جمهور در این دیدار
گفته است که حل مشکالت دو کشور زمانگیر است و موانع
زیادی در این راستا وجود خواهند داشت؛ اما حکومت جدید
افغانستان برای حل آن مصمم است.
او میگوید که دو کشور به مشوره و اقدامهای مشترکشان
ادامه میدهند و تالش میکنندتماسهای بیشتر میان مردم
افغانستان و پاکستان در تمام سطوح برقرار و تقویت شوند.
در خبرنامهی دفتر رسانههای ریاست جمهوری آمده است
که هیأت رهبران سیاسی پاکستان در این دیدار مشکالت دو
کشور را مشترک عنوان کردهاند.
بر اساس این خبرنامه ،این هیأت گفته است که هردو کشور
با مشکالت مشترک مواجه اند و برای حل آن نیاز به مساعی
میان دو کشور است« :فرصتهای مشترک نیز به میان آمده و

هردو کشور باید از این فرصتها استفاده کنند» .آنان همچنان
گفتهاند که در طرز دید مرد ِم آنسوی خط دیورند در رابطه به
مبارزه با تروریزم ،تغییر آمده است.
هیأت پاکستانی تأکید کرده است که مردم به این باور رسیدهاند
که تروریزم خوب و بد وجود ندارد و این پدیده نه تنها خطر
برای دو کشور ،بلکه برای منطقه و جهان است .مقامهای
دو کشور در این دیدار روی تقویت روابط دو کشور ،بهبود
وضعیت امنیتی ،مساعی مشترک برای مبارزه با تروریزم و رفع
مشکالت مهاجران افغان بحث و تبادل نظر کردهاند.
محمود خان اچکزی ،آفتاب احمد خان شیرپاو و افراسیاب
ختک عضو هیأت پاکستان به کابل هستند .در دیدار با این
هیأت در ارگ ریاست جمهوری ،حامد کرزی ،رییس جمهور
پیشین کشور ،محمد حنیف اتمر ،مشاور امنیت ملی ،شماری
از شخصیتهای جهادی ،سیاسی و تعدادی از اعضای شورای
ملی نیز حضور داشتهاند.

