نمایندگان مجلس و شکست سنت معاملهگری در خانهی ملت

رییس جمهور محمد اشرف غنی در دیداری به اعضای اداری مجلس نمایندگان گفته است،روز سهشنبه بهطور
رسمی نامزدوزیران حکومت وحدت ملی و برنامهی پنج سالهاش را به مجلس نمایندگان معرفی میکند و در
ضمن روشن ساخته که تأیید یا رد نامزدوزیران از صالحیتهای مجلس نمایندگان میباشد و در آن مورد مداخله
نمیکند .قرار بود که وزیران پیشنهادی به روز شنبه به مجلس معرفی شوند؛ اما معرفی نشدند .رییس جمهور
علت تأخیر معرفی وزیران پیشنهادی را به مجلس نمایندگان در روز شنبه ،نبود آمادگی الزم مطرح کرده است.
عرفاناهلل عرفان ،منشی مجلس نمایندگان به بیبیسی گفته است که زندگینامه و اسناد تحصیلی اکثریت
نامزدوزیران پیشنهادی به مجلس نمایندگان رسیده است.
مرحلهی رایگیری به وزیران پیشنهادی از سوی حکومت به مجلس نمایندگان در گذشته بهخاطر برخوردهای
سلیقهای ،سمتی و گاهی معاملههایی میان بعضی از نمایندگان و وزیران پیشنهادی ،یکی از خبرسازترین
مرحلهها بوده است .یکی از نارساییهایی که در این مرحله وجود داشته ،این بوده که رهبری حکومت برای
اینکه وزیران مطلوبش از کابینه رای بگیرند ،از رابطه و امکاناتی که در اختیار داشت ،برای گرفتن...

758

یکشنبه

 28جدی 1393 ،سالچهارم قیمت 10 :افغانی

جنرال کمپبل:

داعش در افغانستان و پاکستان سربازگیری میکند

صفحه4

Year 04 Price: 10 Af

18 Jan, 2015

Sunday

عهد جدید
روابط افغانستان و پاکستان

اقتصادی افغانستان
بمب
ِ

صفحه 2

صفحه3

رییس امنیت ملی با کارآییاش
برچسبها را به چالش میکشد

رحمتاهلل نبیل ،رییس امنیت ملی افغانستان ،برخالف مقام پیش از خودش ،هرگز توسط گروههای حقوق بشری به داشتن
شکنجهخانه در زیرزمینش متهم نشده است .برعکس ،تعداد زیادی از افغانها بیم دارند که ممکن است آقای نبیل برای این
کار بیش از حد مالیم و مهربان باشد .آنها فکر میکنند که شکست دادن طالبان ،دشمنان زیرک و مدبری که در میان
رحمی ویژهای است .در عین زمان ،دیگر افغانها و مقامهای غربی نگران اند که
افغانها زندگی میکنند ،مستلزم بی ِ
آقای نبیل به اندازهی ادعایش در زمینهی مدرنسازی و کنترولادارهای که از ترس نیروی پولیس مخفی آموزشدیده
توسط سازمان استخبارات اتحاد شوروی سابق ( )K.G.Bرشد کرد ،متعهد نیست و در بیرحمی شهرت دارد.
شبه عنوان رئیس امنیت ملی ،فرضیهها در مورد آقای نبیل که
پس از دورههای کاری مجموعی بیش از سه سال 
اکنون برای حفظ این سمت در حکومت جدید نامزد شده است ،این خواهد بود که پاسخ پرسشها در مورد نبیل
 46ساله ،مقام پیشین سازمان ملل متحد ،واضحتر خواهند بود .اما ارائهی یک تعریف واضح از او هنوز بیش از حد
مشکل است...
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نامزدوزیران
شناخته شده و ناشناخته



هادی صادقی

قرار است روز سهشنبه هفتهی جاری رییس جمهور غنی به
مجلس نمایندگان برود و ضمن معرفی وزیران پیشنهادی
کابینهی حکومت وحدت ملی ،برنامهی پنج سالهی حکومتش
را نیز به نمایندگان مردم در شورای ملی ارائه نماید .در حال
حاضر کمسیونهای کاری مجلس نمایندگان اسناد تحصیلی
و هویتی نامزدوزیران را بررسی مینمایند .گفته میشود،
پس از معرفی این افراد از سوی رییس جمهور به مجلس
نمایندگان ،سه روز به معرفی این افراد و برنامههای کاری
آنها در وزارتهایی که به آنها معرفی گردیدهاند ،اختصاص
یافته است و پس از آن در یک روز برای تمام نامزدوزیران
پیشنهادی حکومت ،صندوق رایگیری گذاشته میشود.
گفته میشود ،کمسیونهای کاری مجلس نمایندگان در
ت نامزدوزیران دریافتهاند
جریان بررسی اسناد تحصیلی و تابعی 
که چندین تن آنها تابعیت دوگانه دارند و حتا نام نامزدوزیر
وزارت زراعت در لیست مجرمان تحت پیگرد پولیس انترپول
است.
به نظر میرسد انتخاب تمام این افراد با شناخت دقیق و
همهجانبه از آنها صورت نگرفته است .برخی از این افراد به
یکبارگی در لیست نامزدوزیران پیشنهادی کابینهی حکومت
وحدت ملی مطرح شده و هیچگونه اطالعاتی در مورد هویت،
کارکرد و گذشتهی آنها وجود ندارد .برخی از این افراد که
در وزارتخانههای مهم و کلیدی معرفی شدهاند ،تاکنون نه
کسی آنها را در ادارات دولتی و غیردولتی دیده است ،نه
نامی از آنها در فعالیتهای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در
رسانهها برده شده است و نه هم هیچ اثری از کارکردهای
علمی و فرهنگی آنها به مردم معرفی شده است .چهرههای
غریب و ناشناختهای که از کنج عزلت ،فراموشی و انزوا ،اغلبا
از خارج از کشور از آدرسهای سیاسی به درون حکومت
وحدت ملی معرفی شده و هیچ اطالعاتی در مورد آنها وجود
ندارد .با گذشت نزدیک یک هفته از اعالن اسامی این افراد
به عنوان نامزدوزیر و جستوجوی مردم و روزنامهنگاران در
مورد هویت و گذشتهی آنها ،تاکنون هیچگونه اطالعاتی در
مورد آنها پیدا نشده است .تمام اطالعات در مورد این افراد
به چند مورد مختصر و کلیای ختم میشود که خود آنها
در معرفی خود به حکومت دادهاند .فراتر از آن نه از سابقهی
کاری و چگونگی تحصیل و کار آنها اطالعی در دست است
و نه هم کسی از نوع تفکر و اعتقاد سیاسی و فکری آنها
چیزی میداند .در حالی که برخی دیگر از این افراد ،هرچند
چهرههای جدید در کابینه هستند؛ اما هرکدام نامهای آشنا
در عرصههای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی کشور میباشند.
این افراد از پایگاههای دانشگاه ،با هویت روشن و گذشتهی
باافتخار و ُپردستآورد در عرصهی مدیریتی کشور نامزد
شدهاند و مردم افغانستان در مورد شخصیت ،تفکر و گذشتهی
آنها اطالعات کافی دارند.
در حالی که برای دادن رای اعتماد ،ضرور است که نمایندگان
از هویت ،شخصیت و تفکر این افراد اطالعات کافی داشته
باشند و افزون برآن ،شهروندان حق دارند که بدانند ،چه
کسانی ،با کدام تخصص ،چه نوع گذشته و چه نوع تفکری
عرصهی مدیریتی و رهبری کشور را به عهده میگیرند.
هرچند شهروندان در انتخاب اعضای کابینه عمال هیچ نقشی
ندارند؛ اما حق دارند بدانند ،سرمایهی ملی در اختیار چه
کسانی قرار میگیرد.
روند گزینش و معرفی نامزدوزیران بسیار سطحی و بدون
تأمل صورت گرفته است .این روند به اندازهای سطحی
بوده که حتا یکی از مجرمان تحت پیگرد پولیس انترپول
نیز به عنوان نامزدوزیر تأیید رییس جمهور و رییس اجرایی
را گرفته است .ورود چنین افرادی به لیست اعضای کابینه
نشان میدهد که رییس جمهور و رییس اجرایی افرادی که
از سوی متحدانشان برای عضویت در کابینه معرفی شدهاند
را بدون شناخت کافی تأیید کردهاند .با اینکه گفته میشد،
رییس جمهور خودش با مصاحبه و امتحان از نامزدوزیران،
صالحیت و اهلیت آنها را تأیید کرده؛ اما این روند با دقت
صورت نگرفته است.

داعش در افغانستان و پاکستان سربازگیری میکند

اطالعات روز :پس از نشر گزارشی در روزنامهی
اطالعات روز در مورد حضور  700خانوادهی
مسلح خارجی همراه با بیرقهای سیاه در شماری
از ولسوالیهای غزنی و زابل ،جنرال جان کمپبل،
فرماند ه مأموریت جدید ناتو در کشور تأیید کرده
است که نظر به گزارشهای رسیده ،گروه موسوم
به داعش در افغانستان و پاکستان جوانان را جذب
میکند.
فرمانده مأموریت جدید ناتو در کشور دیروز در
توگو با «آرامی تایمز» گفته است که نظر به
گف 
گزارشهای آنان ،گروه تندرو دولت اسالمی برای
تقویت صفوف خود ،از افغانستان و پاکستا ن سرباز
جذب میکند .به گفتهی او ،در حال حاضر این گروه

تندرو در افغانستان و پاکستان مصروف سربازگیری
است.
چندی پیش شماری از مسئوالن محلی و باشندگان
والیت غزنی به روزنامهی اطالعات روز گفته بودند
که  100تا  150افراد خارجی در بازار رسنهی
ولسوالی گیالن غزنی و همچنان  700خانوادهی
خارجی مسلح در مناطق اطرف ولسوالی جاغوری
که زبانهای فارسی و پشتو را نمیفهمند ،جابهجا
شدهاند.
پیش از این سرپرست والیت غزنی و والی پکتیکا
در نشست خبری مشترکی گفته بودند که 1050
خانوادهی خارجی مسلح در شماری از مناطق این دو
والیت جابهجا شدهاند و خودشان را مربوط به گروه

داعش خواندهاند .پس از آن مسئوالن در والیتهای
هلمند ،فراه و سرپل از حضور خانوادههای مسلح
خارجی خبر دادند .این افراد با خودشان بیرقهای
سیاه دارند.
با این حال ،کمپبل تأکید کرده است که خودش
گزارشها مورد جلب و جذب جوانان از سوی گروه
داعش را دیده است .به گفتهی او ،نظر به گزارشها،
برخیها در افغانستان و پاکستان بهطور آشکارا
شبنامه پخش کردهاند و در تالش جذب افراد جدید
در صفوف گروه داعش یا دولت اسالمی هستند.
او گفته است که دراین زمینهبهطور عمیق تحقیق
و بررسی میکنیم« :من ارائهی معلومات استخباراتی
به همکارانم را از اولویتها میدانم؛ اما اگر صادقانه

بگویم ،تا حال معلومات همهجانبه به دسترس ما قرار
نگرفته است» .اما او گفته که اهداف و نظرات طالبان
وابسته به مال عمر ،با داعش متفاوت اند ،ولی برخی
از جنگجویان از اینکه چندین سال رهبرشان را
ندیدهاند ،ناراضی هستند و میخواهند راه دیگری را
انتخاب کنند.
در همین حال ،صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت
امور داخله حضور گروه داعش در کشور را رد کرده
است .به گفتهی او ،افراد دارای بیرقهای سیاه،
جنگجویان طالب و شبکهی حقانی هستند و آنان
بهنامهای گوناگون در نقاط مختلف کشور فعالیت
دارند .صدیقی از جوانان خواسته که تحت تأثیر
تبلیغات این گروه نروند و به صفوف آنان نپیوندند.

نامزدوزیران روز سهشنبه به مجلس معرفی میشوند

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور در دیدار با هیأت اداری مجلس
نمایندگان اعالم کرد که نامزدوزیران پیشنهادی
به روز سهشنبه هفتهی روان به این مجلس معرفی
میشوند .او در ادامه گفت ،خودش نامزدوزیران،
رییس امنیت ملی و رییس بانک مرکزی را به
مجلس معرفی و بعد برنامهی پنج سالهی حکومت
را ارائه میکند.
رییس جمهور میگوید که رد یا تأیید نامزدوزیران از
صالحیت اعضای مجلس است و وی در این زمینه
مداخله نمیکند .قرار بود نامزدوزیران پیشنهادی
دیروز به مجلس نمایندگان معرفی شوند؛ اما رییس
جمهور در دیدار با هیأت اداری این مجلس گفته
است که برای معرفی آنان آمادگی نداشته است.

در همین حال ،محمد صالح سلجوقی ،معاون دوم
مجلس نمایندگان گفت که رییس جمهور خودش
به روز سهشنبه تمام برنامههای کاری وزیران را در
مجلس تشریح میکند .به گفتهی او ،اشرف غنی
از اعضای مجلس نمایندگان خواسته است که بعد
از تشریح برنامهها ،روند رایگیری به نامزدوزیران
را بهزودی آغاز کنند.
او در ادامه گفت که اسناد تحصیلی  ۲۳نامزدوزیر به
روز چهارشنبه هفتهی گذشته به مجلس فرستاده
شده و صرف دو-سه نفر باقی مانده بود .سلجوقی
افزود که پس از تقاضای مجلس نمایندگان ،اسناد
باقیمانده دوباره روان شد و امروز یا فردا ،کار روی
اسناد نامزدوزیران در کمیسیونهای مجلس آغاز
میشود.

پس از  105روز تأخیر ،اسامی نامزدوزیران ،ریاست
امنیت ملی و بانک مرکزی به روز دوشنبه هفتهی
گذشته اعالم شد .رییس جمهور و رییس اجرایی
تأخیر در معرفی کابینه را انتخاب افراد شایسته و
مسلکی عنوان کرده بودند .اما پس از معرفی اسامی
نامزدوزیران ،شماری از نمایندگان مجلس گفتند
که اکثر این افراد مسلکی نیستد و توان مدیریت
را ندارند .از سوی دیگر ،شماری از اعضای مجلس
گفتهاند که تعدادی از این نامزدوزیران دوتابعیتی
هستند و به آنان رای اعتماد نمیدهند .مجلس
نمایندگان پس از اعالم اسامی نامزدوزیران تصمیم
گرفته بود ،به نامزدوزیران دوتابعیتی رای ندهد.
تعویق رخصتی زمستانی
قرار بود نمایندگان مجلس در هفتهی روان

به رخصتی زمستانی بروند؛ اما معاون دوم این
مجلس دیروز به صدای امریکا گفته است که به
دلیل دادن رای اعتماد به نامزدوزیران و تصویب
بودجه ،تعطیالت زمستانی به تعویق افتاده است.
طرح بودجه از سوی مجلس پیشتر به دلیل عدم
رعایت توازن رد و برای اصالحات دوباره به وزارت
مالیه فرستاده شد.
مقامهای وزارت مالیه به روز چهارشنبه هفتهی
گذشته اعالم کردند که طرح بودجهی سال
مالی  1394را پس از اصالحات و گنجانیدن
پیشنهادهای نمایندگان مجلس ،دوباره به این
مجلس فرستادهاند .هنوز این بودجه از سوی
مجلس تصویب نشده؛ در حالی که از سال مالی
جدید بیش از سه هفته میگذرد.

وزارت معارف :بیش از  500مکتب در کشور مسدود شدهاند

اطالعات روز :وزارت معارف از مسدود شدن
بیش از  500مکتب به دلیل ناامنی در شماری از
والیتهای ناامن کشور خبر داده و اعالم کرده
است که در حال حاضر  250هزار دانشآموز از
تعلیم و تربیه محروم شدهاند .محمد آصف ننگ،
سرپرست این وزارت دیروز به رادیو آزدی گفته
است که  530مکتب در اثر ناامنیها در سراسر
کشور مسدود شدهاند.
به گفتهی او ،این مکتبها بر اثر ناامنی در 70
ولسوالی کشور مسدود شدهاند .آقای ننگ میگوید
که در سالهای گذشته در بیشتر مواقع کارمندان

وزارت معارف ،قربانی ناامنیها شدهاند .به گفتهی
او ،در هفت سال گذشته در رویدادهای مختلف
انفجاری و انتحاری در سرتاسر کشور ،بیش از 4
هزار کارمند معارف کشته و زخمی شدهاند.
ننگ همچنان گفته است که در سالهای گذشته
شمار زیادی از شاگردان مکتبها در حمالت
انتحاری و انفجاری کشته شدهاند .او افزوده است
که در حال حاضر بیش از  70ولسوالی در تمام
کشور در حلقهی خط سرخ قرار دارند و در این
ولسوالیها جنگادامه یافته است .اکثر مکتبها در
والیتهای هلمند ،قندهار و ولسوالی ناوهی غزنی

مسدود شدهاند.
معارف کشور عالوه بر ناامنی ،با مشکالت مختلف
دیگر نیز مواجه است .در جریان سالهای گذشته
صدها میلیون دالر برای بهبود وضعیت معارف
مصرف شده؛ اما بهخاطر اختالس پول و فساد
اداری ،معارف رشد قناعتبخش نداشته است .در
شماری از مناطق دوردست حتا ساختمان مکتب
وجود ندارد و دانشآموزان زیر خیمهها درس
میخوانند .از سوی دیگر ،شماری از مکتبهای
دوردست کشور ،بهویژه در والیتهای هلمند،
بامیان ،نورستان ،دایکندی ،غزنی ،بدخشان و غور

دچار کمبود معلمان مسکلی هستند .گفته میشود
که در این مکتبها علمای دینی مضامین علوم
طبیعی و ساینسی ،از جمله بیولوژی ،کیما ،ریاضی،
فزیک و هندسه را تدریس میکنند.
شماری از شاگردان و معلمان مکتبها باور دارند،
وزارت معارف در  13سال گذشته برای حل این
مشکل برنامهی دقیق و کارایی نداشته است .آنان
از سران حکومت وحدت خواستهاند که برای حل
مشکالت ذکر شده ،برنامههای دقیق و مشخص
را روی دست گیرند ،تا وضعیت معارف در کشور
بهبود یابد.

اشرف غنی نشر مجدد کاریکاتور حضرت محمد را محکوم کرد

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،ریيس جمهور
کشور نشر کاریکاتور حضرت محم د از سوی
مسئوالن مجلهی شارلی ابدو را محکوم کرده و آن
را اهانت بزرگ به دین مقدس اسالم و مسلمانان
جهان خوانده است .او به نمایندگی از مردم مسلمان
افغانستان ،این عمل توهینآمیز را تقبیح کرده و گفته
است که توهین به مقدسات ،عمل غیرمسئوالنه

است.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری دیروز با نشر
خبرنام های به نقل از اشرف غنی اعالم کرد،
سازنده و برای همزیستی

آزادی بیان باید به شکل
مسالمتآمیز و تفاهم بیشتر میان ادیان بهکار گرفته
شود .شماری از علمای دینی و اعضای شواری ملی
نیز نشر این کاریکاتور را تقبیح کردهاند.

رییس جمهور میگوید ،افغانستان نسبت به سایر
کشورها ،سالها از جنگ و خشونت رنج برده است.
بنابراین ،ضرورت به تفاهم و همزیستی مسالمتآمیز
میان همهی مردمان جهان را بیشتر از هر ملت
دیگ ر درک میکند .مجلهی شارلی ابدو چهار شنبه
هفتهی گذشته کاریکاتوری از پیامبر اسالم را به
چاب رساند و با تیراژ میلیونی به فروش رسید.

این نخستین شمارهی مجلهی شارلی ابدو بود که
پس از حملهی مسلحانهی اخیر به دفتر این مجله
که به کشته شدن چهارده تن ،بهشمول کارمندان،
آن منجر شد ،به چاپ رسید .مجلهی شارلی پیش
از این نیز کاریکاتور پیامبر اسالم را نشر کرده بود
و حمله به دفتر این مجله در پاریس فرانسه ،انتقام
پیامبر اسالم عنوان شد.

قتل یک خبرنگار محلی در والیت ننگرهار

اطالعات روز :مردان مسلح ناشناس ،عاقل محمد،
خبرنگار رادیوی محلی اسپین غر را در ولسوالی بتیکوت
والیت ننگرهار به قتل رساندهاند .غالم فاروق ،ولسوال
بتیکوت والیت ننگرهار دیروز گفته است که مردان
مسلح ناشناس شب جمعه عاقل محمد را کشته و دو تن
از دوستانش را زخمی کردهاند .به گفتهی او ،این رویداد در
منزل عاقل محمد در ولسوالی بتیکوت والیت ننگرهار رخ
داده است .در همین حال دیدهبان رسانههای آزاد افغانستان
(نی) قتل عاقل محمد را محکوم کرده است .نی گفته
است که این خبرنگار محلی در یک مراسم عروسی از
سوی مردان مسلح ناشناس به ضرب گلوله به قتل رسیده

است .نی از ارگانهای امنیتی خواسته است که عامالن
این رویداد را شناسایی و محاکمه کنند .هنوز انگیزهی
اصلی قتل این خبرنگار محلی معلوم نیست و در پیوند
به این قضیه ،کسی بازداشت نشده است .در ماه اول سال
 2015این نخستین بار است که یک خبرنگار محلی در
کشور به قتل رسیده است .در سال  2014خشونت و قتل
علیه خبرنگاران  64درصد افزایش یافته بود ونی هنگام
ارائهی گزارش خود ،از حکومت وحدت ملی خواسته بود
که در قسمت کاهش خشونت علیه خبرنگاران تالش کند.
در سال  2014هشت خبرنگار در رویداهای مختلف در
کشور کشته شده بودند.

بازداشت 174مظنون از مناطق مختلف کابل

اطالعات روز :عبدالرحمان رحیمی ،فرمانده
پولیس والیت کابل دیروز در یک نشست خبری
در کابل ،از بازداشت  174مظنون از مناطق مختلف
این والیت خبر داد .او در این نشست گفت که
این افراد به اتهام سرقتهای مسلحانه ،قاچاق
سالح ،اختطاف ،سرقت وسایط و انتقال پول جعلی
بازداشت شدهاند.

در خبرنامهی ارسالی دفتر رسانههای وزارت داخله
به روزنامهی اطالعات روز آمده است که رحیمی
گفت که از نزد این افراد مقداری سالح و مهمات
نیز بهدست نیروهای امنیتی آمده است .به گفتهی
او ،پولیس کابل یک دستگاه سیم باکس را که
از آن در فعالیت تروریستی استفاده میشو د نیز
بهدست آورده است.

قیمت مجموعی این دستگاه  3صد هزار دالر
آمریکایی است و سیم کارتهای شبکههای
مختلف مخابراتی را بهطور غیرقانونی تولید
میکند .در خبرنامهی وزارت داخله آمده است
که در پیوند به این قضیه  3تن بازداشت شدهاند.
رحیمی همچنان از گرفتاری یک گروه تروریستی
در کابل نیز خبر داد.

به گفتهی او ،پولیس کابل در هماهنگی با منسوبان
ریاست عمومی امنیت ملی ،با گرفتاری  27تن،
از یک عمل بزرگ تروریستی در کابل جلوگیری
کرد ه است .رحیمی میگوید که پولیس ملی از
آموزشهای خوب مسلکی برخوردار شده و برای
گرفتاری تروریستان و مجرمان حرفهای ،توانایی
کافی دارد.
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رییس امنیت ملی
با کارآییاش برچسبها را
به چالش میکشد

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

منبع:نیویارکتایمز
نویسنده:متیوروزنبرگ
برگردان :حمید مهدوی

تخصصگرمایی

از سرگیری پروژهی حساسی که در جریان اولین دور ریاستش
در امنیت ملی آغاز کرده بود ،در جملهی نخستین وظایف او بود:
تبدیل کردن لطیف محسود ،مقام شماره  2طالبان پاکستان،
به یک منبع خارجی کسب اطالعات– و احتماال نمایندهای که
علیه پاکستان استفاده شود .آقای نبیل گفت که آقای محسود
در درجهی اول به عنوان منبع استخبارات گماشته شده بود .اما
افغانها همچنین میخواستند «به پاکستان پیامی بفرستند که
اگر آنها میتوانند این کار را بکنند ،ما هم میتوانیم این کار را
انجام دهیم».
آقای نبیل گفت که آمریکاییها «نزد من آمدند و من گفتم که
ما هم مثل هر سازمان استخباراتی دیگر حق داریم منابع داشته
باشیم» .وی اضافه کرد« :من فکر میکنم این خیلی مهم است
که بسیار صریح و بیپرده باشیم».
رحمتاهلل نبیل ،رییس امنیت ملی افغانستان ،برخالف مقام
پیش از خودش ،هرگز توسط گروههای حقوق بشری به
داشتن شکنجهخانه در زیرزمینش متهم نشده است .برعکس،
تعداد زیادی از افغانها بیم دارند که ممکن است آقای نبیل
برای این کار بیش از حد مالیم و مهربان باشد .آنها فکر
میکنند که شکست دادن طالبان ،دشمنان زیرک و مدبری
رحمی
که در میان افغانها زندگی میکنند ،مستلزم بی ِ
ویژهای است .در عین زمان ،دیگر افغانها و مقامهای غربی
نگران اند که آقای نبیل به اندازهی ادعایش در زمینهی
مدرنسازی و کنترول ادارهای که از ترس نیروی پولیس
مخفی آموزشدیده توسط سازمان استخبارات اتحاد شوروی
سابق ( )K.G.Bرشد کرد ،متعهد نیست و در بیرحمی
شهرت دارد.
شبه عنوان
پس از دورههای کاری مجموعی بیش از سه سال 
رئیس امنیت ملی ،فرضیهها در مورد آقای نبیل که اکنون
برای حفظ این سمت در حکومت جدید نامزد شده است ،این
خواهد بود که پاسخ پرسشها در مورد نبیل  46ساله ،مقام
پیشین سازمان ملل متحد ،واضحتر خواهند بود .اما ارائهی
یک تعریف واضح از او هنوز بیش از حد مشکل است.
این امر احتماال او را بهخوبی برای کارش مناسب میسازد–
روی هم رفته ،بهترین مأموران استخباراتی اغلب بیشتر
فراموششدنی و از یادبردنی اند تا اینکه جذاب باشند .آقای
نبیل ،مرد نرم و مالیمی که جاکتها و لباسهای کمرنگ را
دوست دارد ،تقریبا شباهتی به رییس یک سازمان استخباراتی
جنوب آسیا ندارد.
با وجودی که ایاالت متحده و قدرتهای اروپایی نقش
جنگیشان را محدود میکنند ،او بهشدت بهدنبال آن بوده
است تا بازخیر طالبان را در حاشیه نگهدارد ،مانع ریشهدوانی
تازهی بقایای القاعده در افغانستان شود و از نفوذ دولت
اسالمی در میان ستیزهجویان در افغانستان جلوگیری کند.
ریاست امنیت ملی ،تحت رهبری او خط مستقلی را نمایش
داده است که حتا سازمان استخباراتی امریکا ( )C.I.Aرا
شگفتزده کرده است؛ سازمانی که مأموران این ریاست را
آموزش میدهد ،تجهیزات مورد نیاز آنها را فراهم میکند
و این ریاست را تأمین مالی میکند .مأموران استخباراتی
افغانستان برخی از بدنامترین شورشیان منطقه را به منبع
خارجی برای کسب اطالعاتشان تبدیل کردهاند و این
شورشیان بهطور بالقوه از این مأموران نیابت میکنند .ریاست
امنیت ملی بهطور نهانی جنگش را در امتداد مرز کشانده
است و رهبران طالبان را که در پاکستان پناهگاه دارند ،هدف
قرار میدهد.
در افغانستان ،اینها دستآورهایی اند که میتوان به آنها
بالید .اما وقتی صحبت از ریاست امنیت ملی پیش میآید،
آقای نبیل بر هیچ یک از آنها تأکید نمیکند .او در عوض
در مورد ضرورت محافظت از افغانها و حقوق آنها صحبت
میکند .وی در مصاحبهای گفت« :آزادی بیان بخشی از
آن است .احترام به حقوق بشر بخشی از آن است»« .ما
نمیخواهیم پولیس سیاسی باشیم» .اما وی یک هشدار را
برآن افزود« :ما در وسط یک جنگ قرار داریم .بسیار سخت
است بگوییم که ما در این مرحله کامل هستیم».
با وجودی که ریاست امنیت ملی نیروهای شبهنظامی مختص

به خودش را دارد ،تواناییهای پیچیدهای از آمریکاییها
کسب کرده است و اجازهی نظارت و بازداشت مردم خودش
را دارد .میزان پنهان کاریای که این ریاست را احاطه کرده
است ،از ترس اینکه این ریاست در واقع نسخهی جدیدی از
پولیس مخفی سابق باشد ،نکاسته است.
موارد مستندی از آزار و اذیت و دیگر سوء استفادهها،
آشغالهایی اند که بر سوابق این ریاست ریختهاند و هرچند
آقای نبیل واحد ویژهی تحقیقی داخلی را ایجاد کرده است
و به ناظران افغان و بینالمللی حقوق بشر به تأسیسات این
ریاست دسترسی داده است ،حامیان حقوق بشر میگویند که
تغییرات ماهیتی به اقدامات و تعقیب علنی نیاز دارد که هنوز
تحقق نیافته است.
در همین حال ،ریاست امنیت ملی بهطور گسترده به
صحبتهای تیلفونی افغانها گوش میدهد .مقامهای افغان
گفتند ،در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که
نزدیک بود کشور را تجزیه کند ،افسران ریاست امنیت ملی
ضبط صوتهایی را در مورد تالشهای تقلب به نفع اشرف
غنی ،که در نهایت انتخابات را برد ،بیرون دادند.
مقامهای افغان و غربی میگویند ،باور ندارند که آقای نبیل در
بیرون دادن ضبط صوتها به تیم انتخاباتی عبداهلل عبداهلل،
نقشی ایفا کرده باشد .آقای نبیل اغلب توسط حامیان هردو
تیم انتخاباتی بهخاطر بیطرفی نسبیاش در جریان بحران،
تحسین میشود و اکنون او با آقای غنی روزانه دیدار میکند.
اما اگر دستهبندیهای جناحی در حکومت جدید چالشی را در
برابر آقای نبیل قرار داده باشند ،این چالش تقریبا دلهرهآورتر
از آنی نیست که توسط مجموعهی رنگارنگی از دشمنان
سابقی که ادارهی او را تشکیل میدهند ،در برابر او قرارداده
شده است .در ریاست امنیت ملی امروزی ،عوامل سابق
آموزشدیدهی سازمان استخباراتی اتحاد شوروی ()K.G.B
در کنار جنگجویان مجاهدینی کار میکنند که در دههی
 1980این عوامل در برابر آنها جنگیدند .هردو گروه بیزاری
مشترکی دارند که حاصل دوران حاکمیت طالبان است.
آقای نبیل ادعا میکند که این دو گروه داخلی فاقد تفکر
استراتژیک اند ،یا حتا حس مشترکی در مورد آنچه که
باید انجام دهند ،ندارند .وی گفت که متحد کردن همهی
آنها «بزرگترین چالش ماست» .راهحل او این بوده است
که نسل جدیدی از مقامهایی روی کار آیند که مانند خود
او شکاف میان افغانستان و غرب را پیوند زنند .در این
ریاست مقامهای پیشین سازمان ملل متحد که در رشتهی
برنامهنویسی کمپیوتری تحصیل کردهاند و کارمندان جوانی
با لباس تر و تمیز و نکتاییهای روشن که در رشتهی مدیریت
در دانشگاههای امریکایی و اروپایی تحصیل کردهاند ،وجود
دارند.
آقای نبیل که در روستایی در جنوب کابل متولد شده است،
پدرش را در سنین جوانی از دست داده است و بخش بزرگی
از دوران کودکیاش را با کاکایش در کابل گذرانده است .اما
وی برای اینکه توسط حکومت مورد حمایت شوروی برای
تحصیالت به مسکو فرستاده نشود ،در اواسط دههی 1980
به پاکستان فراری شد.
وی زندگی در پاکستان را به اندازهای سخت توصیف کرد که
زمانی مادرش ،که معیشت ناچیزی را از طریق مهرهدوزی

یکشنبه
 28جدی
1393
سال چهارم
شماره  758

لباس تأمین میکرد ،برایش پول میفرستاد تا او بتواند در
رشتهی مهندسی ساختمان تحصیالتش را تمام کند .وی پس
از فراغتش با پناهندگان در شرق افغانستان کار میکرد و این
امر باعث شد تا کاری در نمایندگی سازمان ملل متحد در
کابل بیابد .او در طول حاکمیت طالبان آنجا ماند؛ طالبانی
که به گفتهی خودش دو بار او را بهخاطر داشتن ریش خیلی
کوتاه مورد ضرب و شتم قرار دادند.
یک همکار قدیمی آقای نبیل در سازمان ملل متحد ،در سال
 2004وی را در شورای امنیت ملی رییس جمهور کرزی
گماشت و او بهزودی مسئول نیروهای محافظتی جدید که
برای حفاظت رییس جمهور آموزش دیده بودند ،تعیین شد.
اداره کردن نیروهایی که به نیروهای محافظت از رییس
جمهور شهرت یافته بود ،به آقای نبیل فرصت داد تا ثابت
کند که او سرسختتر از آنی است که رفتار استادی او نشان
میدهد .در سال  ،2008زمانی که مردان او با سوء قصد
رژه مبازه کردند ،ستارهی او
ترور آقای کرزی در جریان یک 
طلوع کرد .دو سال بعد ،آقای کرزی پس از برکناری رییس
امنیت ملی ،او را در سمت رهبری این اداره گماشت .اما در
سال  ،2012زمانی که آقای کرزی یکی از متحدان سیاسی
نزدیکش را جانشین او تعیین کرد ،او خود را هدف یک
دسیسهی کاخ یافت.
با این حال ،دوران تبعید او زیاد دوام نکرد .اسداهلل خالد،
جانشین او ،که سالها قبل به داشتن یک شکنجهخانه در
زیرزمینش متهم شده بود ،چند ماه پس از تعیین شدنش به
این مقام ،در جریان یک بمبگذاری انتحاری شدیدا زخمی
شد .آقای کرزی دوباره به آقای نبیل رو کرد و او را در مقام
سرپرست ریاست امنیت ملی کاندید کرد .در ماه جاری ،آقای
غنی دوباره او را به این سمت نامزد کرد که منتظر تأیید
پارلمان است.
از سرگیری پروژهی حساسی که در جریان اولین دور ریاستش
در امنیت ملی آغاز کرده بود ،در جملهی نخستین وظایف
او بود :تبدیل کردن لطیف محسود ،مقام شماره  2طالبان
پاکستان ،به یک منبع خارجی کسب اطالعات– و احتماال
نمایندهای که علیه پاکستان استفاده شود .آقای نبیل گفت
که آقای محسود در درجهی اول به عنوان منبع استخبارات
گماشته شده بود .اما افغانها همچنین میخواستند «به
پاکستان پیامی بفرستند که اگر آنها میتوانند این کار را
بکنند ،ما هم میتوانیم این کار را انجام دهیم».
مهم نیست هرچه که بود؛ اما وقتی مقامهای امریکا در سپتامبر
 2013به مسئله پی بردند ،از این مناسبت خشمگین بودند.
آنها یک تیم عملیاتی ویژه را فرستادند تا آقای محسود را
از کاروان ریاست امنیت ملی ،که او را سال گذشته به کابل
انتقال میداد ،برباید .محسود تا ماه دسامبر که به مقامهای
پاکستان تحویل داده نشده بود ،در توقیف نیروهای امریکایی
قرار داشت .هرچند او بهصراحت تأیید نخواهد کرد که ریاست
امنیت ملی به برقراری ارتباط با دیگر ستیزهجویان ادامه داده
است؛ اما بهشدت اظهار کرد که قضیه همین بوده است.
آقای نبیل گفت که آمریکاییها «نزد من آمدند و من گفتم
که ما هم مثل هر سازمان استخباراتی دیگر حق داریم منابع
داشته باشیم» .وی اضافه کرد« :من فکر میکنم این خیلی
مهم است که بسیار صریح و بیپرده باشیم».

تخصصگرمایی تیوری جدید است .تیوریای که واضح میکند ،جهان هرگز
متوقف نخواهد شد .یک عده از اراذل و اوباش کشورهای غربی که نام خود
را دانشمند میگیرند ،مدام اخطار میدهند که عمر جهان کوتاه خواهد شد و
هر روز هم بیشتر! اما حیف که دستم به این نامردان بیفکر نمیرسد تا به
آنها میگفتم که گرمایش زمین ،نشان از کوتاه شدن عمر جهان نیست .بعد
خیلی جسورانه تیوری تخصصگرمایی را به مغز هنگشان وارد میکردم تا
دست از تالش و مصرفهای بیجا بردارند.
بر اساس تخصصگرمایی ،نه بهتر است اول تعریف کنم که تخصصگرمایی
چیست .تخصصگرمایی قالب و معیاری برای رهبری و مدیریت امور در
سطح کشورهاست .مث ً
ال همین افغانستان را در نظر بگیرید .متخصصان خود
ما از زبان شرکتها و نهادهای تحقیقاتی خارجی میگویند که معادن ما
سرشار است .اگر درست استفاده شود ،نه تنها کل افغانستان به یک زندگی
مرفه خواهد رسید ،که حتا شیوخ عربستان هم برای ارضای خواهشات نفسانی
خویش ،از ما طلب کمک خواهند کرد ،یا قرض خواهند گرفت .اگر این حرف
آنها درست باشد ،نشان میدهد که مدیریت و رهبری امور ما نقض دارد.
یا همین روزها که پنج دقیقه برق داریم و پنج ساعت دیگر برق نداریم را
در نظر بگیرید .ما در حالی با این عمل شیطانی دست و لهجه نرم میکنیم
که دریاهای ما مست و ملنگ ،از درههای تنگ و پرشیب خودمان با خروش
عظیم و بینظیری عبور میکنند و به کشورهای همسایه میریزند تا آنها در
کشورهایشان هم سیب بکارند ،هم گندم زرع کنند و هم بند برق بسازند و
برای ما برق کمک کنند .میبینید که هزاران مثال از این دست وجود دارد تا
ثابت کند که رهبری و مدیریت امور در کشور ما مشکل دارد و این مشکل
چیزی نیست که تازه باشد؛ تا بوده چنین بوده.
در یک همچو حالت ،حتا اگر به فرهنگ سگجنگی کشور عزیزمان نگاه
کنیم ،بهخوبی به این نتیجه میرسیم که تخصصگرمایی ،یگانه راهحل بدون
تلفات مشکالت فوق میباشد .در قالب تخصصگرمایی ،مردمان یک کشور
اجازه مییابند که در انتخابات شرکت کنند .البته الزمی نیست که انتخابات
دو بار برگزار شود ،ولی انتخابات دو دورهای را ارجحیت میدهد .ذکر دالیل
آن را اینجا مجالی نیست .شما با لطفگرمایی خویش مرا ببخشید .گفتم
که مردم اجازه مییابند که در انتخابات شرکت کنند؛ اما اینکه چه کسی به
ریاست جمهوری میرسد ،کار مردم نیست ،بلکه کار یک مویسفید است.
هزینههای مادی و انسانی انتخابات هرقدر باال باشد ،زمینهی اجرایی تیوری
تخصصگرمایی بیشتر است .بعد از آنکه انتخابات برگزار شد ،نتیجههای
انتخابات یا باید گم شوند ،یا باید جنجالی .در غیر آن باید شخصی به ریاست
جمهوری برسد که مردم انتخاب کردهاند؛ در حالیکه خیلی واضح است که
مردم افغانستان اکثراً نه تخصص دارند و نه در مورد تخصص فکر میکنند.
بنا ًء تخصص که مبنای تیوری تخصصگرمایی است ،مافوق رای و اعتبار
مردم است .البته گاهی نمونههایی از تخصصگرمایی در تاریخ اتفاق افتاده؛
چون بهصورت تیوریک بیرون داده نشده ،اصالت و امتیاز این تیوری به ما
تعلق میگیرد.
بعد از انتخابات ،خردگرایی آغاز میشود .این خرد مثل رمههای گوسفند،
صاحب از قبل تعیین شده دارد .روزها اگر بیرون برود ،شبها از روی فطرت
خویش ،به خانهی صاحبش میرود .صاحب خرد ،باید رییس جمهور شود .غیر
از او هرکسی رییس جمهور شود ،خطر صد برابر شدن طالب و حضور داعش
در کشور ایجاد میشود و افزایش پیدا میکند .او که رییس جمهور شد ،هنوز
مراسم تحلیف را انجام نداده ،شعار تخصص و شایستهساالری بیرون میدهد.
شعار او به چندین زبان ترجمه میشود .چاپلوسان زیادی قطار میشوند که به
او تقدیرنامه بدهند؛ چون آنها از قبل میدانند که او بهترین است .او چون
به تخصص عقیده دارد ،هرچند که چاپلوسان تقدیرنامهی شایستگی را به او
بدهد ،بازهم آنها را از دایرهی حکومت بیرون میکند .حاال ذهن شما طرف
فاروق وردک نرود؛ چون من به او کاری ندارم.
بعد از مراسم تحلیف ،هر رییس جمهوری باید کابینهی خویش را تعیین
کند .بدون کابینه ،همهچیز هیچ است .کابینه هم باید متخصص باشد.
طبق اصل تخصصگرمایی ،رییس جمهور حق دارد وقت الزمی و قانونی
معرفی کابینه را نقض کند ،بدون اینکه کوچکترین ضرری به ملت وارد
شود .همیشه هم استدالل کند که دلیل تأخیر در معرفی کابینه ،دقت در
انتخاب چهرههاست .دقت هرچند وقتگیر باشد ،خالی از لطف نخواهد بود.
بهطور مثال ،همهی اقتصاددانان تنوع در تولید و مصرف را توصیه میکنند.
همینطور اگر متخصص پیداگوژی ،بعد از ماهها دقت ،برای وزارت زراعت
و مالداری معرفی شد ،اص ً
ال تعجب ندارد .یا اگر متخصص تجارت آمد و
وزیر اطالعات و فرهنگ مقرر شد ،باز تعجبی ندارد .همه از باب دستیابی
این متخصصان به نعمت تنوع است .آخر سر ،طبق اصل تخصصگرمایی،
هیچ اشکالی ندارد که بعد از این همه دقت در انتخاب چهرهها ،یکی از این
عالیجنابان دغل و دزد برآید و پولیس انترپل در تعقیبش باشد .چنین افرادی
اگر عنان کار را بهدست گیرند ،وضعیت کشور از حاال بهمراتب بهتر و بهتر و
بهتر و بهترین بتر میشود.
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نمایندگانمجلسوشکست
سنت معاملهگری در خانهی ملت


رییس جمهور محمد اشرف غنی در دیداری به اعضای
اداری مجلس نمایندگان گفته است،روز سهشنبه بهطور

بشیر یاوری

رسمی نامزدوزیران حکومت وحدت ملی و برنامهی
پنج سالهاش را به مجلس نمایندگان معرفی میکند

و در ضمن روشن ساخته که تأیید یا رد نامزدوزیران
از صالحیتهای مجلس نمایندگان میباشد و در آن

مورد مداخله نمیکند .قرار بود که وزیران پیشنهادی
به روز شنبه به مجلس معرفی شوند؛ اما معرفی نشدند.
رییس جمهور علت تأخیر معرفی وزیران پیشنهادی را
به مجلس نمایندگان در روز شنبه ،نبود آمادگی الزم
مطرح کرده است .عرفاناهلل عرفان ،منشی مجلس
نمایندگان به بیبیسی گفته است که زندگینامه و
اسناد تحصیلی اکثریت نامزدوزیران پیشنهادی به
مجلس نمایندگان رسیده است.
مرحلهی رایگیری به وزیران پیشنهادی از سوی
حکومت به مجلس نمایندگان در گذشته بهخاطر
برخوردهای سلیقهای ،سمتی و گاهی معاملههایی
میان بعضی از نمایندگان و وزیران پیشنهادی،
یکی از خبرسازترین مرحلهها بوده است .یکی از
نارساییهایی که در این مرحله وجود داشته ،این بوده
که رهبری حکومت برای اینکه وزیران مطلوبش از
کابینه رای بگیرند ،از رابطه و امکاناتی که در اختیار
داشت ،برای گرفتن رضایت نمایندگان مجلس کار
میگرفت .اکنون که رییس جمهور محمد اشرف غنی
به نمایندگان تذکر داده که در مورد تأیید و رد اعضای
کابینه دخالت نمیکند ،خواسته است که بار اتهامی که
در گذشته به رهبری دولت نسبت داده میشد را از
شانههایش بردارد و مسئولیت تأیید و رد نامزدوزیران
را به مجلس نمایندگان بسپارد.
رییس جمهور بهطور رسمی دخالت حکومت را در
مورد رای گرفتن نامزدوزیران رد کرده است .اعضای
مجلس نمایندگان باید نسبت به اتهامهای مبنی بر
اینکه که آنها با نامزدوزیران معامله میکنند یا بر
اساس گرایشهای قومی ،حزبی و زبانی به وزیران
رای میدهند را جدی بگیرند و با عملکرد صادقانه و
مسئوالنه ،کارنامهی وزیران پیشنهادی را بهدقت مورد
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مطالعه قرار دهند و برای گزینش آنها ،توانمندی و
شایستگی را مالک قرار دهند .اگر اعضای مجلس
نمایندگان مثل گذشته با معاملهگریهای پنهانی یا
با گرایشهای قومی و سمتی ،بدون در نظرداشت
شایستگی به نامزدوزیران رای اعتماد دهند ،بار
سنگین اتهام و معاملهگری بر شانههای اعضای
ِ
مجلس نمایندگان باقی میماند و از جانب دیگر،
سنت معامله در مجلس نمایندگان پایدار میگردد و
اقتدار مجلس نمایندگان به عنوان ارگان پاسدار قانون
و نمایندگی از مردم ،تضعیف میگردد .این نارسایی
میتواند بر وجهه و کارکرد مجلس نمایندگان تأثیر
منفی بگذارد.
برای اینکه سنت ناپسند سمتگرایی و معامله
از مجلس نمایندگان برچیده شود و این نهاد نقش
مهمش را برای حکومتداری خوب و جامعهی پویا
ایفا کند ،اعضای این مجلس باید نسبت به تمامی این
نارساییها که به مجلس نمایندگان مربوط میباشند،
حساس باشند و با عملکرد شایسته و مسئوالنه،
ثابت کنند که به مصالح ملی وفادار میباشند .با این
عملکرد ،از طرفی نسبتها و اتهامهایی که مطرح
میباشند ،از دامن اعضای نمایندگان برچیده میشوند
و از جانب دیگر ،اقتدار و وجههی پارلمان به عنوان
نهاد حافظ مصالح و منافع ملی ،حفظ میشود.
اگر مرحلهی رای اعتماد به نامزدوزیران مثل گذشته
با معاملهگری همراه باشد و اعضای مجلس بهجای
شایستگی ،به وابستگیهای سمتی و قومیشان
اولویت دهند ،نه تنها که با این عمل اعتبارشان را
نزد مردم آسیب میزنند ،بلکه نقش منفی را در جهت
تحکیم قانون و دفاع از مصالح ملی ایفا میکنند که
این عمل ،شایستهی نمایندگان واقعی مردم نیست.

عهد جدید
روابط افغانستان و پاکستان

نویسنده :محمد جمیل
برگردان :جواد زاولستانی
منبع :روزنامهی پاکستانی دیلی تایمز

این مقاله به هیچوج ه بازتابدهندهی دیدگاه روزنامهی اطالعات روز و
نویسندگان آن نیست .اطالعات روز با ترجمه و نشر چنین مطالب ،میکوشد
تا دیدگاههای مختلف را در رابطه به مسایل امنیتی و سیاسی افغانستان بازتاب
دهد تا خوانندگانش بتوانند از زوایای مختلف بر قضایای مرتبط به موضوعات
حساس کشورشان نگاه کنند و با درک دیدگاههای متفاوت ،خود به درک بهتری
دستیابند

اشرف غنی برای نخستین بار از ستاد مرکزی ارتش
پاکستان دیدن کرد تا دیدگاه نظامیان پاکستانی را
درک کند و آنان را اطمینان داد که نگرانیهای
پاکستان در نظر گرفته خواهند شد .این نخستین دیدار
رییس یک دولت از ستاد مرکزی ارتش پاکستان بود.
ایمان دینی ،میراث مشترک تاریخی و ارزشهای
مشترک عشق و صلح ،مردم افغانستان و پاکستان را
بههم پیوند زدهاند .به دلیل قرار گرفتن در دو اروگاه
سیاسی مخالف در دوران جنگ سرد ،بین این دو
کشور سوء تفاهم خلق شد؛ اما تماس و گفتوگوی
مداوم بین افغانستان و پاکستان این سوء تفاهمها
را از بین برده است و اکنون هردو طرف ،دیدگاه و
مجبوریتهای یکدیگر را بهتر درک میکنند .حرکت
اشرف غنی در جریان دو روز اقامتش در پاکستان در
ماه نوامبر که بدخواهیهای گذشته را فراموش کنیم
و روابط بین دو کشور را قوی سازیم ،بازتابدهندهی
خواست مخلصانهی او برای حرکت به پیش بود.
دیدار اشرف غنی و هیئت همراهش در روز نخست
سفرش از ستاد مرکزی نظامیان پاکستان ،از اهمیت

باالیی برخوردار بود .در این دیدار رییس جمهور را
مقامهای امنیتی بلندپایه و جنرالهای بلندرتبهی
افغانستان همراهی کردند .او از قربانیهای پاکستان
در مبارزه علیه تروریزم ستایش کرد و بر بنای یادبود
شهدا ،حلقهی گل گذاشت .او عالقهمندی دولتش
را در «تقویت روابط امنیتی و دفاعی با پاکستان،
بهشمول همکاری در آموزش [نیروهای مرزی] و
مدیریت مرز» ابراز کرد .در واقع ،او در آغاز دیدارش
آهنگ مثبتی را به صدا درآورد .برای پایان بخشیدن
به شورش و آوردن صلح در افغانستان ،رییس جمهور
غنی طالبان را به سهم گرفتن در حکومتش دعوت
کرد .اما دعوت اشرف غنی از سوی طالبان رد شد .سه
ماه پس از آغاز کار ،رییس جمهور غنی کابینهاش را
معرفی کرده و هدف آن است که کابینه مرکب از تمام
جناحهای افغانستان باشد.
در واقع ،تشکیل حکومت چندقومی و وسیعالبنیاد
در افغانستان یک ضرورت است و در پشت پرده
چنین دیدگاهی بوده است که حکومت افغانستان
میخواسته والیهای سه والیت جنوبی -هلمند،

قندهار و نیمروز -از سوی طالبان تعیین شوند .با این
حال ،یکی از منابع نزدیک به رهبری طالبان گفته
که امضای موافقتنامهی امنیتی با ایاالت متحده که
پس از پایان مأموریت رزمی به سربازان بینالمللی
اجازهی حضور در افغانستان میدهد ،دلیل اصلی
رد این خواست رییس جمهور غنی بوده است .یکی
از پیششرطهای طالبان برای مصالحه ،تغییر دادن
قانونی اساسی است تا آنان از تعقیب عدلی-قضایی
معاف شوند .البته که پاکستان در روند صلح کمک و با
حکومت افغانستان همکاری خواهد کرد .اما هیچکسی
نباید از این لحاظ زیاد امیدوار باشد؛ چون پاکستان
بر طالبان نفوذ ندارد .اگر پاکستان بر طالبان نفوذ
داشت ،طالبان افغانستان تحریک طالبان پاکستانی
را از ارتکاب جنایت وحشتناکشان در پاکستان باز
میداشت.
رییس جمهور غنی اطمینان داده است که اجازه
نمیدهد از خاکش علیه پاکستان استفاده شود و در
عوض ،از سوی پاکستان اطمینان دریافت کرده است
که پیکارجویان بدون تمایز سرکوب خواهند شد .در روز
یکشنبه هفتهی گذشته ،رییس عمومی استخبارات
پاکستان ( ،)ISIجنرال رضوان اختر ،با رییس جمهور
غنی دیدار کرد و توافق نمودند که برای برخورد با
تهدید تروریزم بهصورت مشترک تالش کنند .این
سفر رضوان اختر با سفر قبلی او که همراه با رییس
ارتش پس از حملهی پشاور صورت گرفت ،مرتبط
دانسته میشود .در دیدار قبلیاش ،رییس عمومی

آیاسآی معلومات مرتبط با موقعیت مال فضلاهلل و
عمر خراسانی را با افغانستان شریک ساخت .حکومت
افغانستان عملیاتی را در کنر راهاندازی کرد .چنانکه
در باال گفته شد ،رییس جمهور غنی از ستاد مرکزی
ارتش پاکستان دیدار کرد تا نگرانی آنان را بشنود.
هیئتهای نظامی و مقامهای وزارت خارجهی ایاالت
متحده همواره از پاکستان دیدن کردهاند و با رهبران
نظامی در ستاد مرکزی ارتش به گفتوگو نشستهاند؛
اما در تاریخ پاکستان این نخستین بار بود که رییس
یک دولت از ستاد مرکزی ارتش پاکستان دیدن
کرد تا دیدگاه نظامیان را درک کند و اطمینان دهد
که نگرانیهای پاکستان در نظر گرفته میشود .در
اعالمیهی مطبوعاتی بخش روابط عامهی آیاسآی
آمده بود که در مالقات  14نوامبر  ،2014رییس
جمهور افغانستان از تالشهای پاکستان در مبارزه با
تروریزم و قربانیهای ملت پاکستان ستایش کرد .یک
روز پس از حملهی دهشتافگنانه بر یک مکتب در
پشاور و شهادت  142تن ،بهشمول  134دانشآموز،
رییس ستاد ارتش پاکستان ،راحل شریف ،به افغانستان
سفر کرد و شواهد مبتنی بر دست داشتن مال فضلاهلل
در این حمله را به مقامهای افغانستان سپرد .در یک
حرکت غیرقابل انتظار ،نیروهای افغانستان همراه با
آیساف به درخواست پاکستان پاسخ گفت و عملیات
بزرگی را در مقابل تحریک طالبان پاکستانی و دیگر
گروههای همدستش که در خاک افغانستان بهسر
میبرند ،به راه انداخت .رییس عمومی ستاد (لوی

درستیز) ارتش افغانستان ،شیر محمد کریمی و
فرمانده عمومی آیساف ،جان کمپبل ،از پاکستان دیدار
کردند و جزئیات عملیات مشترکشان را علیه تحریک
طالبان پاکستانی با راحل شریف در میان گذاشتند.
در یک نقطهی عطف دیگر در همان هفته ،رییس
استخبارات هردو کشور ،رضوان اختر و رحمتاهلل
نبیل ،برای شریک ساختن اطالعات استخباراتی
با هم مالقات کردند .در عین زمان ،فرمانده لوای
کویته -جنرال ناصر خان جنجوا -با همتایش از
افغانستان -فرمانده لوای نیروهای افغانستان در
جاللآباد -دیدار کرد و آنان معلومات مهمی را با
هم در میان گذاشتند .نهادهای امنیتی افغانستان و
پاکستان ،هیچگاهی چنین نشستهای با جزئیات را با
یکدیگر دایر نکرده بودند.
از زمان سوگند یاد کردن اشرف غنی بهحیث رییس
جمهور ،هند از هر فرصتی استفاده کرده است تا از
بهبود روابط افغانستان با پاکستان جلوگیری کند.
در اکثر مدت سه دههی نخست استقالل پاکستان،
افغانستان همواره از داعیهی ایجاد سرزمین مستقل
برای پشتونها در پاکستان حمایت کرد .اما جنبش
جداییطلبی پس از حملهی شوروی بر افغانستان در
سال  1979از بین رفت .پاکستان همواره آرزو داشته
است که با حکومت کابل روابط دوستانه داشته باشد.
امیدواری وجود دارد که با تغییر رهبری حکومت در
کابل ،عهد جدیدی در روابط دوستانه و همکاری بین
افغانستان و پاکستان آغاز گردد.
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اقتصادی افغانستان
بمب
ِ
نویسندهGuillaume LAVALLÉE:
برگردان از فرانسوی :نسیم ابراهیمی
منبعAFP :

اگر طالبان برای افغانستان یک تهدید اصلی پنداشته نمیشدند ،رکود اقتصادی چطور؟ با وجود
کمکهای جامعهی جهانی و پیشرفتهای چشمگیری که در این کشور به میان آمده است؛ اما
وضعیت اقتصادی افغانستان بینهایت خراب است .در حال حاضر برای نجات از این وضعیت ،حتا
یک راهحل کوتاهمدت نیز روی دست نیست.
در بازار «سرای شهزاده» در کابل ،صرافان سیار به ردیف نشستهاند و بستههای زیادی از پولهای
افغانی ،دالر ،روپیه و درهم را در پیشرویشان چیدهاند؛ اما مشتریان ،بیاعتنا از کنار آنها رد
میشوند و حتا نگاهی هم به این بستههای پول نمیاندازند .کسبهکاران چای داغ مینوشند و با
همدیگر سرگرم قصه اند .آنها در بین خود میگویند ،معامالت ما مثل همان دو سال پیش است.
در این دوسال هیچ تغییری در بازار نیامده است.
از عمر نظام جدید افغانستان ،بیشتر از یک دهه میگذرد؛ اما از سال  2013به اینسو وضعیت
اقتصادی این کشور خیلی آسیبپذیر شده است .انتخابات جنجالی ریاست جمهوری که پس از
یک روند طوالنی ،سرانجام اشرف غنی قدرت را بهدست گرفت و نیز خروج نیروهای ناتو از
افغانستان ،بر وضعیت اقتصادی این کشور خیلی تأثیرگذار بوده است.
این پیجوتابهای اقتصادی ،برای صرافان ماهری که سیستم «حواله» را در پیش گرفتهاند هم
خالی از تأثیرگذاری نبوده است« .حواله» ،سیستم غیررسمی انتقال پول است که یک معیار و
اعتماد برای سرمایهگذاران پنداشته میشود.
عمیاد خان ،صاحب یک شرکت خصوصی در سرای شهزاده میگوید« ،در آستانهی خروج
نیروهای خارجی ،سرمایهگذاران ،سرمایههایشان را به خارج از کشور انتقال دادهاند .آنها عموما
سرمایههایشان را به دبی ،چین ،پاکستان ،هند و ترکیه بردهاند».
پول زیاد به بیرون از کشور برده میشود؛ اما کمتر وارد میشود
گزارش تازهای را که بنیاد آسیا ( ،)Asia Foundationیک سازمان غیردولتی امریکایی ،به
نشر رسانده است ،نشام میدهد که نزدیک به [ 9200؟] تن از افغانها در بیکاری مطلق بهسر
میبرند و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند .این بنیاد میافزاید ،بیکاری و اقتصاد ضعیف پس از
ناامنی و فساد در رأس مشکالت مردم افغانستان قرار دارند.
پس از سال  ،2002ایاالت متحدهی امریکا در افغانستان ،کشوری که  30میلیون نفوس دارد،
بیش از  104میلیارد دالر سرمایهگذاری نموده است .مطابق گزارش ادارهی نظارت از برنامههای
بازسازی امریکا در افغانستان ( )SIGARاین رقمی است که از « »Plan Marshallبرای
بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم نیز پیشی گرفته است.
این سرمایهها بهخصوص برای عملیاتهای جنگی نیروهای امنیتی افغانستان که اکنون پس از
خروج نیروهای ناتو برای دفاع از کشور در مقابل موجی از خشونتها و ناامنیها از سوی طالبان
تنها ماندهاند ،به مصرف رسیده است .امسال ،چشم امید دولت افغانستان به کمک ساالنهی 1.8
میلیارد دالری جامعهی جهانی،بسته شده است .رقمی که در مقابل درآمد هیرویین که از محصول
مزارع خشخاش به خزانهی طالبان و دیگر گروههای جنگی واریز میشود ،خیلی ناچیز است .دولت
افغانستان بدون کمک هشت میلیارد دالری جامعهی جهانی ،قادر به پرداخت معاش 350000
سرباز اردو و پولیس نیست.
میوههای خشک و رشد اقتصاد افغانستان
با این حال ،در زمان حضور نیروهای ناتو در افغانستان ،پیشرفتهای خوبی صورت گرفتهاند.
چنانچه  PIBاز  2.5میلیارد دالر در سال  2001به بیش از  20میلیارد دالر رسیده است .مطابق
گزارش بانک جهانی ،بخش بزرگ آن در قسمت ترانسپورت ،بازسازی ،شبکههای مخابراتی و
رسانهها به مصرف رسیده است .زراعت ،به غیر از مواد مخدر ،نیز از این کمکها بهرهمند شده
است .صادرات «میوهی خشک» و صادرات قالین در سطح جهان ،جوایز جهانی را از آن خود
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کردهاند.
حیدر رفعت ،رییس اتحادیهی صادرکنندگان محصوالتی چون انگور ،انجیر ،پسته و دیگر
پیداوار زراعتیبه خارج از کشور میگوید« :ما پیش از این بهجز از دو کشور (هند و پاکستان)
به دیگر کشورها صادرات نداشتیم .در حال حاضر ،ما تقریبا به  45کشور جهان پیداوار زراعتی
خویش را صادر میکنیم».
آنها محصوالتشان را معموال در گلف ،استرالیا و کانادا به فروش میرسانند .تولیدکنندگان
افغانستان همهساله به تعداد  400000جوان را جدیدا در بازار کار جذب میکنند.
حیدر رفعت برای رونق صادرات افغانستان از دولت میخواهد که در گام نخست مشکالت
انرژیکی را باید حل نماید و تولیدات افغانستان را برای خارجیها معرفی نماید .با این حال،
وی از دولت شاکی است که برای تولیدکنندگان در بازارهای کهنه و مرکز شهر کارخانه
میدهد.
عواید معادن
بخش دیگری از عواید افغانستان که اقتصاد این کشور را رونق میبخشد ،ذخایر معادن
میباشد .سرویس جیولوژیکی امریکا ( ،)USGSذخایر معدنی فلزی (آهن ،طال ،مس و)...
افغانستان را به ارزش  1000تا  3000میلیارد دالر تخمین نموده است.
جاوید نورانی ،کارشناس استخراج معادن میگوید ،اگر ذخایر معدنی به شیوهی درست و با
مدیریت سالم به بهرهبرداری سپرده شود ،ما شاهد یک آیندهی خوب در افغانستان خواهیم
بود .اما تا هنوز زود است که در مورد چگونگی آن سخن بگوییم.
دولت کابل باید قانون معدن را اصالح نماید تا شیوهی قرارداد و انحصار استخراج معادن
واضح شود .این مسئله برای گسترش شبکههای خط آهن ،انتقال سنگهای معدنی ،از بین
بردن فساد در استخراج معادنی که در حال کار اند و نیز جدیدا روی کار گرفته میشوند ،کمک
مینماید .در این صورت ما شاهد افزایش عواید و ایجاد کار خواهیم بود.
آقای نورانی میگوید ،این کاری است که یک دهه زمان را در بر خواهد گرفت .در حال
حاضر و در آینده ،افغانستان نیازمن ِد کمک ،ثبات و یک وضعیت مناسب برای جوانان میباشد.
جوانانی که یکسوم آنها در فقر و بیکاری بهسر میبرند .این مسئله این خطر را به پیش
میآورد که آنها به جمع شورشیان بپیوندند و باعث تباهی خود و جامعه شوند.
در بازار صرافان ،حاجی مبین احمد ،پیرمرد کهنسال ،به آینده با شک و تردید مینگرد و
چنین میگوید« :تا هنوز اقتصاد ما وابسته به کمکهای بینالمللی است .قطع کمک ،مثل
قطع اکسیجن است؛ اگر [کمکهای خارجی] قطع شود ،ما میمیریم».

یکی از سازمانهای بازرسی دولت امریکا که در افغانستان فعال
است ،گفته که سیستم پرداخت حقوق پولیس در این وطن خوب
کار نمیکند و قابل اطمینان نیست .اینها تازه این چیزها را
میفهمند .اجازه بدهید که چند سیستم دیگر را هم من به
یادشان بدهم که خوب کار نمیکنند و قابل اطمینان نیستند:
سیستم حافظه:
در این مملکت آدمها چیزهایی را به یاد میآورند که هیچ وجود
نداشتهاند .مثال خوب یادشان میآید که وقتی که افغانستان
خیلی کوچک بود ،در همان پنج هزار سال پیش ،خیلی مومولی
جوجولی و ناز بود .البته پنج هزار سال پیش افغانستان وجود
نداشت؛ اما اگر ما بخواهیم وجودش را به یاد بیاوریم ،حافظهی
ما به یک دینگ تهیهاش میکند .عکس ماجرا هم هست :مثال
همین یک هفته پیش میگفتیم که در کابینه چهار زن وزیر
نصب میکنیم .ولی حاال که سه تایشان آمدهاند ،ما هم خیال
میکنیم که سه تا گفته بودیم .این طوری حرفهای خودمان از
خاطرمان میروند.
سیستم کابینه:
کابینهی ما را دیدید؟ یک نفر از والیت ما ،یعنی ولسوالی تاله،
در کابینه معرفی نشد .در دوران جهاد مقدس همه الف میزدند.
یادتان هست که یک تانک را منفجر میکردند و میگفتند 78
تانک نفربر دشمن توسط مجاهدین جان برکف ما طعمهی
حریق شدند؟ ما در ولسوالی خود ،که باید والیت شود ،نه تانک
حریق میکردیم و نه الفش را میزدیم .تصمیم برادران از اول
این بود که باید نجنگیم تا بعد مجبور نشویم در بارهی جنگ
خود دروغ بگوییم .برای ما صداقت اصل بود .این افرادی که ما
برای کابینه پیشنهاد کردیم ،همه بیسواد اند و ما از آغاز هم
این واقعیت را پنهان نکرده بودیم .اما در این مملکت صداقت
گو ِر آدم را میکند .یک نفر از ده نفری که معرفی کرده بودیم،
به کابینه راه نیافت .در برابر ،آن کسی که مدعی است از دانشگاه
اوستراختاجومپاتوالنگونای اندونیزیا ماستری دارد ،وزیر میشود.
اول یک دفعه جستوجو کنید که چنان دانشگاهی در اندونیزیا
هست یا نیست؟
سیستم کاشفه:
سیستم کاشفهی ما کجا درست کار میکند؟ نهادهای امنیتی ما
هر روز کشف میکنند که یک نفر در دو کیلومتری اسالمآباد با
رفقای خود نشسته و طرح میریزد که چه گونه بمب هایدروجنی
دستساز خود را در تونل سالنگ جاسازی کند .اما همین نهادها
وقتی که در کابل میبینند که یک نفر کالهک هستهای را بر
سر خود گذاشته و راست راست در کارته پروان راه میرود،
نمیتوانند او را کشف کنند .نفر خودش آمده و به قول سریال
کوزی و گونی اظهارات داده که میخواهد فالن جا را منفجر
کند .بعد رییس جمهور با او عکس میگیرد و اعالم میشود که
آن فرد اصال وجود ندارد و یک نفر دیگر که فریب دشمنان
افغانستان را خورده بود و در قالب آن فرد حلول کرده بود،
میخواست جایی را منفجر کند که به حول پروردگار نتوانست.
یک ماه بعد میبینی که همان آقا بهصورت پرزه در سر سرک
موجود است و دنیا را خون گرفته.
کجایش را دیدهاید شما؟

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
Ahmad Wali Massoud

نظارت بر جریان کار سرنوشت مردم ،مسئولیت
است
گفته بودیم که کابینهی پیشرو ،صندوقچهی جادویی
نیست تا اینکه کلید مشکالت و معماهای کشور گردد.
نه تنها که جادویی نشد ،اعالم ابتدایی لیست کابینه ،کار تشکیل دولت وحدت ملی را با
اعتراضات گسترده و چالشهای متعدد مواجه ساخت ،قابلیت اعتماد اولیای امور را پائین
آورد ،برداشتها و موقعیتها را تغییر داد و
الیههای مشکالت را چند چند ساخت.
چند تا علت میتوانند مهم باشند که ارتباط به رهبری و مدیریت مسئوالن دارد:
 درک و عمل غیردقیق و محدود مسئوالن ،در مقابل برداشت و انتظار کالن مردم ازمفهوم دولت وحدت ملی؛
 فشار و خواستهای بیرونی ،در مقابل نیازمندیهای ملی و ضرورت تاریخی جامعهیخودما؛
 موجودیت تناقضهای ذهنی ،توهمات سیاسی ،آجنداهای شخصی و گروهی ،درمقابل یک آجندای ملی.
نگرانیهای مردم حوزهی جنوبغرب ،حوزهی شمالی و مشرقی و سایر حوزهها،
نگرانیهای برحق و عادالنه اند؛ زیرا ماهیت دولت وحدت ملی ،بهخصوص در افغانستان،
قطع ًا باید در برگیرنده و متعادل باشد .مشخصهی وزیر ،در پهلوی تخصص و توانمندی
مدیریتی ،داشتن حوزهی سیاسی و هویت سیاسی نیز میباشد.
تفاوتها در کمیت و کیفیت قدرت ،فاصلهها را بیشتر و دولت را ناکام خواهد ساخت.
در این وضعیت کشور ،بر همهی نیروهای سیاسی-مدنی و نخبگان جامعه است تا در
بهبود وضعیت کشور و تشکیل دولت وحدت ملی سهیم گردند و با نظارت بر جریان کار
سرنوشت مردم ،مسئولیت خویش را انجام دهند.


Jawad Zawulistani

اگر عکس نامزدوزیر وزارت زراعت بهآسانی پیدا میشد،
شاید در این هنگامهی حساس آبرویش نمیرفت .امروز
ما در روزنامهی اطالعات روز برای پیداکردن عکس
وزیر دست به تحقیقات گسترده زدیم و آخر امر به کشف
عجیبی دست یافتیم و تازه فهمیدیم که «وزیر شایسته»ی رییس جمهور چه آدم
نیکنامی است و ما از شهرت جهانی او تا هنوز بیخبریم .حاال پرسش این است که چرا
پولیس افغانستان تاکنون او را دستگیر نکرده است ،نه تنها دستگیر که او سالها در
این حکومت کار کرده و اکنون وزیر معرفی شده است؟


Amrullah Saleh

امروز ما کیستیم و فردا چه خواهیم بود؟
ریشههای عمیق و تر و شاخههای کمجان و خشکیده.
میگویند :چند تا خانوادهی آوارهی آسیای میانهای ،عرب و
پاکستانی در همراهی با مردان مسلحشان بر گوشههایی از
وطن ما آمده و شاخههای حکومت داعش را برپا کردهاند .یا شاید هم البغدادی کمی از
پولهای حرام خویش را به اینجا فرستاده تا پرچمش را بلند کنند .فرض کنیم هردوی
این کارها شده است .اما آنچه اضطراب و بنبست در ذهنم ایجاد میکند ،این است که
مابا ادعای داشتن تاریخ  5هزار ساله ،ایستادگی در برابر اسکندر ،مغل ،انگلیس ،روس،
پاکستان و غیره چگونه امکان دارد یا اجیر داعش شویم یا هم به چند تا آواره و سرگردان
اجازهی ایجاد حاکمیت در خاک خود را بدهیم .وقتی همین تحلیل را از زبان مقامهای
دولتی میشنوم ،یأس و بنبست با هم مخلوط میشوند .هر قوم و هر محلهی این خاک
هزاران داستان از عیاری ،بیگانهستیزی و جانبازی برای گفتن دارد .چه شده است؟
امروز ما کیستیم؟ ریشههای ما عمیق نیستند یا شاخهها خشکیدهاند؟


Farid Asadullahi

همزبانی بیهمزبانی!
باری حسن روحانی گفته بود« :هرکسی فارسی
صحبت میکند ،شهروند افتخاری ایران است» .آن
روزها ما کف زدیم و دل خوش کردیم که شاید کم
از کم دریچهی تازهای به روی مهاجران ما گشوده خواهد شد و آنها بعد از
این همه روزگاران رنج و مشقت و تحقیر و تعریض ،در زیر سایهی حکومت
«تدبیر و امید» نفس راحتی خواهند کشید .اما بیخبر از اینکه امتیاز «شهروند
افتخاری» بودن ،برای آوارگان و پناهجویان ،در عمل چیزی نیست جز کثافت
شمردن ،مدفوع خوراندن و در مورد آخر تجاوز جنسی.
آری! حکومت جمهوری اسالمی ایران زشتتر و قبیحتر و سیاهتر از داعش
و القاعده و بوکوحرام و هر گروه ضدانسانی دیگر عمل میکند .هیچ طالب و
القاعدهای را در هیج جای جهان سراغ نداریم که دو پسربچهی مظلوم مهاجر
آواره را مجبور به تجاوز جنسی بر همدیگر کرده باشد .پولیس والیت فقیه اما
داد و مفتخرانه ویدیوی
این عمل شنیع ضدبشری را بر کودکان آوارهی ما انجام 
آن را در صفحات انترنت همگانی کرد تا ادعای بنیادی والیت فقیه را که به
تعبیر خودشان همانا جاری کردن احکام الهی است ،به نمایش بگذارد.
حاال پیشنهاد من به نیروهای جوان و جامعهی مدنی کشورم این است
که برای حمایت از حقوق انسانی کودکان پناهجو ،نه گفتن به رفتارهای
ضدبشری جمهوری اسالمی ایران در برابر شهروندان افغانستان و ایستادگی
در برابر فاشیستترین دولت جهان ،در کابل و والیتهای دیگر کشور در
برابر سفارتخانه و کنسولگریهای ایران به تجمعات اعتراضی دست بزنیم و
خواهان تعطیلی این نهادها و اخراج دیپلماتهای این کشور گردیم .تا از یکسو
چهرهی این حکومت منفور به ظاهر اسالمی ،بیشتر از پیش برای جهانیان
روشن گردد و از سوی دیگر ،مظلومیت و بیچارگی کودکان آوارهی سرزمینمان
را رساتر و بلندتر فریاد بکشیم.
یاهو!
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آیندهراتغییرمیدهند

تکنولوژی و فنآوری با سرعت باورنکردنی پیش
م یروند تا زندگی انسانها را تسهیل کنند؛ اما برخی
از این تکنولوژیها ،پایهی تغیی رات سالهای آینده
م یشوند.
هر ساله تکنولوژیهای متنوع و بسیاری عرضه
م یشوند تا راهگشای محققان ب رای نجات جان انسانها
یا تسهیل زندگی باشند .اما برخی از این تکنولوژیها
بیش از سایرین اهمیت دارند؛ زی را م یتوانند همانند
پایهای ب رای تغیی رات شگرف و بزرگ آینده استفاده
شوند .ب رای سال جاری ،یعنی  2015میالدی ،از 5
تکنولوژی مهم یاد کردهاند که م یتوانند تحول عظیمی
را در فنآوری سالهای آینده ایجاد کنند.
ورود Big Data
شاید به کرات نام « »Big Dataرا شنیده باشید؛
اما از چگونگی آن اطالعات چندانی نداشته باشید.
استفاده از فنآوری بیگ دیتا در سال  2015میالدی
به اوج خود خواهد رسید و سهم عظیمی را نیز بهخود
اختصاص خواهد داد.
بیگ دیتا حجم عظیمی از دادهها را بهخود اختصاص
م یدهد و این دادهها به اندازهای بزرگ و حجیم هستند
که با ابزارها و وسایل سنتی قابل مدیریت نیستند .این
دادهها از آنجایی با اهمیت م یشوند که با کمک آنها
ت و در علوم
م یتوان به تحلیل بهتر و دقی قتر پرداخ 
مختلفی از جمله پزشکی ،مهندسی ،بیوتکنولوژی ،نانو
و ...از آنها بهره برد .این دادهها روند رو به رشدی به
خود گرفتهاند؛ زی را اطالعات از مجموعههای بزرگ و
متفاوتی مانند ح سگرها ،دوربی نها ،اسمارت فونها و...
جمعآوری شدهاند.
هوش مصنوعی

هوش مصنوعی یکی دیگر از فنآوریهایی است که
در سالهای اخیر توجهات بسیاری را بهخود اختصاص
داده و پی شبینی م یشود ،هوش مصنوعی در سال
 2015میالدی تا جایی پیشرفت کند که پایه و اساس
موفقیت این علم در سالهای آتی را پایهریزی کند.
اما همواره نگران یهایی در رابطه با فنآوری «هوش
مصنوعی» وجود داشته؛ زی را روزی فراخواهد رسید که
روباتها با کمک این تکنولوژی جاگزین انسانها
م یشوند.
با ورود بیش از پیش این فنآوری ،شاهد تغیی رات
چشمگیری در نرمافزارهای گوگل ،ناسا ،مایکروسافت
یا حتا روباتها خواهیم بود .هوش مصنوعی به
سیستمهایی گفته م یشود که م یتوانند واکنشهایی
مشابه رفتارهای انسانی؛ مانند درک ،استدالل ،پاسخ به
یادگیری یا توانایی کسب دانش را داشته باشند.
همکار شدن با روباتها
در سال جاری باید مراقب باشید و صندل یهایتان را
محکم نگهدارید؛ زی را احتمال جاگزینی شما با یک
روبات وجود دارد! شاید روزی این جمله تنها یک
جملهی شعاری بود؛ اما اکنون روزی فرارسیده که
م یتوان گفت ،این جمله نه یک شعار و ایدهآل ،بلکه
در حال تبدیل شدن به یک حقیقت است .روباتها در
سال  2014میالدی در رستورانها ،فروشگاههای بزرگ،
نگهبانی ساختمانها ،همبازی شدن با کودکان و...
ظاهر شده بودند؛ اما سال  2015م یتواند سالی ب رای
ورود به جهان روباتها باشد و در این سال روباتهای
متفاوتی که از هوش مصنوعی برخوردار هستند ،متولد
م یشوند و تبدیل به جاگزینی ب رای انسانها م یشوند.
ورود نانوتکنولوژی به علم پزشکی

شنیدن با زبان ممکن شد

از این پس ناشنوایان م یتوانند با استفاده از زبان با دنیا
ارتباط شنیداری برقرار کنند .فنآوری کاشت حلزون در
سیستم شنوایی ناشنوایان و کمشنوایان در سراسر
جهان همهگیر شده؛ اما حتا پیشرفتهترین مدل این
فنآوری که شامل انجام جراحی و کاشت در بخشی از

گوش م یشود ،با نواقص کارکردی همراه است.
اکنون گروهی از محققان دانشگاه کلرادو جاگزینی
جالب توجه ب رای این وسیله ارائه کردهاند .این دستگاه
کوچک که گیرهای مخصوص ب رای اتصال به زبان
دارد ،عبارات گفتاری را به ریزارتعاشات مخصوصی

در سال  2014میالدی ،شاهد وقوع اتفاقات مختلفی
از جمله استفاده از نانوتکنولوژی ب رای هدف قرار دادن
سلولهای سرطانی یا سلولهای بیمار بودیم ،یا
استفاده از سنسورها ب رای درمان بیماران دیابتی و ...تنها
بخشی از پیشرفتهایی بود که در سال  2014میالدی
حاصل شد .اما عرصهی نانوتکنولوژی و ورود مواد و
وسایل هوشمند به قدری پیشرفت خواهد کرد که با
کمک این تکنولوژی جدید ،قادر به درمان یا پی شگیری
از بسیاری از بیماریها خواهیم بود.
صفح هنمایشهای انعطافپذیر
در سال گذشته ،شرکتهای مختلفی به ساخت و
عرضهی محصوالتی با صفحهنمایشهای انعطافپذیر
رو آوردند که تحول عظیمی در این عرصه محسوب
م یشود .برخی از این صفحهنمایشها تا  45درجه
نیز خم شده و در محصوالت مختلفی مانند تلویزیون،
مانیتورها ،موبایل ،اسمارتفونها و ...دیده م یشوند.
محصوالت جدید به نسبت محصوالت سابق سب کتر
بوده و از وزن کمتری نیز برخوردارند.
علت قابلیت انعطافپذیری را م یتوان در مادهای بهنام
«گرافن» دانست .گرافن مادهای است منحصر به فرد
ب رای دستگاههای الکترونیکی که تحرک الکترونهای
آن یکصد ب رابر سیلیکون است و همچنین هدایت
کنندهی خوبی ب رای حرارت است .این ماده از فوالد
مقاومتر است و به دلیل انعطافپذیری ،م یتواند در
صفحهنمایشهای منعطف استفاده شود .پی شبینی
م یشود ،استفاده از صفحات نمایش انعطافپذیر در
بی شتر محصوالت سالهای آینده؛ مانند گجتهای
پوشیدنی ،موبایلهای هوشمند و ...کاربرد چشمگیری
داشته باشند( .برترینها)

تبدیل م یکند .ایمپلنتهای حلزونی که فعال در دنیا
مورد استفاده قرار م یگی رند ،با استفاده از یک یا چند
ریزمیکروفون عمل م یکنن د تا صداها از محیط اط راف
دریافت شوند.
در ادامه ،امواج صوتی به وسیلهی پردازشگر گفتاری
فیلتر م یشو د و تنها صداهای انسانی را راهی سیستم
شنوایی فرد م یکند .پس از این مرحله امواج صوتی
به پال سهای الکتریکی تبدیل م یشو د و سپس به
یکسری الکترودهای کاشته شده در حلزون گوش
منتقل م یشود .این الکترودها مستقیما اعصاب
شنوایی فرد را تحریک کرده و بدین ترتیب اطالعات
صوتی به مغز ارسال م یشوند.
فنآوری جدیدی که توسط محققان دانشگاه کلرادو
ارائه شده ،مکانیسم مشابهی با فنآوری کاشت حلزون
در گوش دارد .در عین حال ،این فنآوری جدید به
میکروفون بسیار کوچکی مجهز است که امواج صوتی
را دریافت و به سیگنالهای الکتریکی تبدیل م یکند.
در این نوآوری ،سیگنالها از طریق بلوتوت به یک
گیرهی کوچک ارسال م یشود .فرد ناشنوا این گیره
را در دهان خود نگاه م یدارد .فرد با فشردن زبان خود
بر روی گیره موجب م یشود تا یک سری الکترودهای
تعبیه شده در آن به سیگنالهای مربوط به رشتههای
عصبی بخشهای مختلف زبان واکنش نشان م یدهد
و بدین ترتیب درک آنچه گفته م یشود ،در مغز
امکانپذیر خواهد شد( .جام جم آنالین)
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بنزما و تأثيرش روي افت ریال در سال 2015

کريم بنزما از ماه اکتبر بود که روي دور
گولزني افتاد و تا اواخر نوامبر نيز اين روند
موفق را ادامه داد؛ اما از  29نوامبر ،بنزما
ديگر در الليگا موفق به گولزني نشده است.
بنزما یکی از مورد اعتمادترین بازیکنان ریال
مادرید نزد کارلو آنچلوتی محسوب م یشود
و بسیاری ،دلیل اصلی عدم پیوستن فالکائو
به ریال را حضور بنزما در ترکیب ریال
م یدانستند .اینکه آنچلوتی دوست نداشت
موقعیت مهاجم فرانسویاش در تیم به
خطر بیفتد و شاهد حاشی ههایی همچون
حاشی ههای زمان حضور همزمان هیگواین
و بنزما در ترکیب ریال (دوران مورینیو) باشد.
بنزما از  29نوامبر و بازی با ماالگا که گول
اول ریال را به ثمر رساند ،تاکنون در  4بازی
متوالی اللیگا و  2بازی کوپا دل ری مقابل
اتلتیکو موفق به گولزنی نشده است .بنزما
همچنین در بازی فاینل جام جهانی باشگاهها
مقابل سن لورنزو هم موفق به گولزنی نشد.
کریم که به کروز آزول در نیمهنهایی گول
زده بود ،در  5بازی رسمی متوالی بعدی ،ب رای
ریال گولی به ثمر نرسانده است .اگر در بازی

امروز مقابل ختافه او در امر گولزنی ناموفق
باشد ،بدترین مقطع خود در این فصل را به
ثبت خواهد رساند.
بنزما در این بازیها حتا در دادن پاس گول
هم ناموفق بوده است و اگر  8گول رونالدو
و  5گول بیل نبود ،ریال جایگاه کنون یاش
در صدر اللیگا را در اختیار نداشت .بنزما سال
 2014موفق به ارسال  10پاس گول شده بود.
ریال سال  2015را به بدترین شکل ممکن
آغاز کرده است .دو شکست مقابل والنسیا
و اتلتیکو ،یک برد مقابل اسپانیول و یک
تساوی منجر به حذف مقابل اتلتیکو مادرید،
بدترین شروعی بود که یک هوادار ریال
م یتوانست از تیم محبوبش انتظار داشته
باشد .کریم در سال  ،2015عالوه بر ناکامی
در امر گولزنی و دادن پاس گول ،تنها سه
شوت داخل چهارچوب داشته است و آمار
پاسهای او به  19پاس در هر بازی رسیده
است 8 .پاس کمتر از متوسط پاسهای او در
سال  .2014آیا شاهد بازگشت بنزما به روزهای
اوج در بازی امروز ظهر مقابل ختافه خواهیم
بود؟



ي هافبک ریال را
چلس 
براي فصل بعد ميخواهد

لوکا مودريچ ،مورد توجه باشگاه چلسي قرار
گرفته و آنها قصد دارنداين هافبک کروات
را تابستان آينده به استمفوردبريج بياورند.
مودریچ سال  2012و در زمان حضور ژوزه
مورینیو در ریال ،از تاتنهام به ریال مادرید
پیوست و از آن زمان ،به یکی از مهمترین
بازیکنان این تیم در خط میانی تبدیل شده
است .این هافبک ارزشمند ،بیش از دو ماه
است که دچار مصدومیت شده و انتظار
م یرود که اوایل فبروری بتواند بار دیگر به
میادین بازگردد.
دیلی استار به نقل از مدیر برنامههای
مودریچ ،دیروز گزارش داد که همسر این

بازیکن هنوز نتوانسته خودش را با فضای
کشور اسپانیا وفق دهد و عالقهمند است
که مودریچ بار دیگر به فوتبال انگلستان
بازگردد .فرانکو گایاردو به این نشریه
گفته است که نمایندگان باشگاه چلسی و
همچنین منچستریونایتد با او ب رای پرسیدن
وضعیت انتقال مودریچ تماس گرفتهاند.
با وجود اینکه جدایی این هافبک کروات
از ریال کمی بعید به نظر م یرسد؛ اما در
فوتبال چیزی غیرقابل پی شبینی نیست و
آنچه مشخص است ،چلسی ژوزه مورینیو،
مشتری اول و دست به نقد مودریچ ب رای
تابستان آینده به حساب م یآید.

مونتويا همچنان
خواهان جدايي از بارساست

مارتين مونتويا ،مدافع بارسلونا با وجود حضور در ترکيب
فيکس بارسا در چندين بازي اخير ،همچنان خواهان خروج از
بارسلوناست .قرارداد مدافع  23ساله در پایان فصل به پایان
خواهد رسید و مدیر برنامههایش ،کاراسکو تأیید کرد که او
قطعا در جنوری از جمع آب یاناریها جدا خواهد شد .مونتویا
پس از این اظهار نظرها در  4بازی فیکس شد و مدی ران
باشگاه عنوان کردند که قصد فروش او را ندارند.
کاراسکو در مصاحبه با کوپه گفت« :پس از اینکه به باشگاه
نامه نوشتیم ،مونتویا در  4بازی حضور پیدا کرد .این ما را
خوشحال کرد .ما دوست داریم او را در زمین ببینیم تا روی
نیمکت یا سکوها .ولی نظر ما تغییر نکرده و او همچنان
خواهان جدایی است .ما منتظر مدیر ورزشی جدید باشگاه
هستیم تا با او صحبت کنیم و بهترین تصمیم را بگیریم».
یوونتوس جدیترین مشتری اوست و مدیر برنامههایش تأیید
کرد که پی شنهاداتی از انگلیس و آلمان هم وجود دارند.

پاسخ پیگرینی به ادعای
مورینیو در مورد قانونشکنی
منچسترسیتی

تیم فوتبال منچسترسیتی با خرید ویلفرد بونی ،مهاجم
ساحل عاجی سوانزی از سقفی که اتحادیهی فوتبال اروپا
طبق قانون بازی مالی جوانمردانه جهت خرید بازیکنان
جدید در فصل جاری ب رای آب یپوشان شهر منچستر تعیین
کرده بود ،فراتر رفته است .این موضوع نارضایتی ژوزه مورینیو،
سرمربی پرتگالی چلسی را به همراه داشت و سبب شد که
او ادعا کند ،یوفا در مورد منسیتی تبعیض قایل شده است.
اگرچه ورود بونی به جمع شاگردان پیگرینی مجموع
هزینههای این باشگاه ب رای خرید بازیکن را از مرز  49میلیون
پوند گذرانده است؛ اما مسئوالن باشگاه اعالم کردهاند که
آنها بخشی از این رقم را پیشاپیش از درآمدی که قرار است
از دایمی شدن انتقال آلوارو نگردو ،مهاجم اسپانیای یشان
که بهطور قرضی ب رای والنسیا بازی م یکند ،بهدست بیاید،
تأمین کردهاند.
در همین حال ،مانویل پیگرینی ،مربی شیلیایی
منچسترسیتی هم جواب مورینیو را داد و از تیمش دفاع کرد.
پیگرینی گفت :من حرفهای مورینیو را نشنی دهام و ب رایم
مهم هم نیست؛ اما فکر نم یکنم که باشگاه منچسترسیتی
در پول خالصه شود .هر تیمی ب رای بردن جامهای مهم به
بازیکنان خوب نیاز دارد؛ اما به همین اندازه شیوهی بازی
تیمها هم مهم است.
پیگرینی ادامه داد :مسایل مالی ب رای تمام تیمها یکسان
هستند .همانطور که همیشه گفتهام ،من فکر نم یکنم که
سیتی تنها به دنبال ولخرجی باشد .ما فصل گذشته بسیار
خوب بازی کردیم و دو جام بردیم و امیدوارم که امسال
هم این روند تکرار شود .اگر بازیهایی را که در این اواخر
داشتهایم ،ادامه دهیم ،فکر م یکنم که باز هم بتوانیم جام
ببریم .شاید برخی از مردم م یگویند ،سیتی با پولهایش
قهرمان م یشود؛ اما من م یگویم ،پول تنها دلیل موفقیت
منچسترسیتی نیست.



مورينيو :تمامي تصميمهاعليه چلسي اند

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي به انتقاد از داورها
پرداخت و گفت که که تمامي تصميمها
عليه چلسي گرفته م يشوند .مورینیو پس
از صحب تهای اعتراضی قبل یاش در بارهی
داوران ،توسط اتحادیهی فوتبال انگلیس با
محرومیت روبهرو شد و حاال او دوباره به انتقاد از
وضعیت داوریها در انگلیس پرداخت.
او گفت« :حاال م یتوانم خودم را کنترول
کنم ،ولی هفتهی پیش نم یتوانستم .خودم
را در مشکل بزرگتری قرار م یدهم .به نظرم
تصمیم خوبی گرفتم و حاال م یتوانم لبخند
بزنم و با کلماتی کنترولشده جمالتم را بیان
کنم .خوشبین نیستم که دوباره محروم شوم و
دوست هم ندارم که این اتفاق بیفتد .به کارهایم
م یرسم و آن قضیه را فراموش م یکنم .من
هیچ شانسی ب رای کسب عنوان مربی ماه ندارم.
ما مشکلی با داورها نداریم .م یدانیم که کارشان
خیلی سخت است و من از اب راز اشتباهاتم
ترسی ندارم .بناب راین ،وقتی در بارهی کوین
فرند (داور) پس از دیدارمان در جام حذفی مقابل
واتفورد صحبت م یکنم و متوجه م یشوم اشتباه
از من بوده و نه او ،از عذرخواهی کردن ترسی
ندارم .مشکلی وجود ندارد .تمامی تصمیمهای

داورها علیه ما اند و این اشتباهات روی نتایج
تأثیر م یگذارند».
مورینیو ادامه داد« :یک مثال خوب ارائه م یدهم.
آیا در دیدار استوک مقابل منچستریونایتد،
پنالتی صحیح بود؟ هند کریس اسمالینگ .فکر
م یکنم که همه موافق اند که صحیح بود و
آیا انتقادی از آن دیدید؟ فکر نم یکنم .آیا فکر
م یکنید ،چنین پنالتی مقابل چلسی با چنین
واکنشی از سوی مطبوعات روبهرو م یشد؟ فکر
نم یکنم .در صورت رخ دادن واکنشهای دوباره
و سه باره ،داورها نیاز دارند که احساس راحتی
کنند و فشاری رویشان نباشد تا بهترین تصمیم
را بگی رند .واکنشها به چلسی متفاوت اند .در
مورد من واکنشها متفاوت اند .آیا فکر م یکنید
اگر من یک مربی را در محوطهی مربیان هل
بدهم ،با منع حضور در استدیوم روبهرو خواهم
شد (اشاره به درگیری با ونگر)؟ بلی ،قطعا
همی نطور خواهد شد .بناب راین ،داورها مقصر
نیستند .آنها م یخواهند بهترین عملکردشان
را انجام دهند ،ولی مسلما راههایی ب رای واکنش
ن وجود دارند .در مورد من و باشگاهم،
نشان داد 
استانداردها متفاوت اند .خودتان این قضیه را
م یدانید».

پیشنهاد  ۱۶میلیونی رم
برای خرید بال چلسی

نمایندگانی از باشگاه رم به لندن سفر کردهاند تا با مدی ران
باشگاه چلسی جهت عقد قرارداد با محمد صالح ،بال
مصری این تیم وارد مذاکره شوند .طبق گزارش رسانههای
ایتالیایی ،رم یها قصد دارند صالح را با قراردادی یک
میلیون یورویی ب رای یک سال از چلسی قرض بگیرند؛
اما در قرارداد او بندی خواهند گنجاند که به آنها اجازه
م یدهد با این بازیکن  22ساله قرارداد دایمی به ارزش 15
میلیون یورو منعقد کنند.
انتشار خبر تمایل رم به جذب صالح در شرایطی است که
والتر ساباتینی ،مدیر ورزشی باشگاه رم اعالم کرده است،
فعالیت جالوروسی در پنجرهی نقلوانتقاالت ماه جنوری
به پایان رسیده است .برخی از نشریات ایتالیایی مدعی
شدهاند که دو باشگاه ب رای انتقال صالح به استدیو المپیکو
در صورت پرداخت شدن غ رامت فسخ قرارداد او با چلسی
که  15میلیون یوروست ،به توافق رسیدهاند .صالح ماه
جنوری سال  2014با قراردادی  11میلیون پوندی از بازل
سویس به چلسی پیوست و از آن زمان تاکنون که بیش
از یک سال است ،در تمامی رقابتها تنها  13بار ب رای
آب یپوشان لندن به میدان رفته و دو گول هم زده است.

تالش ریال برای خروج از بحران

رونالدو گفت« :گاهی مهم است که یک
گام به عقب برداری تا دو قدم به جلو بروی.
حاال اللیگا و لیگ قهرمانان را م یخواهیم».
ستارهی پرتگالی در ادامهی صحب تهایش
هم تأکید کرد« :اکنون سرحال نیستم؛ اما
من متعلق به سیارهی دیگری نیستم .فعال
با درد بازی م یکنم؛ اما ظرف دو سه هفته،
مثل کل تیم شرایط را بررسی م یکنیم».
ریال مادرید پس از  ۲۲برد پیاپی و کسب
چهار جام در سال  ،۲۰۱۴پس از تعطیالت
کریسمس افت کرده است و کل بازیکنان
تیم از سطح واقعی خودشان جدا شدهاند.
مصدومیت مودریچ و وضعیت خدی رایی که

آخرین ماههای حضورش در ریال را سپری
م یکند ،باعث شده که آنچلوتی نتواند خط
هافبک ایدهآلی داشته باشد.
کروس  ۲۴۷۶دقیقه بازی کرده است و
رکورددار دقایق در تیم است ،آنهم در حالی
که پیش از کریسمس گفته بود که از نظر
بدنی احساس خستگی م یکند .ایسکو
با  ۱۹۶۸و خامس رودریگز با  ۲۱۳۲دقیقه
نیز دقایق بازی زیادی داشتهاند .ریال در
هفتههای آینده با توجه به حذف از کوپا دل
ری ،زمان زیادی ب رای استراحت خواهد داشت
و م یتواند تا زمان آغاز لیگ قهرمانان و
تقابل با شالکه با خیال راحت به اوج برگردد.



آبیدال 2015 :سال بارسلونا خواهد بود

ه رچند بارسلونا در شرایط سختی قرار دارد
و مشکالت زیاد در این تیم باعث شده که
خوب نتیجه نگیرد .با این حال ،اریک آبیدال،
ستارهی سابق آبی-اناریها ب راین باور است
که سال  2015سال بارسلونا خواهد بود .این
بازیکن فرانسوی در بارسلونا از محبوبیت
زیادی برخوردار بود؛ اما بیماری سخت او
باعث شد نتواند به همکاری خود با آبی-
اناریها ادامه دهد .او گفت :بارسلونای کنونی
را تیم خوبی م یبینم .وقتی در بارسلونا بودم
و ب رابر اتلتیکو مادرید بازی م یکردیم ،روز
سختی را پشت سر م یگذاشتیم .پیروزی
ب رابر این تیم اصال آسان نیست؛ اما بارسلونا
در دیدار اخیر خود بهراحتی ب رابر این تیم
به پیروزی رسید و بازی خوبی را به نمایش
گذاشت .این نشان م یدهد که آبی-اناریها
در شرایط خوبی بهسر م یبرند.
او ادامه داد :من همواره گفتهام که بارسلونا
در هر شرایطی بارسلونا خواهد بود و اصال

تغییر نخواهد کرد .ب راین باورم که سال 2015
سال بارسلونا خواهد بود .این تیم در سال
جاری نتایج بسیار خوبی بهدست خواهد
آورد .من شش سال رویایی را در بارسلونا
پشت سرگذاشتهام و بسیار این تیم را دوست
دارم .عاشق بارسلونا هستم و دوست دارم که
همواره در بهترین شرایط خود باشد .بعد از
آنکه از فوتبال خداحافظی کردم ،تنها و تنها
دوست داشتم به بارسلونا برگردم.
این بازیکن فرانسوی که چندی پیش ب رای
همیشه از دنیای فوتبال خداحافظی کرد،
ی این سوال که چه پیامی ب رای
در باره 
هواداران بارسلونا دارد ،اینگونه پاسخ داد:
به آنها م یگویم که شما باید همیشه از
تیم محبوب خود حمایت کنید ،چرا که من
همواره گفتهام که شما یار دوازدهم ب رای تیم
خود هستید .م یخواهم از آنها تشکر کنم؛
چرا که شش سال از من حمایت کردند .زنده
باد بارسلونا.



مورینیو :سکوت کردهام تا دوباره به دردسر نیفتم

ژوزه مورینیو که اخی راً به خاطر اظهارات
جنجال یاش مبنی بر وجود یک هجم ه علیه تیم
او ،از سوی اتحادیهی فوتبال انگلیس جریمه
شده است ،این بار با احتیاط بی شتری صحبت
کرد ،هرچند محتوای اظهاراتش همان چیزهایی
بود که پیش از این ادعا م یکرد .مورینیو تأکید
دارد که بازیکنانش بهصورت ناعادالنه مورد
قضاوت قرار م یگیرند و وقت آن است که به
داوران ب رای انجام قضاوتی صحیح ،کمک شود.
آقای خاص که بعد از مجازاتش از سوی
اتحادیهی فوتبال انگلیس ،یک هفتهای از
گفتوگو با رسانهها خودداری کرد ،اظهار داشت:
حاال من م یتوانم خودم را کنترول کنم؛ اما یک
هفته پیش نم یتوانستم .سکوت کردهام ،چون
اگر این کار را انجام نم یدادم ،ممکن بود ب رای
خودم دردسرهای بزرگتری بسازم .حاال من
م یتوانم لبخند بزنم و حرفهایم را کنترول
کنم .من امیدی ندارم از اتهامی که به من
نسبت داده شده است ،تبرئه شوم .دیگر به این
ماجرا عالقهای ندارم .من کارم را انجام م یدهم
و این موضوع را از یاد م یبرم .فکر م یکنم که نه
شانسی ب رای تبرئه شدن دارم و نه شانسی ب رای
کسب عنوان مربی ماه.
مورینیو ادامه داد :من دشمن داوران نیستم؛
چرا که م یدانیم کار آنها چقدر سخت است.
خوشحالم که به اشتباهاتم اعتراف م یکنم و به
همین دلیل زمانی که با کوین فرند (داور بازی
چلسی و واتفورد در جام حذفی انگلیس) صحبت
کردم ،فهمیدم که من اشتباه کردهام ،نه او و از
اینکه عذرخواهی م یکردم ،بسیار خوشحال
بودم .هیچ مشکلی نیست .تمام تصمیمها قرار
است به ضرر ما باشند و نتایج بازیها را تحت

تأثیر قرار دهند .از ما بعید است ،واقع ًا بعید است
که در صداقت مردم شک کنیم.
سرمربی پرتگالی چلسی اعتراف کرد ،اینکه
او فیل داود ،داور بازی چلسی و تاتنهام در
روز نخست سال ( 2015دیداری که چلسی در
وایت هارت لین  5بر  3باخت) را بیش از حد
چاق خطاب کرده ،درست است .او تصریح کرد:
چیزی که ما در بارهی آن ماجرا م یگوییم ،میان
خودمان است و همان جا میماند .پس از آن،
شاید  30دقیقه بعد ،گاهی اوقات ما بههم که
م یرسیم از جمالت معمول استفاده م یکنیم؛
مث ً
ال اینکه آفرین ،موفق باشی ،بازی خوبی
داشته باشی و...
مورینیو افزود :گاهی اوقات ما مثل مرد و مثل
افراد عادی با هم در بارهی اتفاقاتی که در بازی
رخ دادهاند ،بحث م یکنیم .زمانی که این کار را
انجام م یدهیم ،برگ برنده در دست من است
و آن این است که من صحنههای بازی را در
تلویزیون دیدهام؛ در حالی که داور آنها را ندیده
است و به همین دلیل ،م یدانم چیزی که من
م یگویم ،آنها را متعجب م یکند.
به نظر مورینیو ،اتحادیهی فوتبال انگلیس باید
از تکنولوژی مشابه به ویدیوچک ب رای کمک به
داوران ب رای اتخاذ بهترین تصمیمها استفاده
کند ،درست مانند همان کاری که با استفاده از
تکنولوژی خط دروازه ب رای تشخیص عبور توپ
از خط دروازه انجام داد.
او در این خصوص عنوان کرد :بلی ،من خواهان
استفاده از این تکنولوژی هستم .اینکه چگونه
باید از تکنولوژی استفاده کرد را نم یدانم؛ اما فکر
م یکنم که با استفاده از آن اشتباهات داوری کم
م یشود و این بهنفع فوتبال است.
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نامزدوزیر وزارت زارعت
تحت تعقیب انترپول است

اطالعات روز :محمد
یعقوب حیدری ،نامزدوزیر
وزارت زراعت و مالداری
تحت تعقیب پولیس
بینالمللی (انترپول) قرار
دارد .در وبسایت انترپول
نوشته شده است که آقای
حیدری توسط مقامهای
عدلی-قضایی کشور استونیا
به اتهام گریز از مالیات به
میزان گسترده و صرف پول
تقلبی تحت پیگرد قضایی
قرار دارد که باید محکومیتش
را سپری کند.
پولیس انترپول با انتشار
عکس و مشخصات هویتی
آقای حیدری؛ مانند نام ،نام
خانوادگی ،تاریخ تولد ،زادگاه و ملیتش ،از
مردم خواسته است که اگر در بارهی وی
معلوماتی دارند ،آن را با پولیسهای ملی و
محلی کشورشان شریک کنند .تاریخ تولد
آقای حیدری در این وبسایت1962/05/15 ،
ذکر شده و وی اکنون  52ساله است.
این دستور در سال  2003صادر شده
و شمارهی  21253برای آقای حیدری
اختصاص داده شده است .در این وبسایت
نوشه شده است که عکس و مشخصات آقای
حیدری به دلیل درخواست نهاد یادشده ،برای

آگاهی عموم منتشر شده است .حیدری توسط
اشرف غنی ،رییس جمهور کشور معرفی شده
است.
اشرف غنی پیش از معرفی کابینه بارها تأکید
توگو
کرده بود که با هر نامزدوزیر شخص ًا گف 
میکند و در کابینهی جدید ،افراد آغشته
با فساد جای نخواهند داشت .دلیل تأخیر
در معرفی کابینهی جدید نیز انتخاب افراد
شایسته و مسلکی عنوان شده بود .اسامی
نامزدوزیران کابینهی جدید پس از  105روز
تأخیر به روز دوشنبه هفتهی گذشته اعالم
شد.

مسئول توزیع :روح اهلل مرادی
0776940454
0792919322

در همین حال ،نظیفاهلل
ساالرزی ،سخنگوی رییس
ی در پاسخ به
جمهور 
خبرنگار روزنامهی گاردین،
در صفحهی تویتر خود
نوشته است که موضو ِع تحت
تعقیب بودن محمد یعقوب
حیدری تحت بررسی است و
اگر ثابت شود ،طبق قانون با
او برخورد خواهد شد.
قرار بود نامزدوزیران دیروز
به مجلس نمایندگان معرفی
شوند؛ اما اشرف غنی در دیدار
با هیأت اداری مجلس گفت،
نامزدوزیران پیشنهادی به
روز سهشنبه هفتهی روان به
این مجلس معرفی میشوند.
رییس جمهور در این دیدار گفت که رد یا
تأیید نامزدوزیران از صالحیت اعضای
مجلس است و وی در این زمینه مداخله
نمیکند.
ً
اعضای مجلس نمایندگان قبال گفته بودند،
به نامزدوزیران دوتابعیتی ،غیرمسلکی و
آغشته به فساد رای اعتماد نمیدهند .حال
دیده شود که اتهام واردهی پولیس انترپول
بر آقای حیدری (نامزدوزیر وزارت زارعت،
آبیاری و مالداری) چه تأثیری بر رای
نمایندگان مجلس به وی خواهد داشت.
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وزارت دفاع :دشمنان را
تحت هر نامی هدف قرار میدهیم

اطالعات روز :پس از نشر گزارشها در مورد حضور
افراد مسلح خارجیبا بیرقهای سیاه ،وزارت دفاع هشدار
داد که ارتش تروریستان را به هر نامی که باشند ،هدف
قرار میدهد .عبدالخالق ارکانحرب ،ا ِستر درستيز قواى
مسلح دیروز تأکید کرد ،گروههای تروریستی در کشور
زیر هرنامی ،از جمله بیرقهای «سیاه و سفید» ،نابود
میشوند.
این مقا م وزارت دفاع ملی گفت که نیروهای امنیتی
از توانایی خوبی برخوردار شده و دشمنان افغانستان در
مقابل این نیروها عاجز هستند .اخیراً گزارشهایی به
نشر رسیدند که افراد مسلح خارجی در والیتهای غزنی،
پکتیکا ،فراه ،سرپل و هلمند جابهجا شدهاند .این افراد
با خودشان بیرقهای سیاه دارند و مربوط گروه داعش
خوانده شدهاند.
استر درستیز قوای مسلح کشور در مورد این خبر اظهار
بیخبری کرد؛ اما به تروریستان هشدار داد ،دشنمان مردم

افغانستان زیر هرنامى ،توسط قوتهاى
امنيتى ،بهویژه اردوى ملى سرکوب
میشوند .او این اظهارات را دیروز در
مراس م تجلیل از تکمیل روند انتقال
مسئولیتهای امنیتی در فرقهی عملیات
ویژه در مرکز نظامی ریشخور کابل بیان
کرد.
سيد عبدالکريم ،فرمانده فرقه عمليات
ویژه در این مراسم گفت که نیروهاى
اردوى ملى ،بهويژه کماندو ،در گذشته
با شجاعت در برابر دشمنان مردم مبارزه
کردهاند و در آينده نيز در برابر آنان
ايستادگى میکنند .او افزود ،نيروهاى
کماندو و قطعات ویژه ،داراى تعليم و تربيه و تجارب
جنگى هستند که تا حال صدها عمليات مستقل را در
کشور انجام دادهاند.
عبدالکریم به مردم اطمینان داد ،قطعات ویژهی نظامی
و کماندو ،بهحيث سپر پوالدين در دفاع از ارزشهاى
اسالمى و افغانى ،دشمنان مردم را نابود خواهند کرد.
به گفتهی او ،در آینده فضای کام ً
ال امن و مطمئن در
کشور بهوجود میآید .با آغاز سال  ،٢٠١٥نيروهاى امنيتى
مسئوليتهاى امنيتى را در سراسر کشور به دوش گرفتند.
مجموع نیروهای امنیتی به بیش از  352هزار تن میرسد
و از این میان ،حدود  ٢٠٠هزار تن آن را نیروی ارتش
تشکیل میدهد .در حال حاضر مأموريت (حمايت قاطع)
ناتو برای همکارى ،آموزش و مشوره به نيروهاى امنيتى
آغاز شده است .در این مأموریت حدود  13هزار سرباز
خارجی در کشور باقی میمانند.

