
دخترانخردساِلاسکیبازقدرتمییابند
در افغانستان، کشوری که از اثر  بیش از سی  سال  جنگ ها و خشونت های دیوانه وار به 
ویرانه مبدل شده است، اجازه دادن به دختران برای فعالیت های آزادانه، مستقل شدن و 
رسیدن به رویاهای شان، دشوار است. اسکتستان روی همین هدف شروع به کار کرد. این 
مجتمع که در سال 2007 به طور غیر انتفاعی راه اندازی شده است،  اسکی بازی را برای 
کودکان افغانستان آموزش می دهد. این مجتمع برای جلوگیری از مشکالت اجتماعی و خلق 
یک آینده ی روشن برای کودکان فعالیت می نماید.
از سقوط رژیم طالبان چهارده سال می گذرد؛ اما جنگ و خشونت های این گروه، هم چنان 
پا بر جا ست. حضور سیزده  ساله ی نیروهای ناتو در افغانستان  نتوانست  النه های این 
شورشیان را ویران نماید. این کشور تا هنوز پناه گاه امن  شورشیان باقی مانده است...

Year 04قیمت:10افغانیسالچهارمسهشنبه765 Price: 10 AfTuesday 27 Jan, 2015 7دلو،1393

3صفحه

پایان سال 2014، پایان مأموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان نیز بود. 
نیروهای  به  اکثرا  و  ماند  در کشور خواهند  نیروهای خارجی  از  اندکی  تعداد  صرف 
امنیتی افغانستان مشوره و آموزش می دهند و تعداد بسیار اندکی از آن ها مأموریت 
ضدتروریزم را پیش خواهند برد. هیچ کسی از پیروزی در برابر طالبان نمی گوید. در 
عوض، مقام ها به طور مرتب از درگیری دوام دار بین المللی در افغانستان می گویند و 
تأکید دارند که به رغم اوضاع امنیتی وخیم، نیروهای امنیتی افغانستان توانایی پیش برد 
مسئولیت مبارزه با شورشیان را دارند. به نظر می رسد که افغان ها نه می دانند که با 
این همه مسایل چه کار کنند و نه این که دقیقا برای آینده ی کشور شان چه می خواهند.

بیش از سیزده سال پس از تهاجم به افغانستان به دنبال حمالت یازدهم سپتامبر 
و سرنگونی رژیم طالبان، مراسمی رسمی ای که در 28 دسامبر برگزار شده بود، به 
عملیات بلند مدت آزادی و مأموریت آیساف به رهبری ناتو پایان داد؛ مأموریت هایی 
که حدود 150 هزار نیروی خارجی برای پیش برد آن ها در افغانستان مستقر ساخته 
شده بودند. تحت مأموریت حمایت پشتیبانی قاطع ناتو، حدود 12000 نیرو در کشور 

خواهند ماند تا به نیروهای امنیتی افغانستان مشاوره و  آموزش بدهند...

افغان ها و اندیشه ی خروج آیساف
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صفحه 2

مجلسنمایندگان:
ربانیوعلومیدوبارهبهمجلسمعرفیشوند

در»جوی شیر«ی که شعر و فلسفه جاریست

گفت وگوی اختصاصی روزنامه ی اطالعات روز 
با دکتر سردار محمد رحیمی، 
نامزد وزیر وزارت تجارت و صنایع

افغانستان در معادالت اقتصادی منطقه ای می تواند به عنوان یک بازیگر 
استراتژیک مطرح شود. بزرگ ترین مارکیت های مصرفی جهان، بزرگ ترین 
اقتصادهای در حال رشد و بزرگ ترین ذخایر تیل و گاز جهان در همسایگی 
افغانستان قرار دارند. بنابراین، فراهم کردن زمینه های داخلی و تقویت 
گفت وگوهای مشترک منطقه ای برای استفاده از این ظرفیت، اولویت اساسی 
من خواهد بود.

5

5

4صفحه

)10(لِب دریای کابل



ده  هیأت  سفر  داخله   وزارت  روز:  اطالعات 
به  سرحدی  پولیس  مقام های  از  متشکل  نفری 
در  تروریزم  با  مبارزه  برای  مهم  گام  را  پاکستان 
دو سوی خط دیورند  عنوان کرده است. به گفته ی 
این سفر تالش  می شود  این وزارت، در  مقام های 
که میان نظامیان افغانستان و پاکستان برای مبارزه 
با تروریزم در دو سوی خط دیورند، هماهنگی ایجاد 

شود.
دیروز  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
ایجاد  برای  سفر  این  در  افغان  هیأت  که  گفت 
پاکستان  و  افغانستان  نظامیان  میان  هماهنگی 

دیورند،  خط  دو سوی  در  تروریزم  با  مبارزه  برای 
گفت و گو می کند. به روز یک شنبه ی هفته ی روان 
هیأت افغانی متشکل از مقام های پولیس سرحدی 
پولیس  عمومی  فرمانده  فضلی،  شفیق  رهبری  به 

سرحدی وارد پاکستان شده  است.
وارد  پاکستان  امنیتی  مسئوالن  این،  از  پیش 
والیت  در  نشست  یک  در  و  شدند  افغانستان 
و  افغان  سرحدی  قطعات  مسئوالن  با  ننگرهار، 
برخی از نمایندگان ناتو، برای مبارزه با تروریزم در 
دو سوی خط دیورند گفت و گو کرد ند. اخیراً سلسله 
دو کشور  نظامی  و  ملکی  مقام های  گفت و گوهای 

برای مبارز ه با تروریزم افزایش یافته است.
با این حال، کارشناسان نظامی باور دارند، در این 
با  کشور  دو  مقام های  بین  گفت وگو  اگر  سفرها 
افغانستان  امنیت  تأمین  برای  شود،  دنبال  جدیت 
و پاکستان تأثیرات مثبت را به دنبال خواهد داشت. 
را  پاکستان  حکومت  همواره  حکومتی  مقام های 

مسئول نا امنی های کشور خوانده اند.
به گفته ی آنان، گروه های تروریستی ضد افغانستانی 
در مناطق امن پاکستان مرکز دارند و جنگ جویان 
به  نا امنی  ایجاد  برای  کشور  آن  از  گرو ه ها  این 
می شوند. حکومت  فرستاده  کشور  مختلف  مناطق 

پاکستان پیش تر عملیات نظامی را علیه شورشیان 
در وزیرستان شمالی راه اندازی کرد  و به دنبال آن 

از کشته شدن ده ها شورشی گزارش شد.
نظامیان  گفتند،  مقام های حکومتی  آن  از  اما پس 
پاکستان تنها شورشیان ضد این کشور را هدف قرار 
داده اند. گزارش هایی به نشر رسیدند که استخبارات 
تجهیزات  با  را  حقانی  شبکه ی  افراد  پاکستان 
داده  انتقال  این کشور  امن  مناطق  به  نظامی شان 
است. این شبکه مسئولیت اکثر حمالت تروریستی 
بر عهده  را  از والیت ها  و شماری  کابل  در  خونین 

گرفته است.

اطالعات روز: پنجمین نشست ارائه ی برنامه های 
این  در  و  شد  برگزار  دیروز  نامزدوزیران  کاری 
عامه،  فواید  وزارت  نامزد  بصیر،  نشست،  عباس 
فیض اهلل ذکی، نامزد وزارت ترانسپورت و قمرالدین 
قبایل  و  اقوام  سرحدات،  وزارت  نامزد  شینواری، 
برنامه های کاری شان با اعضای این مجلس شریک 

کردند.
عامه  فواید  وزارت  نامزد  بصیر،  نخست  عباس  در 
اگر  که  گفت  و  کرد  ارائه  را  کاری ا ش  برنامه های 
سال  یک  در  کند،  دریافت  اعتماد  رای  مجلس  از 
سرک ها  ساخت  برای  را  ملی  زیربنای  طرح  آینده 
مربوطه  نهادهای  با سایر  در همکاری  آهن،  راه  و 
آماده و برای تمویل این پروژه ها کمک های جهانی 

را جلب می کند.
 ۵ ساخت  آهن،  خط  کیلومتر   ۵۸۰ ساخت  بصیر 
حلقه ای  جاده های  به شمول  جاده،  کیلومتر  هزار 
دهلیز شرق و غرب، شمال و جنوب، معیاری سازی 
جاده ها،  و  سرک ها  از  مراقبت  و  حفظ  پروژه ها، 
معیاری ساختن اعمار جاده ها، تأمین امنیت زیر بناها، 
ظرفیت سنجی شرکت های راه سازی و مبارزه با فساد 

را از اولویت های کاری پنج ساله اش عنوان کرد.
باعث  برنامه ها  این  اجرای  این که  به  اشاره  با  او 
برای  که  کرد  تأکید  می شود،  کشور  خودکفایی 
تطبیق این برنامه ها بیش از 3۰ میلیارد دالر بودجه 
تخمین  شده است. پس از آن فیض اهلل ذکی، نامزد 
تشریح  را  کاری اش  برنامه های  ترانسپورت  وزارت 

بزرگ  هوایی  میدان  های  تجهیز  با  گفت،  و  کرد 
به سیستم های پیشرفته، ساخت میدان های هوایی 

والیتی را در اولویتش قرار می دهد.
ذکی تأکید کرد که تطبیق این برنامه ها برای دولت 
نظارت  و  بازرسی  زیادی خواهد داشت.  درآمدهای 
برای  جواز  صدور  در  دقت  هوایی،  شرکت های  از 
شرکت های هوایی و تنظیم ترافیک هوایی از طریق 
کارمندان شایسته از برنامه های دیگر وی بود . ذکی 
گفت، اگر از مجلس رای اعتماد دریافت کند، جلب 
درآمدهای  افزایش  و  سرمایه گذاری های خصوصی 

خدمات ترانسپورتی را در اولویت قرار می دهد.
قمرالدین شینواری، نامزد وزارت سرحدات و قبایل 
آخرین نامزدوزیری بود که دیروز برنامه های کار ی 

به وی  اگر مجلس  که  او گفت  کرد.  ارائه  را  خود 
به همکاری  را  کاری خود  برنامه های  کند،  اعتماد 
می برد.  پیش  دینی  علمای  و  قومی  بزرگان  وکال، 
حل منازعات قومی، تأمین امنیت، مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر و تأمین وحدت ملی برنامه های مهم وی 
ریاست  نامزد  و  نامزدوزیر   13 این  از  پیش  بودند. 
برنامه های  جداگانه   نشست  چهار  در  ملی  امنیت 
ارائه کردند. قرار است در  را به مجلس  کاری شان 
برنامه های  مانده   باقی  نامزدوزیران  آینده  روزهای 
و  کنند  ارائه  نمایندگان  مجلس  به  را  کاری شان 
گفته  شود.  آغاز  آنان  به  رای گیری  روند  سپس 
روز  به  نامزدوزیران  به  رای گیری  روند  می شود 

چهارشنبه آغاز می شود.

اطالعات روز: ریاست امنیت ملی در یک عملیات 
جنرال  جان  بر  انتحاری  حمله ی  یک  از  ویژه 
عبدالرازق، فرمانده پولیس والیت قندهار جلوگیری 
کرده است. در خبرنامه ی ارسالی دفتر رسانه های این 
ریاست به روزنامه ی اطالعات روز آمده است، این 
فرد انتحاری از پاکستان برای انجام حمله ی انتحاری 

به جان عبدالرازق، به قندهار فرستاد شده بود.

این فرد انتحاری رحمت اهلل نام دارد و از باشندگان 
شهر  قندهار  دهم  ناحیه ی  به  مربوط  باغ  منزل 
است. در خبرنامه ی امنیت ملی آمده است که این 
شبکه ی  مسئول  آغا،  جبار  دستور  به  انتحاری  فرد 
انتحاری و انفجاری طالبان در آن سوی خط دیورند، 
به منظور انجام حمله ی انتحاری بر فرمانده پولیس 

قندهار فرستاده شده است.

در این خبرنامه آمده است که فرد بازداشت شده به 
جرم خود اعتراف کرده و گفته است، بعد از آموزش 
حمالت انتحاری در مرکزهای تروریستی طالبان در 
منطقه ی چمن در آن سوی خط دیورند، برای انجام 
است.  شده  فرستاده  قندهار  به  انتحاری  حمله ی 
جنرال عبدالرازق پیش تر به نیروهای تحث امرش 
دستور داده بود، افراد طالبان را دیگر بازداشت نکنند 

و آنان در جبهه ی جنگ از بین ببرند. 
بود،  گفته  خارجی  رسانه ی  یک  با  مصاحبه  در  او 
حکومت در سال های گذشته افراد طالبان را از زندان 
رها کرد  و آنان دوباره به خط جنگ بر گشته اند. این 
انتقادهای زیادی را در  مسئله در سال های گذشته 
کشور به دنبال داشته و از حکومت همواره خواسته 

شده  تا دیگر افراد طالبان را از زندان رها نکند.

که  کرد  اعالم  داخله  وزارت  روز:  اطالعات 
بین المللی  هوایی  میدان  پولیس سرحدی  مأموران 
حامد کرزی، یک قاچاق بر مواد مخدر را حین قاچاق 
کرزی   حامد  بین المللی  هوایی  میدان  از  هیرویین 
بازداشت کرده اند. این قاچاق بر باشنده ی افغانستان 
است و قصد داشته مواد مخدر را به هند انتقال دهد. 

در خبرنامه ی وزارت داخله آمده است که این فرد 
می خواست با پرواِز  شرکت هوایی کام ایر، از کابل به 
هند سفر کند. مأموران فرماندهی پولیس سرحدی 
تالشی  جریان  در  کرزی  بین المللی  هوایی  میدان 
 ۸۵6 و  کیلو  یک  با  را  فرد  این  مسافران(  )بگاژ 
گرام مواد مخدر نوع هیرویین بازداشت کرده اند. بر 

اساس این خبرنامه، این مقدار مواد مخدر در داخل 
بود.  ماهرانه جاسازی شده  به شکل  بکس سفری 
در این خبرنامه آمده است که اکنون قضیه جهت 
ارگان های عدلی و قضایی  به  بیش تر  بررسی های 
واگذار شده است. کشت و قاچاق مواد مخدر یکی 
از مشکالت اساسی در کشور است. پیش تر وزارت 

مبارزه با مواد مخدر گفته بود، شماری از مقام های 
امنیتی در قاچاق مواد مخدر دست دارند؛ اما نام این 
وزارت  این  مقام های  هم چنان  نکرد.  افشا  را  افراد 
مواد  » پیش ساز   مواد  فرستادن  به  را  خارجی ها 
مخدر« به کشور متهم کردند و گفتند، صرف چهار 

درصد سود مواد مخدر به دهقانان افغان می رسد.

سیار  مراقبت  بخش  مسئوالن  روز:  اطالعات 
ضبط  از  کشور  غرب  در  هرات  والیت  گمرک 
گسترده ی موترهای حامل کاالهای قاچاق در این 
بخش  این  مسئول  ذبیح اهلل،  داده اند.  خبر  والیت 
در  که  است  گفته  رسانه ها  با  گفت و گو  در  دیروز 
حامل  موتر   3۵ از  بیش  گذشته  سال  یک  جریان 

کاالهای قاچاق در این والیت ضبط شده اند.

به گفته ی او، این تعداد موتر بدون پرداخت محصول 
گمرکی به طور قاچاق وارد هرات شده بودند. ورود 
از مشکالت  قاچاق یکی  به طور  موترهای کاالها 
عمده در کشور عنوان می شود. در اکثر موارد از این 
بازارها  وارد  غیر استندرد  و  بی کیفیت  مواد  طریق 
برای شهروندان  را  این مسئله مشکالتی  می شو د. 

به وجود آورده است.

تأیید  مراقبت سیار گمرک هرات ضمن   مسئوالن 
می گویند،  کشور،  به  قاچاق  طور  به  کاالها   ورود 
امنیتی  تدابیر  باید  آن  از  جلوگیری  برای  حکومت 
باز  دهد.  افزایش  را  وارداتی  کاالهای  کنترول  و 
برخی  داشتن  دست  و  اداری  فساد  مرزها،  بودن 
ورود  عوامل  از  قاچاق،  در  حکومتی  مقام های  از 

کاالهای قاچاق به هرات عنوان می شوند. 

هموار  مرزهای  راه  از  قاچاق  کاالهای  بیش ترین 
ولسوالی های شیندند و غوریان هرات با ایران  وارد 
از دست داشتن  می شوند. باشندگان هرات همواره 
مافیا در ورود کاالها و اموال بی کیفیت و غیر قانونی 
از  نظارت  عدم  داشته اند.  شکایت  والیت  این  به 
مرزهای کشور دلیل اصلی ادامه ی قاچاق کاالهای 

بازرگانی به کشور است.

کرد  اعالم  ملی  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
عملیات  نتیجه ی  در  گذشته  ساعت   24 طی  که 
تصفیه ای نیروهای اردوی ملی، یک فرمانده طالبان 
و یک ماین گذار  کشته شده اند. در خبرنامه ی ارسالی 
دفتر رسانه های این وزارت به روزنامه ی اطالعات 

روز آمده است که در این عملیات 11 مخالف مسلح 
خبرنامه،  این  اساس  بر  شده اند.  بازداشت  دیگر 
آرامش  و  صلح  استقرار  منظور  به  عملیات  این 
قندوز  و  هلمند  پکتیکا،  والیت های  مربوطات  در 
در  که  است  آمده  خبرنامه  در  بود.  شده  راه اندازی 

این عملیات یک  مقدار سالح، مهمات و وسایط نیز 
ماین  آمده است. 1۵حلقه  ارتش  نیروهای  به دست 
هم در این عملیات کشف و خنثا شده اند. در ادامه ی 
اثر  بر  که  است  آمده  ملی  دفاع  وزارت  خبرنامه ی 
از  تن   2 طالب،  شورشیان  سنگین  سالح  انداخت 

منسوبان اردوی ملی کشته شده اند. از سوی دیگر، 
کرد  اعالم  خبرنامه ای  نشر  با  دیروز  داخله  وزارت 
که در عملیات مشترک نیروهای امنیتی در شماری 
و  پنج شورشی طالب کشته  از والیت های کشور، 

چندین تن دیگر آنان زخمی شده اند.

صالح الدین  تابعیت  ترک  اسناد  روز:  اطالعات 
ربانی، نامزد وزارت  خارجه و نورالحق علومی، نامزد 
اما  است.  شده  تأیید  مجلس  توسط  داخله  وزارت 
عبدالقادر زازی، رییس کمیسیون بین المللی مجلس 
و عضو کمیسیون بررسی اسناد نامزدوزیران دیروز 
مجلس  سوی  از  یک بار  نامزدوزیران  این  گفت، 
را  آنان  دوباره  باید  جمهور  رییس  حال  و  شده  رد 
از  پیش  مجلس  اعضای  کند.  معرفی  مجلس  به 
معرفی کابینه باهم توافق کردند که به نامزدوزیران 
معرفی  از  پس  نمی دهند.  اعتماد  رای  دوتابعیتی 
کابینه با بیش از 1۰۵ روز تأخیر، مجلس کمیسیونی 
را برای بررسی اسناد نامزدوزیران موظف کرد. پس 

از  نامزدوزیر  هفت  کمیسیون،  این  بررسی های  از 
فهرست نامزدوزیران به دلیل داشتن تابعیت دوگانه 

حذف شدند.
این نامزدوزیران  نورالحق علومی، نامزد وزارت داخله،  
احمد سیر  نامزد  وزارت خارجه،  ربانی،  صالح الدین 
نامزد  نادری،  سعادت  عدلیه،   وزارت  نامزد  مهجور، 
نامزد  کاکر،  فیض اهلل  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت 
وزارت مبارزه با مواد مخدر،  آی سلطان خیری، نامزد 
میوندی،  زمان  شاه  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 

نامزد وزارت شهرسازی بود ند.
ربانی،  تنها صالح الدین  این جمله،  از  حال،  این  با 
نامزد وزارت خارجه و نورالحق علومی، نامزد وزارت 

کمیسیون  و  کرده  سلب  را  دوم شان  تابعیت  داخله  
گفتنی  است.  کرده  تأیید  را  آن  مجلس  مربوطه ی 
پیش کمیسیون مشترک مجلس  روز  دو  است که 
گفته بود که اسناد ترک تابعیت ربانی و دو نامزدوزیر 

دیگر به دلیل تکمیل نبودن  رد شده  است.
از  دیروز  خارجه  وزارت  نامزد  تابعیت  ترک  اسناد 
سوی مجلس دوباره پذیرفته شده است. با این حال، 
نمایندگان  مجلس  منشی  نایب  عرفان،  عرفان اهلل 
وزارت  نامزد  مهجور،  سیر  احمد  که  است  گفته 
عدلیه، شاه زمان میوندی، نامزد وزارت شهرسازی و 
آی سلطان خیری، نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ 
حاضر به ترک تابعیت دوم شان شده اند.  او هم چنان 

می گوید، سعادت  نادری، نامزد وزیر وزارت کار و امور 
اجتماعی و فیض اهلل کاکر، نامزد وزیر وزارت مبارزه 
ترک  اسناد  نتوانسته اند  تا کنون  نیز  مخدر  مواد  با 
تابعیت شان را در اختیار مجلس قرار دهند. از سوی 
دیگر، نجیبه ایوبی، نامزد وزارت زنان تا کنون سند 
مجلس  مربوطه ی  کمیسیون  به  را  خود  لیسانس 
اعضای  اظهارات  اساس  بر  است.  نکرده  ارسال 
مجلس، تا زمانی که خانم ایوبی سند لیسانس خود 
را به کمیسیون مربوطه ی این مجلس ارسال نکند، 
داده  کاری اش  برنامه های  ارائه ی  اجازه ی  وی  به 
نمی شود. تا کنون 16 نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت 
ملی برنامه های کاری شان را به مجلس ارائه کرده اند.
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تالش  افغانستان و پاکستان برای تأمین امنیت دو سوی خط دیورند

پنجمین نشست ارائه ی برنامه های کاری نامزدوزیران به مجلس

امنیت ملی: از حمله ی انتحاری به جان جنرال عبدالرازق جلوگیری شد

بازداشت یک قاچاق بر از میدان هوایی حامد کرزی

35 موتر حامل کاالهای قاچاق در هرات ضبط شده اند

یک فرمانده طالبان و یک ماین گذار در عملیات نظامی کشته شدند

مجلس نمایندگان: 
ربانی و علومی دوباره به مجلس معرفی شوند

پیامد های منفی 
طوالنی شدن روند 

رای اعتماد

نامزدوزیران  برنامه های  ارائه ی  جلسه ی  روز  پنجمین 
شد.  سپری  ملی  وحدت  حکومت  کابینه ی  پیش نهادی 
تاکنون شانزده نامزد وزیر برنامه های خود را ارائه کرده و گفته 
برگزار می شود.  فردا  این عده  اعتماد  رای  می شود، جلسه ی 
با این وجود، نامزدوزیرانی  که از سوی شورای ملی به دلیل 
داشتن تابعیت دوگانه و نداشتن سند تحصیلی رد شده اند، با 
رای  روند  شامل  مرحله  این  در  مال داری،  و  زراعت  وزارت 

اعتماد مجلس نخواهند شد.
پیش نهادی  وزیران  به  نمایندگان  مجلس  اعتماد  رای  روند 
کابینه  و  از دشوار ترین مراحل تشکیل حکومت  کابینه یکی 
است. در حال حاضر مناسبات مجلس نمایندگان با حکومت 
به دلیل وعده خالفی های پی هم رییس جمهور در مورد معرفی 
کابینه و بی توجهی به مصوبات این مجلس از سوی حکومت 
در یک رویارویی تمام عیار قرار دارد. نمایندگان مردم در روز 
معرفی کابینه از رییس جمهور چندان استقبال گرم نکردند و 
اکنون نیز رویه ی مساعد و همکاری جویانه میان نمایندگان 

مردم و وزیران پیش نهادی حکومت وجود ندارد.
شایعاتی وجود دارند که گویا نامزدوزیران  پیش نهادی در میان 
امتیازات  اعطای  با  می خواهند  و  کرده  توزیع  پول  مجلس 
مادی به نمایندگان، رای اعتماد به دست آورند. افزون برآن، 
سیاسی،  قومی،  گوناگون  صف بندی های  مجلس  درون  در 
منطقه ای و زبانی برجسته اند و آن ها در دادن رای اعتماد به 
نامزد وزیران متغیر های گوناگونی را از مصالح قومی، منطقه ای 

و زبانی گرفته تا سلیقه های فردی در نظر می گیرند.
 در حال حاضر مناسبات حکومت و مجلس نمایندگان مساعد 
میان  گذشته  هفته ی  چند  که  درز هایی  و  تخریب ها  نیست. 
حکومت و مجلس نمایندگان به وجود آمده بودند، هنوز ترمیم 
نگردیده و روحیه ی تقابل جویانه در برابر وزیران پیش نهادی 
گذشته  حکومت  تجربه ی  است.  حاکم  مجلس  در  حکومت 
پروسه ی  نامزدوزیران،  به  اعتماد  رای  که  نشان می دهد  نیز 
زمان گیر  و جنجالی است. در حکومت قبلی، مجلس نمایندگان 
به یک باره هفده تن از نامزدوزیران را رد کرد  و تقابل مجلس 

و حکومت ماه ها ادامه یافت. 
اکنون نیز احتمال می رود که روند رای اعتماد به نامزدوزیران  
پیش نهادی حکومت وحدت ملی ماه های بیش تری ادامه یابد. 
رد  مجلس  از سوی  کابینه  کنونی  فهرست  از  زیادی  بخش 
از سوی حکومت،  آن ها  دوباره ی  معرفی  روند  و  خواهد شد 
ماه های  و  هفته ها  اعتماد  رای  و  آن ها  برنامه های  ارائه ی 

بیش تری طول خواهد کشید.
این در حالی است که مجلس نمایندگان در آخرین روزهای 
گذشته  هفته ی  بود  قرار  دارد.  قرار  ساالنه  ا ش  کاری  فصل 
رخصتی های زمستانی مجلس نمایندگان شروع شود و گفته 
می شود مجلس نمایندگان تصمیم گرفته تا وزیران باقی مانده 
اگر  بگیرد.  آجندا  در  زمستانی  رخصتی های  ختم  از  پس  را 
روند رای اعتماد نامزدوزیران با رخصتی های زمستانی مجلس 

مواجه شود،  تا چند ماه دیگر ادامه خواهد یافت.
مجلس نمایندگان باید رخصتی های زمستانی اش را تا پایان 
کامل روند  رای اعتماد کابینه به تعویق بیندازد. طوالنی شدن 
این روند و ادامه ی بی سرنوشتی حکومت و کرسی های خالی 
کابینه، بر کارکرد نظام و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور 

پیامد های منفی دارد.
با  والیت ها  و  وزارت خانه ها  تمام  که  است  ماه  سه  از  بیش 
ستوه  به  را  مردم  وضعیت  این  و  می  شوند  اداره  سرپرست  ها 
آورده است. مردم از اجرا نشدن کارهای اداری  شان شکایت 
دلیل  این  به  کاروبارشان  که  می گویند  بازرگانان  می کنند. 
هر وقت  از  بیش  نیز  امنیتی  وضعیت  و  است  افتاده  رونق  از 
دیگر وخیم شده است. برنامه های توسعه  ای و زارت  خانه ها و 
اداره های دولتی عمال تا تشکیل کابینه  ی جدید تعطیل اند و 
سرپرست ها از نظر قانونی و اداری صالحیت انجام کار های 
نظر  از  برآن،  افزون  ندارند.  را  ادارات  شان  اساسی  و  عمده 
قانونی سرپرستان فقط برای دو ماه می توانند سرپرست بمانند 

و بیش تر از آن غیر قانونی است.
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نیروهای  جنگی  مأموریت  پایان   ،2۰14 سال  پایان 
از  اندکی  تعداد  صرف  بود.  نیز  افغانستان  در  بین المللی 
نیروهای خارجی در کشور خواهند ماند و اکثرا به نیروهای 
امنیتی افغانستان مشوره و آموزش می دهند و تعداد بسیار 
اندکی از آن ها مأموریت ضدتروریزم را پیش خواهند برد. 
هیچ کسی از پیروزی در برابر طالبان نمی گوید. در عوض، 
در  بین المللی  دوام دار  درگیری  از  مرتب  طور  به  مقام ها 
افغانستان می گویند و تأکید دارند که به رغم اوضاع امنیتی 
وخیم، نیروهای امنیتی افغانستان توانایی پیش برد مسئولیت 
مبارزه با شورشیان را دارند. به نظر می رسد که افغان ها نه 
با این همه مسایل چه کار کنند و نه این که  می دانند که 

دقیقا برای آینده ی کشور شان چه می خواهند.
بیش از سیزده سال پس از تهاجم به افغانستان به دنبال 
حمالت یازدهم سپتامبر و سرنگونی رژیم طالبان، مراسمی 
عملیات  به  بود،  برگزار شده  دسامبر  در 2۸  که  رسمی ای 
پایان  ناتو  رهبری  به  آیساف  مأموریت  و  آزادی  بلند مدت 
داد؛ مأموریت هایی که حدود 1۵۰ هزار نیروی خارجی برای 
پیش برد آن ها در افغانستان مستقر ساخته شده بودند. تحت 
مأموریت حمایت پشتیبانی قاطع ناتو، حدود 12۰۰۰ نیرو در 
کشور خواهند ماند تا به نیروهای امنیتی افغانستان مشاوره 
جداگانه ی  ضد تروریزم  مأموریت  یک  بدهند.  و  آموزش 
با این  ایاالت متحده شامل حدود 1۰۰۰ نیرو  خواهد بود. 
ایاالت  جمهور  رییس  اوباما،  باراک  گفته ی  به  نظر  حال، 
متحده، تقریبا تمام نیروهای ایاالت متحده تا اواخر 2۰16 

از افغانستان خارج خواهند شد.
در  امنیت  تأمین  مسئولیت  که  است  واضح  بنابر این، 
افغانستان برعهده ی حدود 3۸۰ هزار تن از نیروهای ملی 
امنیتی افغانستان، پولیس ملی افغانستان و هم چنین تعداد 
قابل توجه، اما نامشخص مأموران ریاست امنیت ملی است. 
سخنرانی  یک  در  افغانستان،  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 
دیگری  مراسم  در  میالدی  جاری  سال  نخست  روز  در 
نیروهای  به  امنیتی  مسئولیت های  انتقال  مناسبت  به 

اسالمی  جمهوری  که  کرد  تأکید  افغانستان  امنیتی  ملی 
و  کند  تأمین  را  صلح  تا  است  مصمم  و  آماده  افغانستان 
نیاز  بین المللی  نیروهای  اما حمایت  بجنگد؛  تروریزم  علیه 
 CBS خواهد بود. غنی در مصاحبه ای با شبکه ی آمریکایی
اضافه کرد که کوته فکری در مورد ضرب االجل اشتباه است 
نیروهای  کامل  خرج  زمان بندی  مورد  در  تصمیم گیری  و 

بین المللی باید برای بررسی مجدد باز باشد.
فقدان نظریات واضح

مأموریت جنگی  پایان  مورد  در  کابل  در  افغان ها  از  وقتی 
افغانستان   از  نیروهای خارجی  اکثریت  بین المللی و خروج 
ندارند.  واضحی  پاسخ  هیچ  تقریبا  آن ها  شد،  نظرخواهی 
برتن  سنتی  لباس  که  موجی  ریش  با  استوار  مرد  جالل، 
هوتل  در  دارد،  سر  بر  افغانی  پشمی  گرد  کاله  و  کرده 
کابل  دریای  کثیف  آب  اندک  جریان  بر  که  پشتونستان 
با  همراه  امریکایی ها  که  زمانی  می گوید،  است،  مسلط 
نجات  برای  اسالمی  متحد  جبهه ی  مقاومت  جنگ جویان 
را  طالبان  است،  معروف  شمال  اتحاد  به  که  افغانستان 
سرنگون کردند، صرف 12۸ تن از امریکایی ها در افغانستان 
بودند. هزاران تن دیگر که از آن زمان تا کنون به افغانستان 
این  با  بدهند.  شکست  را  شورشیان  نتوانسته اند  آمده اند، 
می کند  فکر  شمال  اتحاد  پیشین  جنگ جوی  این  حال، 
که خروج نیروها پیش از وقت است و اوضاع امنیتی بدتر 
دقیقا شبیه  خواهد شد. همراه جالل، مرد الغراندامی که 
رهبر افسانه ای اتحاد شمال پیشین، احمد شاه مسعود است، 
با اعتراض می گوید که نیروهای امنیتی افغانستان نیروی 
آن ها  به  صرف  باید  جهانی  جامعه ی  دارد.  کافی  انسانی 

تجهیزات و اسلحه بدهد.
مرد دیگری که ریشش را پاک تراشیده و لباس گشاد و سبز 
تیره بر تن دارد، به نظر می رسد که مانند بسیاری از مردان 
کشورش به صورت کلی با حضور نیروهای بین المللی در 
افغانستان مخالف است؛ اما صرف چند ثانیه بعدش تصدیق 
می کند که افغانستان به کمک نیروهای بین المللی ضرورت 
و  بریتانیایی ها  که  می کند  اصرار  او  حال،  این  با  دارد. 
امریکایی ها باید افغانستان را ترک کنند؛ اما از سوی دیگر، 
از حضور آلمان ها و فرانسوی ها استقبال می کند. دلیل این 
به  بریتانیایی ها  از  افغان ها  که  است  بیزاری ای  انتخاب، 
خاطر جنگ های افغان و انگلیس در قرن نوزدهم هنوز در 
دل دارند و امریکایی ها، حد اقل از دید این مرد، در تشدید 

جنگ داخلی دهه ی 199۰ مقصر اند.
با  ترجمان  عنوان  به  سال ها  که  جاوید  احمد  برخالف، 
می گوید  است،  کرده  کار  متحده  ایاالت  ویژه ی  نیروهای 
که ۸۰ درصد افغان ها، به شمول خودش، از ادامه ی حضور 
وی  می کنند.  حمایت  افغانستان  در  بین المللی  نیروهای 
دلیل می آورد که اگر استقرار درازمدت نیروهای بین المللی 
بیاور د،  بتواند به کشور شان صلح و پیشرفت  افغانستان  در 
جاوید  کرد.  خواهند  طرف داری  آن  از  به شدت  افغان ها 
به  افغانستان  امنیتی  نیروهای  زمینه  این  در  می گوید، 
بین المللی،  نیروهای  هوایی   پشتیبانی  به ویژه  حمایت، 
وابسته اند. به نظر او، 13 هزار تن از نیروهای خارجی که 
دارد  باور  او  اند.  اندک  امنیت بسیار  تأمین  برای  می مانند، 
که حد اقل ۵۰ هزار تن نیاز است که در سراسر افغانستان 

نیروهای  اگر  که  است  معتقد  جاوید  احمد  شوند.  مستقر 
بین المللی در آینده ی نزدیک به صورت کامل از افغانستان 
یا  طالبان  دوران حکومت  به  دیگر  بار  خارج شوند، کشور 
تروریست های  مثل القاعده برخواهد گشت یا مانند عراق، 
توسط دولت اسالمی خود ساخته مورد تاخت و تاز قرار خواهد 
در  نیز  خودشان  افغانستان  امنیتی  ملی  نیروهای  گرفت. 
نظریات شان اختالف دارند. برخی ها معتقدند که شورشیان 
نبیل، رییس  با رحمت اهلل  را شکست خواهند داد، دیگران 
اند که نیروهای ملی امنیتی  امنیت ملی افغانستان  موافق 

افغانستان نیروی انسانی و تجهیزات الزم را ندارد. 
 ... و بسا تیوری های توطئه

با این حال، وقتی نظریات افغان ها در مورد خروج نیروهای 
دستخوش  اغلب  آن ها  می شود،  پرسیده  بین المللی 
تیوری های توطئه می شوند که تقریبا هیچ ربطی به خروج 
اکثریت  که  می گوید  مردی  مثال،  طور  به  ندارد.  نیروها 
افغان ها فکر می کنند حمالت یازدهم سپتامبر طرحی بود 
که توسط خود امریکایی ها ساخته شده بود. نصراهلل، افغان 
بازار  یک   نزدیکی  در  در یک چای خانه  که  است  دیگری 
محلی بازگو می کند که امریکایی ها به هیچ وجه عالقه ای 
او،  گفته ی  به  نظر  ندارند.  صلح آمیز  افغانستان  یک  به 
عنوان  به  افغانستان  از  داشتند  قصد  صرف  امریکایی ها 
استفاده  ایران  علیه  احتمالی  عملیات های  برای  پایگاهی 
کند. اما به جای این که توضیح دهد که در این صورت چرا 
امریکایی ها از افغانستان خارج می شوند،  ترجیح می دهد که 

در مورد شهید احمد شاه مسعود صحبت کند. 
که  می دهند  توضیح  پشتونستان  هوتل  در  دیگری  گروه 
افغانستان و نیروهای امنیتی  امریکایی ها نه تنها حکومت 
پاکستان،  حکومت  طریق  از  بلکه  می کنند،  حمایت  را 
چرا  این که  می کنند.  حمایت  نیز  را  شورشیان  و  طالبان 
قصدا  مردان،  این  گفته ی  به  نظر  را  کار  این  امریکایی ها 
است  متقاعد  گروه  این  اما  نیست؛  واضح  می دهند،  انجام 
که این گفته واقعیت است. با این حال، آن ها می گویند که 
با هم نخواهند جنگید و  اند و هرگز  برادران هم  افغان ها 
یک دیگر را نخواهند کشت. نظر به گفته ی آن ها، شورشیان 
همه   متعصبان خارجی، اکثرا چچینی ها اند. با شنیدن این 
خونین  داخلی  جنگ  که  می کند  تعجب  آدم  گفته ها، 

افغانستان چگونه اتفاق افتاده است.
زمین  به  باخستگی  ریشو  سال خورده ی  چای پز  سرانجام، 
می گوید  و  می دهد  تکان  را  آهستگی سرش   به  می نگرد، 
در  اوضاع  افغانستان،  از  بین المللی  نیروهای  خروج  با  که 
نظر های  تمام  به  توجه  با  شد.  نخواهد  بهتر  افغانستان 
و  خاک شان  در  خارجی  نیروهای  از  بیزاری  گوناگون، 
نظر  به  که  است  احساسی  این  توطئه،  پوچ  تیوری های 
این  شاید  دارند.  کشورش  مردان  از  زیادی  تعداد  می رسد 
حقیقت دلیلی برای امیدوار بودن باشد که اکثریت نیروهای 
و  کردند  ترک  را  افغانستان  گذشته  یک ماه  در  بین المللی 
از  تعدادی  احتماال  است.  نکرده  تغییر  زیاد  اوضاع  حقیقتا 
نیروهای بین المللی پس از ختم 2۰16 خواهند ماند، به ویژه 
این که این چیزی است که رییس جمهور غنی می خواهد. 
او  این چشم انداز کال برای هم وطنان  به نظر می رسد که 

نیز دردسرساز نخواهد بود.
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بی مقدمه وارد شوم. ویدیویی را دیدم که دو پسر بچه ی افغانی، لخت لخت جلو  
دوربین یک یا چند ایرانی قرار دارند. در این ویدیو، چهره    ی کس  دیگری غیر از 
این دو پسر بچه ی عریان   دیده نمی شود. اما صدای آن ها شنیده می شو د. یکی 
چوب به دستش، مدام این دو پسر بچه را کتک می زند و از آن ها می خواهد که 
خواهر و مادرشان را فحش بدهند. کارهای خیلی قبیح تر از فحش را هم بر این 
دو پسر بچه روا می دارند. خالصه این کلیپ کوتاه، جریان طوالنی و درازی دارد. 
ویدیوی دیگری را می بینم که جماعتی را جمع کرده و بعد از کلی رژه رفتن روی 
آن ها، از آن ها می پرسد که منو دوس داری؟ من آدم  خوبی ام؟ راس میگی؟ تو 

یکی کالغ پر بیا، زود باش گوساله! و از این فیلم بازی های برادرانه! 
از آن طرف، وزیر خارجه ی این نظام  به کابل می آید و از رییس جمهور افغانستان 
دعوت می کند که به تهران سفر کند. مراسم تشریفات و پذیرایی از آقای ظریف، 
با لبخند و بدون هیچ مشکلی صورت می گیرد. همین طور دور از انتظار نخواهد 
بود که آقای محمد اشرف غنی و هیئت همراهش، در تهران مورد استقبال و 
پذیرایی گرم همتایان ایرانی شان قرار بگیرند. این رفت و آمدها در حالی صورت 
می گیرند و لبخند ها به روی هم زده می شوند که مهاجران افغان در ایران، همواره 
تا  نظام گرفته  از سرباز  ایرانی ها،  اذیت  و  تحقیر  مورد  داشته و همیشه  مشکل 
با  ایرانی ها   یادآوری است که همه ی  قابل  البته  قرار می گیرند.  شهروند  عادی، 
دارند،  را  ادعایش  ایرانیان  از شرافتی که  نمی کنند. خیلی ها  بدرفتاری  مهاجران 
دفاع کرده و آن را پاس داشته و با مهاجران به عنوان یک انسان برخورد می کنند.
بگذریم اگر صادق زیباکالم گفت که تهران را افغانی ها  تهران ساخت؛ در حالی 
 که حق گشت وگذار در این شهر را ندارند. بگذریم اگر مهاجران افغانی، ارزان ترین 
نیروی کار را در خدمت صنعت ایران قرار می دهند و از کمترین حقوق کارگری 
برخوردار اند. بگذریم اگر نرخ زندگی  برای افغانی ها چند برابر ایرانیان باالتر است. 
بگذریم اگر جوخه های دار برای مهاجران برپا شدند و مواد خامش اضافه هم بود. 
بگذریم اگر در سفر های میان کابل و تهران، وعده ی همکاری و دوستی به هم 
می دهند؛ اما هیچ افغانی ای که در خطرناک ترین کار در ایران مصروف است و 
بیمه ندارد. بگذریم اگر مدارس خویش را در تمام این سال ها به روی افغانستانی  
جماعت بستند. بگذریم اگر ازدواج )پیوند شرعی عاطفی-انسانی( را با افغانی ها 
ممنوع کردند. بگذریم اگر بر کودکان افغانی رحم نکردند و با آن ها فیلم بازی 
کردند. بگذریم اگر هنوز هم اعتبار و هویت افغانستانی های مقیم ایران، افغانی 

است و انسان نشده. از همه ی این ها بگذریم...
روایت  خواهش،  این  از  پیش  دارم.  فقیه  والیت  از  کوچولو  خواهش  یک  من 
یک افغانی را خدمت تان عرض کنم. کسی را می شناسم که سال های سال در 
راننده ی  از  بود.  افغانی  او  سال ها،  این  تمام  در  کرد.  کار  ایران  سنگ بری های 
تاکسی، شهروندان ایران، مأموران و بازرسان نظام گرفته تا صاحب کارش، همه 
می شود.  اروپا  راهی  قاچاق   به صورت  آن جا  از  او  بودند.  کرده  برخورد  بد  او  با 
پاسپورت  و  می شود  قبول  می دهد.  پناهندگی  درخواست  و  می رسد  ایتالیا  به 
وارد  به شکل سیاحتی،  دوباره  ایتالیایی  پاسپورت  با  به دست می آورد.  ایتالیایی 
ایران می شود. تفاوت در برخورد او را شگفت زده می کند. به قول خودش، 1۸۰ 
انگار من آقای ولی   تغییر را مشاهده کردم. طوری برخورد می کردند که  درجه 
فقیه این مملکت باشم. یعنی یک پاسپورت ایتالیایی، این قدر به انسان اعتبار و 

ارزش می بخشد؟! 
دانش  به  بیش  و  کم  که  آن جایی  از  رسیده:   کوچولو  خواهش  به  نوبت  حاال 
را  پروسه  این  یافته اید و حق مسلم شما هم است، لطف کنید  هسته ای دست 
روی  را  آن  در خدمتیم.  ما  بسازید،  کنید. کالهک های هسته ای  کمی سریع تر 
ما آزمایش کنید. هرچند مطمئنم که همین کار را هم خواهید کرد. این که رهبر 
اگر هم  نیست.  بیش  دروغی  برای شما  ندارد،  مرز  اسالم  انقالب تان می گفت، 
گاهی مصداق عینی پیدا کند، در مورد آزمایش موشک های با کالهک هسته ای 
می باشد. در این  صورت، اسالم مرز نخواهد داشت و شما هم آزاد خواهید بود آن 
را روی افغانستان یا مهاجران افغان  آزمایش کنید.  عالوه  بر بقیه ی مواردی که 
من قباًل گفتم. از این ها بگذریم. اسالم هم مرز دارد، هم این مرز باعث شده که 
ایتالیایی هم ارزش  اندازه ی یک پاسپورت  مسلمان های این طرف مرز، حتا به 

نداشته باشند.
حاال ممکن است شما بگویید که ُخب عزیز من! من که از شما خواهش نکردم 
درسته!  کنیم.  کار  فیلم  ما روی شما  تا  ایران،  بیاین  پا شین  از کشور خودتون 
حق با شماست. شما نخواستید. ما هم نمی خواهیم مزاحم شما شیم. جبر و قهر 
نباید باعث شود ما را از خط  روزگار مجبورمان کرده. حاال این جبر و قهر که 
انسانیت خارج کنید، هرچند که خارج نمی توانید. شما هر قدر ظلم کردید، افغانی ها 
هنوز هم بخش بزرگی از ساخت و ساز شهر ها و بناهای ایرانی را شکل می دهند. 
به  لطفًا  پس  نمی دهند؟  انجام  افغانی ها  همین  را  آبادی تان  کارهای  شاقه ترین 
این خواهش ما توجه کنید. اگر ممکن است حتا با امریکا وارد دوستی شوید و 
هر چه عاجل تر این کالهک های هسته ای را بسازید و برای همیشه خود را از شر 
افغانی خالص کنید. کالهک هسته  ای حق مسلم شماست. فراموش  مهاجران 
کردن انسانیت در خصوص مهاجران افغانی  هم حق مسلم شماست؟ خدا می داند 
به  نیست،  بیش تر  پسر بچه هایی که هنوز 16-17 سال شان  این  از  دیگر چقدر 
دست شما لخت شده، شالق خورده، مجبور به لواط شده، حریم خانواد  گی شان 

نقض شده و دیگر چه جنایت هایی در حق آن ها روا داشته اید.

خبرنگار ناراضی

یک خواهش کوچولو
 از والیت فقیه

هادی دریابی

برگردان: حمید مهدوی
نویسنده: فرانز مارتی
منبع: دیپلمات

وقتی از افغان ها در کابل در مورد پایان 
مأموریت جنگی بین المللی و خروج اکثریت 

نیروهای خارجی از افغانستان  نظرخواهی 
شد، آن ها تقریبا هیچ پاسخ واضحی ندارند. 

جالل، مرد استوار با ریش موجی که لباس 
سنتی برتن کرده و کاله گرد پشمی افغانی 

بر سر دارد، در هوتل پشتونستان که بر 
جریان اندک آب کثیف دریای کابل مسلط 

است، می گوید، زمانی که امریکایی ها همراه 
با جنگ جویان مقاومت جبهه ی متحد 

اسالمی برای نجات افغانستان که به اتحاد 
شمال معروف است، طالبان را سرنگون 
کردند، صرف 128 تن از امریکایی ها در 
افغانستان بودند. هزاران تن دیگر که از 
آن زمان تا کنون به افغانستان آمده اند، 

نتوانسته اند شورشیان را شکست بدهند. 
با این حال، این جنگ جوی پیشین اتحاد 
شمال فکر می کند که خروج نیروها پیش 
از وقت است و اوضاع امنیتی بدتر خواهد 

شد. همراه جالل، مرد الغراندامی که دقیقا 
شبیه رهبر افسانه ای اتحاد شمال پیشین، 

احمد شاه مسعود است، با اعتراض می گوید 
که نیروهای امنیتی افغانستان نیروی 

انسانی کافی دارد. جامعه ی جهانی باید 
صرف به آن ها تجهیزات و اسلحه بدهد.

گروه دیگری در هوتل پشتونستان توضیح 
می دهند که امریکایی ها نه تنها حکومت 
افغانستان و نیروهای امنیتی را حمایت 
می کنند، بلکه از طریق حکومت پاکستان، 
طالبان و شورشیان را نیز حمایت می کنند. 
این که چرا امریکایی ها این کار را نظر به 
گفته ی این مردان، قصدا انجام می دهند، 
واضح نیست؛ اما این گروه متقاعد است 
که این گفته واقعیت است. با این حال، 
آن ها می گویند که افغان ها برادران هم اند 
و هرگز با هم نخواهند جنگید و یک دیگر 
را نخواهند کشت. نظر به گفته ی آن ها، 
شورشیان همه   متعصبان خارجی، اکثرا 
چچینی ها اند. با شنیدن این گفته ها، آدم 
تعجب می کند که جنگ داخلی خونین 
افغانستان چگونه اتفاق افتاده است.

افغان ها
 و اندیشه ی خروج آیساف
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زمزمه ی  قبل  مدت ها  از  رحیمی،  آقای  روز:  اطالعات 
شده  مطرح  اجتماعی  شبکه های  در  شما  نامزد وزیری 
مورد  در  مثبتی  نظر  اجتماعی  شبکه های  کاربران  بود. 
نامزد وزیری تان داشت. اما در کنار نظرهای مثبت کاربران 
شبکه های اجتماعی،  انتقادهایی در مورد سابقه ی کاری تان 

نیز وجود داشتند. پاسخ تان به این انتقاد چیست؟
رحیمی: در مورد این انتقادات باید عرض کنم که من در عرصه های 
نگاه  انجام داده ام، یک  بر مبنای کارهایی که  مختلف کار کرده ام و 
و شناخت دقیق از مشکالت و چالش های افغانستان، به خصوص در 
عرصه ی تجارت و مناسبات اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه، 
دارم. در کنار این که به عنوان استاد در مؤسسات تحصیالت عالی ابن 
راستای  در  بوده ام،  نور، مشعل و غرجستان  مصروف  پیام  دنیا،  سینا، 
مدیریت یک تعداد زیاد از رسانه های علمی و تحقیقاتی نقش داشته ام؛ 
به عنوان نمونه، من به عنوان صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر در 
بودم: هفته نامه ی »پوهنتون«، فصل نامه ی  رسانه های ذیل مصروف 
»اندیشه«.  و  »پوهنتون«  افغانستان«  »مطالعات  علمی-تحقیقی 
برعالوه ، من عضو »گروه پالیسی افغانستان« بودم که بیش تر کارهای 
ما متمرکز بود بر سیاست گذاری برای صلح، همکاری های اقتصادی و 
امنیت. برعالوه، مدتی کارشناس سیاسی در مجلس نمایندگان بودم و 
مختلف  رسانه های  در  مسایل سیاسی  کارشناس  عنوان  به  هم چنین 

حضور داشته ام.
بنابراین، با پشتوانه ی کارهای آکادمیک و عملی ای که انجام داده ام، 
به شناخت دقیقی از وضعیت افغانستان، به خصوص در عرصه ی تأثیر 
فضای سیاسی در منطقه بر منافع تجارتی و اقتصادی کشور، دست 
یافتم. امروز بخش اعظمی از دیپلماسی سیاسی جهان بر محور منافع 
اقتصادی می چرخد و من به خوبی میزان تأثیر گذاری سیاست منطقه ای 
را بر منافع اقتصادی کشور، به خصوص در عرصه ی مناسبات اقتصادی 
کالن  منافع  طرف  یک  از  بنابراین،  می دانم.  جهانی،  و  منطقه ای 
اقتصادی ما گره خورده است با میزان همکاری های مشترک اقتصادی 
منطقه ای و از طرف دیگر، فضای سیاسی حاکم بر منطقه، به عنوان 

یک چالش در مقابل همکاری های مشترک منطقه ای مطرح است.

اطالعات روز: نظر شما در مورد اقتصاد بازار در افغانستان 
چیست؟ همواره انتقادات جدی در مورد این نظام از سوی 
مردم و نمایندگان مجلس مطرح شده اند، به خصوص یک 
بخش از این انتقادات متوجه وزارت تجارت و صنایع است 

که شما نامزد وزیر این وزارت هستید.
رحیمی: بلی، این انتقادات همواره به صورت جدی مطرح بوده است. 
اما  مشکل اصلی در نوع تفسیر ما از این نظام است. همگی به اشتباه 
در  این  دارد.  بازار  اقتصاد  در  ناچیزی  نقش  دولت  که  می کنند  تصور 
حالی است که در این نظام دولت نقش بسیار برجسته، به خصوص در 
راستای مدیریت و نظارت بر عملکرد اقتصادی، دارد. بر اساس تجربه ی 
اقتصادی  انکشاف  و  رشد  به  یافتن  یافته، دست  انکشاف  کشورهای 
نیست.  امکان پذیر  دولت  سالم  و  مؤثر  مداخله ی  و  مدیریت  بدون 
به خصوص لزوم مداخله ی دولت در کشورهای در حال انکشاف جدی تر 
و مهم تر است. بنابراین، برای من مهم ترین مسئله، منافع ملی افغانستان 
است و یکی از راه های تأمین منافع ملی، تبدیل کردن کشور به یک 
کشور صادراتی می باشد و بدون شک، دست یافتن به این هدف مستلزم 
مداخله ی هدفمند، سالم ومؤثر دولت است. بنابراین، تعریف مشخص 
از نقش وزارت تجارت و صنایع در عرصه ی مدیریت اقتصادی و ایجاد 
اصلی ترین  از  یکی  سرمایه گذاری های خصوصی،  برای  سالم  فضای 

اولویت های کاری من خواهد بود.

اطالعات روز: به صورت مشخص، شما کدام حوزه ها را 
مورد حمایت قرار خواهید داد؟

رحیمی:  تعداد زیادی از تولیدکنندگان داخلی به دلیل عدم حمایت های 
دولت با ورشکستگی مواجه شده اند. تولید، پیش نیاز افزایش صادرات 
داخلی  تولیدات  از  حمایت  می باشد.  تجارتی  بیالنس  کسر  کاهش  و 
مبتنی بر شناسایی مزیت های نسبی افغانستان خواهد بود. به صورت 
مشخص، صنایع دستی، به خصوص تولیدات قالین، محصوالت زراعتی؛ 
تازه، میوه های خشک، سبزیجات و حبوبات، تجارت  مانند  میوه های 
سنگ های قیمتی و دارو های گیاهی، بزرگ ترین اقالم صادراتی کشور 
تنها  می باشند.  دولت  جدی تر  حمایت های  نیازمند  و  داده  تشکیل  را 
صادرات قالین 17 درصد از مجموع صادرات کشور را به خود اختصاص 
یک  است.  روبه رو  فراوانی  مشکالت  با  تولیدات  این  اما   است.  داده 
بخش عمده از تولیدات قالین افغانی در پاکستان صورت می گیرد؛ چون 

شرایط الزم برای جذب این تولیدکنندگان در کشور وجود ندارد. برای 
محصوالت زراعتی، محدودیت امکانات پروسیس و فقدان استراتژی 
جامع بازاریابی، عمده ترین موانع اند. من برنامه های جامع برای حل 
کردن این مشکالت دارم. اطمینان دارم که با حل کردن این مشکالت، 
میزان صادرات کشور چندین برابر افزایش و کسر بیالنس تجارت به 
صورت چشم گیر کاهش خواهد یافت. این مسئله می تواند تأثیر مثبتی 

بر کاهش وابستگی مالی کشور داشته باشد.
هم چنان تاجران و مستهلکین نیز نیازمند حمایت های جدی و هدفمند 
دولت می باشند. مستهلکین از بی کیفیت ترین اجناس و خدمات استفاده 
می کنند و هنوز هیچ اقدام مؤثری در راستای کنترول فروش اجناس و 

خدمات بی کیفیت صورت نگرفته است.

اطالعات روز: شما در مورد حمایت از حقوق مستهلکین 
وزارت  از  جدی  انتقادات  از  یکی  اتفاقا  کردید،  صحبت 
خارجی  بی کیفیت  اجناس  واردات  عرصه ی  در  تجارت 

می باشد. در این زمینه برنامه ی شما چیست؟
رحیمی: اجناس و خدمات بی کیفیت و غیراستندرد، مشکالت جدی 
صحی و محیط زیستی را خلق کرده اند. دولت افغانستان تا هنوز در 
)مواد  استراتژیک  اجناس  قیمت  کنترول  و  کیفیت  کنترول  راستای 
غذایی، تیل و گاز( به موفقیت های چشم گیر دست نیافته است. یکی 
از اولویت های بینادی من در وزارت تجارت، حمایت قاطع از حقوق 
مستهلکین می باشد. ایجاد مکانیزم مؤثر برای کنترول کیفیت اجناس و 
خدمات داخلی، کنترول کیفیت اجناس وارداتی، کنترول قیمت اجناس 
استراتژیک، به خصوص تیل، گاز و مواد غذایی، در اولویت کاری من 
قرار دارد. برای حمایت از حقوق مستهلکین، در کوتاه مدت این موارد 
از  حمایت  قانون  تصویب  راستای  در  تالش  کرد:  خواهم  تطبیق  را 
تیل  واردات  رقابتی تر ساختن  تولیدات،  رقابتی تر ساختن  مستهلکین، 
و گاز و جلوگیری از کارتل های وارداتی، کنترول جدی کیفیت اجناس 
وارداتی در بنادر کشور. اما در طوالنی مدت، ایجاد ذخایر استراتژیک 
)ذخایر تیل، گاز و مواد غذایی( به عنوان راه حل بنیادین برای حل این 
مشکل روی دست گرفته خواهد شد. با ایجاد ذخایر استراتژیک، از یک 
از نوسانات قیمت جلوگیری و میزان آسیب پذیری مستهلکین  طرف  
کاهش می یابد  و از طرف دیگر، میزان آسیب پذیری های سیاسی کشور 

کاهش خواهد یافت.

اطالعات روز: فکر می کنید که با تطبیق این برنامه ها به 
نتایج ملموس دست یابیم؟

است.  عمده  فکتور  چند  به  وابسته  برنامه ها  این  موفقیت  رحیمی: 
فکتور اول، ثبات سیاسی و امنیت است. هرگاه ثبات سیاسی و امنیت 
نسبی در کشور وجود داشته باشد، برنامه های ما نیز تطبیق و به نتایج 
خوبی منتهی خواهند شد. فکتور دوم، زمان است. تطبیق این برنامه ها 
و دست یافتن به نتایج ملموس، نیازمند زمان بیش تر است. بنابراین، 
در کوتاه مدت نمی توان به تمامی این اهداف دست یافت؛ اما وزارت 
متعهد است که در متوسط المدت و طوالنی مدت، به مهم ترین اهداف 
مشترک  همکاری های  میزان  سومی،  فکتور  یابد.  دست  شده  تعین 
با کشورهای همسایه  افغانستان  اقتصادی منطقه ای می باشد. هرگاه 
به یک توافق اساسی در مورد برداشتن موانع از مقابل تجارت، ترانزیت 
یابد، بدون شک زمینه ی بیش تر  و کاهش تجارت غیررسمی دست 
میزان  چهارمی،  فکتور  شد.  خواهد  فراهم  ترانزیت  و  تجارت  برای 
همکاری های مشترک نهادهای دخیل می باشد. موفقیت این برنامه ها 
به شدت وابسته است به میزان همکاری های مشترک بین ادارات داخلی 
افغانستان. وزارت تجارت به تنهایی نمی تواند این برنامه ها را تطبیق 
کند. تالش خواهم کرد تا در یک چارچوب مشخص و شفاف، زمینه را 
برای همکاری های مشترک با نهادهای مربوط فراهم ساخته و راه را 

برای به موفقیت رسیدن این برنامه ها هموار سازم.

اطالعات روز: از همکاری های مشترک منطقه ای صحبت 
کردید، بگذارید در این مورد از شما بپرسم. اخیرا رییس 
را  منطقه ای  اقتصادی  همکاری های  تقویت  نیز  جمهور 
 اساس سیاست خارجی خود قرار داده است. به نظرتان 
و  تجارت  مقابل  از  موانع  تمامی  که  است  عملی  چقدر 

ترانزیت منطقه ای برداشته شوند؟
میان  از  اقتصادی،  تقویت همکاری های مشترک  رحیمی: پیش نیاز 
منطقه  کشورهای  بین  که  است  سیاسی  بی اعتمادی های  برداشتن 
مقابل  در  جدی  موانع  از  یکی  تنش آلود،  سیاسی  روابط  دارند.  وجود 
افغانستان و وزارت  همکاری های مشترک منطقه ای است. اما دولت 

پرداخت؛  خواهد  اولویت جدی  یک  عنوان  به  مسئله  این  به  تجارت 
ترانزیت،  و  تجارت  به چهار راه  تبدیل شدن  افغانستان ظرفیت  چون 

به خصوص  در عرصه ی ترانزیت انرژی، را دارا می باشد.
یک  عنوان  به  می تواند  منطقه ای  اقتصادی  معادالت  در  افغانستان 
مصرفی  مارکیت های  بزرگ ترین  شود.  مطرح  استراتژیک  بازیگر 
جهان، بزرگ ترین اقتصادهای در حال رشد و بزرگ ترین ذخایر تیل 
و گاز جهان در همسایگی افغانستان قرار دارند. بنابراین، فراهم کردن 
برای  منطقه ای  مشترک  گفت وگوهای  تقویت  و  داخلی  زمینه های 

استفاده از این ظرفیت، اولویت اساسی من خواهد بود.
مهم تر از همه، دست یافتن به ثبات، صلح و انکشاف اقتصادی پایدار 
در افغانستان و منطقه، مستلزم تقویت همکاری های مشترک اقتصادی 
می باشد. نگاه استراتژیک من در مورد آینده ی تجارت و ترانزیت، دست 
دست  می توان  که  می باشد  منطقه  در  پایدار  ثبات  و  به صلح  یافتن 
از طریق گره زدن منافع مشترک منطقه ای  را  اهداف  این  به  یافتن 
تسهیل کرد. به عبارت دیگر، افغانستان و کشورهای منطقه برای دست 
یافتن به انکشاف و ثبات پایدار، ناگزیر از تقویت همکاری های مشترک 

اقتصادی می باشد  و از این منظر،  تجارت، صلح می آورد.

از  حمایت  برای  مشخصی  برنامه ی  آیا  روز:  اطالعات 
افزایش مشارکت اقتصادی زنان و جوانان دارید؟

از  یکی  زنان  اقتصادی  مشارکت  از  حمایت  اتفاقا  بلی،  رحیمی: 
برنامه های محوری من در وزارت تجارت خواهد بود. الزم به ذکر است 
که پالن کاری ای را که من ترتیب داده ام، برای تمامی تولیدکنندگان 
و تاجران افغان می باشد؛ اما به دلیل میزان آسیب پذیری بیش تر زنان 
و دسترسی محدود شان به منابع اقتصادی، زنان نیازمند توجه جدی تر 
می باشند. باید در نظر داشته باشیم که زنان سهمی عمده در فعالیت های 
اما  دارند؛  دستی،  صنایع  تولیدات  عرصه ی  در  به خصوص  اقتصادی، 

حمایت های الزم را دریافت نکرده اند. 
و  رشد  پروسه ی  طرف   یک  از  زنان،  اقتصادی  مشارکت  افزایش 
کاهش  به  دیگر،  طرف  از  و  می سازد  سریع تر  را  اقتصادی  انکشاف 
عرصه ی  در  به خصوص  و  خانواده ها  در  زنان  آسیب پذیری  میزان 
کاهش خشونت اقتصادی  علیه آنان، بی نهایت مهم است. بنابراین، من 

برنامه ی حمایتی الزم را برای حمایت از زنان تجارت پیشه روی دست 
گرفته ام. دسترسی آسان زنان به منابع مالی و کریدیتی، فراهم کردن 
آموزش های الزم برای زنان در عرصه ی تولید و تجارت، بازاریابی برای 
محصوالت تولید شده توسط زنان، فراهم کردن مشوره های تخنیکی 
مهم ترین  زنان،  تولیدات  از  غیرمستقیم  حمایت های  کردن  فراهم  و 

استراتژی های من را تشکیل می دهند.
البته قابل تذکر است که جوانان نیز نیازمند حمایت های بیش تر اند. 
برای  نمی تواند  دولت  و  است  افزایش  در حال  افغانستان  در  بیکاری 
تمامی متقاضیان کار به صورت مستقیم زمینه ی کار را فراهم سازد. 
استراتژی محوری من، تشویق و حمایت از جوانان در راستای خلق 
الزم،  حمایت های  ارائه ی  با  بنابراین،  می باشد.  کاری  فرصت های 

جوانان را تشویق به ایجاد کار و فرصت های کاری خواهم کرد.

اطالعات روز: آیا از پارلمان رای می گیرید؟
رحیمی: تصوری که من دارم، نمایندگان محترم مردم، با در نظرداشت 
منافع علیای کشور، تصمیم گیری خواهند کرد. رای و نظر نمانیدگان 
که  دارم  اطمینان  و  است  ارزشمند  و  مهم  من  برای  مردم  محترم 
مثبت  رای  برایم  برنامه هایم،   نظرداشت  در  با  ما  محترم  نمایندگان 
خواهند داد. اگر چنین شد و نمایندگان ولسی جرگه اعتماد کردند و 
به من رای دادند، تالش خواهم کرد که امانت دار خوبی برای اعتماد 
نمایندگان محترم باشم و کارهای مؤثری برای رونق تجارت و بهبود 

وضعیت اقتصادی افغانستان انجام خواهم داد.

در  سوال،  آخرین  عنوان  به  د کتر،  جناب  روز:  اطالعات 
صورت گرفتن رای اعتماد، به تدریس ادامه می دهید؟

پوهنتون های  در  تدریس  زندگی من،  دوران  پرافتخار ترین  رحیمی: 
کشور بوده است. من معتقد م که ساختن افغانستان بدون سرمایه گذاری 
بر سرمایه ی انسانی، امکان پذیر نیست؛ چون سرمایه ی انسانی پیش نیاز 
اساسی برای افغانستان با ثبات و انکشاف یافته می باشد. افتخار دارم که 
در این زمینه نقش داشته ام و دوست دارم که باز هم نقش برجسته ای 

در این راستا داشته باشم.
اطالعات روز: تشکر از شما آقای دکتر رحیمی!

رحیمی: اجناس و خدمات بی کیفیت و غیراستندرد، مشکالت جدی صحی و محیط زیستی را خلق 
کرده اند. دولت افغانستان تا هنوز در راستای کنترول کیفیت و کنترول قیمت اجناس استراتژیک 
)مواد غذایی، تیل و گاز( به موفقیت های چشم گیر دست نیافته است. یکی از اولویت های بینادی 
من در وزارت تجارت، حمایت قاطع از حقوق مستهلکین می باشد. ایجاد مکانیزم مؤثر برای 
کنترول کیفیت اجناس و خدمات داخلی، کنترول کیفیت اجناس وارداتی، کنترول قیمت اجناس 
استراتژیک، به خصوص تیل، گاز و مواد غذایی، در اولویت کاری من قرار دارد. برای حمایت 
از حقوق مستهلکین، در کوتاه مدت این موارد را تطبیق خواهم کرد: تالش در راستای تصویب 
قانون حمایت از مستهلکین، رقابتی تر ساختن تولیدات، رقابتی تر ساختن واردات تیل و گاز و 
جلوگیری از کارتل های وارداتی، کنترول جدی کیفیت اجناس وارداتی در بنادر کشور. اما در 
طوالنی مدت، ایجاد ذخایر استراتژیک )ذخایر تیل، گاز و مواد غذایی( به عنوان راه حل بنیادین 
برای حل این مشکل روی دست گرفته خواهد شد. با ایجاد ذخایر استراتژیک، از یک طرف  از 
نوسانات قیمت جلوگیری و میزان آسیب پذیری مستهلکین کاهش می یابد  و از طرف دیگر، میزان 
آسیب پذیری های سیاسی کشور کاهش خواهد یافت.

گفت وگوی اختصاصی روزنامه ی اطالعات روز
 با دکتر سردار محمد رحیمی، نامزد وزیر وزارت تجارت و صنایع



چوبی  پنچره های  و  درب  با  کوچک  مغازه های  از  ردیفی  با  کوتاه  کوچه ای  کوه،  کمرکش  در 
ایستاده اند. بازار معروف و قدیمی کتاِب کابل همین جاست. کهنگی دیوارها، کهولت این کوچه و 
دیرینگی این محله را جار می زند. جوی نسبتا پرعرضی، مغازه ها را از سرک عمومی جدا می کند. 

این جا »جوی شیر« است. در این جوی اما حتا آب جاری نیست، چه رسد به شیر!
دعوت مان کرده است ببینیمش. نام انتشاراتش را بسیار شنیده ام و کتاب های چاپ کرده اش را نیز 
دیده ام. در دم دمای یک غروب، چهار نفری به دیدارش می رویم. کفش های مان را داخل کوچه 
می گذاریم. از طبقه ی هم کف که اتاق کوچکی است غرق در کتاب، عبور می کنیم. از پله های تنگ 
و لرزانی باال می رویم که در ردیفی نامنظم تا ِخرخره کتاب چیده شده. به اتاقک فرسوده ای می رسیم 
که با هر گامی ممکن است فرو بریزد. این اتاقک اما انگار خلوت خانه و گنجینه ی کتاب های خطی 
و نایاب و اسناد ارزشمند است. در کنار پنجره ی خاک گرفته و کوچکی می نشینیم. هیکل های مان 

اندک نور و جریان هوایی را که از کلکین به درون می آید هم، سد می کنند.
و  است  ایستاده  خود  استوار  ولی  باریک،  پایه های  بر  که  است  سال  ده ها  کوچک،  مغازه ی  این 
سنگینی خروارها کتاب را صبورانه بر شانه می کشد. سراسِر اتاقک، بوی کتاب و کهنگی می دهد. 
بوی تاریخ. بوی سرگذشت های تلخ و شیرین. بوی سوختگی و سیاه چال. بوی جهاد و جنگ. بوی 
کمونیست و جهادی. بوی امیر و اسیر. بوی شهادت و اسارت. بوی دهمزنگ و پل  چرخی. بوی 
مال فیض محمد کاتب و غبار. بوی عشقری و خلیلی. بوی نیما و اخوان. بوی واصف باختری و 
رهنورد زریاب. بوی افالتون و کارل پوپر. بوی مارکز و نرودا، بوی گاندی و ماندال و بوی مال 

عمر و کرزی...
»وسیم امیری«، جوان نورانی و مهربان که گویا چندمین نسل از خانواده ای است که در »جوی 
کنارمان  کشمش،  از  لبریز  ظرفی  و  بزرگ  چاینکی  با  است،  امیری«  »انتشارات  مالک  شیر« 
می نشیند. قبل از چای، سخاوت یک دریا لبخند و حالوت یک »خرد آواره« هدیه ی مان می دهد. 
می ریزد:  اوراق خاک گرفته  و  کتاب ها  از  انباری  جلو مان  که  نمی کنیم  تمام  را  اول  پیاله ی  هنوز 
از نسخه ی نخست »شمس النهار« تا آخرین شماره ی »سراج االخبار االفغانیه«. از دست  خط های 
نفیس و چشم نواز »مال فیض محمد کاتب هزاره« تا اولین فرمان خطی »امیر امان اهلل خان غازی«.

در این اتاقک، از هر چمن سمنی هست: از نشریات دهه ی دموکراسی تا جراید احزاب جهادی. 

به ویرانه  از سی  سال  جنگ ها و خشونت های دیوانه وار  اثر  بیش  از  افغانستان، کشوری که  در 
به  رسیدن  و  مستقل شدن  آزادانه،  فعالیت های  برای  دختران  به  دادن  اجازه  است،  مبدل شده 
که  مجتمع  این  کرد.  کار  به  شروع  هدف  همین  روی  اسکتستان  است.  دشوار  رویاهای شان، 
در سال 2۰۰7 به طور غیر انتفاعی راه اندازی شده است،  اسکی بازی را برای کودکان افغانستان 
آموزش می دهد. این مجتمع برای جلوگیری از مشکالت اجتماعی و خلق یک آینده ی روشن 

برای کودکان فعالیت می نماید.
هم چنان  گروه،  این  خشونت های  و  جنگ  اما  می گذرد؛  سال  چهارده  طالبان  رژیم  سقوط  از 
پا بر جا ست. حضور سیزده  ساله ی نیروهای ناتو در افغانستان  نتوانست  النه های این شورشیان را 
ویران نماید. این کشور تا هنوز پناه گاه امن  شورشیان باقی مانده است و این شورشیان با تمام 

توان در پی دستیابی دوباره  به قدرت می باشند.
اما در مورد زنان، آن ها همواره به صورت اجباری  مطیع قوانین اسالمی مانده اند؛ قوانینی که آن ها 

را از بعضی فعالیت های ورزشی هم چون بایسکل رانی محروم می سازد.
آزادی روی یک چرخ کوچک

کودکان  است،  فرا گرفته  را  افغانستان  که  دایمی  خشونت های  و  وحشت  ترس،  فضای  این  در 
بزرگ می شوند. در کشوری که در طی بیش از سی سال، توسط جنگ های ویرانگر پارچه پارچه 
شده است، چگونه می  توان امیدوار بود؟ اولیویر پرکویچ که اهل استرالیا می باشد، برای دستیابی 
کودکان به یک فردای بهتر این مرکز را راه اندازی کرده است. از تأسیس این مرکز، هفت سال 
می گذرد. این مرکز، برای کودکان، به خصوص دختران، زمینه های آموزش و اسکی  بازی را فراهم 
می کند. در این مرکز، برای کودکان درس و اسکی بازی در چارچوب مواد تعلیمی مکاتب  آموزش 

داده می شو د.
Rhianon Bade، مدیر ارتباطات اسکتستان در »ABC News« گفته بود، »در افغانستان، 
شده  شناخته  ورزش های  کاغذ پران بازی  و  فوتبال  بایسکل رانی،  هم چون  ورزشی  فعالیت های 
می باشند که عموما توسط پسران انجام می شوند«. اما ورزش اسکی   در افغانستان زیاد معمول 
نمی باشد. به دلیل محدودیت های اجتماعی، باال شدن دختران بر تخته های اسکی، دشوار است. 
دختران این مرکز که بر  این تخته ها باال می شوند و با سرعت حرکت می کنند، احساس آزادی 

می کنند.
اولیویر پرکویچ، به دیلی میل که گزارش مفصلی را از اسکتستان آماده کرده است، گفته است: 
سران  همان  همانند  نمایند،  گشت و گذار  آزادانه  کنند،  باور  خود  باالی  می خواهیم  دختران  »ما 

شفایی«  »اسداهلل  ایران.  چاپ  کتاب های  قدیمی ترین  تا  نایاب  آثار  و  خطی  نسخه های  از 
برالس«  »مرتضی  می گیرد.  عکس   مشتاقانه  سجادی«  »جمال  می زند،  ورق  هیجان زده 

خون سردانه چای می نوشد و من حریصانه در جلدها و صفحه ها ذوب می شوم.
این جا، نمایشگاه تاریخ است. استراحتگاه سنت و مدرنیته. پیوند دهنده ی عهد عتیق و عصر 
گذرگاِه  و  دوشمشیر  شاِه  غنی. همسایه ی  اشرف  پایتخت  و  امانی  کابِل عصر  یادآور  جدید. 
شحنه گان امیر. پاتوق غبار و مبلغ و حبیبی و سلجوقی و نشرگاِه تاریخ و جرافیا و شعر و فلسفه 

و حقوق و ادبیات و جامعه شناسی.
می شناسد.  را  خوب  نویسندگاِن  هست.  هم  کتاب شناس  نیست.  کتاب فروش  فقط  امیری، 
قدردان فرهنگ و دانش و اندیشه است. ارزش خالق اثر و خرد را پاس می دارد. جایگاِه مؤلفان 

و پژوهشگران را ستوده می شمارد و بر حمایت نسل جوان، خوش بینانه صحه می گذارد.
او خوشبین و امیدوار است. از مرز قوم و زبان و سیاست می خواهد عبور کند و به جغرافیای 
فرهنگ و کشور و دانش و ارزش برسد. به نسل جدید اعتماد دارد و به مفاخر قدیم احترام. او 
هم  »سراج التواریخ« را با عشق و معرفت، به زیبا ترین جلوه و جمال نشر می کند و هم »خواب 
خرد« را با خوش بینی به مقیماِن اقلیم خرد تقدیم می کند. هم »پریشان در باد« را در فضای 

کابل می پراکند و هم »کارته هیچ« را به دست شاعران می رساند.
امیری ، جزِو نخستین ناشران داخلی است که صنعت نشر را با زیبایی شناسی در آمیخت. طرح و 
دیزاین و کیفیت را شایسته و زیبنده ی کتاب دانست. حاال کتاب هایی که امیری چاپ می کند، 
هم چشم نوازند وهم خواندنی. هم حس بصری را می آرایند و هم رواِن زیبا پسند را می آسایند. 
در کوچه ی تنگ و محقِر جوی شیر، شعور را منتشر می کند و شراب شایگان را به کام دانایان 
می ریزد. انتشارات امیری، با اشتیاق و امید، دارد امارت کتاب را تکثیر می کند و سخاوت خرد 
را منتشر می سازد. »امیری« و »عرفان« و »تاک«، سه نامی هستند که مجدانه می کوشند 

صعنت نشر عقیم افغانستان را به باروری برسانند.
القصه، از جوی شیر کابل اکنون اندک اندک عصاره ی فلسفه و شعر و رمان و خرد جاری 
می گردد تا عصمت اندیشه و عفت فرهنگ و ِعرق هنر را در فضای خواب آلود و خاک گرفته ی 

این شهِر گسسته، اعتبار بخشد.

جنگی که با حمل سالح های آتشین گشت و گذار می نمایند«.
اسکی بازی، مقررات ترکیب اجتماعی را ضمانت می کند

این  می باشد.   )Retour à l'école( مکتب«  به  »برگشت  برنامه ی  همکار  اسکتستان، 
به مکتب  تا دوباره  از سیستم مکتب عقب مانده اند، کمک می نماید  به کودکانی که  برنامه 
Rhianon Bader  خاطر نشان می کند: »ما دست کودکان فقیر را می گیریم؛  بپیوندند. 
کودکانی که در خیابان ها سرگر دان پرسه می زنند، کودکانی که در کمپ ها زندگی می کنند، 
حتا آن هایی که در صنف متوسط جامعه قرار دارند. برای بازساخت یک جامعه ی مدنی که 
مهم  بسیار  اجتماعی  اصالت  ترکیب  این  است،  دیده  آسیب  شدیدا  جنگ   دهه  چند  اثر  از 

می باشد«.
در اسکتستان  که در یک باغچه در سال 2۰۰7  تأسیس شده است، اکنون تخته های چرخ دار 
پروژه ی  اسکی بازان می باشند.  این  اختیار  در  کابل   در  برای حمل و نقل  موتر  و یک  اسکی 
اسکتستان  اکنون در تعدادی از مکاتب پایتخت در حال اجرا می باشد. مطابق گزارش دیلی 
میل، در   این پروژه که از سوی یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی راه اندازی شده است، اکنون 
همین  قالب  در  اند.  آموزش  مصروف  رویاهای شان  به  رسیدن  برای  کودک    ۸۰۰ از  بیش 
پروژه، مرکزی به نام به اسکت پارک  در مزار شریف، در شمال کشور گشایش می یابد. یک 

سالن  با یک فضای بزرگ و سبز برای اسکی بازان در این مرکز  مد نظر گرفته شده است.
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید
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یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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یادداشت های سخیداد هاتف

وزارت شوم،  کدام  وزیر  نمی کند  فرقی  وزیر شوم،  اگر من 
موترهای  رانند گان  به  است:  این  می کنم،  که  کاری  اولین 
کرایه ی  خودشان  که  می دهم  دستور  پایتخت  »تونس« 
مسافران را جمع کنند. اگر در موترهای تونسی که از گوالیی 
دواخانه به طرف پل سرخ می روند، نشسته باشید، می دانید 
آیینه ی عقب نمای خود نگاه  به  راننده  راه  نیمه های  که در 
می کند و می گوید: »کرایه های تان را جمع کنید!« یعنی چه؟ 
چرا ما کرایه را جمع کنیم؟ یک نفر بگیر که این کار را بکند. 
حاال که هزار و یک صد کیلو گوشت بار کرده ای، و ظرفیت 
موترت 6 نفر است، یک نگران ۵۰ کیلویی هم رویش. اما 
جمع  را  پول  خودشان  باید  رانند گان  می گویم  این که  علت 

کنند، چیز دیگری است. یعنی خاطره دارم:
در راه پل سرخ راننده گفت که برادران کرایه ی تان را جمع 
کنید. یک نفر یک نوت بیست افغانیگی )درست است؟( داد 
جان  به  جان  بود  نزدیک  فرسود گی  و  کهنگی  فرط  از  که 
آفرین تسلیم کند. سوراخ داشت، پار گی داشت، چرک داشت، 
عرق داشت، خط خورده بود و خالصه معلوم بود که اگر بار 
آن  ناید،  دست  اندر  آنچه  شود،  پران  کسی  جیب  از  دیگر 
شود. راننده که آن را دید، گفت: »برادر این را تبدیل کنید، 

نمی چلد«. صاحب آن بیستی از آخر موتر گفت:
»برادر، یک چند روز صبر کن، اشرف غنی که رییس جمهور 
برایت  بیستی  یک  وقت  آن  می شود.  درست  همه چیز  شد، 

بدهم که با آن خروس را حالل کرده بتوانی«.
عبداهلل  داکتر  عکس  خود  دست  کف  در  فقط  که  راننده 
که  کرد  عرضه  فحش  کامل  پکیج  یک  بود،  نچسپانده  را 
وقتی بازش می کردی تا شش پشت داکتر اشرف غنی را در 
بر می گرفت. صاحب بیستی از آن طرف به داکتر عبداهلل و 
محقق و محمد خان دشنامی فرستاد عنیف. راننده   موتر را 
توقف داد و از آن مسافر خشمگین خواست که بیرون بیاید. 
همه از موتر پایین شدیم و حتا من که از نامزدی بسم اهلل 

شیر حمایت کرده بودم هم بر ضد راننده وارد عمل شدم.
حاال شما می پرسید که این چه ربطی دارد به این که راننده 
خودش باید کرایه را جمع کند؟ به عبارتی دیگر، شما می گویید 
که حتا اگر راننده خودش پول را جمع کند، باز امکان دارد دو 
نفر با هم دعوا کنند. به نظرم شما درست می گویید. خوب، 
آدم که از دست چرخ فلک عصبانی باشد، این قوه ی نسبت 
نباید  فالنی  می گوید،  مثال  می رود.  تحلیل  درستش  دادن 
وزیر شود؛ چون دختر خاله اش برای بار سوم شوهر کرده و به 
همین خاطر، خط دیورند هم چنان الینحل مانده. یا گلویش 
عفونی شده، رفته پیش مالی مسجد و نزد او عذر و زاری 
می کند که از مجمع الدعوات الکبیر خود یک کاغذ بدهد که 
او در آب نیم گرم ترش کند و میل نماید، بلکه خوب شود. 
تیل  با  را  آن  می گوید،  و  می کند  سیاه  را  کاغذی  هم  مال 
ان شا اهلل جور می شود. شما  بخورد،  نمک کرگدن  و  خرس 

درست می گویید. من حرفم را پس گرفتم.

درمان
 با تیل خرس

در»جوی شیر«ی
 که شعر و فلسفه جاریست

دختران خردساِل اسکی باز 
قدرت می یابند
نویسنده: شارلوت آرس
برگردان از فرانسوی: نسیم ابراهیمی
terrafimina :منبع
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بگو مگو از

نامزدوزیر تحصیالت عالی آیا در شعار »تحول« 
جای می گیرد؟

غنی،  جمهور  رییس  آن  راس  در  و  ملی  وحدت  دولت 
گنده ای سر  وفاداری، شعارهای  ادای سوگند  روزهای  در 
می داد. ترکیب »تحول« و »اصالحات« در ابتدا تصویر امیدوارانه ای خلق کرد. انتظار 
عموم مردم کشور این بود که دولت، با شعار »تحول« عزم قاطع برای تحول کشور 
نامزد وزرای کابینه را روی  این اساس، در روزهایی که قرار بود دولت لیست  دارد. به 
را  افرادی  رییس جمهور چگونه  دو  ببینند  داشتند  انتظار  بی صبرانه  بیاورد، همه  کاغذ 
برای وزارت به پارلمان معرفی می  کنند. بگذریم که نامزدوزرای معرفی شده، آیا موفق 
می شوند از فلتر پارلمان عبور کنند یا نه؛ اما این روزها که نامزدها هریک به مجلس 
نمایندگان می روند و برنامه های مهم کاری شان را شرح می دهند، شعارهای جالبی به 
زبان می آورند. در واقع، شعارهایی که یک دنیا سوال و نگرانی را خلق می کنند. صریح تر 
به  پا می کنند.  زیر  آشکارا  را  و شعار »اصالحات«  تز »تحول«  که  بگویم، شعارهایی 
عنوان مثال، خاطره افغان، نامزد وزیر وزارت تحصیالت عالی کشور، یکی از برنامه های 
مهمش را در صورت گرفتن رای اعتماد، این گونه برشمرد: »در صورتی که وزیر شوم، 
صنف های درسی دختران و پسران در دانشگاه ها را جدا می کنم«. این در حالی است 
که در دانشگاه ها و مراکز تحصیالت عالی این کشور، سال هاست که پسران و دختران 
دانشجو، به صورت مختلط و در صنف های واحد، درس می خوانند. تحول به معنای تغییر 
به سوی پیش است و نه برگشت به عقب. حال در صورتی که چنین نامزد محترم! وزیر 
در  که  کنند  ادعا  می توانند  »اصالحات«  و  »تحول«  شعارهای  آیا صاحبان  شود،  هم 
راستای برآوردن شعارهای شان، صادق بوده اند؟ به باور ما، جدا کردن صنف های درسی 
دختران و پسران در دانشگاه ها، نه »تحول« که آشکارا به صدا در آوردن زنگ قهقهرایی 
دشمن  ذاتًا  پاگیر  و  دست  سنت های  احیای  و  فرهنگی  رادیکالیسم  نوعی  ایجاد  و 
فرهنگیان طرف دار »تحول«  و  امور رسانه ها  به دستان  قلم  امیدوارم  است!  »تحول« 
برنامه های  چنین  برابر  در  واکنش ها  زیرا  بنویسند؛  ارتباط  این  در  را  دیدگاه های شان 
عقب گرایانه و واقعًا خجالت آور، حد اقل می توانند این پیام را به رییس جمهور برسانند 
تحول.  از  فرار  و  نه »عقب گرایی«  دادید،  مردم وعده ی »تحول«  به همه ی  که شما 
شرح برنامه هایی چون جدایی صنوف درسی دختران و پسران در دانشگاه ها، بوی گند 

افراط گرایی می دهد.

ترکمن ها یک ولسوال ندارند!
روزنامه ی هشت صبح نوشته است که این بار ترکمن های 
است.  کجا  ما  حق  که  می گویند  و  برخاسته اند  افغاستان 
یک  اما  می کنیم؛  زندگی  ولسوالی   36 در  ما  می گویند 
پنجشیر،  هزاره ی  دره ی  مردم  که  شنیدیم  هم  قبل  روز  چند  نیست.  ترکمن  ولسوال 

شورایی تشکیل داده اند و در پی تأمین حقوق شان هستند.
این حرکت ها، برعکس حرکت های قومی کالن در سطح ملی، حرکت های درون قومی 
اند ) اگر پدیده ی ترک تبار را قبول داشته باشیم(. اما معنای این حرکت ها چیست؟ این 

خیزش های محلی درون قومی به ما چه می گویند و چگونه باید آن ها را تفسیر کرد؟
و  عدالت  ملی  سطح  در  که  هم چنان  که  این جا ست  در  مشکل  ریشه ی  من،  نظر  به 
نبوده  برابری  و  عدالت  از  خبری  هم  افغانستان  اقوام  درون  در  نداشته،  وجود  برابری 
برساختن  خواهان  دیگر،  ناسیونالیزم  هر  مانند  افغانی،  قومی  ناسیونالیزم  است/نیست. 
و بزرگ کردن دشمن بیرونی و خفه کردن صداهای درونی است  و در پی یک دست 
کردن خرده هویت های درون قومی و در نتیجه تحمیل نمایندگی یک عده  ی خاصی بر 

کل متحد و یک دست خیالی.
همه می دانیم که دوستم و طرف دارانش با شعار ترک تبارها به معاونت و قدرت رسیدند. 
جامعه ی ترکمن هم بخش بسیار مهمی از حوزه ی رای دوستم را تشکیل می داد. حاال 
وقتی این ها می بینند که از همه ی امتیازاتی که نصیب دوستم و هوادارانش می شوند، 
محروم اند، واضح است که شعار ترک تبار به تنهایی قناعت شان نمی دهد، اعتماد شان 

شکسته می شود و ناچار می پرسند که جایگاه آن ها کجا ست.
پنجشیر در قدرت می نالند، حتا  از سهم عظیم  پنجشیر. وقتی همه  هم چنان در مورد 
هم تباران پنجشیری ها، آن وقت بخشی از پنجشیری ها که به هیچ چیزی نرسیده اند و 
از موفقیت های پنجشیر فقط نگاه مشکوک غیر پنجشیری ها را به ارث برده اند، می پرسند 

که ما که هستیم و چه جایگاهی داریم.
یکی از عوامل شکست حرکت اسالمی و وحدتی های اکبری پارت به دست طرف داران 
عبدالعلی مزاری در کابل، نوع نگاه به روابط درون قومی بود. آن هایی که مخالف مزاری 
بودند، حاضر نبودند به جز جهادی ها و مخصوصا مالها، دیگران را هم در قدرت سهیم 
اجتناب ناپذیر  و  ضروری  را  مالها  و  غیر جهادی ها  حضور  مزاری  که  حالی  در  کنند؛ 
می دانست. همین، بخش مهمی از نیروهای تحصیل کرده را در کنار مزاری راند  و در 

نهایت ، مهارت، دانش و تجربه ی شان کارساز شد.
پشتون ها چون قدرت را در دست داشتند، بسیار زودتر از دیگران درگیر این مسئله شدند. 
پشتون ها  از  نمایندگی  به  باید  بود که چه کسی  و ... همین  ابدالی-غلزی  نزاع  اساس 
قدرت و منابع را در اختیار داشته باشند؛ اما غیر پشتون ها، قدرتی نداشتند که بر سر آن 
نزاع کنند. در پی رسیدن این ها به قدرت اما، از فروپاشیدن »اتحاد ملیت های محروم« 
گرفته تا در هم ریختن وحدت شیعی و تا شکاف برداشتن قلعه ی چوبی ترک تباران و ... 
یک چیز روشن شده است  و آن این است که با گسترش آگاهی، جای برابری و عدالت 
را چیزی پر نمی کند، نه در سطح ملی، نه در سطح قومی و نه در سطوح پایین تر از آن.

از  حفاظت  ادعاي  که  عزیزي  وکالي  امیدوارم 
را  افغانستان  در  دموکراسي  ساله ی  دست آوردهاي سیزده 
تفکیک  از  که  افغان  خاطره  بانو  پالن  از  انتقاد  با  دارند، 
و  بود  کرده  عالي صحبت  تحصیالت  مراکز  در  جنسیتي 
بردن  بین  از  براي  غیر عمدي  یا  عمدا  که  کساني  به  ایشان،  به  اعتماد  راي  ندادن  با 
دست آوردها و تداوم نگاه جنسیتي به زنان در اماکن عمومي، کمر همت بسته اند، درس 
از  کارهاي مهم تر  عالي  نمي داند یک مرکز تحصیالت  نامزد وزیري که  بدهند.  بزرگ 
آن دارد که به تفکیک جنسیتي از نوع طالباني اش بپردازد، شایسته ی حضور در نظامي 
نیست که به بهانه ی نهادینه ساختن ارزش هاي مدني به ساکنان آن جغرافیا بنا نهاده 

شده است.

Mahdi Zartosht

Abdullah Watandar

Munera Yousufzada
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تغییراتدرسازمانبهداشتجهانی
بعدازشیوعابوال

 )New Horizons( هورایزنز  نیو  کاوشگر 
بزرگ در  آخرین کاوش  را  آن  مأموریتی که  ناسا در 
سال  نه  از  پس  داده اند،  لقب  سیاره ای  اکتشافات 
سیاره ی  نزدیکی  به  کیلومتر،  میلیارد  پنج  طی  و 
کوتوله ی پلوتو رسیده و از روز  یک شنبه، پنجم دلو، 

۲۵ جنوری( عکس برداری از آن را شروع می کند.
هورایزنز  نیو  مأموریت  برای  عکس برداری  این 
با  باید  چون  دارد؛  حیاتی  اهمیت  نو(  )افق های 
طوری  کاوشگر  این  موقعیت  آن ها  از  استفاده 
نزدیکی  از   ۲01۵ جوالی  چهاردهم  که  شود  تنظیم 
از  هولدریدی  تام  کند.  عبور  کوتوله  سیاره  ی  این 
جانز هاپکینز  دانشگاه  کاربردی  فیزیک  آزمایشگاه 
می گوید: »ناوبری نوری یکی از روش هایی است که 
با عکس برداری مکرر از پلوتو در حین نزدیک شدن 
به آن، می توانیم فاصله ی سفینه را نسبت به پلوتو 
تعدادی مانور تصحیحی  تعیین کنیم«. »سپس ما 
انجام می دهیم تا مسیر سفینه در امتداد مسیر معیار 
قرار گیرد و مطمئن شویم که در عبور از سامانه ی 

پلوتو به نقطه ی هدف برسیم«. 
نیو هورایزنز  برای تصحیح مسیر  مانورها  نخستین 
در ماه مارچ انجام خواهد شد. با توجه به این که این 
کاوشگر هنوز دوصد میلیون کیلومتر با پلوتو فاصله 
دارد، عکس هایی که فعال مخابره خواهد کرد، وضوح 
نقطه ای  شبیه  بیش تر  و  داشت  نخواهند  چندانی 

روشن در پس زمینه ی ستارگان دیگر است.
نخستین تصاویر زودتر از سه شنبه به زمین نخواهد 
رسید و در آن پلوتو و بزرگ ترین قمر آن چارون دیده 
خواهد شد. اما از ماه می، تصاویری که نیو هورایزنز 
از پلوتو مخابره خواهد کرد، بهتر از تصاویری خواهد 
بود که تلسکوپ  هابل از پلوتو می گیرد و به گفته ی 
اندی چنگ، مسئول دوربین اصلی نیو هورایزنز، که 
LORRI نام دارد، این تصاویر از ماه جوالی بسیار 

دیدنی خواهند بود.

واکنش  به  انتقادها  از  بهداشت جهانی پس  سازمان 
انجام  برای  برنامه ای  ابوال،  بیماری  به شیوع  کندش 
اصالحات در این سازمان طراحی کرده است. مارگارت 
چان، رییس این سازمان در یک جلسه ی اضطراری 
در ژنیو گفت که درس ابوال برای جهانیان و سازمان 
سریع تر  آینده  در  باید  که  بود  این  جهانی  بهداشت 
واکنش نشان بدهند. او گفت که ورق برگشته و حاال 
شدت این بیماری عفونی کمتر شده؛ اما هشدار داد 

که نباید خوش خیال باشیم. 
بیش از ۸ هزار و پنج صد نفر بر اثر شیوع بیماری ابوال 
بیش تر آن ها در کشورهای  در جهان درگذشتند که 
دارند.  قرار  آفریقا  غرب  در  لیبریا  و  گینه  سیرالئون، 
خود  واکنش  این  از  پیش  جهانی  بهداشت  سازمان 
آفریقا را  ابوال در غرب  بیماری واگیر  با  برای مقابله 

ضعیف و ناموفق ارزیابی کرده بود.

وقتی نیو هورایزنز به پلوتو می رسد، باید با سرعتی 
آن  مقابل  از  ثانیه،  در  کیلومتر  چهارده  زیاد،  بسیار 
عبور  کند تا در مدار پلوتو قرار نگیرد و بتواند از آن 
عبور کند. نیو هوراینز برای برای جمع آوری اطالعات 
از پلوتو هفت دستگاه اصلی دارد؛ اما این دستگاه ها 
برای این که کار خود را به خوبی انجام دهند، باید در 

فواصل مختلفی از پلوتو قرار داشته باشند.
نظر  در  را  دقیقی  زمان بندی  دانشمندان  این رو،  از 
فاصله ی  در  دستگاه ها  این  همه ی  تا  گرفته اند 
این که  برای  کنند.  پلوتو  اکتشاف  به  شروع  مناسب 
باید  شود،  اجرا  موفقیت  با  زمان بندی  برنامه ی  این 
انجام  مشکل  بدون  پلوتو  مقابل  از  سفینه  عبور 
پلوتو  با  سفینه  این  مواجهه ی  نزدیک ترین  شود. 
چهادهم  بین المللی(  )وقت   GTM ساعت11:۵0 
جوالی خواهد بود که فاصله ی نیو هورایزنز با سطح 

پلوتو فقط 136۹۵ کیلومتر خواهد بود.
این  برای  زمان بندی  خطای  دارند  سعی  دانشمندان 
مواجهه را زیر صد ثانیه نگه دارند تا دستگاه های نیو 
هورایزنز در زمان مناسب به سمت پلوتو هدف گیری 
تمام  مقابل  از  کاوشگرها  این  از  پیش  باشند.  شده 

داد  ۲01۴  گزارش  اکتبر  در  اسوشیتدپرس  خبرگزاری 
که پیش نویس سندی از سازمان بهداشت جهانی را 
این  رییس  آن،  اساس  بر  که  است  آورده  دست  به 
سازمان از واکنش های اولیه به ابوال انتقاد می کند. در 
این سند آمده بود که متخصصان سازمان بهداشت 
جهانی باید می دانستند که شیوه های سنتی مقابله 
با بیماری های واگیر در منطقه ای که زیرساخت های 
بهداشتی - درمانی محکمی ندارد و کنترول بر مرزها 

نیز جدی نیست و در برابر ابوال مؤثر نخواهد بود.
خانم چان گفت: »این اولین بار بود که غرب آفریقا 
این ویروس را تجربه می کرد و این شوک وحشت ناکی 
جهانی  بهداشت  سازمان  رییس  داشت«.  دنبال  به 
گفت که »جهان و سازمان ما در برابر آنچه که پیش 
چشم مان اتفاق می افتاد، واکنش کندی داشت. ابوال 
بهداشت  سازمان  و  جهان  به  که  بود  تراژدی  یک 

اجرام بزرگ منظومه ی شمسی، از جمله اورانوس و 
نپتون گذر کرده اند و نیو هورایزنز آخرین »سیاره ی 
معرض  در  هم  را  شمسی  منظومه ی  کالسیک« 

اکتشافات بشر قرار خواهد داد.
با این که دانشمندان انتظار ندارند تصاویر نیو هورایزنز 
از پلوتو آن ها را به اندازه ی تصاویر کاوشگر روزتا از 
احتمال  این حال  با  کند،  67P شگفت زده  دنباله دار  
حلقه های  مثل  حلقه هایی  یا  تازه  قمرهای  یافتن 

کیوان منتفی نیست.
رهسپار  پلوتو  مقابل  از  عبور  از  پس  هورایزنز  نیو 
ماورای  که  کمربند  این  شد،  خواهد  کویپر  کمربند 
هزاران  که  است  منطقه ای  دارد،  قرار  نپتون  مدار 
از  بعضی  و  دارند  قرار  آن  در  پلوتو  مثل  جرم یخی 
آن ها ممکن است به اندازه ی زمین یا مریخ باشند. 
برای  را  فرصت ها  نخستین  از  یکی  هورایزنز  نیو 

مطالعه ی این اجرام از نزدیک فراهم می کند.
پلوتو ۲300 کیلومتر قطر دارد و از یخ پوشیده شده 
عنوان  به  را  خود  جایگاه  پلوتو   ۲006 از سال  است. 
کوتوله  سیاره ی  را  آن  اکنون  و  داد  دست  از  سیاره 

می دانند. )بی بی سی(

رخ  آینده  در  که  مشابهی  از حوادث  داد،  یاد  جهانی 
می دهند، چطور پیش گیری کنند«.

برای انجام اصالحات مورد نظر در سازمان بهداشت 
واکنش های  از  حمایت  برای  صندوقی  جهانی، 
اضطراری  وضعیت های  و  بیماری ها  شیوع  به  سریع 
همکاری های  است  قرار  هم چنین  می شود.  ایجاد 
از  بیش تر  حمایت  برای  کشورها  بین  بین المللی 
توسعه  دارند،  نیازی  فوری  به کمک  که  کشورهایی 
واکسین   سریع  ورود  این  کار  الزمه ی  که  کند  پیدا 
و دارو به بازار است. لیبریا روز جمعه اعالم کرد که 
تنها ۵ مورد تأیید شده از بیماران مبتال به ابوال در 
این کشور وجود دارند. این تعداد در ماه سپتامبر ۵00 
مورد بود. سازمان بهداشت جهانی در طول شیوع این 
بیماری از ۲1 هزار، 7۲۴ مورد مبتال به بیماری ابوال 
و مرگ ۸ هزار و 6۴1 نفر خبر داده است. )بی بی سی(



سه شنبه7 دلو، 1393سال چهارم شماره 765  7

پیرس:آنچلوتییاهانری
بایدجانشینونگرشوند

رومینیگه:
ازاودگاردناراحتنیستیم

هوملس:کمکمبهشرایط
مطلوببرمیگردم

عنوان  مونیخ  بایرن  رییس  نایب  رومینیگه،  کارل  هاینز 
کرد که باشگاه بایرن از تصمیم مارتین اودگارد مبني بر 
کینه اي  آن ها  و  نیست  ناراحت  مادرید  ریال  به  پیوستن 
باواریایی ها در آستانه ی جذب ستاره ی 16  ندارند.  به دل 
مادرید  ریال  به  نهایت  در  او  ولی  بودند،  نارویژی  ساله ی 
پیوست. بسیاری از اودگارد به عنوان پدیده ی جدید فوتبال 
جهان یاد می کنند و از همین حیث، پیوستن او به ریال 
بارسا،  بایرن،  بزرگی مثل  تیم های  از تست دادن در  پس 

لیورپول و ... به شدت مورد توجه قرار گرفت.
رومینیگه در مصاحبه با TZ گفت: »از ابتدا مشخص بود 
که جذب اودگارد کار آسانی نخواهد بود. منچستریونایتد، 
لیورپول، آرسنال، بارسلونا، ریال مادرید و برخی باشگاه های 
ریال  به  می توانم  تنها  بودند.  او  جذب  دنبال  به  آلمانی 
و  او  دارم.  آرزو  را  بهترین ها  مارتین  برای  بگویم.  تبریک 
پدرش با جدیت در بایرن حاضر شدند و از باشگاه دیدن 
زیادی  باشگاه های  از  او  که  نیست  عجیبی  چیز  کردند. 
دیدن کرد. او می خواست اطالعاتی از هر باشگاه در اختیار 
جذاب تری  گزینه ی  مادرید  پایان ،  در  مسلما  باشد.  داشته 
برای او نسبت به بایرن بود. فکر نمی کنم این موضوع به 

پول ربطی داشت«.

متس هوملس، کاپیتان بور سیا دورتموند، بعد از اردوي تیمش 
در اسپانیا و دیدار تدارکاتي برابر فورتونا دوسلدورف، احساس 
مي کند به شرایط مطلوب بازگشته است. او در مورد آخرین 
»شرایطم  گفت:  دورتموند  رسمی  وب سایت  به  وضعیتش 
حاال   مثال  شده؛  بهتر  خیلی  خیلی  رفت  دور  با  مقایسه  در 
فرم  روی  کامال  بدنم  و  کنم  بازی  نود  دقیقه ی  تا  می توانم 
است. نسبت به دور رفت گام مهمی رو به جلو برداشته ام، 
البته این تضمین نمی کند که من آن طور که دلم می خواهد 
فعال  را  آن  شالوده ی  ولی  کنم،  بازی  بتوانم  دارم  انتظار  و 
گذاشته ام. در مورد آمادگی تیم برای شروع دور برگشت هم 
باید بگویم، اگر از مصدومان صرف نظر کنیم، سایر بازیکنان 
همه تالش خودشان را کرده اند و ما می توانیم در رقابت های 

پیش رو موفقیت کسب کنیم«.
شنبه هفته ی آینده قرار است در نخستین بازی دور برگشت 
لورکوزن  بایر  با  دورتموند  بور سیا  بوندسلیگا  جاری  فصل 
در  وست فالن  زردهای  که  است  حالی  در  این  کند.  دیدار 
دارند  انتظار  همه  و  می برند  سر  به  جدول  هفدهم  جایگاه 
این وضعیت بحرانی به پایان برسد. اما هوملس حاضر نشد 
در این باره قولی بدهد: »باید منتظر ماند و دید. می شود با 
احتمال صحبت کرد؛ اما نظر قطعی نمی شود داد. بازی های 
رسمی را واقعا نمی شود پیش بینی کرد. ما در دفعات قبلی 
که با لورکوزن روبه رو شده ایم، خیلی خوب بازی کردیم، گرچه 
جبران  بازی  این  امیدوارم  هست.  و  بوده  قدرت مند  حریف 

گذشته باشد«.

رابرت پیرس، هافبک سابق آرسنال عنوان کرد که تیري  هانري 
یا کارلو آنچلوتي باید جا گزین آرسن ونگر شوند. پیرس ۴1 ساله 
که بین سال های ۲000 تا ۲006 در آرسنال توپ می زد، موفق 
شد به همراه این تیم دو بار قهرمان لیگ برتر و 3 بار قهرمان 
جام حذفی شود و پس از خروج او و چندین ستاره ی دیگر بود 

که آرسنال، ۹ سال بدون جام را تجربه کرد.
پیرس در مصاحبه با Goal گفت: »بهترین جانشین برای 
می کند.  درک  را  آرسنال  و  فوتبال  او  تیری  هانری؟  ونگر؟ 
نمی دانم ولی آنچلوتی را هم دوست دارم، ولی این ها نظرات 
من هستند. این بدین معنا نیست که آرسنال در حال حاضر 

به آنچلوتی نیاز دارد«. 
نتیجه  و  آرسنال  تضعیف  دلیل  به  ونگر  از  مدت هاست 
نگرفتن مقابل تیم های بزرگ انتقاد می شود. ونگر در زمستان، 
از  را به خدمت گرفت و پیرس  از ویاریال  پائولیستیا  گابریل 
تصمیمات ونگر حمایت کرد. او گفت: »به نظر من، آرسنال 
آرسنال  در  اگر  است.  نداده  انجام  اشتباهی  نقل و انتقاالت  در 
باالیی دارید. در کنار  بدین معناست که کیفیت  بازی کنید، 
بازیکنان بزرگی بازی خواهند کرد. به نظر من، بهترین  شما 
خرید آرسنال کاسورال بود. هواداران الکسیس سانچز را دوست 
دارند، مثل من. او خیلی سریع با لیگ برتر هماهنگ شد، ولی 
او  اخیر،  ماه  چندین  در  است.  مهمی  بسیار  بازیکن  کاسورال 

بهترین بوده است«.

اودگاردریالرا
بهسرنوشتبارسلونادچارخواهدکرد

بالتر:بازنشستهشوم،
دررادیومشغولبهکارمیشوم

کروس:تفاوتزیادی
بینریالوبایرننیست

تحقیقفیفاازریال
درموردخریدبازیکنانزیرسنقانونی

اودگارد:ریالرابرایپولانتخابنکردم

لوکاسسیلوا:ازبچگیطرفدارریالبودم

مقایسهیعملکرد
مثلثهجومیریالوبارسا

نظربازیکنانبارسا
درموردجریمهیکریسرونالدو

راجرز:بهبالوتلیفرصتخواهیمداد

نشان  اسپانیایی  رسانه های  گزارش های 
به  مادرید  ریال  است  ممکن  که  می دهند 
از خریدن  بارسلونا که همان محرومیت  درد 
بازیکن است، دچار شود. در همین مورد فیفا 
بازیکن زیر  تحقیقات خود را مبنی بر خرید 
سن قانونی توسط ریال شروع و مورد بررسی 

قرار داده است.
باشگاه ریال مادرید در سال ۲01۲ با بازیکنانی 
به نام مارسیاس و گودوی قرار داد امضا کرد. 
و 16 سال سن  ترتیب 1۵  به  بازیکنان  این 
داشتند. باشگاه ریال در سال ۲013 متوجه این 

موضوع شد که قرارداد بستن با بازیکنان زیر 
1۸ سال از سوی فیفا تخلف به شمار می رود. 
تیم  به  را  بازیکن  دو  این  دلیل،  همین  به 
بارسلونا  سرنوشت  تا  کردند  منتقل  ریال   B

گریبان گیر ریال نشود.
اما ریال مادرید با قرارداد بستن با اودگارد 16 
فیفا سرپیچی  دستورات  از  طریقی  به  ساله، 
کرده است که همین موضوع باعث شده است 
خرید  از  شدن  محروم  استرس  مادرید  ریال 
بازیکن از سوی فیفا را بگیرد. باید دید فیفا چه 

حکمی را برای ریال صادر خواهد کرد. 

فوتبال  سپ بالتر، رییس فدراسیون جهانی 
متوالی  دوره ی  پنجمین  برای  دارد  قصد  که 
این سازمان را اداره کند و جهت کاندیداتوری 
در دوره ی بعدی انتخابات ریاست فیفا اعالم 
تمام  از  پس  می گوید،  است،  کرده  آمادگی 
شدن کارش در دنیای فوتبال، قصد دارد در 

رادیو فعالیت داشته باشد.
بالتر که اخیراً تأکید کرده است، برای ادامه ی 
فعالیتش در فیفا و اتمام مأموریت نیمه تمام 
دارد،  فراوانی  انگیزه ی  سازمان  این  در  خود 
گفت: روزی که بازنشسته شوم، اولین کاری 
که انجام خواهم داد، فعالیت در رادیو خواهد 
در  دارم  گفته ام که دوست  بود. من همیشه 
رادیو کار کنم؛ چون رادیو حتا از تلویزیون هم 
محبوب تر است، در واقع محبوب تر از همه ی 
وسایل الکترونیکی. پیش از این گفته بودم که 
آرزوی دوران کودکی ام این بوده است که یک 

روز گزارشگر رادیو باشم.
با وجود عالقه ای که به کار در رادیو دارد، بالتر 
می گوید که هنوز کارش در فیفا تمام نشده 
است و بدون این که شانس خود را در دوره ی 
بعدی انتخابات ریاست فیفا امتحان  کند، این 
سازمان را ترک نخواهد کرد. وی ادامه داد: من 
هنوز مأموریتم را تمام نکرده ام؛ چون یک سری 
کارها در فوتبال هست که باید انجام شوند. 
انجام  برای  را  پروژه ای  پیش  سال  پنج  ما 

یک سری اصالحات در فوتبال آغاز کردیم که 
این پروژه هنوز تمام نشده است.

بالتر در پاسخ به این سوال که آیا به خاطر 
انتخابات دوره ی بعدی ریاست فیفا مضطرب 
من  مطلقاً.  خیر  خیر،  کرد:  عنوان  است، 
می دانم که راضی نگه داشتن همه امکان پذیر 
نیست. این که من فقط کنفرانس های خبری 
مثبتی داشته باشم، خوب نیست. من انتقاد را 
هم دوست دارم، البته تا زمانی که این انتقادات 

عادالنه باشند.
باره ی  در  جالبی  ادعای  سپس  فیفا  رییس 
کاندیداتوری  برای  او  علیه  که  هجمه ای 
و  داد  انجام  افتاده  راه  به  فیفا  در  مجددش 
ریاست  با  که  مخالفت هایی  همه ی  گفت، 
مجدد او می شوند، زیر سر اتحادیه ی فوتبال 
اروپا، یوفاست. او تصریح کرد: چند فدراسیون  
دوباره  بعدی  انتخابات  برای  که  خواسته اند 
برای  قدرت مندی  رقیب  چون  شوم؛  کاندیدا 
به  هم  من  است.  نشده  نامزد  انتخابات  این 
همین دلیل نامزد شده ام. همه ی آن هایی که 
می خواهند از شر من خالص شوند، بهتر است 
خودشان دست به کار شوند. با عرض تأسف 
من  با  که  مخالفت هایی  تمام  بگویم،  باید 
صورت می گیرند، از نیون و از سمت یوفاست. 
آن ها )مدیران یوفا( شهامت این را که خودشان 

رقابت کنند، ندارند.

معتقد  مادرید  ریال  هافبک  کروس،  توني 
است که تفاوت چنداني در کیفیت دو تیم 
ریال مادرید و بایرن مونیخ وجود ندارد. کروس 
در حالی در تابستان از بایرن به ریال منتقل 
باواریایی ها،  شد که فصل گذشته به همراه 
تجربه ی شکست ۵-0 مقابل ریال را داشت. 
سوپرکاپ  قهرمان  تا به حال   ریال  در  کروس 
به  و  شده  جهان  باشگاه های  جام  و  اروپا 
را  بزرگ تری  اهداف  آنچلوتی،  کارلو  همراه 
دو  که  است  معتقد  ولی  است،  رفته  نشانه 
باشگاه از لحاظ کیفی تفاوت چندانی ندارند.

مثل  ستاره ای  با  کردن  »بازی  گفت:  او 

در  ولی  است.  فوق العاده  رونالدو  کریستیانو 
بایرن هم بازیکنان بزرگی حضور داشتند. از 
لحاظ ورزشی، دو تیم تفاوت چندانی ندارند. 
هر دو از بهترین ها هستند. تا به حال، روزهای 
اول  نیم فصل  کردم.  سپری  خوبی  خیلی 
عالی بود، ولی امیدوارم نیم فصل دوم خوبی 
احساس  خیلی  این جا  باشم.  داشته  پیش رو 
راحتی می کنم. باید به بعضی چیزها عادت 
من  زندگی  روانی،  روحی  لحاظ  از  کنم. 
ولی  می کند،  فرق  خیلی  آلمان  با  این جا 
اوضاع خیلی خوب پیش رفته و من خیلی 

خوش حالم«.

در  خود  تحفص  و  تحقیق  دارد  قصد  فیفا 
باره ی تخلف ریال در نقل و انتقال بازیکنان زیر 
1۸ سال را شروع کند. طبق قوانین فیفا، انتقال 
بازیکنان زیر 1۸ سال مگر در شرایط خاص، 
 AS غیرقانونی محسوب می شود. روزنامه ی
چاپ مادرید گزارش داد که به مدارکی دست 
تحقیقات  فیفا  می دهد  نشان  که  کرده  پیدا 
خود را در این رابطه شروع کرده و تماس هایی 
با فدراسیون فوتبال اسپانیا داشته تا مدارک 
کامل بازیکنان زیر ۲0 که در لیگ های اسپانیا 
در  بگذارد.  فیفا  اختیار  در  می کنند،  بازی 
نامه ی فیفا، کیمبرلی موریس، رییس تمامیت 
و پذیرش فیفا از فدراسیون اسپانیا و باشگاه 

روز 1۴  از  پیش  تا  که  کرده  درخواست  ریال 
خورخه  کنند.  ارسال  را  الزم  مدارک  جنوری، 
پرز، دبیر کل فدراسیون اسپانیا ۴۸ ساعت پس 
است.  ارسال کرده  را  مدارک  نامه،  دریافت  از 
به گزارش AS، مادریدی ها سعی داشتند در 
کنند.  ایجاد  تأخیر  زوریخ،  به  مدارک  ارسال 
گزارش ها حاکی از آن اند که پرونده ی ریال 
پس از خرید پیترز، آسنسیو، اودگارد و لوکاس 
سیلوا و هم چنین مذاکره برای  هاشم مستور، 
بارسلونا  باز شد.  میالن  ساله ی  ستاره ی 16 
خرید  از  موضوع،  همین  در  تخلف  دلیل  به 
زمستان ۲016  نقل و انتقاالت  پایان  تا  بازیکن 

محروم خواهد بود.

مارتین اودگارد، ستاره ی 16 ساله ی نارویژي  
میلیون   ۵.6 قیمت  با  گذشته  هفته ی 
که  اودگارد  پیوست.  مادرید  ریال  به  یورو 
وداع  مراسم  در  تا  بود  بازگشته  ناروی  به 
شرکت  اشتورمگادست  باشگاه  هواداران  با 
به  واکنش  در  و  خبری  نشستی  در  کند، 
پول  دخالت  مورد  در  اخیر  نظرهای  اظهار 
در انتقالش به ریال گفت: »هرگز ریال را به 
نکردم.  انتخاب  مالی  مسایل  و  پول  خاطر 
انتخاب من صرفا ورزشی بود و فکر می کنم 

جهات  همه ی  در  بتوانم  باشگاه  این  در 
پیشرفت کنم.

انتظاراتم  از  همه چیز خیلی سریع تر و فراتر 
اتفاق افتاد. آماده ام تا با تیم اول ریال تمرین 
کنم و برای اولین بازی خودم در ریال هیچ 
استرسی ندارم. می دانم که هنوز باید سطح 
بازی خودم را باالتر ببرم«. الزم به ذکر است 
که اودگارد با تیم اول ریال تمرین می کند و 
برای تیم دوم این باشگاه که زیر نظر زیدان 

هدایت می شود، بازی خواهد کرد.

برازیلي  خرید  سیلوا،  لوکاس  خبري  نشست 
بازیکن  این  و  رسید  انجام  به  ریال  جدید 
عضویت  از  پس  خود  مصاحبه ی  اولین  در 
رویایي  را  باشگاه  این  به  پیوستن  ریال،  در 
دانست. سیلوا که با قراردادی تا سال ۲0۲0 
به ارزش 1۴ میلیون یورو  از کروزیرو به ریال 
»از  گفت:  معارفه اش  مراسم  در  پیوسته، 
این  خوش حالم.  بسیار  هستم  اینجا  این که 
رویایی بود که به واقعیت پیوست. متشکرم 
از خدا، رییس باشگاه کروزیرو، فلورنتنیو پرز 
و همه ی کسانی که کمک کردند تا به ریال 

بپیوندم. 
این اتفاق خیلی سریع رخ داد و از این موضوع 
چیزهای  تا  آمده ام  ریال  به  خوش حالم. 

تا  کنم  کمک  این که  و  بگیرم  یاد  جدیدی 
این باشگاه به افتخارات بیش تری دست پیدا 
کند. آماده ام تا پیراهن پرافتخار ریال را به تن 
همان طور  وجود،  تمام  با  می خواهم  و  کنم 
که با لباس کروزیرو می جنگیدم، برای ریال 
نیر بجنگم. یادم است یک بار با پدر و برادرم 
را  ریال  بازی  تا  آمدیم  برنابئو  ورزشگاه  به 
ببینیم و پدرم لباس ریال را به تن کرده بود. 
از کودکی طرف دار ریال بودم و بازی های این 
تیم را مرتب تماشا می کردم. ریال بزرگ ترین 
به  که  خوش حالم  واقعا  و  دنیاست  باشگاه 
این تیم آمده ام. باز هم الزم است از همه ی 
ریال  به  من  پیوستن  مسبب  که  کسانی 

شدند تشکر کنم«.

تا فصل گذشته که هنوز سوارز به بارسا نیامده 
بود، مثلث تهاجمي ریال متشکل از رونالدو، 
بیل و بنزما، آشکارا وضعیت بهتري از مثلث 
و  نیمار  مسي،  از  متشکل  بارسا  هجومي 
الکسیس سانچس داشت. فصل گذشته نیمار 
و  بود  نگرفته  بارسلونا خو  فلسفه ی  با  هنوز 
تاتا مارتینو نیز در استفاده از الکسیس و پدرو 
تردید داشت و از سیستم چرخشی برای آن ها 
استفاده می کرد. در سوی دیگر، آنچلوتی به 
در   BBC به  مثلث مشهور  از  ثابت  صورت 
عملکرد  و  می کرد  استفاده  ریال  دیدارهای 
با  فصل  این  در  اما  بود؛  درخشان  نیز  آن ها 
آمدن سوارز و تا پایان هفته ی ۲0 اللیگا، طبق 

تحقیقاتی که ESPN به عمل آورده، مثلث 
هجومی بارسا با اختالف اندکی، بهتر از مثلث 
هجومی ریال عمل کرده است. آن ها به طور 
متوسط، ۲.۴ گول در هر بازی به ثمر رسانده اند 
که این آمار برای مثلث ریال به ۲.3 می رسد. 
تعداد پاس گول نیز 1.۲ در مقابل 1 به نفع 
مسی،  این که  ضمن  بارسلوناست؛  مثلث 
بازی به طور متوسط،  نیمار و سوارز، در هر 
6.۲ موقعیت گول خلق کرده اند که این آمار 
برای رونالدو، بیل و بنرما به ۵.۲ می رسد. تنها 
برتری مثلث ریال بر مثلث بارسا، به تعداد پاس 
داده اند  یک دیگر  به  سه  این  که  گول هایی 

بر می گردد. 1۹ بر 1۸ به نفع ریالی ها.

بازیکنان بارسلونا در پایان بازي مقابل الچه، 
کریس  اخراج  صحنه ی  دیدن  به  موفق 
رونالدو شدند و ستارگان بزرگ این تیم روي 
یک مسئله هم عقیده بودند. وقتی بازی ریال 
مادرید و کوردوبا به دقیقه ی ۸3 خود رسید، 
بازیکنان بارسا در ورزشگاه الچه مشغول گرم 
با  مصاف  برای  را  خود  تا  بودند  خود  کردن 
آماده کنند.  نه چندان قدرت مندشان  میزبان 
در همان لحظات بود که رونالدو کیلومترها 
مورد  را  ادیمار  کوردوبا،  ورزشگاه  در  دورتر، 
سرخ  کارت  با  و  داد  قرار  شتم  و  ضرب 

مستقیم از بازی اخراج شد.

نشریه ی اسپورت در گزارشی ادعا کرده است 
که بازیکنان بارسا پس از پایان بازی مقابل 
الچه، از این اتفاق باخبر شده و با مشاهده ی 
کردند  عنوان  متفق القول  اخراج،  صحنه ی 
که رونالدو باید ۴ جلسه محروم شود و این 
است  خطایی  برای  جریمه  منصفانه ترین 
که  بودند  معتقد  آن ها  شده.  مرتکب  او  که 
که  رونالدو  معروفیت  و  بزرگی  به  بازیکنی 
الگوی بسیاری از جوانان است، نباید چنین 
باید  حاال  و  می شده  مرتکب  را  خطایی 
گرفته  نظر  در  او  برای  جریمه  سخت ترین 

شودو.

کرد  عنوان  لیورپول  سرمربي  راجرز،  برندن 
تا  مي دهد  بالوتلي  به  دیگر  شانس  یک  که 
بالوتلی پس  کند.  ثابت  را  لیورپول خودش  در 
نتوانست  هیچ وجه  به  لیورپول،  در  حضور  از 
درخشش چند سال اخیرش را تکرار کند. او تنها 
۲ گول برای این تیم به ثمر رسانده و به تازگی، 
نیمکت نشین مطلق تیم بوده است. با این حال، 
راجرز تأیید کرد که فرصت جدیدی به او خواهد 

داد تا خودش را ثابت کند.
او گفت: »به ماریو باز هم فرصت خواهیم داد. 
باالترین  در  ثبات  تا  آوردیم  این جا  به  را  او  ما 
سطح را نشان دهد. دوره ی سختی را پشت سر 

گذاشتیم، ولی او پسر خوبی است و می خواهد 
برای جایگاهش بجنگد. بازیکنانی که از رقابت 
می توانند  که  دادند  نشان  گاهی  خارج شده اند، 
به روزهای خوب بازگردند. مهم نیست که دنیل 
است.  میادین  به  بازگشت  حال  در  استوریج 
می کند.  تقویت  را  ما  تیم  ترکیب  او  بازگشت 
آن ها مقابل تاتنهام در کنار یک دیگر خوب بازی 
کردند. باید ببینیم دنیل امروز چگونه است. او 
به نفس  اعتماد  نظر  به  و  کرده  تمرین  خوب 
باالیی دارد. ریسکی انجام نخواهیم داد. تنها در 
صورتی به او بازی خواهیم داد که احساس کند 
آماده است. اگر آماده نباشد، بازی نخواهد کرد«.
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از  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  روز:  اطالعات 
مورد  در  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  سکوت 
انتقاد  انتخاباتی  آوردن اصالحات در دو کمیسیون 
کرده و گفته اند، آنان در این زمینه برخورد سیاسی 
نهادها، سکوت  این  به گفته ی مسئوالن  می کنند. 
آوردن  زمینه ی  در  عبداهلل  و  غنی  بی عالقگی  و 
باعث  انتخاباتی،  کمیسیون های  در  اصالحات 

نگرانی مردم شده است.
بنیاد  برنامه های  رییس  اصغری،  نعیم  محمد 
اصالحات  افغانستان،  عادالنه ی  و  آزاد  انتخابات 
تخنیکی  روند  یک  را  انتخاباتی  کمیسیون های  در 
اکنون برای اصالح  نظام  خوانده و گفته است که 
متأسفانه  اما  ندارد؛  وجود  مانعی  هیچ  انتخاباتی، 
برخورد  زمینه  این  در  عبداهلل[  و  غنی  ]اشرف 
سیاسی می کنند. به گفته ی او، نبود کابینه هم مانع 

اصالحات انتخاباتی شده نمی تواند.
حکومت  تشکیل  از  پیش  عبداهلل  و  غنی  اشرف 
انتخاباتی  وحدت ملی روی اصالح  کمیسیون های 
توافق کرده بودند؛ اما با گذشت بیش از چهار ماه 
حالی  در  نکرده اند؛  اقدامی  هنوز  توافق،  این  از 
و  شده  نزدیک  پارلمانی  انتخابات  برگزاری   که 
نمایندگان مجلس می گویند، اگر در کمیسیون های 
این  برگزاری  نشود،  آورده  اصالحات  انتخاباتی 

انتخابات بی فایده است.
پیش از این بین کمیسیون های انتخاباتی و مجلس 
در مورد آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی جنجال 
از  برخی  تعدیل  خواستار  مجلس  داشت.  وجود 
رییس  اما  بود ؛  شده  انتخابات  قانون  ماده های 
قانون،  مطابق  که  دارد  تأکید  انتخابات  کمیسیون 
تشکیل،  قانون  تقنینی ،  دور  آخر  سال  در  مجلس 

وظایف و صالحیت های این کمیسیون ها را تعدیل 
نمی تواند.

به گفته ی او، هر نوع تغییرات و اصالحات در نظام 
در  و  انجام شود  قانونی  از مجرای  باید  انتخاباتی، 
شماری  اما  ندارند.  مشروعیت  تغییرات  آن،  غیر 
اساسی،  قانون  مطابق  که  می گویند  نمایندگان  از 
مجلس صالحیت تعدیل قانون تشکیل، وظایف و 

صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی را دار د.
شبکه ی  رییس  اسپین غر  جانداد  حال،  این  با 
روند  تحکیم  برای  مدنی  جامعه ی  نهادهای 
انتخابات گفته است: »یک نوع سرخوردگی وجود 
دارد که اصالحات انتخاباتی چگونه و از کجا آغاز 
در  یا  قوانین  از  یا  کمیسیون ها  از  اصالحات  شود. 
بخش طرزالعمل ها و میکانیزم های اجرایی می تواند 

آغاز شود؛ اما توافق وجود ندارد«.
این در حالی است که شهروندان مشکالت کنونی 
ریاست  انتخابات  مشکالتی  از  ناشی  را  کشور 
برای  گفته اند،  و  کرده  عنوان  گذشته  جمهوری 
جلوگیری از مشکالت دیگر، رییس جمهور و رییس 
اصالحات  انتخاباتی  کمیسیون های  در  اجرایی 
چنین  اگر  که  می گویند  هم چنان  آنان  بیاورند. 
کمرنگ  پارلمانی  انتخابات  در  مردم  نشود، حضور 
عضو  صافی،  اقبال  حال،  همین  در  بود.  خواهد 
مجلس رفتن به سوی انتخابات پارلمانی را پیش از 
آوردن اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی، یک 
اشتباه خوانده است. اما ریاست اجرایی در واکنش 
را  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  اظهارات،  این  به 
که  است  گفته  و  خوانده  حکومت  اولویت های  از 
تکمیل  از  پس  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 

کابینه ایجاد می شود.

اطالعات روز: جولی بیشوب، وزیر خارجه ی 
استرالیا دیروز در یک نشست خبری با رییس 
اجرایی در کابل گفت، در دو سال آینده 3۰۰ 
افغانستان کمک می کنیم.  به  را  دالر  میلیون 
خانم بیشوب از ادامه ی کمک های استرالیا در 
سال های آینده به کشور اطمینان داد و گفت، 
کشورش در سال های گذشته یک میلیارد دالر 
کرده  کمک  افغانستان  به  ملکی  بخش  در 

است.
او در ادامه افزود، کمک 3۰۰ میلیون دالری 
افغانستان بین سال های 2۰1۵ و  استرالیا به 
ملکی مصرف می شود.  در بخش  نیز   2۰17
به گفته ی وزیر امور خارجه ی استرالیا، بخش 
در  آینده  سال  دو  در  کمک ها  این  زیادی 
فرصت های  ایجاد  و  خصوصی  بخش های 

اقتصادی در افغانستان مصرف می شو د.
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  آن،  دنبال  به 
حکومت وحدت ملی از کمک های استرالیا در 
که  گفت  و  کرد  قدرانی  مختلف  بخش های 
امیداورم همکاری بین دو کشور بیش از هر 
یابد. استرالیا در سیزده سال  زمانی گسترش 
کشور  در  ناتو  نیروهای  چوکات  در  گذشته 

16۰۰ سرباز داشته است.
بیش تر این سربازها در والیت ارزگان مستقر 
بوده اند؛ اما در مأموریت »حمایت قاطع«، 4۰۰ 
سرباز این کشور در افغانستان برای همکاری 
داشت.  خواهند  حضور  امنیتی  نیروهای  با 
مأموریت جنگی ناتو پیش تر پایان یافت و پس 
نام »حمایت  زیر  آنان  مأموریت جدید  آن  از 
قاطع« برای آموزش و مشوره دهی نیروهای 

امنیتی آغاز شد.
گفتنی است که در 13 سال گذشته، جامعه ی 
جهانی میلیاردها دالر را در بخش های مختلف 
به حکومت کمک کرده  است؛ اما افغانستان 
هنوز وابسته به کمک های خارجی است. در 
مسایل  کارشناسان  از  شماری  حال،  همین 
خود کفایی  برای  دارند،  تأکید  اقتصادی 
اقتصادی، باید روی زیربناهای کشور کار شود.

افغانستان دارای معادن مختلف، از جمله نفت، 
گاز، طال، نقره، آهن، ذغال سنگ و سنگ های 
قیمتی است؛ اما در 13 سال دوران حکومت 
برنامه  های  آن  استخراج  برای  کرزی،  حامد 
غنی،  نشد .  اشرف  گرفته  دست  روی  کارا 
رییس جمهور کنونی کشور وعده داده است 

که مشکالت اقتصادی را حل می کند.

نهادهای ناظر بر انتخابات: غنی و عبداهلل
 در اصالح نظام انتخاباتی، برخورد سیاسی می کنند

استرالیا: 300 میلیون دالر به افغانستان کمک می کنیم

web: www.etilaatroz.com             facebook: www.facebook.com/dailyetilaatroz


