با تمامشدن کمکهای مالی بینالمللی و توقف
رشد ،افغانستان با بحران اقتصادی مواجه است

پس از پایان یافتن جنگ  13سالهی بینالمللی علیه طالبان در افغانستان و کاهش فعالیتهای
ک دههی گذشته ،به این کشور پول
سازمانهای کمککنندهی بینالمللی که در بیشتر از ی 
سرازیر میکرد ،اقتصاد شکنندهی افغانستان در حدود یک سوم ارزشش را در سال گذشته از
دست داده است.
غنی در اواسط ماه سپتامبر سال  2014و با تداوم شورش طالبان ،قدرت را به دست گرفت
و یک اقتصاد در حال احتضار ،ادارهی خسته از فساد گسترده و بیکاری در حال افزایش را
از حکومت قبلی به ارث برد .اما تحلیلگران مسایل اقتصادی و مقامهای دولتی در این مورد
همنظراند که سپردن مسئولیتهای امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان که در پایان...
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خاطره افغان ،خاطرهساز درد و رنج ما خواهد شد

خاطره افغان ،نامزدوزیر وزارت تحصیالت عالی به روز یکشنبه برنامهی کاریاش
را به مجلس نمایندگان ارائه کرد .او گفته است که یکی از اولویتهای کاریاشدر
صورت وزیرشدن ،جداسازی صنفهای درسی دانشجویان دختر و پسراست .او حتا
از سوادخواندن متنی که پیشرویش قرار داشت ،ناتوان بود و واژههای فارسی را
بهدرستی ادا نمیتوانست .او زمانی که به عنوان نامزدوزیر از سوی رییس جمهور
معرفی شد ،آنقدر گمنام بود به مشکل میتوانستیم از کارنامه و سطح تحصیالتش
چیزیب ه دست آوریم .وقتی مجلس نمایندگان اسناد تحصیلی و کارنامهی نامزدوزیران
را خواست ،ابهاماتی در مورد سن قانونی او وجود داشت .کپی تذکره و اسناد هویت او
که در رسانهها منتشر شده است ،نشان میدهد که سن قانونی وزیرشدن را نداشته
است .او برای حل این مشکل ،به تاریخ  21جدی شناسنامهی جدید گرفته است و
در آن سنش باال برده است.
رییس جمهور در جریان انتخابات وعده داده بود که در کابینهاش چهار وزارت را به
زنان اختصاص میدهد .اما این وعده نه تنها که تحقق پیدا نکرد ،بلکه رییس جمهور
برای گزینش نامزدوزیران زن ،از دقت کار نگرفت و از جملهی...
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سردار محمد رحمان اوغلی ،نامزد وزارت اقتصاد میگوید ،توسعهی
اقتصادی باید عادالنه باشد و عدالت در توزیع منابع مالی و
درآمدهای ملی در نظر گرفته شود .درست است که در قانون اساسی
بر توسعهی متوازن تأکید شده است؛ اما اگر تنها بر توسعهی متوازن
تکیه کنیم ،والیتهایی که در طول این سالها محروم بودهاند،
همچنان محروم باقی میمانند .زیرا هستند والیتهایی که در 13
سال گذشته ،بخش بزرگی از بودجهی توسعهای حکومت در آن
والیتها به مصرف رسید ه است و در مقابل ،تعدادی از والیتها سهم
ناچیزی از بودجهی توسعهای داشتهاند.

دوازده اصل مغزی برای موفقیت
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مردابهای فساد
در قراردادیهای
آمریکا در افغانستان



شهریارفرهمند

ادارهی انکشاف بینالمللی ایاالت متحدهی آمریکا چندین
پروژهی کاریاش را با سازمان امداد و انکشاف بینالمللی
به خاطر آنچه سوء رفتار و فساد خوانده شده است ،به حالت
تعلیق درآورده است.
این چندمین بار است که پروژههای کاری برنامههای
توسعهای ایاالت متحدهی آمریکا به حالت تعلیق درآورده
میشود و سازمانها و قراردادیهایی که با امریکا در بخش
مصرف کمکهای آن برای افغانستان کار میکنند ،به سوء
مدیریت ،سوء رفتار و فساد و اختالس متهم میشود.
تاکنون ایاالت متحدهی آمریکا دهها میلیارد دالر را در
بخشهای نظامی و ملکی برای افغانستان مصرف کرده
است .بخش عمدهی این پولها از طریق انجوها و
قراردادیهای ایاالت متحده مصرف شده است .در طول
چهارده سال گذشته صدها مؤسسه و انجوی خرد و کالن
داخلی و خارجی در افغانستان فعال بودند که کمکهای
اقتصادی جامعهی جهانی به افغانستان را مصرف میکردند.
تا سال  2010در حدود هتفاد و پنج درصد کل کمکهای
جامعهی جهانی به افغانستان از طریق همکاران و
قراردادیهای آنها یا انجوهای خارجی در افغانستان
مصرف میشد و تنها بیستوپنج درصد از کل کمکهای
بینالمللی مستقیما در اختیار دولت افغانستان قرار میگرفت.
پس از کنفرانس کابل ،جامعهی بینالمللی قبول کردند که
بیشتر کمکهای بینالمللی را مستقیما از طریق دولت
افغانستان اجرا کنند.
پیش از این نیز سیگار چندین گزارش را در مورد دزدی و
غارت کمکها ،مدیریت ناسالم و عدم مؤثریت پروژههای
به انجام رسیده به صورت مستند و موردی گزارش داده
بود؛ اما هیچیک از این گزارشها و موارد اختالس و سوء
مدیریت تاکنون مورد بازرسی جدی قرار نگرفته است.
همچنان این نهاد از قراردادیهای مبهم و فسادآلود
انجوهای خارجی و فساد و اختالس در ادارات حکومت
افغانستان پرده برداشته و بارها به سنای آمریکا از
حیفومیل شدن کمکهای آمریکا گزارش داده بود .فساد
در قراردادیهای آمریکا مشکل مزمنی است که اکنون در
تمام ساختارها و بخشهای آن ریشه دوانده است.
حقیقت این است که انجوهای بینالمللی که مسئول
مستقیم مصرف میلیاردها دالر کمکهای جامعهی جهانی
به افغانستان بودند ،عامل اصلی در هدر دادن کمکهای
بینالمللی میباشند .فساد و اختالس بهزودی در تمام
آنها ریشه دوانید و در منظوری و تطبیق پروژهها کمتر
به نتیجه و سودمندی آنها توجه شد .بیشتر پروژههای
انکشافی و بازسازی که از درک کمکهای جامعهی جهانی
تأمین میشدند ،در راستای عملیاتهای نظامی ،اعمال
نفوذیهای سیاسی و البیهای اقتصادی و منطقهگرایی
سوق داده شدند .بخش عمدهی آنها صرف پروژههای
سطحی در مناطق ناامن شدند و دوباره بهزودی یا در اختیار
طالبان و مخالفان مسلح دولت قرار گرفت ،یا هم در جریان
جنگ و عملیاتهای نظامی دوباره تخریب گردیدند.
دولت افغانستان هیچگاهی نتوانست انجوهای خارجی را
در امر مصرف کمکهای بینالمللیاش پاسخگو سازد و بر
امور و برنامههای آنها نظارت جدی نماید .جامعهی جهانی
هم هیچگاه به نگرانیها و انتقادهای دولت افغانستان و
نهادهای خارجی در ارتباط با خودسری و مسئولیتناپذیری
انجوهای بینالمللی توجه نکردند .به همین دلیل ،آفت
ناکارآمدی و هیوالی فساد در این نهادها و در کمکهای
جامعهی جهانی جدی و فربهتر شد ،به اندازهای که اکنون
خسارات و پیامدهای آن به سرشکستگی و پروندهی سیاه و
شرمآور برای اجراکنندگان تبدیل شده است .اکنون بخشی
از هزینههای آمریکا برای کمک به افغانستان به هدر
رفته؛ اما هنوز هم فرصت برای بازشناسی ریشهها و کشف
گردابهای فساد باقی است و میتوان با تحقیق ،بخشی از
پولهای ضایع شده را دوباره به مسیر اصلیاش برگرداند.

محمد محقق:
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اطالعات روز :محمد محقق ،معاون ریاست
اجرایی دیروز در دیدار با رهبری شبکهی نهادهای
جامعهی مدنی برای تحکیم روند انتخابات گفت که
کار روی اصالح نظامی انتخاباتی جریان دارد .در
این دیدار ،هیأت رهبری شبکهی نهادهای جامعهی
مدنی برای تحکیم روند انتخابات ،از تأخیر کار
برای اصالحات در نهادهای انتخاباتی ابراز نگرانی
کردهاند .محقق دیروز در صفحهی فیسبوکش
نوشت که تطبیق اصالحات در نهادهای انتخاباتی
جزو توافقنامهی سیاسی حکومت وحدت ملی است
و اجرایی شدن آن حتمی میباشد .او افزود ،کار روی
اصالحات در نهادهای انتخاباتی جریان دارد و در

آیندهی نزدیک مردم شاهد اصالحات در این نهادها
خواهند بود .به روز دوشنبه هفتهی روان نهادهای
ناظر بر انتخابات با انتقاد شدید از سکوت رییس
جمهور و رییس اجرایی در مورد آوردن اصالحات
در دو کمیسیون انتخاباتی گفته بودند ،آنان در این
زمینه برخورد سیاسی میکنند .به گفتهی مسئوالن
این نهادها ،اصالحات در کمیسیونهای انتخاباتی
یک روند تخنیکی است و اکنون برای اصال ح آن
هیچ مانعی وجود ندارد.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،جنجالها
مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات باال رفت و بعد،
اشرف غنی و عبداهلل با پادرمیانی جان کری ،روی

تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند .به دنبال
اعالم نتایج انتخابات ،اشرف غنی و عبداهلل گفتند
که برای جلوگیری از چنین جنجالها در آینده ،در
کمیسیونهای انتخاباتی اصالحات میآورند.
اما با گذشت بیش از چهار ماه از توافق دو رهبر
حکومت وحدت ملی در خصوص اصالح نظام
انتخاباتی ،هنوز گام عملی در این زمینه برداشته
نشده است؛ در حالیکه برگزاری انتخابات پارلمانی
نزدیک شده و نمایندگان مجلس میگویند ،اگر در
کمیسیونهای انتخاباتی اصالحات آورده نشود،
برگزاری این انتخابات بیفایده است.
شهروندان نیز خواستار اصالحات در نظام انتخاباتی

هستند؛ اما جنجالهایی برای اصالحات آن وجود
دارند .یوسف نورستانی ،رییس کمیسیون انتخابات
ت برخورد
پیشتر گفت ،سران حکومت با انتخابا 
سیاسی نکنند و نیز مجلس ،در سال آخر دور
تقنینی ،قانون تشکیل ،وظایف و صالحیتهای این
کمیسیونها را تعدیل نمیتواند.
به گفتهی او ،هرنوع تغییرات و اصالحات در نظام
انتخاباتى ،باید از مجرای قانونی انجام شود و در
غیر آن ،تغییرات مشروعیت ندارند .اما شماری از
نمایندگان میگویند که مطابق قانون اساسی کشور،
مجلس صالحیت تعدیل قانون تشکیل ،وظایف و
صالحیتهای کمیسیونهاى انتخاباتى را دارد.

مجلس :احتمال دارد رایگیری به نامزدوزیران امروز آغازشود

اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس دیروز
اعالم کردند ،به احتمال زیاد امروز روند رایگیری
به نامزدوزیران که برنامههای کاریشان را ارائه
کردهاند ،آغاز میشود .تا هنوز در شش نشست
جداگانه 18 ،نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت ملی
برنامههای کاریشان را به مجلس ارائه کردهاند.
عبدالقادر زازی ،رییس کمیسیون امور بینالمللی
مجلس دیروز به رسانهها گفت ،اگر حکومت
تا ساعت  9امروز ،جواب مکتوب این مجلس را

در مورد دو نامزدوزیر جدید (عدلیه و اطالعات
و فرهنگ) ارسال نکند ،برای نامزدوزیرانی که
تاکنون برنامههای کاریشان را ارائه کردهاند،
صندوق گذاشته میشود.
او افزود ،اگر حکومت جواب مکتوب مجلس مبنی
بر اسناد نجیب آقا فهیم ،نامزد وزارت عدلیه و
عبدالباری جهانی ،نامزد وزارت اطالعات و
فرهنگ را تا ساعت  9امروز به ما ارسال کند ،به
این نامزدوزیران اجازه داده میشود ،تا برنامههای

کاریشان را به مجلس ارائه کنند .فهیم و جهانی
ق به مجلس معرفی
دیروز به جای نامزدوزیران ساب 
شدند.
در همین حال ،اسداهلل سعادتی ،رییس کمیسیون
تفتیش مرکزی مجلس گفته است ،به احتمال
زیاد ،به روز چهارشنبه 8 ،جدی روند رایگیری
به نامزدوزیران آغاز میشود .از میان  24نامزدوزیر
پیشنهادی ،مجلس پیشتر هفت تن آنان را به
دلیل تابعیت دوگانه از فهرست نامزدوزیران حذف

کرد.
نامزدان وزارتهای داخله ،خارجه ،عدلیه ،کار و
امور اجتماعی ،مبارزه با مواد مخدر ،اطالعات و
فرهنگ و شهرسازی به دلیل تابعیت دوگانه حذف
شده بودند؛ اما از این جمله ،نامزدان وزارتهای
خارجه و داخله اسناد ترک تابعیت دومیشان را به
مجلس ارسال کردند و بعد مورد تأیید قرار گرفتند.
این نامزدان دیروز برنامههای کاریشان را به
مجلس ارائه کردند.

فعالیت یک شرکت بزرگ قراردادیمتوقف شد

اطالعات روز :سازمان انکشافی امریکا در
افغانستان ،فعاليتهای یک شرکت بزرگ
قراردادیاش (آیآردی) را در کشور متوقف کرده
است .دفتر رسانههای مرکز این اداره دیروز با نشر
خبرنامهای اعالم کرد ،پس از این ایاالت متحدهی
امریکا با ادارهی انکشاف و کمکهای بینالمللی
(آیآردی) قرارداد بسته نخواهد کرد .بر اساس این
خبرنامه ،آیآردی در تطبیق پروژهها در افغانستان

و عراق ،مسئولیت خود را درست پیش نبرده و در
کارهایش مدیریت نداشته است .اکنون کارکرد
گذشتهی ادارهی (آیآردی) در افغانستان و عراق،
تحت بررسی سازمان انکشافی امریکا و یک ادارهی
بزرگ تفتیش این کشو ر قرار دارد .دفتر مرکزی
ادارهی انکشاف و کمکهای بینالمللی (آیآردی)
در امریکا است و این نهاد ،از چند سال بدینس و از
ادارهی انکشاف بینالمللی امریکا (یواسایآیدی)

قراردادهای بزرگ را برای افغانستان و عراق گرفته
است .ادارهی (آیآردی) در سال  2004فعالیت خود
را در افغانستان و عراق آغاز کرده است .این نهاد در
راستاى کمک ،ثبات ،ارتقای ظرفیت ،دموکراسی،
حکومتداری ،زیربنا و زراعت در کشور فعالیت
داشت .بر اساس گزارشهای رسیده ،ادارهی
«آیآردی» در چند سال گذشته از ادارهی انکشاف
بینالمللی امریکا ،برای راهاندازی پروژهها بیش از

 2.4میلیارد دالر دریافت گرفته است .این اداره در
سالهای گذشته برای کارمندان خارجی خود در
افغانستان و عراق ،میلیونها دالر معاشهای بلند و
امتیازهای اضافی داده است .در حال حاضر ادارهی
یادشده متهم به اختالس و فساد اداری شده است.
گفتنی است که دهها تن از شهرواندان کارمند
ادارهی «آیآردی» بودند و حال با توقف فعالیت
آن در کشور،بیکا ر شدهاند.

مانور نیروهای زمینی ارتش در پلچرخی کابل

اطالعات روز :دهها تن از نیروهای زمینی
ارتش دیروز در مرکز تعلیمی وزارت دفاع ملی در
پلچرخی کابل ،مانور نظامی انجام دادند .در این
مانور نظامی دهها سرباز و افسر نیروهای زمینی
ارتش تواناییهایشان را برای مبازره با تروریزم،
بهویژه طالبان و خنثاسازی ماینهای کنار جاده،
به نمایش گذاشتند.
جنرال امین پتیانی ،فرمانده مرکز تعلیمی
ارتش انجام این مانور را برای ارتقاى روحیهی
وطندوستی سربازان ارتش ملی مؤثر خواند و
تأکید کرد ،در چنین تمرینات نظامی تواناییهای

سربازان برای دفاع مستقالنه از تمام اراضی کشور
و مقابله با گروههای تروریستی ،بهویژه طالبان،
بیشتر میشود.
او افزود که در مرکز تعلیمی وزارت دفاع در
پلچرخی ،تمام آموزشهای نظری و عملی از
سوی افسران اردو با سیستم آموزشی سازمان ناتو
انجام میشود .در مانور دیروز ،سربازان و افسران
ارتش با تمثیل ،یک کمین فرضی مخالفان مسلح
دولت را پس از چند دقیقه از بین بردند و یکی از
مخالفان مسلح کشته و  11تن دیگر آنان بازداشت
شدند .در این مانور ،سربازان و افسران با استفاده

از شماری از تانکهای ارتش ،سالحهای سنگین
و سبک ،تعدادی از طالبان فرضی را در جبههی
جنگ عقب راندند .همچنان یکی از ماینهای
کنار جادهی مخالفان مسلح را خنثا کردند .پس
از آن یک مانور نظامی دیگر نیز اجرا شد و در
آن هفت تن از مخالفان مسلح در یک خانه پنهان
شده بودند.
نیروهای زمینی ،پس از دریافت اطالعات
استخباراتی ،به شکل ماهرانه سه تن از مخالفان
مسلح را در این خانه بدون تلفات غیرنظامیان
کشتند و چهار تن دیگر آنان را بازداشت کردند.

مجموع نیروهای ارتش به بیش از  200هزار تن
میرسد که به گفتهی کارشناسان ،آنان در جریا ن
سالهای گذشته از نگاه آموزشی به سطح خوبی
رسیدهاند.
در حال حاضر این نیروها با طالبان در شماری از
والیتها بهطور مستقالنه مبارزه میکنند؛ اما آنان
با کمبود سالحهای سنگین و قوای هوایی مواجه
هستند .با امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو،
انتظار میرود که در سالهای آینده سالحهای
سنگین و هواپیماهای جنگی ،از جمله جت ،در
اختیار نیروهای ارتش قرار داده شود.

هفت تن در حادثهی ترافیکی در میدانوردک جان باختند

اطالعات روز :بر اثر واژگون شدن یک موتر
نوع کروال در والیت میدانوردک در جنوب کشور،
شش مرد و یک زن جان باختهاند .دفتر رسانههای
والیت میدانوردک دیروز با نشر خبرنامهای اعالم
کرد ،این حادثه شب دوشنبه هفتهی روان در
ولسوالی چک این والیت در نزدیکی «بند برق
چک» رخ داده است.

بر اساس این خبرنامه ،موتر نوع کروال هنگام عبور
از یک پل در ولسوالی چک واژگون شده و سپس
تمام هفت سرنشین آن به دریا افتادهاند .این افراد
در داخل دریا غرق شده و سپس مأموران امنیتی،
باشندگان محل و کارمندان رضاکار صلیب سرخ
اجساد این افراد را از دریا بیرون کشیدهاند.
این موتر از ولسوالی چک به سمت ولسوالی

غنیخیل والیت میدانوردک در حال حرکت بوده
که دچار حادثه شده است .در جریان سالهای
گذشته ،حوادث ترافیکی پس از ناامنی بیشترین
تلفات را در کشور برجای گذاشتهاند .بر اساس
آمارهای آرائه شده ،از سال  2005تا سال ،2012
حدود  35هزار تن بر اثر حادثهی ترافیکی جان
دادهاند.

بیتوجهی رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی،
سرعت زیاد ،خرابی سرکها ،نبود عالمتهای
راهنمایی و رانندگی در مسیر راهها ،از عوامل
اصلی حوادث ترافیکی در کابل و والیتها خوانده
شدهاند .شهروندان برای جلوگیری از حوادث
ترافیکی در کشور ،خواستار ترمیم سرکها و
جادهها شدهاند.

معرفی نامزدوزیران جدید برای وزارتهای عدلیه و اطالعات و فرهنگ

اطالعات روز :نجیب آقا فهیم به عنوان نامزد
وزارت عدلیه و عبدالباری جهانی به حیث نامزد
وزارت اطالعات و فرهنگ به مجلس معرفی شدند.
پیش از این ،نامزد پیشنهادی وزارت عدلیه احمد
سیر مهجور و نامزد پیشنهادی وزارت اطالعات
و فرهنگ آی سطان خیری بود؛ اما آنان به دلیل
تابعیت دوگانه از سوی مجلس رد شدند.
سرور دانش ،معاون دوم ریاست جمهوری دیروز
هنگام معرفی نامزدان جدید وزارتهای عدلیه و
اطالعات و فرهنگ ،از مجلس خواست که مطابق
قانون اساسی ،هرچه زودتر روند رایگیری به
نامزدوزیران را آغاز کند ،تا به تشویشها پایان
داده شود .بررسی اسناد تحصیلی و تابعیت فهیم
و جهانی در روزهای آینده توسط مجلس تکمیل
میشود.
نجیب آقا فهیم ،نامزد جدید وزارت عدلیه در
سال  ۱۳۴۳در والیت کاپیسا تولد شده است .او

از دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل
فارغ شده و سپس در رشتهی روابط بینالملل
ماستری گرفته است .فهیم تاکنون به عنوان
استاد دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی ،منشی
اول کنسولگری افغانستان در ایران ،معین اداری
وزارت شهدا و معلوالن ،مشاور حقوقی وزارت
داخله و مشاور حقوقی وزارت مبارزه با مواد مخدر
کار کرده است.
فهیم فع ًال رییس انکشاف و پالیسی وزارت خارجه
است .عبدالباری جهانی ،نامزد وزارت اطالعات و
فرهنگ از دانشکدهی ادبیات دانشگاه کابل فارغ
شده است .او از قندهار است و زمانی به عنوان
مسئول ارتباط خارجهی وزارت تحصیالت عالی و
مدیرمسئول مجلهی کابل کار کرده است .جهانی
شاعر و نویسنده است و اکنون حدود  20اثر ادبی
و خبرنگاری دارد.
همچنان صالحالدین ربانی ،نامزد وزارت خارجه و

نورالحق علومی ،نامزد وزارت داخله برای بار دوم
به مجلس معرفی شدند .این دو تن با پنج نامزدوزیر
دیگر پیشتر به دلیل تابعیت دوگان ه از فهرست
نامزدوزیران حذف شده بودند .ربانی و علومی پس
از آن اسناد ترک تابعیتشان را به مجلس ارسال
کردند و بعداسنادشان مورد تأیید قرار گرفت ه است.
ربانی دیروز برنامههای کاری خود را به مجلس
تشریح کرد و گفت ،اگر از مجلس رای اعتماد
بگیرد ،پنج حلقهی سیاست خارجی اشرف غنی ،به
عنوان اصول سیاست خارجی وزارت خارجه تدوین
میشود .این پنج حلقه بر اساس روابط با کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی ،متحدان استراتژیک،
کشورهای آسیایی و سازمانهای بینالمللی تنظیم
میشود .در این سیاست کشورهای پاکستان،
چین و ایران در ردهی اول سیاست خارجی دولت
وحدت ملی قرار میگیرند .در این سیاست امریکا،
کشورهای اروپایی ،کانادا و استرالیا در ردهی سوم

سیاست خارجی دولت قرار میگیرد .اصالحات
الزم در چهارچوب اداری وزارت خارجه ،از دیگر
برنامههای آقای ربانی بود.
به دنبال آن ،نامزد وزارت داخله برنامههای کاری
خود را تشریح کرد و گفت که اگر از مجلس
رای اعتماد دریافت کند ،مبارزه با فساد و آوردن
اصالحات ،جستوجوی راهحل برای جلوگیری از
جنگ نیابتی ،خنثاسازی دسیسهها ،دفاع از حقوق
فردی ،ایجاد هماهنگی میان نهادهای ذیربط و
مواظبت از حقوق و معاشهای پولیس را در اولویت
کاریاش قرار میدهد.
تکمیل استراتژی سرحدات و محافظت از جادهها،
آغاز روند توزیع تذکرههای الکترونیکی ،کسب
حمایت مردم و ارتقای ظرفیت پولیس از برنامههای
دیگر وی بودند .تا هنوز  18نامزدوزیر برنامههای
کاریشان را در مجلس تشریح کردهاند و قرار است
در روزهای آینده روند رایگیری آغاز شود.

خاطرهافغان،

خاطرهساز درد و رنج خواهد شد
 بشیریاوری

طرح تفکیک جنسیتی در فضای دانشگاه که خاطره افغان ،نامزدوزیر
تحصیالت عالی آن را در مجلس نمایندگان به عنوان برنامهی کاریاش مطرح
کرده است ،فاقد دیدگاه انسانی ،علمی ،اجتماعی و زنستیزانه است که تنها
میتواند بازگوکنندهی عقدههای سرکوبشدهی جنسی در او و ارزشها
ای باشد که او در آن بزرگ شده است و برایش ارزش
و هنجارهای قبیله 
دارد .رییس جمهور اشرف غنی با معرفی این خانم ،نهاد تحصیالت عالی را
به مسخره گرفته است و این عمل او نشان میدهد که برای او نه پویایی نهاد
تحصیالت عالی کشور مهم است و نه تواناشدن زنان و از بین بردن نابرابری
جنسیتی و انسانی شدن فرهنگ جامعه ،بلکه برای او قرار گرفتن خاطره
افغان و افراد بیانگیزه و فاقد دیدگاه مدرن در سطح رهبری وزارتخانهها
کمک میکند که با دست باز بتواند در تمامی امور دخالت داشته باشد .خاطره
افغان آنگونه که فاقد درایت و بینش اجتماعی است ،فاقد درک تاریخی از
رنجها و ستمهای زنان این سرزمین نیز میباشد .به این اساس ،او و هر خانمی
که همانند او فکر میکند ،نمیتوانند از زنان این سرزمین نمایندگی کنند و
برای تغییر وضعیت زنان نقش مثبتی را ایفا کنند.

خاطره افغان ،نامزدوزیر وزارت تحصیالت عالی به روز
یکشنبه برنامهی کاریاش را به مجلس نمایندگان ارائه
کرد .او گفته است که یکی از اولویتهای کاریاش در
صورت وزیرشدن ،جداسازی صنفهای درسی دانشجویان
دختر و پسراست .او حتا از سوادخواندن متنی که پیشرویش
قرار داشت ،ناتوان بود و واژههای فارسی را بهدرستی ادا
نمیتوانست .او زمانی که به عنوان نامزدوزیر از سوی رییس
جمهور معرفی شد ،آنقدر گمنام بود به مشکل میتوانستیم
از کارنامه و سطح تحصیالتش چیزیب ه دست آوریم .وقتی
مجلس نمایندگان اسناد تحصیلی و کارنامهی نامزدوزیران را
خواست ،ابهاماتی در مورد سن قانونی او وجود داشت .کپی
تذکره و اسناد هویت او که در رسانهها منتشر شده است،
نشان میدهد که سن قانونی وزیرشدن را نداشته است .او
برای حل این مشکل ،به تاریخ  21جدی شناسنامهی جدید
گرفته است و در آن سنش باال برده است.
رییس جمهور در جریان انتخابات وعده داده بود که در
کابینهاش چهار وزارت را به زنان اختصاص میدهد.
اما این وعده نه تنها که تحقق پیدا نکرد ،بلکه رییس
جمهور برای گزینش نامزدوزیران زن ،از دقت کار نگرفت
و از جملهی سه وزیر زنی که به کابینه معرفی کرد ،بانو
آیسلطان خیری به خاطر داشتن تابعیت دوگانه از سوی
مجلس نمایندگان رد شد و نجیبه ایوبی به خاطر ناتکمیل
بودن اسناد تحصیلیاش هنوز نتوانسته برنامههای کاریاش
را به مجلس ارائه کند .رییس جمهو ر به جای آیسلطان
خیری ،نامزدوزیر اطالعات و فرهنگ ،عبدالباری جهانی را
معرفی کرده است .به این صورت ،تنها خانمی که به عنوان
نامزدوزیر در کابینهی پیشنهادی باقی مانده است ،خاطره
افغان است .معرفی شدن این خانم به عنوان نامزدوزیر وزارت
تحصیالت عالی از سوی رییس جمهور کهتجربهی الزم را
برای وزیرشدن ندارد و طرحی که به مجلس نمایندگان ارائه
کرد که میخواهد صنفهای درسی دانشجویان دختر و پسر
را جدا کند ،نشان میدهد که از ابتداییترین دانش مدیریتی
و اجتماعی برخوردار نیست .با آنکه گفته میشو د تحصیالت
ماستری دارد ،هنوز نمیداند که جداسازی صنفهای درسی
دانشجویان دختر و پسر در نظام تحصیالت عالی در هیچ
یکی از کشورهای جهان مرسوم نیست و جداسازی آن
غیرمعقول است و با هنجارها و ارزشهای علمی همخوانی
ندارد و با ماهیت دورهی تحصیالت عالی در تناقض میباشد.

طرح او به دالیل زیر ،ناموجه و غیرمنطقی است.
1ـ دانشجویان در دورهی دانشگاه از نظر سنی و دانش
به پختگی الزم میرسند و نسبت به هنجارهای زندگی از
درک الزم برخورد میباشند و میتوانند خوبی و زشتی را از
هم تفکیک کنند .یکجا بودن دانشجویان دختر و پسر در
یک صنف درسی نمیتواند فرصتهای تحصیلی دانشجویان
را از بین ببرد و بلکه باعث رقابت سالم و پویایی تحصیلی
و انگیزهی مثبت برای دانشجویان نیز میگردد و حتا باعث
میشود که احساس شیفتگی به جنس مخالف و انحرافهای
جنسی و اجتماعی در میان دانشجویان کاهش یابد و باعث
عادی شدن روابط انسانی میان پسران و دختران شود.
2ـ کارکرد دانشگاه در جامعه این است که برعالوهی
اینکه سطح دانش و فرهنگ جامعه را باال میبرد و نیازهای
عملی جامعه را برآورده میسازد ،فضای دانشگاه ،زمینه و
بستر مناسبی برای اجتماعی شدن و آشنایی دانشجویان
با استعدادها ،روابط و ارزشهای انسانی و فرهنگی است.
این کارکرد دانشگاه و مراکز آموزشی در جوامع بستهای
مثل افغانستان که روابط اجتماعی در آن بر اساس جنسیت،
خویشاندی و وابستگیهای تباری استوار است ،کاراتر
میباشد .همهی ما از دورهی تحصیالت عالی خویش در
دانشگاه این تجربهی مثبت را داریم که با شامل شدن در
ی و جنسیتی
دانشگاه ،روابطمان از الک خویشاندی ،تبار 
فراتر رفته و به آشنایی شهروندی ،انسانی و ملی با دانشجویان
و ه موطنانمان منتج گردیده است و عصبیتهای قبیلهای و
مذهبی را در ذهنیت ما کمرنگ ساخته است.
3ـ بر اساس تیوریهای جدید آموزشی ،تفکیک و جداسازی
جنسیتی در نظام آموزشی و تحصیلی نه تنها کمکی به
کاهش ناهنجاریهای اخالقی نمیکند ،بلکه باعث گرایش
انحرافی و اخالقی در میان دانشجویان میگردد و در زمینهی
داشتن باور و روابط انسانی با جنس مخالف تأثیر منفی بر
جا میگذارد و باعث ناهنجاریهای روانی و عاطفی به
انسان میگردد که عقدههای جنسی ،دیگرجنسآزاری و
خشونتورزی با جنس مخالف از پیامدهای نامطلوب آن
میباشند.
طرح تفکیک جنسیتی در فضای دانشگاه که خاطره افغان،
نامزدوزیر تحصیالت عالی آن را در مجلس نمایندگان به
عنوان برنامهی کاریاش مطرح کرده است ،فاقد دیدگاه
انسانی ،علمی ،اجتماعی و زنستیزانه است که تنها میتواند

بازگوکنندهی عقدههای سرکوبشدهی جنسی در او و
ای باشد که او در آن بزرگ
ارزشها و هنجارهای قبیله 
شده است و برایش ارزش دارد .رییس جمهور اشرف غنی با
معرفی این خانم ،نهاد تحصیالت عالی را به مسخره گرفته
است و این عمل او نشان میدهد که برای او نه پویایی نهاد
تحصیالت عالی کشور مهم است و نه تواناشدن زنان و از
بین بردن نابرابری جنسیتی و انسانی شدن فرهنگ جامعه،
بلکه برای او قرار گرفتن خاطره افغان و افراد بیانگیزه و فاقد
دیدگاه مدرن در سطح رهبری وزارتخانهها کمک میکند
که با دست باز بتواند در تمامی امور دخالت داشته باشد.
خاطره افغان آنگونه که فاقد درایت و بینش اجتماعی است،
فاقد درک تاریخی از رنجها و ستمهای زنان این سرزمین
نیز میباشد .به این اساس ،او و هر خانمی که همانند او فکر
میکند ،نمیتوانند از زنان این سرزمین نمایندگی کنند و
برای تغییر وضعیت زنان نقش مثبتی را ایفا کنند.
بیش از اینکه ناتوانی و ضعف خاطره افغان قابل نکوهش
باشد ،گزینش او برای وزارت تحصیالت عالی از سوی رییس
جمهور قابل اعتراض ،نکوهش و نقد است .اینکه چرا رییس
جمهوری که ادعای تحول سر میدهد و از جامعهی مترقی
سخن میگوید و وعدهی شایستهساالری و حکومتداری
خوب به مردم داده است ،خاطره افغان را به عنوان وزیر
تحصیالت عالی و نمایندهی زنان در حکومت برمیگزیند.
آیا در میان هزاران زن تحصیلکردهی این سرزمین ،غیر از
خاطره افغان کسی را نیافته است که به عنوان وزیر زن به
جامعه معرفی کند؟ هنگامی که او را به عنوان وزیرنزدش
خواسته است و مصاحبه گرفته ،متوجه نشده است که بینش
و سواد او برای رهبری وزارت تحصیالت عالی و توانمندی
زنان در جامعه مناسب نیست؟
بنابرین ،این رسالت من است که از نمایندگان مجلس
خواهش کنم که به خاطره افغان رای اعتماد ندهند .اگر او
وزیر تحصیالت عالی شود ،خاطرهساز درد و رنج برای ما و
زنان این سرزمین خواهد شد و از زنان این سرزمین بخواهم
که شجاعانه از رییس جمهور بخواهند که چرا خاطره افغان
را به نمایندگی از آنها برای مدیریت امور جامعه معرفی کرده
است .باید رییس جمهور بادانشترین و تواناترین زنان را در
کابینه معرفی کند و آنگونه که وعده داده ،باید چهار وزارت
رابه زنان اختصاصدهد.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

ای آدمها که بر چوکی
نشسته چاق و پربادید!

میگوید روزی مردی عزم کرد که به چوکی دولت برسد .به یک اداره دولتی
رفت ،سوال کرد که رییس این اداره کیست؟ یک آدم که در حال خالل بینی
اش بوده ،جواب میدهد که من رییسم .امرتان را بفرمایید! این مرد از او
خواهش میکند که کاری برای او در این اداره بدهد تا او روی چوکی دولت
بنشیند .رییس صاحب بسیار خونسرد بوده و در حالیکه یک دفعه این سوراخ
بینی اش را میخاللیده و یک دفعه آن سوراخ بینی اش را ،از مرد سوال
میکند که چه کاری بلدی؟ چقدر درس خواندی؟ چرا میخواهی روی چوکی
دولت بنشینی؟ مرد در جواب رییس میگوید که زیاد درس نخوانده ام .فقط
خواندن و نوشتن را بلدم .کار زیاد بلدم ،مث ً
ال من بلد ام که بینی ام را چهگونه
خالل کنم .از شما به نباشم ،حتی بهتر از شما خالل میکنم .منتها با این
تفاوت که جلوی روی کسی خالل نمیکنم .به این خاطر میخواهم روی
ی مبارک شان را جلوی
چوکی دولت بنشینم که به دیگران هم یاد بدهم تا بین 
چشم دیگران ،خالل نکنند.
رییس آن اداره را خشم اندک اندک در خود فرو برد تا اینکه ،دست از بینی
میکشد و به یخن این مرد مشغول میشود .هم تراوشات سوراخهای بینی
را به یخن این مرد میچسباند و هم خیلی مخزن خشم خویش را بر سر
مرد خالی میکند .بعد از کمی تحقیر و دشنام ،این مرد را از دفترش بیرون
میکند و سر مستخدمش هم داد میزند که چای امروز را کمی تیرهتر دم
کن .مردی که به هوای چوکی رفته بود ،از اداره رانده شد .راهی خانهاش شد
چون میفهمید که برای امروز ،او را به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که پیش
رییس برود .فردایش دوباره آمد در همین اداره ،تا پیش رییس هم رفت ،رییس
به محض دیدن این مزاحم دیروزش ،فوراً دستور داد که این مرد را بیرون کنید
و به هیچ وجه اجازه ندهید دوباره وارد این اداره شود.
مرد را بیرون کردند و یکی دو لگد برادرانه هم به کمی پایینتر از کمرش
هم زدند و گفتند مثل آدم از اینجا دور شو و دیگر هم مزاحم نشو! مرد نه
رییس بود که خشمگین شود و نه ارادهاش برای رسیدن به چوکی دولت،
سست شد .او مسیرش را به یک ادارهی دیگر دولتی کج کرد و آنجا هم بعد
از چند ساعت انتظار ،به دفتر رییس رسید .بعد از اظهار احترام و محبت ،از
رییس آن اداره خواست که به وی در ادارهاش کاری بدهد ،کاری که از روی
چوکی انجام میشود .از سواد و هنر این مرد سوال شد .رییس وقتی دید که
با آدم بیسواد و نسبت ًا بیهنری روبرو شده ،یک کمی عصبانی شد اما نه به
قدری که دامن زن و فرزند این زن را بگیرد .مرد از این بابت خوشحال بود
و از رییس صاحب متشکر! داستانش دیروزی اش را برای این رییس قصه
کرد .از او مصرانه خواست که مدتی برای او کار بدهد .رییس اما انگیزهی
اصلی درخواست او را جویا شد .مرد که دید این رییس شاید به زبان آدمی
بفهمد ،زبان باز کرد و چنین شروع کرد" :جاییکه ما زندگی میکنیم ،یک آدم
حکومتی هم زندگی میکند .همیشه لباسهای تمیز و نو میپوشد .موترش
هم قشنگ است .مهمانهای زیادی به خانهی او میآیند و میروند .در کوچه
هم هرکسی ختم قرآن یا مهمانی داشته باشد ،او را دعوت میکند و در
صدر مجلس برایش جا میدهد .این آدم حکومتی ،تازه که به حکومت رفته
بود ،وقتی به خانهی دیگران میآمد ،کفشهایش را از پا درمیآورد .حاال با
کفشهایش وارد خانهی آدمهای مثل ما میشود .هر وقتی هم که به مهمانی
یاختم قرآن میآید ،جلوی چشم بقیه بینی اش را خالل میکند .محصوالت
بینی اش را هم با تشک ما شریک میکند .من که  7سال از او بزرگترم ،مرا
بچیم خطاب میکند .من از این کارهای او خوشم نمیآید .میخواهم حکومتی
شوم و از نزدیک مشاهده کنم که نان حکومت چه دارد که این قدر بعضیها
را بیتربیت و متکبر میسازد .در انتخابات پارلمانی هم به فالنی رای دادیم
و او وکیل پارلمان شد ،او بدتر از این حکومتی کوچهی ما شده .امیدوارم شما
به خود نخورید .اگر به من کار بدهید ،از یکطرف متوجه خواهم شد که چرا
بعضی از این حکومتیها این قدر بیتربیت میشوند و از طرف دیگر ،قول
میدهم اگر رییس شدم و مقامم در سطح و سویهی آن حکومتی کوچهی ما
رسید ،نظم و ادب مجالس را رعایت کنم .متکبر نشوم .به خانه و نمک مردم
احترام قایل شوم .نه تنها در اداره که در هیچ جایی ،جلو مردم به نظافت بینی
نپردازم .میخواهم کارمند حکومت شوم و به بعضی از این حکومتیهای که
ادب را فراموش کرده اند ،فرهنگ احترام را بیاموزانم .میخواهم ثابت کنم
که اصالت انسانی ما ،بیشتر از هر رنگ و مقامی ،ارزش پاس داشتن را
دارد .بعضی از این مقامها برای اینکه از مقام و رنگی که در طول این چند
سال بدست آوردهاند حراست کنند؛ تن به هر کاری میدهند .تنها دلیلی که
میخواهم در حکومت کار کنم ،این است که آن حکومتی کوچهی خود را آدم
کنم .حداقل همین یک نفر را".
رییس گفت که ببخشید فع ً
ال پروسهی استخدام در ادارات به صورت کل
متوقف است.
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افغانستاندرنگاه
داعش در آسیای میانه؛

آنها وحشت میآفرینند
و ما نباید نگران باشیم؟
منبع :وبسایت «فرغانه» -صفحهی افغانستان
بخش دوم
ستانیسالف بیلکوفسکی -روزنامهنگار و استاد علوم سیاسی و همچنین
مدیر سابق مؤسسهی استراتژی ملی .وی به این باور است:
تمام تهدیدات از سوی داعش ،جدی و واقعی اند .تا حال دیدهایم که این
جنبش واقع ًا میتواند موفقیتهای جنگی خود را به رخ همه بکشاند .و داعش
همانند یک رژیم خودکامه است که تا حال در روسیه و کشورهای مستقل
آسیای مرکزی به چشم آمده و حقیقت ًا گندابی است که بهدقت به اطرافش
رخنهمیکند .تنها الزم است که برای مقابله با آن ،اقداماتی روی دست گرفت.
سربازگیری و پیوستن شماری از جوانان به داعش ،یک واقعیت انکارناپذیر
است .آنهم با درک اینکه در کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری
مسلماننشین قفقاز روسیه ،بیکاری به اوج خود رسیده است .آمادهسازی برای
مقابله با تهدیدهای داعش نزد کشورهای آسیای مرکزی ،کار دشواری است.
این کشورها در حال حاضر تجربهی کافی برای جنگیدن و مقابله با خطراتی
نظیر داعش ندارند .در کشورهای مذکور ،هیچ نوع قابلیت نظامی مناسب و
نیروی مورد نیاز برای مقابله با داعش وجود ندارد .به همین خاطر ،درخواست
کمک از سوی این کشورها متوجه همه است ،بهخصوص دولتهایی که
میتوانند به این درخواست ،پاسخ بدهند و در قدم نخست فدراسیون روسیه و
ایاالت متحدهی آمریکا.
به نوبهی خود ،روسیه مایل است با ارائهی پیشنهادات و راهکارهای خود
به ایاالت متحدهی آمریکا ،سهم خود را برای نابودی دولت اسالمی داعش،
ادا کند .اما این «همکاری» در ازای رفع تحریمها علیه روسیه و عدم دخالت
آمریکا در سیاست روسیه با تغییر در موضع سیاسی ،آنهم در ارتباط به بحران
اوکراین مطرح میگردد .این در حالی است که ایاالت متحدهی آمریکا هنوز
هم آمادگی این کار را ندارد .ظاهراً آنها [آمریکا] هنوز قیمت این تبادله را
بهدرستی درنیافتهاند.
یدگور نربوتایف -کارشناسی نظامی ،وبالگنویس و ستوننویس مسایل
بینالمللی سایت «فرغانه» به این باور است:
اولتر از همه باید توجه داشت که خطر داعش تنها به قدرت دولتی یا قدرت
نظامی آن نیست ،بلکه فراتر از آن ،داعش یک ایدیولوژی است که به وسیلهی
هواداران آن تبلیغ میشود .این ایدیولوژی همانند یک ویروس خطرناک در
حال سرایت است ،به طوری که کسی هنوز هم از خطر آن بهطور کامل آگاه
نیست .در مورد اینکه عالیم این بیماری چیست ،چگونه درمان میشود یا
چگونه میشود با آن مبارزه کرد ،هنوز هیچکسی چیز خاصی نمیداند.
ایدیولوژی دولت اسالمی داعش (ویروس) مثل هرنوع بیماری دیگر ،در
وهلهی نخست ارگانیسم (دولت) را ضعیف میکند .عقبماندگی اقتصادی ،فقر
جمعیت تحت هرنوع فشار و ستم از سوی حاکمان ،میتواند محل مناسب رشد
داعش را فراهم کند .البته باید در نظرداشت که مبتال شدن به این بیماری،
بستگی به دوری و نزدیکی کشورهای دیگر به کشورهای مسلمان دارد .برای
مثال ،جاپان که از کشورهای مسلمان خیلی دورتر است ،از تهدید داعش نیز
ایمن است و خطری احساس نمیکند .این کشور از جملهی کشورهایی است
که ورود مهاجران کارگر و پناهندگان را محدود ساخته و اینگونه ،هرنوع
احتمال خطر ،به میزان حداقل خود میرسد.
همانگونه که هر ایدیولوژی (گندگی) دارای یکسری اصول است ،بنابراین
اصول دولت اسالمی (داعش) به گسترش موقعیت جغرافیایی و فتح قلمرو
بیشتر و بدون محدوده وابسته است .عالوه براین ،خصوصیت دیگری نیز
میتوان برای آن برشمرد :تا اکنون دیده شده است که عموم ًا دولت اسالمی
(داعش) تالش دارد تا در آیندهی نزدیک نه تنها به نیروهای مسلح خود متکی
باشد ،بلکه میخواهد که جنگ خود را به شیوهی کام ًال نامتعارف و غیرقابل
پیشبینی ،پیش ببرد ،طوری که آنها دیگر مرز نمیشناسند و هیچ قلمروی
نمیتواند آنها را متوقف کند.
از قراین موجود فهمیده میشود که اکثر کشورهای آسیای میانه و به میزان
کمتر ،فدراسیون روسیه« ،جغرافیای مطبوع» برای پیروان ایدیولوژی دولت
اسالمی محسوب میشوند .اینکه بنابر یک فرض ،ملیتهای آسیای مرکزی
و روسیه اکنون زمان دراز است که «آتهییسم» را اختیار نمودهاند ،فرض
میکنم دور از واقعیت است.
با عرض پوزش؛ اما واقعیت این است که ایدیولوژی دولت اسالمی بهشدت
مبتذل و مجذوب «نیروی شر» در سراسر جهان است .به یاد بیاوریم ،نیروهای
طالبهای افغان و نمایندگان مخالفان سیاسی ازبک و همینطور «یاغی»های
چچن به طور یکدست و بهشدت متمایل اند در جنگ خاور میانه شرکت کنند.
بنابراین ،بسیاری از مردان محروم از آسیای مرکزی بهزودی سر دوراهی دو
انتخاب قرار خواهند گرفت :یا اینکه پول ناچیز کارگری در روسیه را انتخاب
کنند ،یا با دستمزد باال مبارزه برای ایدهی عالی [در صف داعش] را انتخاب
نمایند.



بسم اهلل محبت

 تقویت ظرفیتهای علمی و تخصصیکارمندان وزارت اقتصاد و تثبیت جایگاه قوی
ریاستهای اقتصاد والیات به عنوان یگانه ادارهی
پالنگذاری و نظارت از تطبیق مؤثر فعالیتهای
اقتصادی در والیات؛
 ارائهی گزارش ششماهه از چگونگی تطبیقپروژههای انکشافی وزارتخانههای متعدد و
هماهنگی الزم امور اقتصادی آنها با وزارت
اقتصاد؛
 ارائهی گزارش ششماهه از عواید داخلیکشور ،رشد اقتصادی ،درآمد سرانه و تورم در بازار؛
 باز گرداندن ادارههای وزارت اقتصاد که در ایناواخر به خاطر بعضی از تصامیم به وزارتخانههای
دیگری مدغم شدهاند؛
سردار محمد رحمان اوغلی ،نامزد وزارت اقتصاد
میگوید ،توسعهی اقتصادی باید عادالنه باشد و عدالت
در توزیع منابع مالی و درآمدهای ملی در نظر گرفته
شود .درست است که در قانون اساسی بر توسعهی
متوازن تأکید شده است؛ اما اگر تنها بر توسعهی
متوازن تکیه کنیم ،والیتهایی که در طول این
سالها محروم بودهاند ،همچنان محروم باقی میمانند.
زیرا هستند والیتهایی که در  13سال گذشته ،بخش
بزرگی از بودجهی توسعهای حکومت در آن والیتها
به مصرف رسیده است و در مقابل ،تعدادی از والیتها
سهم ناچیزی از بودجهی توسعهای داشتهاند.
آقای اوغلی گفت ،وزارت اقتصاد یکی از وزارتهای
کلیدی و بانی طرحها و برنامههای اقتصادی دولت
است .بنابراین ،در طرحهای این وزارت باید عدالت
اجتماعی در نظر گرفته شود تا کشور راه رشد و ترقی
و توسعه را بپیماید .وی افزود ،وزارت اقتصاد هم در
زمینهی تهیه و ترتیب برنامهها و استراتژی اقتصادی
دولت فعالیت دارد و هم نظارت از تطبیق فعالیتهای
اقتصادی؛ به این دلیل ،این وزارت مسئول همهی
برنامهریزیهای اقتصادی در کشور است.
نامزد این وزارت گفت :افغانستان کشوری فقیر،
ستمدیده و زجرکشیده است ،که مردم آن سالها جنگ،
رنج و مهاجرت را دیدهاند و اکنون به کار و زحمت
کارکنان ،مقامها و دولتمردان متخصص و متعهد و
مدیران و برنامهریزانی نیاز دارد که دردهای مردم را
چشیده باشند ،متعهد به منافع ملی باشند و تالش کنند
کهفقر ،تبعیض و جنگ را از کشور ریشهکن کنند .وی
اقتصادی وزارت اقتصاد باید
افزود ،در برنامهریزیهای
ِ
منافع ملی ،ارزشهای حقوق بشری ،آرمانهای مردم
افغانستان ،اصول و قواعد اقتصادی در نظر گرفته شوند
و این برنامهها راهی باشد برای رهایی مردم افغانستان
از فقر و رنج.
در کنار اینها ،رحمان اوغلی نقش نظارتی وزارت
اقتصاد را بر پروژههای توسعهای در مرکز و والیتهای
کشور مهم میداند و میگوید که پروژههای توسعهای
در والیتها باید نخست جوابگوی نیازهای مردم
باشند و در کنار آن ،اشتغالزا باشند .او گفت که
پروژههای عقیمی که هیچگونه اشتغالزایی ندارند،
اهمیت چندانی برای مردم ندارند ،به نیازهای مردم
جواب نمیدهند ،فقر را کاهش نمیدهند و نمیتوانند
تأثیر بهسزایی در توسعهی کشور داشته باشند.
نامزدوزیر وزارت اقتصاد میگوید ،این وزارت باید از
هرگونه سوء استفاده از پولها و سرمایهی ملی مردم
افغانستان جلوگیری کند و به هیچکسی اجازه ندهد
حق مردم را تلف نماید .وی افزود ،اگر از مجلس
نمایندگان رای اعتماد کسب کند ،با اراده و قاطعیت،

برنامههای کارا و مؤثری را برای رشد و توسعهی
عادالنه و متوازن کشور طرح و اجرا میکند.
رحمان اوغلی برنامههای کاریاش را در وزارت
اقتصاد ،اینگونه خالصه میکند:
 طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی توسعهیاقتصادی دولت بر مبنای اقتصاد بازار و نظارت و
کنترول جدی از جریان تطبیق فعالیتهای اقتصادی
در سطح کشور؛
 تنظیم و انسجام فعالیتهای انکشاف اقتصادی،اجتماعی ،بازسازی و احیای مجدد در سطح کشور؛
 توحید و ترتیب برنامههای رشد و انکشاف متوازنکلیه عرصههای اقتصاد ملی در مرکز و والیات با در
نظرداشت ضرورت مردم ،اشتغالزایی ،قابلیت دوام
پروژهها ،سرعت تطبیق و کیفیت آنها؛
  برسی و کنترول از کمیت و کیفیت پروژههایتطبیق شده توسط وزارتخانههای مختلف ،شناسایی
پروژههای نیمکاره و عوامل بازدارنده در آن و
اولویتبخشی به پروژههای زیربنایی و اشتغالزا برای
آینده و تعقیب و نظارت جدی از نحوهی تطبیق آنها
از آغاز تا انجام کار؛
 ایجاد مرکز معلوماتی واحد اقتصادی کشور؛ ایجاد مرکز تحقیقات استراتژیک اقتصادی واجتماعی در سطح کشور که تحقیقات علمی و متکی
به شواهد را منظما انجام دهد و از ظرفیت متخصصان
اقتصادی و برنامهریزی کشور جهت تثبیت ضرورت
مردم و رسیدگی به آن ،از طریق میتود و روشهای
معقول و مدرن اقتصادی استفاده کند و مشورههای
تخنیکی و مسلکی اقتصادی را برای وزارت اقتصاد
و کمیتهی اقتصادی کابینهی دولت وحدت ملی ارائه
نماید؛
 ایجاد فضای مساعد کار برای سازمانهایغیردولتی غیرانتفاعی (انجوها) با در نظرداشت
مصوبات کنفرانس توکیو جهت تقویت ظرفیت اداری

و مسلکی افغانها و جلب کمکهای بینالمللی به
منظور رشد و توسعهی اقتصادی کشور با بررسیها و
نظارت دوامدار از عملکرد آنها در مطابقت با قوانین
نافذهی کشور؛
 هماهنگی و انسجام کمکهای اقتصادیکشورهای منطقه ،اسالمی و جهان به منظور استفادهی
بهتر و مؤثر در جهت رشد و توسعهی اقتصادی کشور؛
 نظارت و کنترول جدی از فعالیتهای ادارهیخدمات بازسازی و انکشافی افغانستان ( )ARDSو
مبارزه با فساد ادعاشده در این اداره؛
 تقویت ظرفیتهای علمی و تخصصی کارمندانوزارت اقتصاد و تثبیت جایگاه قوی ریاستهای اقتصاد
والیات به عنوان یگانه ادارهی پالنگذاری و نظارت از
تطبیق مؤثر فعالیتهای اقتصادی در والیات؛
 ارائهی گزارش ششماهه از چگونگی تطبیقپروژههای انکشافی وزارتخانههای متعدد و هماهنگی
الزم امور اقتصادی آنها با وزارت اقتصاد؛
 ارائهی گزارش ششماهه از عواید داخلی کشور،رشد اقتصادی ،درآمد سرانه و تورم در بازار؛
 باز گرداندن ادارههای وزارت اقتصاد که در ایناواخر به خاطر بعضی از تصامیم به وزارتخانههای
دیگری مدغم شدهاند؛
 تالش برای احیای مجدد تصدیهای دولتیو توقف خصوصیسازی بیرویهی آنها و آوردن
اصالحات در مدیریت آنها؛
 مبارزهی جدی با فساد در همهی سطوح؛ مسئولیتپذیری و پاسخگویی به مقامهایعالیهی دولت ،از جمله پارلمان افغانستان و به صورت
غیرمستقیم ،به همهی اتباع و شهروندان افغانستان؛
 توجه به ارتقای ظرفیت سرمایهی بشری در رشدو توسعهی اقتصادی کشور ،استفاده از نیروی جوان و
تحصیلکرده ،بهویژه زنان ،و توجه جدی به مصئونیت
کاری برای زنان.

رحمان اوغلی نقش نظارتی وزارت اقتصاد را بر پروژههای توسعهای در مرکز و
والیتهای کشور مهم میداند و میگوید که پروژههای توسعهای در والیتها
باید نخست جوابگوی نیازهای مردم باشند و در کنار آن ،اشتغالزا باشند .او
گفت که پروژههای عقیمی که هیچگونه اشتغالزایی ندارند ،اهمیت چندانی
برای مردم ندارند ،به نیازهای مردم جواب نمیدهند ،فقر را کاهش نمیدهند و
نمیتوانند تأثیر بهسزایی در توسعهی کشور داشته باشند.
نامزدوزیر وزارت اقتصاد میگوید ،این وزارتباید از هرگونه سوء استفاده از
پولها و سرمایهی ملی مردم افغانستان جلوگیری کند و به هیچکسی اجازه
ندهد حق مردم را تلف نماید .وی افزود ،اگر از مجلس نمایندگان رای اعتماد
کسب کند ،با اراده و قاطعیت ،برنامههای کارا و مؤثری را برای رشد و توسعهی
عادالنه و متوازن کشور طرح و اجرا میکند.
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با تمام شدن کمکهای بینالمللی و توقف رشد،

افغانستانبابحراناقتصادیمواجهاست
منبع:فوکسنیوز
برگردان:جوادزاولستانی

پس از پایان یافتن جنگ  13سالهی بینالمللی علیه طالبان در افغانستان و کاهش فعالیتهای سازمانهای
ک دههی گذشته ،به این کشور پول سرازیر میکرد ،اقتصاد
کمککنندهی بینالمللی که در بیشتر از ی 
شکنندهی افغانستان در حدود یک سوم ارزشش را در سال گذشته از دست داده است.
غنی در اواسط ماه سپتامبر سال  2014و با تداوم شورش طالبان ،قدرت را به دست گرفت و یک اقتصاد
در حال احتضار ،ادارهی خسته از فساد گسترده و بیکاری در حال افزایش را از حکومت قبلی به ارث برد.
اما تحلیلگران مسایل اقتصادی و مقامهای دولتی در این مورد همنظراند که سپردن مسئولیتهای امنیتی
به نیروهای امنیتی افغانستان که در پایان ماه گذشته تکمیل شد ،مشکالت را مضاعف ساختهاست .اما در
بخشهای کلیدی هنوز سرمایهگذاری نشده و از نبود منابع مالی رنج میبرند.
رشد اقتصادی که در سال  2012چهارده درصد بود ،بانک جهانی پیشبینی کردهاست که در سال جاری،
رشد اقتصادی به  1.4درصد سقوط خواهد کرد .در نظرسنجیهای که در ماههای اخیر انجام شده است،
نشان میدهد که نگرانیها از اوضاع اقتصادی بیشتر از نگرانیهای امنیتی شده است.
تجاران گفتند که با ادامهی گریز پول از کشور ،بانک مرکزی ملیونها دالر را در هفته مصرف میکند تا از
سقوط ارزش افغانی جلوگیری کند و این نشاندهندهی بیاطمینانی عمومی نسبت به توانایی دولت برای
آوردن اصالحات ،جهش به سوی رشد اقتصادی ،تأمین امنیت و از بین بردن فساد است.
بازرگانانی که در سرای شهزادهی کار میکنند معامالت شان را به دالر ،روبل ،یورو ،ریال ،روپیهی پاکستانی
و درهم انجام میدهند و نگران فرار سرمایه از کشور هستند.
محمد خان باز ،مدیر سرای شهزاده ،گفت« :دستکم دو بار در هفته ،بانک مرکزی  40ملیون دالر را در
بدل  50ملیون دالر میفروشد تا از واحد پولی کشور پشتیبانی کند .اگر دولت در تأمین امنیت توجه نکند
و برای سرمایهگذاران ،فرصتهای سرمایهگذاری فراهم نکند ،ترس من این است که وضعیت اقتصادی
مردم عادی از بد ،بدتر شود».
اخیرا رییس جمهور غنی به پارلمان گفت که واردات افغانستان چندین برابر صادراتش است و این وابستگی
افغانستان به حمایت مالی شریکان بینالمللیاش را بیشتر کرده است .این در حالیست که افغانستان
ساالنه بلیونها دالر را برای تأمین مصارف ارتش و پولیس مصرف میکند و تمام این پولها از سوی

«دستکم دو بار در هفته ،بانک مرکزی  40ملیون دالر را در بدل 50
ملیون دالر میفروشد تا از واحد پولی کشور پشتیبانی کند .اگر دولت
در تأمین امنیت توجه نکند و برای سرمایهگذاران ،فرصتهای
سرمایهگذاری فراهم نکند ،ترس من این است که وضعیت
اقتصادی مردم عادی از بد ،بدتر شود».

جامعهی بینالمللی پرداخته میشود.
مقامهای دولت افغانستان ازچهار سال بدینسو ،آگاه بودند که نظامیان ایاالت متحده که از سال  2001تا
 2014بیشتر از یک تریلیون دالر را مصرف کردند ،با پایان  2014اکثر پایگاههای شان را خواهند بست و
نیروهای رزمی شان این کشور را ترک خواهند کرد .در حدود یک سوم نفوس افغانستان ،به قدر کافی در
نزدیکی یک پایگاه نظامی ناتو/ایاالت متحده قرار داشتند که از حضور آنان در نزدیکی شان سود ببرند.
در اوج مصارف نبرد ،ایاالت متحده بیشتر از  100بلیون دالر را برای توسعهی این کشور مصرف کرد.
بخش ساختمانی یگانه صنعتی بود که بدون ارتباط با پروژههای کمکی برای شهروندان این کشور کار
فراهم میکرد .اما کار در این بخش نیز متوقف شده و ساختمانها در کابل و سایر شهرها نیمهتمام رها
شدهاند .کرایهی ساختمان در کابل که زمانی یکی از گرانترین جاهای دنیا بود ،پایین آمده است.
حامد سهاک 38 ،ساله ،که قبال انجینیر ساختمانی بود میگوید که او یک سال قبل متوجه رکود این
بخش شده بود.
او گفت« :با آنکه نصف پروژهها نیمهتمام ماندهاند ،پولها تما م شده و همهی کارها بستهشدهاند و این
یعنی نه تنها دفترها بلکه بیمارستانها ،معاینهخانهها ،مکتبها و سرکها در سراسر کشور در چنین حالتی
رها شده است».
کارشناسان میگویند که وابستگی افغانستان به منابع پولی بینالمللی برای توسعه و انکشاف در دههی
پس از سرنگونی طالبان ،سبب به میان آمدن فساد گسترده شد .سرازیرشدن این پولها ،جلو رشد صنعتی
را گرفت .ملل متحد میگوید که از فروش مواد مخدر در افغانستان ساالنه  3بلیون دالر به دست میآید که
دستههای قاچاقبران را ثروتمندتر میسازد و شورشیان مخالف دولت را تمویل میکند .تا هنوز ،بیشترین
پول در افغانستان از طریق فروش مواد مخدر به دست میآید.
بر خالف آن اما ،وزارت مالیه گفته است که درآمد حکومت در سال  2 ،2014بلیون دالر بوده است .این

تجاران گفتند که با ادامهی گریز پول از کشور ،بانک مرکزی
ملیونها دالر را در هفته مصرف میکند تا از سقوط ارزش افغانی
جلوگیری کند و این نشاندهندهی بیاطمینانی عمومی نسبت
به توانایی دولت برای آوردن اصالحات ،جهش به سوی رشد
اقتصادی ،تأمین امنیت و از بین بردن فساد است.

رقم  25درصد کمتر از رقمی ست که در ابتدا پیشبینی شده بود .عبدالقدیر جیالنی ،سخنگوی این
وزارت ،پایینتر بودن درآمد از آنچه قبال پیش بینی شده بود را به «روند زمانگیر انتخابات ،کاهش
عمومی در سرمایهگذاری ،تجارت و کار در سراسر کشور ،تأثیر منفی پایان یافتن مأموریت رزمی
نیروهای بینالمللی و نگرانیها در رابطه به توانایی نیروهای امنیتی افغانستان در مقابله با شورشیان»
مرتبط دانست.
نیروهای امنیتی افغانستان ،رهبری جنگ علیه شورشیان را از اواسط سال  2014به عهده گرفتند .از
 31ماه دسمبر  2014بدینسو ،عمدتا آنان به تنهایی رزمیدهاند .یک نیروی حمایتی  13500نفری که
اکثر آنان را سربازان امریکایی تشکیل میدهند ،تا پایان امسال در کشور باقی خواهند ماند.
وفی اهلل افتخار ،رییس ادارهی حمایت از سرمایهگذاری افغانستان ( ،)AISAگفت که سرمایهگذاران
و کارآفرینان منتظر دیدن عالیم مثبت از سوی حکومت افغانستان اند و به این دلیل کار و
سرمایهگذاری شان را با تأخیر آغاز خواهند کرد .او گفت که آنان منتظر اند که حکومت از فساد
جلوگیری کند و مقررات دستوپاگیر اداری را از بین ببرد.
او گفت«:سرمایهگذاران اکثر فعالیتهای شان را توقف دادهاند یا حجم معامالت شان را کاهش
دادهاند که تأثیر جدی بر اقتصاد کشور داشته و سبب افزایش بیکاری شده است .اکثر شرکتهای
که با ناتو قرارداد داشتند ،کار شان خیلی کم شده و کارخانهها تولیدات شان را کاهش دادهاند .به
این دلیل ،به صورت کل ،ما فکر میکنیم که سرمایهگذاری در مقایسه با سال پیش 30،تا  35درصد
پایین آمده است».
او افزود که بیشتر به دلیل بیثباتی سیاسی پیش و پس از انتخابات که در طول سال  2014ادامه
یافت و تا اینکه غنی و عبداهلل قادر تشکیل یک حکومت وحدت ملی گردیدند ،سرمایهگذاری خارجی
عمال به صفر رسید.
جیالنی گفت که اعالن نامزدان کابینه ،چهار ماه پس از آنکه غنی ادارهی کشور را به عهده گرفت،
اطمینان به آیندهی کشور اندکی افزایش یافته است .او اکنون میگوید که درآمد افغانستان در ،2015
 2.17بلیون دالر هدف قرار داده شده است که از «گمرکها ،معدنها ،مراسالت و مخابرات ،توزیع
پاسپورت ،کارتهای هویت ،ثبت وسایط نقلیه و دیگر خدمات و کاالها» به دست خواهد آمد.
گ بنای اقتصادی برای توسعهی افغانستان در آینده ،جار زده
معدن که از گذشتهی دور به حیث سن 
شده است ،نیاز به جذب سرمایهگذاریهای بزرگ خارجی دارد .اما شرکتهای جهانی در بخش
معادن به دلیل ادامهی خشونتها و نبود زیربناها تا هنوز به سرمایهگذاری در این کشور قناعت
داده نشدهاند .بر اساس گزارش دیدبان شفافیت افغانستان ،در عین زمان ،گروههای تبهکار معادن را
غارت و چپاول میکنند و مواد معدنی را خیلی پایینتر از قیمت جهانی آن ،به کشورهای همسایه
میفروشند و جلو دولت را برای استفاده از سود ذخایر معدنی و پتروشیمی که  3تریلیون دالر تخمین
زده شده است ،میگیرند.

یادداشتهایسخیدادهاتف

وزیرشدننیست،

قیامتاست

دل آدم واقعا به حال کسانی که میخواهند در افغانستان
وزیر شوند ،میسوزد .حتما میگویید بمیرد این دل تو که
برای پابرهنهگان و بینوایان نمیسوزد؛ اما برای وزیر
میسوزد .منطق این دلسوزی را عرض میکنم:
ببینید (اگر ندیدید هم خیر است) ،اوال گفتهاند که بینوایان
را خدا رزق هوایی میدهد .البته «رزق هوایی» دو معنا
دارد :یکی اینکه رزقشان از جنس هوا است که عبارت
میباشد از اکسیجن .دیگری اینکه اگر وضعشان خیلی
خراب شود ،امکان دارد ناتو یا امریکا یا سازمان ملل
بستههای غذایی را از هوا بیندازند و آدم مؤمن ناگزیر
است این را به خداوند متعال نسبت بدهد .ثانیا ،بینوایان
به هرحال بینوایند و در افغانستان تعدادشان هم کم
نیست که معاونهای رییس جمهور از جیب خود برایشان
مصرف کنند ،یا در روزهای عید و برات یکی از بزرگان
مملکتی با کفشهای خود سر فرششان بنشیند و بعد از
جیب خود چند هزار افغانی بکشد بدهد.
حاال که نمیتوان غم بینوایان را خورد ،چهطور است کمی
قلبهای خود را سعه بزنیم و فراخ کنیم و حداقل کام
کسانی را که بخت وزیر شدن دارند ،تلخ نکنیم .اما این
کار را هم نمیکنیم .یک نگاه به سایر ممالک بیندازید.
یک آدم خوشفلک ،چون هر آدم فلک دارد ،میخواهد
وزیر شود و وزیر میشود .حد اکثر ،رییس جمهور یا
صدراعظم او را به مجلس معرفی میکند و مجلس هم
او را میپذیرد .در افغانستان ،چه چالشهایی که بر سر راه
نامزدهای بیچاره سبز نمیشوند .بدبخت نامزد وزارت شده
و ناگهان از او میپرسند ،تو افغانی یا امریکایی یا روسی
یا هالندی یا سودانی؟ آن وقت یادش میآید که باید برود
و تذکرهی افغانی بگیرد؛ چون متوجه میشود که کشوری
که در آن قرار است وزیر شود ،افغانستان است .همین
خودش مثل افتادن از فراز ابرهاست .آن دخت امیدوار
افغان را ندیدید که مردم به سن و سالش چسپیدهاند؟
فرض کنید اسم کسی «حافظه پاکستان» باشد؛ نفر با
همان نام وطنپرستانهی خود وزیر میشود .در ملک من
و شما اسم آدم حتا اگر «خاطره افغان» هم باشد ،کسی
برای آدم پالک پاک نمیکند .از ما نمیشود.
هنوز اول راه است .فردا دیدی که از همین بیچاره
نامزدها سند تحصیل خواستند .البته در این زمینهی
خاص من خوشحالم .چرا که آن نامزدی که عبا و قبا
دارد و تخصصش چند هفتهای است آوردن صلح به کشور
شده و ریشهکن کردن روابط زهرآگین با جهان و اختراع
دستگاههای ترمودینامیک برای حفظ هویت ،دوست من
است و در این زمینه مشکلی ندارد .ایشان سی و سه سال
پیش در رشتهی «توابع فقهشناختیک گروش به دین مبین
با محوریت معاد» فوق لیسانس خود را گرفته.
دل شما نسوخت؟

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
Malek Sitez

برنامههای حکومتی چهگونه شکل میگیرند؟
رژیم سیاسی از پنج مولفهی مهم تشکیل میشود که
نهادهای اجرایی (کابینه) باید بر مبنای آن برنامه ارائه
دهند:
اصول (باورها و آرمانهایی که دولت بر آن استوار است) ،هنجارها (استاندردهای رفتار
که بر اساس حقوق و تکالیف تعریف شده است) ،قواعد (تجویزها و برنامههای مشخص
برای اعمال) ،رویهها و پالیسیها (عملکردهای غالب برای اتخاذ تصمیمهای جمعی
«بینالحکومتی») و منابع (تنظیم ظرفیتهای کادری و مادی برای تأمین چهار مولفهی
باالیی).
به نظر من ،هر وزیری که در شورای ملی برنامههایش را برون از حیطهی این پنج مولفه
طرح مینماید ،جز کلیگویی اضمحاللکننده ،چیزی دیگر نمیتواند باشد.


Sahra Mosawi

امروز در یکی از شرمآورترین محکمههای دنیا حضور
داشتم .قاضی از دختر جوانی که مورد تجاوز جنسی
قرار گرفته بود ،پرسید :وقتی سرت تجاوز شد ،چرا
بعدش خودکشی نکردی؟ دختر فقط نگاهش کرد؛ اما
وکیلش که یک زن بود ،به عالمت تأیید حرف قاضی سرش را تکان داد .قاضی
همان سوال را دوباره از مادر دختر به گونهی دیگری پرسید .مادر گلویش پر از
بغض شده بود .از درد جیغ زد و گریه کرد .نگهبان زن را صدا کردند تا صدای
گریهی مادر نظم دادگاه را به هم نزند .مرد متهم همچنان عربده میکشید .به زن
گفتند ،ساکت شو! بیحیا تو اگر شرم داشتی ،ای گپ را قبول نمیکردی و در جا
خوده میکشتی .حاال هم بهتر است مصالحه کنی.
آن خانم وکیل خاموش برای دفتر حقوقیای کار میکند که اتفاقا خانم رییس
آن دفتر همین چند وقت پیش در دور سفرهای مارکوپولویی به حیث نمایندهی
جامعهی مدنی به کنفرانس لندن رفته بود و عکسهای یادگاری زیادی گرفته بود
و ظاهرا تنها سخنران از میان زنان بود .اتفاقا بعد از دادگاه با قرار قبلی به دیدنش
رفتم که ببینم چقدر هنوز از شعارهای لندنی یادش مانده و چه کار میتوانیم انجام
دهیم برای دخترک متضرر .ایشان مرا با بیادبی تمام از دفترش بیرون کرد و
حاصر نشد با من مصاحبه کند.
مرد متهم چشمان درشت سیاه و ریش بلندی داشت که تمام روز در گوش من
عربده کشید و نمیدانم تا چند روز دیگر همچنان عربده خواهد کشید؛ اما چهرهاش
از آن فعال مدنی و وکیل خاموش زشتتر نمینمود.


Abdullah Watandar

من هزارهی سنیام ،راه بیابان کجا است؟
()2
یاداشت من در مورد همبستگی هزارههای شیعه و
سنی ،تعدادی از دوستان را ناراحت کرد .من خیلی
وقتها میخواستم یادداشتی در این مورد بنویسم؛ اما دل بیدل بودم .به هر
حال ،من سالهاست در مورد هویت هزارهها کنجاو بودها م و در این مورد
چیزهای بسیاری خواندهام ،پای صحبتهای آدمهای زیادی نشستهام ،با
هزارههای سنی و اسماعیلی دوستی کردهام/میکنم و تالش کردهام/میکنم
تا حرف و نگاهشان را بهتر بفهمم.
تا این دم اما متأسفانه به این نتیجه رسیدهام که همگرایی هزارههای سنی،
اسماعیلی و دوازده امامی الاقل برای فعال ،از حد دوستی و رفاقت شخصی
نمیتواند فراتر برو د و همان هم تا حد زیادی محدود به دنیای تیپ خاصی از
تحصیلکردگان است.
خوشبینی زیباست ،مخصوصا در این مورد؛ اما نگاه ما به مسایل نباید تنها
احساس ما را ارضا کند و به غرور ما پاسخ بدهد .کاش هویت و روابط هویتی
تا این حد ساده میبود .با تمام ستمهایی که بر هزارهها رفتهاند ،ما میتوانیم
مطمئن باشیم که اگر هزارهها میتوانستهاند در هلمند و قندوز با هویت هزارگی
خود زندگی کنند ،در پنجشیر و شیخعلی هم میتوانستهاند و با زحمت و رنج
بسیار کمتر هم میتوانستهاند.
اینطور هم نیست که هزارههای سنی فقط از جبر روزگار ،تا این دم تاجیک
و ...بودهاند .روابط بسیار پیچید ه و عوامل بسیار درهم تنیده ،دست به دست هم
داده ،شرایط را به گونهای ایجاد کرده که هزارههای سنی ،هویت غیرهزارگی
را برمیگزیدهاند .بخش مهمی از این عوامل و شرایط ،ریشه در روابط تلخ
میانهزارگی داشته است.
همین که ما تالش میکنیم تمام مسایلمان را در تقابل با دیگران بررسی و
تفسیر کنیم ،فهم مسایل را بسیار دشوارتر میکند .ما خیلی بیشتر از آنکه فکر
میکنیم ،گرفتار شرایط و سازوکار پیدا و پنهانی هستیم که جهان ما را شکل
میدهند ،بهشمول جهان خودی-درونیمان را .چگونگی احساس تودهی مردم
نسبت به هویت مذهبی و قومیشان ،آنقدرها هم که ما فکر میکنیم ،در گرو
تصمیمگیریهای آگاهانه نیست ،مخصوصا در جامعهی افغانی.
متأسفانه نگاه ما به مسایل خودمان هم بسیار سطحی و شعاری است .مثال اگر
آدم بخواهد در بارهی هویت مذهبی کل پدیدهای بهنام هزاره (سنی ،دوازده
امامی و اسماعیلی) مسایل را کمی عمیقتر بفهمد ،تنها منابع معتبر و قابل
اعتباری که موجود اند ،منابع خارجی اند .از خود ما هیچ چیز معتبری جز شعار و
حریفطلبی بیباکانه ،در دسترس نیست .تنها کشف علمی ما در این مورد این
است که ما اول شیعه بودهایم!
به هر صورت ،آرزوی من نمیتواند چیزی جز همبستگی و حیات جمعی
مدارامحور مردمم باشد؛ اما به نظرم ،قبل از خریدن فیل ،ما نیاز داریم خانهای
درخور فیل بنا کنیم.

دوازده اصل مغزی برای موفقیت

ورزش
قانون اول :ورزش کردن قدرت مغز را افزایش
م یدهد.
مغز شما ب رای راه رفتن ساخته شده است 15 :کیلومتر
پیادهروی در روز! اگر م یخواهید توانایی پردازش
مغزتان را باال ببرید ،حرکت کنید .ورزش کردن باعث
م یشود خون بی شتری به مغز برسد و به همین
دلیل ،گلوکوز که منبع انرژی است ،بی شتر در اختیار
آن قرار م یگیرد .اکسیجن اضافی در دسترس هم
صرف جمعآوری الکترونهای مضر باق یمانده در اثر
مصرف گلوکوز م یشود .در ضمن ،ورزش کردن باعث
تحرک پروتی نهایی م یشود که اتصال نیورونها به
یکدیگر را تضمین م یکند .انجام ورزشهای هوازی
حتا دو بار در هفته ریسک ابتال به زوال عقل را تا
نصف کاهش م یدهد.
توجه
قانون دوم :انسانها به امور حوصلهبر توجه
نم یکنند.
توجه مغز مثل نورافکنی است که در یک لحظه
م یتواند فقط روی یک نقطه انداخته شود .مغز
چندکاره نیست .توجه به جزئیات یک رویداد باعث
م یشود درک معنای انتزاعی نهفته در آن بهتر انجام
شود و هیجان یادگیری را تسهیل کند .مخاطب شما
ممکن است بعد از ده دقیقه عالقهاش را به موضوع
از دست بدهد؛ اما چنانچه در بحث خود رویدادهای
جالبی را مطرح کنید ،یا به هر شکلی هیجان ایجاد
کنید ،م یتوانید او را درگیر نگهدارید.
سی مکشی مغزی
قانون سوم :مغزهای مختلف سی مکش یهای
مختلف دارند.
آنچه در طول زندگی انجام م یدهیم یا م یآموزیم،
مغز را از نظر فیزیکی تغییر م یدهد و به اصطالح
آن را دوباره سیمکشی م یکند .می زان رشدیافتگی
بخشهای مختلف مغز در افراد متفاوت است .هیچ
دو مغز انسانی را پیدا نم یکنید که اطالعات را به
شیوهی مشابه دریافت کنند یا آنها را در مکان
مشابهی قرار دهند .ما م یتوانیم به شکلهای
مختلف باهوش باشیم .بسیاری از این انواع هوش
با آزمونهای استاندارد ضریب هوشی یا  IQقابل
اندازهگیری نیستند.
حافظهی کوتاهمدت
قانون چهارم :تکرار کن تا به یاد بسپاری.
مغز سامانههای حافظهای مختلفی دارد .یکی از آنها
طی چهار مرحله دادهها را انبار م یکند :رمزگذاری،
ذخیرهسازی ،بازپ سگیری و فراموشی! هنگام دریافت
اطالعات ،مغز بالفاصله آنها را دو تکه م یکند و
هرکدام را ب رای ذخیره به مناطق مختلف قشر مغز
م یرساند .تمام اتفاقاتی که پی شبین یکنندهی
آموختن چیزی هستند ،در همان چند لحظهی اول
به خاطر سپرده م یشوند .هرچقدر شیوهی رمزگذاری
دادههای جدید استادانهتر باشد ،حافظهی تشکیل
شده از آنها نیرومندتر خواهد بود.
اگر هنگام تالش ب رای یادآوری یک موضوع ،محیطی
را که ب رای بار اول در آن با این اطالعات مواجه شدید،
در ذهن خود بازسازی کنید ،شانس شما ب رای موفقیت
بی شتر م یشود.
حافظهی بلندمدت
قانون پنجم :به یاد بسپار ،تکرار کنی.
بی شتر خاط رات در همان دقیقههای اولیه پاک
م یشوند؛ اما آن دسته از آنها که این دورهی حساس
را تاب م یآورند ،م یتوانند با گذشت زمان نیرومندتر
شوند .حافظهی بلندمدت اگر در ارتباطی دوسویه
میان هیپوکامپ قطع شود ،حافظه در قشر مغز
تثبیت م یشود که سالها باقی م یماند .مغز تنها
دیدی تقریبی از واقعیت به دست م یدهد؛ چرا که
دانش تازه را با اطالعات از قبل اندوخته شده مخلوط
کرده و هردو را با هم در یک محل نگهداری م یکند.
تنها شیوهای که امکان استناد به حافظهی بلندمدت
را افزایش م یدهد ،مواجههی تدریجی با دادههای
جدید و سپس تکرار آنها در طول زمان است.
بقا
قانون ششم :مغز انسان در روندی طوالنی
به شکل امروزی آن رسیده است.
مغز انسان و بقی هی جانوران ب رای بقا سازگار شده
است .هر گونه ،مغزی متناسب با نیازهای خود دارد.
خزندهای که تمام زندگی خود را در سوراخ یک سنگ
سپری م یکند ،تنها به مغزی ب رای رفع احتیاجات
ساده ،از قبیل رفتن به گرمی آفتاب یا خنکای سایه
و پیدا کردن یک جفت احتیاج دارد .چنین موجودی

هیچ نیازی به مغزی که توانایی تحلیل ساختارهای
سه بعدی داشته باشد ،ندارد.
مغز پرندهها ب رای درک سه بعدی جهان تشکیل یافته
و بهتر از هر خلبانی م یتوانند با دیدن حشرهها و
پرندههای دیگر و شاخههای درختان ،مسیر حرکت و
سرعت خود را ب رای شکار یا اجتناب از شکارچی و
برخورد با مانع تنظیم کنند؛ اما مغز انسان بی شترین
کارایی خود را مدیون نظام اجتماعی انسانی است.
بسیاری از توانای یهای منحصر به فرد انسانی ب رای
زیستن در اجتماعی بزرگ با آشنایان ،دوستان ،دشمنان
فراوان و درک رفتار و حرکات ایشان تشکیل یافته
است.
خواب
قانون هفتم :اگر خوب بخوابی ،خوب هم
فکر م یکنی
مغز به طور دایم در وضعیت تنش بین سلولها و مواد
شیمیایی که م یخواهند ما را بخوابانند و سلولها و
مواد شیمیایی که م یخواهند ما را بیدار نگهدارند،
قرار دارد .هنگام خواب نیورونها فعالیت ریتمیک
نیرومندی نشان م یدهند که م یتواند ناشی از
فعالیت مغز ب رای مرور آنچه باشد که در طول آن روز
با آن مواجه شدهایم .می زان نیاز به خواب و ساعتهای
ترجیحی خوابیدن در افراد مختلف متفاوت است .اما
کشش بیولوژیکی ب رای خواب بعدازظهر ،واقعیتی
جهانگیر است .کمبود خواب به توجه ،کارکردهای
اجرایی ،حافظهی فعال ،خلق ،قدرت استدالل و حتا
چابکی حرکتی لطمه م یزند.
استرس
قانون هشتم :مغز تحت فشار عصبی ،مثل
مغ ِز آسوده نم یآموزد.
سیستم دفاعی بدن شامل آدرنالین و کورتیزول به
منظور پاسخگویی به خط رات جدی ناگهانی؛ مثل
مواجهه با یک ببر ساخته شده است .فشار عصبی
یا استرس همیشگی مثل زندگی در خانهای همواره
متشنج سبب م یشود این سیستم به طور دایم در
فعالیت باشد ،آن را از تنظیم خارج کرده و وضعیت
خطرناکی ایجاد م یکند .در شرایط فشار عصبی
مزمن ،آدرنالین دیوارهی رگهای خونی را تخریب
م یکند؛ وضعیتی که ممکن است به حمله یا ایست
قلبی منجر شود.
کورتیزول هم سلولهای هیپوکامپ مغز را نابود
م یکند و در نتیجه توانایی یادگیری مغز فلج م یشود.
بدترین نوع فشار عصبی هنگامی است که با مشکلی
که هیچ کنترولی بر آن نداریم ،مواجه م یشویم و
احساس درماندگی م یکنیم .فشار عصبی هیجانی و
احساسی اثرات منفی عمدهای بر اجتماع م یگذارد و
آموزشپذیری کودکان در مکتب و بهرهوری کارمندان
در محیط شغلی را کاهش م یدهد.
یکپارچگی احساس
قانون نهم :چند حس را همزمان درگیر کنید.
حواس ما اطالعات را در دسترسمان قرار م یدهند.
پیامهای حسی تبدیل به پیامهای الکتریکی
م یشوند ،به مناطق مربوط به خود در مغز م یروند،
آنچه در بیرون اتفاق افتاده را در آنجا بازسازی م یکنند
و سرانجام در ترکیب با همدیگر ،یک ادراک کلی از
محیط خارجی به دست ما م یدهند .به نظر م یرسد
مغز ب رای تصمیمگیری در مورد شیوهی ترکیب
پیامهای مختلف ،از تجربههای گذشته استفاده
م یکند .بناب راین ،ادراک دو فرد از یک رویداد م یتواند
بنا بر تجربیاتشان متفاوت باشد.
ح سهای انسان ب رای همکاری با هم تکامل پیدا
کردهاند ،در نتیجه ،تحریک همزمان چند حس
یادگیری را تسهیل م یکند .بوها قدرت عجیبی در
زنده کردن خاط رات گذشته دارند؛ شاید به این دلیل

که پیامهای بویایی برخالف دیگر پیامهای حسی ،به
جای رفتن به تاالموس از آن عبور کرده و مستقیم به
مقصدهایشان م یروند که از جملهی آنها ،بادامهی
مغزی است که مدیر بخش هیجانات در مغز به شمار
م یرود.
بینایی
قانون دهم :بینایی مه مترین حس است
تقریبا نیمی از ذخایر انرژی مغز صرف مهمترین
حس ما ،بینایی م یشود .آنچه م یبینیم ،در واقع
تنها چیزی است که مغزمان م یگوید باید ببینیم و
صد درصد مطابق با واقعیت نیست .تجزیه و تحلیل
دادههای بصری مراحل زیادی دارد .ابتدا شبکی هی
چشم فوتونهای نور را مرتب م یکند و آنها را به
صورت جریان پیوستهای از اطالعات ،درست مانند
یک فیلم سینمایی ،به قشر بینایی مغز م یفرستد.
در گورتکس بینایی ،نواحی مختلف مغز اطالعات
مربوط به رنگ ،حرکت و ...را پردازش م یکنند .در
نهایت تمام این اطالعات با هم ترکیب م یشوند و
ما م یبینیم.
یادگیری که با استفاده از تصاویر صورت بگیرد ،به
مراتب مؤثرتر از یادگیریهایی است که از طریق
خواندن یا شنیدن کسب م یشود.
جنسیت
قانون یازدهم :مغز زنان و مردان با هم فرق
م یکند.
سهم مردان از کروموزم  Xیک عدد و سهم زنان از
آن دو عدد است .دومین کروموزوم  Xدر زنان نقش
پشتیبان دیگری را دارد و وجود آن در توانای یهای
ذهن یشان اثر بارزی م یگذارد؛ چرا که درصد باالیی از
ژنهای مسئول شکلگیری مغز با آن حمل م یشوند.
زنان به دلیل اینکه دو نوع کروموزم  Xفعال در
سلولهای خود دارند ،از نظر ژنتیکی پیچیدهتر
هستند .تمام کروموزمهای  Xمردان از مادر به آنها
رسیده است .کروموزوم  Yتنها کمتر از صد ژن با خود
حمل م یکند؛ صد ژن در ب رابر حدود  1500ژنی که
روی کروموزمهای  Xقرار دارند .مغز مردان و زنان
هم از نظر ساختاری و هم از نظر بیوشیمیایی با
هم متفاوت هستند .به عنوان مثال ،مردان بادامهی
بزرگتری دارند و در مغزشان سریعتر سروتونین
تولید م یکند .شیوهی پاسخگویی به استرس هم در
دو جنس متفاوت است .زنان در مواجهه با استرس
بادامهی نیمکرهی چپ را فعال کرده و در نتیجه
محتوای هیجانی بی شتری را به یاد م یآورند ،در
صورتی که مردان به دلیل فعال کردن بادامهی
نیمکرهی راست ،به اصل موضوع توجه م یکنند.
کاوش
قانون دوازدهم :انسان کاوشگ ر طبیعی و
نیرومند است
کودکان مدل زندهای از سبک یادگیری انسان هستند.
آنها دریافتکنندهی منفعل اطالعات نیستند ،بلکه
فعاالنه به محیط واکنش نشان م یدهند .آنها
مشاهده م یکنند ،بر اساس آن فرضیه م یسازند،
فرضی هیشان را امتحان م یکنند و پس به
نتیجهگیری م یرسند .این شیوهی برخورد علمی در
نتیجهی فعالیت بخشهای خاصی از مغز است.
قشر پیش پیشانی نیمکرهی راست در فرضی هها
به دنبال خطا م یگردد (آن ببر با دندانهای تیزش
خطرناک است) و ناحی های در مجاورت آن دستور
تغییر رفتار را صادر م یکند (فرار کن) .در مغز انسان
«نیورونهای آیینهای» وجود دارند که توانایی تقلید
کردن را ایجاد م یکنند و در سراسر مغز پ راکندهاند.
قسمتی از مغز ما همانند مغز کودکان انعطافپذیر
باقی م یماند تا بتوانیم نیورونهای جدید بسازیم و در
تمام طول زندگی چیزهای جدید بیاموزیم( .برترینها)
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پیکه ،بدهی میلیونی مالیاتی خود را نپذیرفت

جرارد پيکه بايد  2.45ميليون يورو به عنوان
ماليات بعالوه  9هزار يورو جريمه به خزانه
دولت اسپانيا واريز کند .پیکه این روزها بار
دیگر در قلب خط دفاعی بارسا م یدرخشد و
روزهای بد ابتدای فصل را به دست فراموشی
سپرده است .اما خارج از فوتبال ،او یک خبر
نه چندان خوشایند را روز دوشنبه دریافت

کرد.
الونگواردیا گزارش داد که پیکه باید 2.45
میلیون یورو به عنوان بدهی مالیاتی بپردازد.
این بدهی مربوط به سالهای -2008-2007
 2009و  2010م یشود .در این گزارش آمده
است که پیکه ،زیر بار پرداخت این مبلغ
نرفته و قصد دارد کار را به دادگاه بکشاند.



تمجید نیمار از خرید جدید ریال مادرید

يک ب رازيلي ديگر نيز روز دوشنبه به فوتبال
اسپانيا اضافه شد .لوکاس سيلوا ،هافبک 21
سالهی ب رازيلي ،با قراردادي تا سال  ،2020از
کروزيرو به ریال پيوست.
سیلوا دو فصل متوالی با کروزیرو قهرمان
ب رازیل شد و فصل گذشته به عنوان بهترین
هافبک لیگ ب رازیل برگزیده شد .نیمار ،فوق
ستاره ب رازیلی بارسلونا و کاپیتان تیم ملی

ب رازیل ،در حاشیه یک مراسم تبلیغاتی ،در
پاسخ به سوالی در مورد پیوستن سیلوا به
ریال گفت« :سیلوا را م یشناسم .او یک
بازیکن فوق العاده و با کیفیتی باالست که
آینده درخشانی دارد .ب رای او در ریال آرزوی
بهترینها را دارم .امیدوارم در همه بازیها
به استثنای ال کالسیکو ،ب رای تیم جدیدش
بدرخشد».



داوید لوییز،
جانشین احتمالی په په در ریال

په په ،مدافع پرتگالي ریال که از سال 2007
در اين باشگاه توپ مي زند  ،هنوز قراردادش
با ریال را تمديد نکرده و ماه آينده  32ساله
خواهد شد .عدم تمدید قرار داد په په و راموس
و نیز عالقهی باشگاه چلسی به جذب رافایل
واران ،از نگران یهای مدی ران ریال مادرید در
فاز دفاعی محسوب م یشوند.البته احتمال
تمدید قرارداد راموس باالست و واران نیز تا
سال  2020با ریال قرارداد دارد.

در این میان ،تنها ادامهی حضور په په در ریال
با ابهام روبهرو است .دیلی اکسپرس دیروز ادعا
کرد که مدی ران ریال در اندیشهی بررسی
شرایط جذب داوید لوییز در صورت هرگونه
عدم تمدید قرارداد از سوی په په هستند.
رقم فسخ قرارداد  50میلیون یورویی لوییز،
بزرگترین مشکل در راه به خدمت گرفتن
این مدافع ب رازیلی است که تابستان  2014از
چلسی به پی اس جی پیوست.



حملهی رییس بارسا
به فیفا و دفاع او از ریال مادرید

جوزپ ماريا بارتومئو ،رییس بارسلونا ،بار
ديگر به فيفا به خاطر محروم کردن اين
باشگاه از خريد بازيکن جديد در سال 2015
حمله کرد و به دفاع از ریال و ديگر تيمهاي
اسپانيايي در مقابل تحقيقات جديد فيفا
پرداخت .بارسلونا اولین باشگاهی از اسپانیا
بود که از سوی فیفا مورد تحقیق قرار گرفت
و به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به
جذب بازیکنان زیر سن قانونی ،از خرید
بازیکن در سال  2015محروم شد.روز دوشنبه
نیز منابع اسپانیایی گزارش دادند که فیفا در
حال تحقیق در این زمینه روی ریال مادرید
و دیگر تیمهای اسپانیایی است .این مسئله
از سوی فیفا نیز تأیید شد.
رییس باشگاه بارسلونا دیروز در مصاحبه با
" "Rac1در واکنش به این موضوع گفت:
«اینکه چرا روی باشگاه بارسلونا زودتر از
تیمهای دیگر تحقیق صورت گرفت ،بر ما
مشخص نیست و فیفا باید پاسخگوی این

مسئله باشد .هنوز نم یدانیم چه کسی از
ما شکایت کرد و فیفا نیز دوست ندارد نام
این شخص را فاش کند .مشکل از جانب
فیفاست ،نه بارسا.
بارسا در طول تاریخ ،همواره مظلوم واقع
شده و احکام غیرمنصفانهای ب رایش صادر
شده است .من دوست ندارم که ریال مادرید
و دیگر باشگاههای اسپانیایی ،از سوی فیفا و
به همان دلیلی که ما محکوم شدیم ،جریمه
شوند .این فیفاست که باید در قوانین
عجیب و غریبش تغیی راتی ایجاد کند .هر
باشگاهی ،سیاستهای ورزشی خاص خود
را دارد .بارسا به یک گونه و ریال به گونهای
دیگر عمل م یکند.به اعتقاد من ،این قضیه
باید به قضیه بارسا نامگذاری شود ،همانند
قانون بوسمان که فوتبال را متحول کرد.
تأکید م یکنم که ما م یتوانیم هر بازیکنی
که م یخواهیم جذب کنیم فقط او نم یتواند
تا تاریخ  1ژانویه  2016ب رای ما بازی کند».



فابرگاس دلیل جداییاش
از بارسا را فاش کرد

سسک فابرگاس ،هافبک چلسي عنوان کرد
که دليل اصلي جداي ياش از بارسلونا ،مناسب
بودن ترکيب چلسي ب راي او بوده است.
هافبک اسپانیایی در تابستان با  33میلیون
یورو از بارسلونا راهی چلسی شد و عملکرد
فوقالعادهای در پی راهن آب یهای لندنی تحت
هدایت مورینیو داشته است.
او در مصاحبه با تلگراف گفت« :وقتی چلسی
به سراغ من آمد ،در ذهنم آنها را بررسی
کردم و دیدم کامال مناسب تیمشان هستم.
با مدیر ب رنامههایم صحبت کردم و م یدانستم
که آنها من را م یخواهند ،ولی بعد از
پی شنهادشان همیشه سعی کردم ترکی بشان
را آنالیز کنم که ببینم مناسب سبک من است
یا نه .گاهی م یتوانید آنقدری که خودتان
م یخواهید درخشان ظاهر شوید ،ولی مناسب
سبک تیم نیستید .با این حال فکر م یکنم

انتقال خیلی خوبی ب رای من بوده است».

زیدان :ریال باید سریعا
قراداد آنچلوتی را تمدید کند

زينالدين زيدان ،اسطورهی باشگاه ریال مادريد از مدي ران باشگاه
درخواست کرده که قرارداد کارلو آنچلوتي ،سرمربي باشگاه را
سريعا تمديد کنند .در مصاحب هی اختصاصی با مارکا ،زیدان
عنوان کرد که سرمربی ایتالیایی بهترین گزینه ب رای هدایت
ریال مادرید است و تمدید قرارداد او بدون هیچگونه تردیدی
باید انجام شود.
او گفت« :کارلتو ب رای تیم خیلی مهم است و او بهترین گزینه
ب رای هدایت مادرید است .اگر قدرتی داشتم ،قراردادش را همین
حاال تمدید م یکردم زی را او با این گروه از بازیکنان خیلی خوب
هماهنگ شده است .از اتفاقاتی که رخ داده تعجب نکردم زی را او
حرفهای است و م یداند چه م یخواهد .یک دیدگاه مشخصی
ب رای هدایت بازیکنان دارد که بزرگترین چالش دیروز فوتبال
است».

رکورد عجیب استرالیا:
 10گولزن در یک تورنمنت

 2گولزن تيمملي فوتبال استراليا در مسابقهی دیروز ،تعداد
گولزنهاي استراليايي جامملتها را به عدد  10رساند .استرالیا
تهاجم یترین تیم جام لقب گرفته و  12گول در  4مسابقه به
ثمر رسانده است .تنها در بازی مقابل کوریا موفق به گولزنی
نشده است .جالب اینکه  3گول استرالیا را تیم کیهیل و 9
گول دیگر را بازیکنان گولزن این تیم به ثمر رساندهاند تا
استرالیای یها با  10بازیکن گولزن ،رکورد متفاوتی از خود به
جای بگذارند.
دو گولزن استرالیا در مسابقهی دیروز ،دفاع وسط و دفاع
کناری این تیم بودند.

رومینیگه :گواردیوال
از آلمانیها ،آلمانیتر است

کارلهاينز رومينيگه ،نايب رییس باشگاه بايرن مونيخ عنوان
کرد که پپ گوارديوال ،سرمربي بايرن مونيخ از آلمان يها،
آلماني تر است .سرمربی اسپانیایی به تعلق خاطر به کارش
و اهمیت بسیار به وظیفهاش معروف است و رومینیگه
معتقد است که او یک الگو ب رای دیگران است.
او گفت« :گواردیوال به سختی تالش م یکند .وقتی پای
کار وسط م یآید ،او از آلمان یها آلمان یتر است .وقتی
بازیکنان همگی به خانه رفتهاند و روی کاناپههایشان در
حال استراحت هستند ،گواردیوال هنوز در باشگاه است و
برنامههای بازی بعدی را م یچیند .مسلما ب رای فصل بعد ،او
مربی ما خواهد بود .به یکدیگر اعتقاد داریم و امیدواریم پپ
ب رای سالهای طوالنی در بایرن بماند».

خامس :رونالدو
بسیار متواضع است

خامس رودريگز ،ستارهی ریال مادريد به تمجيد از کريستيانو
رونالدو ،فوق ستارهی پرتگالي ریال مادريد پرداخت و مدعي
شد که او به هي چوجه مغرور نيست .خامس با  80میلیون
یورو از موناکو به ریال مادرید پیوست و شروع خوبی به همراه
این تیم در فصل جدید داشت .او به تمجید از رونالدو پرداخت
و عنوان کرد که او انسان متواضعی است.
او گفت« :کریستیانو فوقالعاده است ،هم داخل زمین و
هم خارج زمین .به نظر من ،او شایستهی توپ طال و تمام
دستآوردهای سال  2014بود .او خیلی انسان متواضعی
است .رابطهی خیلی خوبی با هم داریم .در داخل زمین ،همه
م یدانند که او چقدر ارزشمند است ،ولی تماشای تمرینهای
او فوقالعاده است .آنجاست که کریستیانوی واقعی را
م یبینید و متوجه م یشوید که او واقعا چگونه است».
خامس در بارهی بازگشت به کلمبیا گفت« :این چیزی
نیست که خیلی به آن فکر کنم ،ولی اگر اتفاق بیفتد ،خوب
خواهد بود .باید صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد».

درخواست هواداران ریال از پرز برای
افزایش دستمزد سرخیو راموس

روز دوشنبه در مراسم معارفهی لوکاس سیلوا ،بازیکن جدید
ریال ،برخی از هواداران ریال مادرید خطاب به فلورنتینو پرز،
رییس باشگاه ریال خواستار این شدند که حقوق سرخیو
راموس افزایش پی دا کند .راموس طی ماههای گذشته عملکرد
خیرهکنندهای داشته و کامال مورد حمایت هواداران این تیم قرار
گرفته است .فلورنتینو پرز به همراه لوکاس سیلوا با حضور در
ورزشگاه سانتیاگو ب رنابئو این مراسم را اجرا کردند.

فابرگاس :باید روحیهی
پیروزیخواهیمان را نشان دهیم

سسک فابرگاس ،ستارهی چلسي عنوان کرد
که تيمش بايد روحي هی پيروزيخواهي را به
رخ بکشد .فابرگاس در تابستان از بارسلونا به
چلسی پیوست و از ابتدای فصل عملکرد
خوبی از خود به نمایش گذاشته است .چلسی
در لیگ برتر صدرنشین است ،ولی در جام
حذفی 2-4 ،مغلوب بردفورد شد و از رقابتها
کنار رفت.
فابرگاس در مصاحبه با تلگراف گفت« :در
چلسی ،مطمئنا م یتوانیم جامهای زیادی در
چند سال پیش رو بدست آوریم؛ زی را ترکیب
بسیار با استعداد و جوانی داریم .ولی به نظر

یزند ،بلکه این
من ،استعداد حرف اول را نم 
تیم و روحی هی تیمی است که حرف اول
یزند .اگر تیم واقعا م یخواهد قهرمانی
را م 
کسب کند ،باید تا پایان رقابتها کامال
متمرکز باشیم و مطمئنم چلسی تا چند سال
آینده از بهترین تیمها خواهد بود .من قبال
مقابل چلسی بازی کرده بودم .شاید استعداد
بازیکنانشان در این حد نبود ،ولی از لحاظ
روحی هی تیمی واقعا سطح باالیی داشتند .ما
م یدانستیم که هر بازی مقابل چلسی بسیار
سخت خواهد بود و این چیزی است که ما
باید به همه ثابت کنیم».



بارسلونا سیستم
تیمهای پایهاش را تغییر میدهد

همه از محرومیت بارسلونا از شرکت
در نقلوانتقاالت تا سال  2016باخبریم.
ممنوعیتی که به خاطر عقد قرارداد با
بازیکنان زیر  18سال ب رای بارسلونا به وجود
آمد .حال مدی ران بارسا در فکر تغییر روش
در سیستمهای پایهی باشگاه هستند .تغییر
بزرگ در قسمت مدیر تیمهای پایه رخ داد
و جوردی رورا ،دستیار سابق تیتو ویالنووا که
مدتی سرمربی تیم هم بود ،بر مسند کار قرار

گرفت.
در جلس هی روز دوشنبه مدی ران باشگاه
بارسلونا تصمیم گرفته شد در روش عقد
قرارداد با بازیکنان تیمهای پایه تجدید نظر
شود و تغییری در روش حرکت تیمهای پایه
از خردساالن گرفته تا بارسلونا بی به وجود
آید .باید دید این تغیی رات باز هم م یتواند به
بارسلونا کمک کند نسلی به درخشانی نسل
دوران پپ گواردیوال ایجاد کنند.



رد پیشنهاد پاریس سنت جرمن
برای یانوزای

پي شنهاد پاريس سنت جرمن ب راي عدنان
يانوزاي ،هافبک بلجيمي منچستريونايتد
توسط شياطين سرخ رد شده است .یانوزای
 19ساله نتوانسته در ترکیب اصلی لوییس
فانخال جایگاهی ب رای خود پیدا کند و تنها
 13بازی در تمامی رقابتها انجام داده است.
پیش تر ،یونایتد به یانوزای گفته بود که تا
پایان نقلوانتقاالت زمستانی صبر کند و
پس از آن وضعیتش را مشخص کند و حاال
دیرک دی وریسه ،مدیر برنامههای یانوزای
از پی شنهاد پاریس سنت جرمن ب رای جذب

او خبر داد.
او گفت« :بلی ،پاریس سن جرمن در
زمستان پی شنهادهایی ارائه داده است.
آنها ب رای کسب اطالعات مستقیما با خود
باشگاه تماس گرفتند .لوییس فانخال پیش
تر گفته بود که نم یخواهد عدنان از تیمش
برود ،چه دایمی و چه قرضی .مربی او را
از بازیکنان مهم م یداند و رویش حساب
م یکند .به نظر م یرسد که این تصمیم
نهایی است و تغییری نکند».
یانوزای تا سال  2018با یونایتد قرارداد دارد.



فانپرسی :آیندهام
در یونایتد نامشخص است

رابين فانپرسي ،مهاجم منچستريونايتد
عنوان کرد که از حضور بلند مدت در اين
تيم مطمئن نيست .یونایتد از اوایل ماه
جاری میالدی تالش خود ب رای تمدید قرارداد
مهاجم هالندی را شروع کرد و شیاطین سرخ
نم یخواهند با پایان قرارداد او در تابستان دو
سال بعد ،او را مجانی از دست بدهند .ولی فان
پرسی ،آینده اش را در اولدترافورد نم یبینید.
او گفت« :به من ربط ندارد ،در حال حاضر من
 18ماه دیگر قرارداد دارم .نم یتوانم به آینده

نگاه کنم .نم یدانم چه اتفاقاتی در انتظار من
است .باید صبر کنیم و ببینیم چه خواهد
شد» .فانپرسی سپس در تمجید از فانخال
گفت« :دو سال است که او را م یشناسم و
با نحوهی کار او آشنا هستم .هر سال به او
معتقدتر م یشوم .سعی م یکنیم در هر بازی
پیروز شویم ،ولی نه تنها این ،بلکه زیبا هم
بازی کنیم .این یک پروسه است و در پروسه
باید تالش کرد و صادق بود و با تمام وجود
پیش رفت».



مورینیو:
باید شکست بردفورد را فراموش کنیم

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي عنوان کرد که
ديدار دیروز تيمش مقابل ليورپول ،ديداري
بسيار مهم است و تيمش بايد شکست
پيشين مقابل بردفورد و حذف از جام
حذفي را فراموش کند .چلسی روز شنبه
مقابل بردفورد در خانه  2-4شکست خورد
و از دور رقابتهای جام حذفی کنار رفت.
حال مورینیو عنوان کرد که شاگردانش باید
بازی قبلی را فراموش کرده و ب رای کسب
پیروزی در بازی پی شرو بجنگند.
او گفت« :بازی بعدی خیلی مهم است.
باید دیدار مقابل بردفورد را فراموش کنیم
و خود را ب رای رقابت متفاوتی آماده کنیم.

م یدانیم که تنها یک پیروزی با فاینل
فاصله داریم .اینکه در فاصله کوتاه،
چندین بازی انجام دهید ،ب رای تیم خیلی
خوب است .وقتی م یبازید ،باید به سرعت
روی بازی بعدی تمرکز کنید .زمان زیادی
ب رای ناراحتی و آنالیز کردن اتفاقات بد
نداشتیم .باید به جلو حرکت کنیم .در
پایان ماه م یو شروع ماه جون ،به ومبلی
نخواهیم رفت تا فاینل جام حذفی را برگزار
کنیم و این قطعی است و دیگر نباید به
آن فکر کنیم.ولی این شانس را داریم تا با
پیروزی در این بازی و صعود به فاینل ،به
ومبلی برویم».
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کمک  18میلیون دالری به بخش صحت

اطالعات روز :امریکا و کانادا برای
بهبود وضعیت صحی و سوء تغذیهی زنان
و کودکان در کشور 18 ،میلیون دالر کمک
میکند .بل همینک ،رییس ادارهی انکشاف
بینالمللی ایاالت متحده در کشور گفت،
هدف از این کمکها در پهلوی بهبود
وضعیت صحی و تغذیهی زنان و کودکان،
افزایش ظرفیت سیستم صحی در این کشور
است .بیماری سوء تغذیه یکی از مشکالت
عمده در کشور به شمار میرود .سوء تغذیه
سبب کوتاهی قد و کاهش وزن افراد مبتال
به این بیماری میشود.
زنان و کودکان زیادی در کشور به این
بیماری مبتال هستند .با وجود مصرف

میلیاردها دالر در سالهای گذشته در این
بخش ،زنان و کودکان هنوز از بیماری
سوء تغذیه رنج میبرند .بر اساس آمارهای
ارائه شده ،در حاضر حاضر حدود  40درصد
کودکان کشور به این بیماری مبتال هستند.
با این حال ،در خبرنامهی ارسالی ادارهی
انکشاف بینالمللی ایاالت متحده به
روزنامهی اطالعات روز آمده است ،این
اداره به تاریخ  20جنوری  5 ،2015میلیون
دالر امریکایی را با وزارت خارجه ،تجارت و
انکشاف کانادا ()DFATDبرای حمایت
از برنامهی تغذیه در افغانستان کمک کرده
است.
کانادا در زمینهی افزایش توانایی مؤسسات

مسئول توزیع :روح اهلل مرادی
0776940454
0792919322

خصوصی و فراهمسازی خدمات صحی
مربوط به تغذیه ،بهویژه خانوادههای
بیجاشدهی داخلی و فقیر ،با وزارت صحت
عامه همکاری میکند .این برنامهی کانادا
ل والیتهای غور ،هرات ،بادغیس،
شام 
بامیان ،دایکندی ،قندهار ،جوزجان ،فاریاب
و سرپل است.
با این حال ،ناجیه طارق ،معین وزارت صحت
عامه با قدردانی از کمک ادارهی انکشاف
ایاالت متحده گفته است ،کمک تازهی
این ادار ه با برنامهی فعلی تغذیهی کانادا در
افغانستان ،وزارت صحت عامه را در راستای
هماهنگسازی فعالیتهای سازمانهای
انکشافی در بخش تغذیه کمک میکند.
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ناتو :چرخبالهای جنگی
در اختیار افغانستان قرار میدهیم

اطالعات روز :مقامهای ناتو در کشور اعالم
کردهاند که در چند ماه آینده چندین چرخبال
جنگی را در اختیار نیروهای هوایی افغانستان قرار
خواهند داد .جنرال سیمونایت ،معاون فرماندهی
نیروهای ناتو در کشور گفته است که کمکهای
امریکا در بخشهای تجهیز و آموزش نیروهای
نظامی افغان ادامه مییابد.
به گفتهی او ،در چند ماه آینده چندین فروند
چرخبال جنگی برای سرکوب شورشیان در اختیار
نیروهای هوایی افغانستان قرار داده میشود .نبود
قوای هوایی مجهز از مشکالت عمدهی نیروهای
امنیتی کشور به شمار میرود .در حال حاضر تعداد
محدودی از هلیکوپترهای جنگی در اختیار قوای
هوایی قرار دارند.
پس از امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو،
وزارت دافاع ملی اعالم کرد که امریکا بیش از 60
چرخبال جنگی را در آینده در اختیار قوای هوایی
کشور قرار میدهد .نبود سالحهای سنگین در

بخش زمینی از مشکالت دیگر نیروهای امنیتی
عنوان میشود .نیروهای امنیتی در جنگ با
شوریشان طالب هنوز از تانکهای کهنهی روسی
استفاده میکنند.
حکومت ،شورای ملی و فعاالن نظامی همواره از
امریکا و ناتو خواستهاند که نیروهای امنیتی افغان
را با سالحهای سنگین و هواپیماهای جنگی
تجهیز کنند .با این حال ،معاون فرمانده نیروهای
ناتو در کشور در سفرش به هرات برای افتتاح
یک مرکز قوای هوایی در این والیت ،از تجهیز
نیروهای امنیتی با سالحهای سنگین و هواپیماها
اطمینان داده است .مرکز قوای هوایی هرات به
هزینهی هجده میلیون دالر امریکایی از بودجهی
امریکا ساخته شده است .در همین حال ،هلیم
لنگر ،فرمانده بخش مهندسی نیروهای امریکایی
در کشور ،ایجاد این مرکز جدید برای نیروهای
هوایی در هرات را مهم خواند و گفت که از آن
برای مبارزه با تروریزم نیز استفاده میشود.

