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سخنگوی رییس جمهور:
زندان بگرام در آینده ی نزدیک مسدود می شود

صفحه 2

ذهنیت غالب در کشور این است که پالیسی دولت افغانستان در سیزده سال گذشته 
و هم چنان حکومت وحدت ملی در قبال طالبان ناکام بوده  است. همین ذهنیت را 
می خواهم در این نگاشته تقویت کنم و در ضمن راه کار و پیش نهاد نیز داشته باشم. 
است. جنگ های »گوریالیی«  زیر سوال  زمانی  دیر  از  مرکزی  دولت های  پالیسی 
)پارتیزانی( یا همان »چریکی« به زبان عامیانه  بُرد و باخت ندارد. در چنین نبردهایی، 
ثابت  باشد، موقعیت  برنده تر هستند. وقتی دشمن هویتش مجهول  بی رحم ترین ها 
نداشته باشد، صف و تعداد ش مشخص نباشد، مرکزیت و فرماندهی نداشته باشد، با 

چنین دشمنی جنگیدن کار ساده ا ی نیست.
نتوانستند تمام گروه ها  تنظیم مشهور هیچ کدام  از هفت  افغانستان،   در زمان جهاد 
ایجاد کند.  آورد و یک مرکز فرماندهی مشترک  را گردهم  احزاب شامل جنگ   و 
نظامی  کمک های  و  دیپلماسی  راه کارهای  معرفی  اقتصادی،  کمک های  وجود  با 

سیل آسای روسیه به رژیم کمونیستی، رژیم هرگز نتوانست نیروهای...
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برگشِت استینگر

مصرف انتی بیوتیک زمان بارداری
 سبب چاقی کودک می شود

درگیري خونین بین هواداران
 بارسا و پي اس جي

یک امضا و 15 میلیون خساره برای دولت
)ویس برمک، وزیر پیشین احیا و انکشاف دهات با یک امضا 

15 میلیون افغانی به دولت خساره وارد کرده است(

پس از این آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بدون نیاز به 
انترنت، فقط در بدل 4 افغانی در تلفن های همراه تان دریافت کنید. 
به  ماه،  سه  هر  درپایان  نمایید.  ارسال  به ۳۰۰۰  را  عضویت، ۲۰  برای 

مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق
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کابل، شهِر عصیان های بودایی
 و عاشورایی های والیی...

وارد کابل که می شوی، حس می کنی زیِر غبار دود آلود این شهر، روشنایی 
کمرنگی در حال تکثیر است. شتاب برای تغییر و شلگی برای دگرگونی را در 
ِخش ِخش هر گام و بلندای هر بامی می بینی. خیابان های خاک فرش این شهر 
هر صبح زیر گام های پرطنین دانشجویان و دانش آموزان، آهنگ امید و سرود 

خورشید می نوازند.
بردن کاشانه،  بلند  برای  زاینده  برای ساختن خانه و هوِس  فزاینده   عطِش 
طنازی  و  پسران  ِژل زده ی  کاکل های  می زند.  جار  را  ماندن  زنده  شادمانی 
گیسوان  دختران، تَرک های سنت و سانسور را می نمایانند. رقابت برای کسب 
مقام و تکاپو برای پرآوازه شدن نام، عشق به سیاست و دل دادگی به ریاست را 

برای هر دانشگاه دیده و مکتب خوانده ای هدف ساخته است.
کابل، مدینه ی دموکراسی خواهی و شهر سنت زدگی است. کانون گسست ها و 
پیوست هاست. مرجع تضادها و تقابل هاست. جبهه ی کهنه اندیشی و نو گرایی 
است. محله ی فقر جانسوز و تفرعن پروری هر روز است. قصبه ی قصرهای 
مجلل و لجن زار نََفس های معطل است. آسایشگاه وزیراِن در کروزین نشسته و 

میعادگاِه مردگان پل سوخته است.
آرزوهای  و  زندگی های خاکی  به  کابل، شهر عشق و سکس است. عشق 
افالکی. عشق به دختران طناِز بی باک و مغ بچگان چاالک. سکس، میوه ی 
ممنوعه ای است که گویا هر »آدم« فقیر و غنی ای، هر استاد و شاگردی، هر 
مدیر و رییسی، هر مال و مجتهدی به آن دندان می زند. می گویند، زیر پوست 
زمخت شهر، تجارت سکِس مشروع و تن فروشی ممنوع، سهل و ممتنع ترین 

سوداگری جاری و رایج است.
انبوه  مومنان  و  پراندوه  تکیه خانه های  پرشکوه،  مسجدهای  شهر  کابل، 
است. شهِر رستوران های شلوغ و وعده های سیاست گران دروغ است. شهر 

عصیان های »بودا«یی و عاشورایی های »والیی« است.
شهر آشوب های خیابانی و خیزش های مدنی است. شهر انفجارهای مهیب و 
پارتی های نجیب است. شهِر شب های پرحرارت شعرورزی  ست و قصه های 
خیال انگیز مهرورزی. شهر زوزه های دل خراش تفنگ است و نغمه های دالرام 

سر آهنگ...
شهِر نابغه های بلیغ، دانشمنداِن بی دریغ، قله های بی ستیغ و فلسفه ورزی های 

شنیع است. شهر شراب های فراوان، نمازهای لرزان و ایمان های ارزان است.
شهر رفاقت های بلورین، رقابت های سهم گین، دشمنی های خونین، ائتالف های 

دروغین، انتخابات های شیرین و لب خندهای نازنین است...
القصه، کابل شهر پویایی و پایداری است. آبستن تغییر و تنوع و تمدن است. 
عرصه ی جوالن نسل پویایی ست که بیرق بیداری را بردوش می کشد، شمع 
شک و پرسش را می افروزد و بدعِت عبور از سنت و ساختارهای تقدیر شده را 
تجربه می کند. نسلی که با قلم آفرینش گِر خویش، رویای »شهروند« بی درجه 
را رواج می دهد. با گام های بلند و آرمان ارجمند خود جسورانه »اطالعات روز« 
را تکثیر می کند. هدف مندانه در پی گشایش »راه مدنیت« است. به آفتاِب 
مقدس »هشت صبح« ایمان می ورزد و مجدانه در جست وجوی آدرس »جامعه 

باز« می گردد...

)1(
حمزه واعظی

قرارداد حمل و نقل  بر سپردن  مبنی  داوطلبی  نشست  در یک  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت 
مأموران این وزارت به یک شرکت ترانسپورتی، به خاطر »زدوبندهای شخصی«، به ضرر دولت 
فیصله کرده است. در صورت عملی شدن این تصمیم، حدود 15 میلیون افغانی از خزانه ی 
دولت به باد داده می  شود. بر اساس ادعای شرکت حمل ونقل برادران ورس و بررسی های 
انجام شده از سوی دادستانی کل، این شرکت با وجود واجد شرایط بودن در داوطلبی 
حمل ونقل مأموران وزارت احیا و انکشاف دهات، از سوی هیأت موظف این وزارت رد 
شده و قرارداد حمل ونقل مأموران این وزارت به شرکتی داده شده که به  هیچ وجه واجد 
شرایط عقد این قرارداد نبوده است.
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کشور  مالیه ی  وزارت  مسئوالن  روز:  اطالعات 
کارمندان  معاش  پرداخت  برای  که  کردند  اعالم 
به گفته ی  نیاز است.  به کمک های فوری  دولتی، 
آنان، مقام های حکومتی برای حل این مشکل، از 
مؤسسات  و  جهان  کشورهای  از  بدین سو  چندی 

تمویل کننده خواستار کمک های فوری شده اند.
می گوید،  مالیه   وزارت  خزانه ی  رییس  آقا،  محمد 
تمویل  مؤسسات  و  جهان  کشورهای  از  حکومت 
معاش  پرداخت  برای  که  است  خواسته  کننده 
از  پیش  را  کمک های شان  دولتی،  کارمندان 

از  نقل  به  آزادی  رادیو    دهند.  سال 2014 سرعت 
زودترین  به   کمک ها  اگر  است،  داده  گزارش  او 
فرصت صورت نگیرند، حکومت در این ماه معاش 

کارمندان دولتی را پراخت نمی تواند.
رییس خزانه ی وزارت مالیه تأکید کرده است که در 
برای معلمان و سایر کارمندان حکومت  ماه روان 
صدها  پیش  چندی  است.  نشده  پرداخته  معاش 
پولیس در والیت هرات نیز با یک حرکت اعتراضی 
شده  دولت  سوی  از  معاش شان  پرداخت  خواستار 
بد ین سو  ماه  شش  از  که  بودند  گفته  آنان  بودند. 

معاش شان را در یافت نکرده اند.
و  غنی  اشرف  بین  انتخاباتی  جنجال های  اوج  در 
برای  روان  سال  سپتامبر  ماه  در  عبداهلل، حکومت 
جامعه ی  از  دولتی،  کارمندان  معاش  پرداخت 
بین المللی خواستار کمک 537 میلیون دالری شد. 
در آن زمان مسئوالن وزارت مالیه  گفته بودند که 
دولت  عواید  کاهش  باعث  انتخاباتی  جنجال های 
شده است. با این حال، مسئوالن وزارت مالیه اعالم 
از  دالر  میلیون   537 درخواست  مجموع  از  کردند، 
جامعه ی جهانی، حکومت تنها حدود 20 درصد پول 

را دریافت کرده است. عبدالقادر جیالنی، سخنگوی 
وزارت مالیه گفت که از این مبلغ، تنها حدود صد 

میلیون دالر در اختیار دولت قرار داده شده است.
امیدواری کرد  که کمک های جامعه ی  ابراز   او  اما 
بین المللی پس از این در بخش های مختلف ادامه 
این  در  گفت و گو  که  کرد  تأکید  جیالنی   یابند. 
هنوز  تا  و  دارد  جریان  جهانی  جامعه ی  با  زمینه 
از  افغانستان  داشته اند.  خوبی  بسیار  پیشرفت های 
بخش های  در  هنوز  که  است  کشورهایی  جمله ی 

مختلف متکی به کمک های خارجی است.

رییس  غنی،  اشرف  محمد  روز:  اطالعات 
جمهور کشور می گوید، اعضای کابینه ی جدید تا 
ادامه  در  او  می شوند.  معرفی  آینده  هفته ی  سه 
بین المللی  حمایت های  از  حکومت  که  گفت 
تمرکز  حاضر  حال  در  و  کرده  حاصل  اطمینان 

که  است  مشکالت  داخلی  حل  روی  ما  اصلی 
معرفی  نیز  جدید  کابینه ی  آینده  هفته ی  سه  تا 

می شود.
او این اظهارات را دیروز پس از ادای نماز جمعه 
با شماری از علمای دینی، شخصیت های سیاسی، 

اعضای شورای ملی و بزرگان قومی در کابل بیان 
کرد. رییس جمهور می گوید که تعهد و کمک های 
جامعه ی بین المللی برای افغانستان محفوظ است؛ 
این  باید  حکومت  که  است  این  مهم  نکته ی  اما 

کمک ها را به صورت درست مدیریت کند.

دین،  علمای  مشورت های  غنی  جمهور  رییس 
بزرگان قومی و متنفذان را در مسایل مهم ملی، 
آنان  از مشورت های  تأکید کرد   که  مؤثر خواند  و 

به طور دوام دار استفاده می شود.

رییس  غنی،  اشرف  محمد  روز:  اطالعات 
که  قمیتی  هر  به  که  کرد  اعالم  کشور  جمهور 
برقرار می کند.  در کشور  را  شود، صلح سراسری 
وقتی  هیچ  که  داد  هشدار  طالبان  به  غنی  آقای 
اهداف شان  به  انتحاری  حمالت  راه اندازی  با 
در  را  اظهارات  این  جمهور  رییس  نمی رسند. 
دیدار با زخمی های رویداد مرکز فرهنگی فرانسه 

در کابل بیان کرد.

او گفت، مخالفان مسلح به این فکر اند که ما را 
شکست می دهند، اما این تصور یک خیال خواهد 
داد  اطمیان  رویداد  این  زخمی های  به  غنی  بود. 
که کشور را از این وضعیت نجات می دهد. به روز 
پنج شنبه هفته ی گذشته یک حمله ی انتحاری در 
شد  انجام  کابل  در  فراسنه  فرهنگی  مرکز  تاالر 
که بر اثر آن یک شهروند خارجی کشته و بیش 

از ده تن دیگر زخمی شدند.

سرمست،  ناصر  رویداد  این  زخمی های  میان  در 
چند  و  افغانستان  موسیقی  انستیتوت  بنیان گذار 
نیز  تلویزیون های خصوصی  تصویر برداران  از  تن 
شامل اند. حمله ی انتحاری بر انستیتوت فرهنگی 
تند  واکنش های  با  استقالل  لیسه ی  در  فرانسه 
شورای  است.  شده  روبه رو  نیز  بین المللی  و  ملی 
این  امنیت سازمان ملل و وزیر خارجه ی فرانسه 

حمله را محکوم کرده اند.

عمومی  ریاست  سخنگوی  صدیقی،  عبدالحسیب 
امنیت ملی کشور دیروز در نشست خبری اعالم 
فرهنگی  مرکز  بر  انتحاری  حمله ی  که  کرد 
شبکه ی  سوی  از  استقالل  لیسه ی  در  فرانسه 
حقانی طراحی شده بود. او افزود، مخالفان مسلح 
بر  حمله  در  و  نکرده   رحم  اطفال  باالی  حتا  
انجام  برای  طفل  یک  از  استقالل،  لیسه ی 

حمله ی انتحاری استفاده شده است.

اطالعات روز: محمد ایوب سالنگی، سرپرست 
برای  که  کرد  اعالم  کشور  داخله ی  امور  وزارت 
محو کشت کوکنار، برنامه ی جدیدی روی دست 
حال  در  که  گفت  ادامه  در  او  است.  شده  گرفته 
حاضر اراده ی سیاسی در امر مبارزه با مواد مخدر 
از  راستای  در  نیز  امنیتی  نیروهای  و  دارد  وجود 

بین بردن این پدیده مصمم اند.

نیروهای  روان  سال  در  که  می گوید  سالنگی 
انتخابات  روند  امنیت  تأمین  مصروف  امنیتی 
تولید  و  کوکنار  کشت  دلیل  همین  به  بودند، 
داد  اطمینان  او  اما  یافت.  افزایش  کشور  در  آن 
گرفتاری  برای  قوی  اراده ی  حاضر  حال  در  که 
مواد  قاچاق  از  جلوگیری  بزرگ،  قاچاق بران 
مخدر و کشت کوکنار وجود دارد و در این زمنیه 

داخله  وزارت  سرپرست  است.  شده  برنامه  ریزی 
تأکید کرد که برای کاهش کشت کوکنار و تولید 
کرد.  خواهد  چشم گیر  تالش های  کشور  در  آن 
این در حالی است که چندی پیش وزارت مبارزه 
تولید  و  کشت  در  که  کرد  اعالم  مخدر  مواد  با 
دست  حکومتی  مقام های  از  شماری  مخدر  مواد 

دارند. اما سالنگی در این مورد ابراز نظر نکرد.

تولید  بزرگ ترین  از  یکی  هم  هنوز  افغانستان 
می رود.  شمار  به  جهان  در  مخدر  مواد  کنندگان 
چندی پیش وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره ی 
مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل با نشر 
گزارشی اعالم کردند که کشت کوکنار در کشور 
 17 آن  تولید  و  درصد   7 گذشته  سال  به  نسبت 

در صد افزایش یافته است.

اطالعات روز: محمد ایوب سالنگی، سرپرست 
پولیس  مأموریت  رییس  با  داخله ی کشور  وزارت 
برای  را  تفاهم نامه  ای  کابل،  در  اروپا  اتحادیه ی 
در  زن  پولیس  برای  آموزشی  مرکز  یک  ایجاد 
کابل به امضا  رساند. در خبرنامه ی ارسالی وزارت 
امور داخله به روزنامه ی اطالعات روز آمده است  
در  زن  پولیس  آموزشی  مرکز  نخستین  این  که 

کشور خواهد بود.
پولیس  آموزشی  نهادهای  چوکات  در  مرکز  این 
ملی کشور ایجاد می شود. سالنگی هنگام امضای 
در  زنان  حضور  افزایش  گفت،  تفاهم نامه  این 

کار  زمینه های  بهبود  به  توجه  و  ملی  پولیس 
و  اهداف  از  نیروها،  این  صفوف  در  زنان  برای 

اولویت های اساسی وزارت امور داخله است.
را  زن  پولیس  برای  آموزشی  مرکز  ایجاد  او 
بخشی از این تالش ها خواند و گفت، با همکاری 
ارتقای  زمنیه ی  در  اروپا  اتحادیه ی  پولیس 
تالش  بیش تر  زن  پولیس  مسلکی  دانش  سطح 
می کنند. سالنگی از همکاری های دوام دار پولیس 
اتحادیه ی اروپا با پولیس ملی نیز قدردانی کرد و 
گفت که توانایی نیروهای پولیس ملی با حمایت 

جامعه ی جهانی و مردم در حال افزایش است.

پیشرفت های  از  اروپا  اتحادیه ی  پولیس  رییس 
در بخش  به ویژه  اخیر،  در سال های  ملی  پولیس 
ابراز خوشی کرد  پولیس  در  زنان  افزایش حضور 
پولیس  با  اروپا  اتحادیه ی  پولیس  همکاری  بر  و 
ملی در آینده تأکید نمود. او افزود که ایجاد مرکز 
آموزشی برای پولیس زن در افغانستان بخشی از 

همکاری های دوام دار اتحادیه ی اروپا ست.
در همین حال، صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت 
آینده  ماه   1۸ تا  است  قرار  می گوید،  داخله  امور 
کار ساختمانی این مرکز تکمیل شود. او افزود که 
ظرفیت جذب  آموزشی  دوره ی  هر  در  مرکز  این 

گفت،  صدیقی  داشت.  خواهد  را  نفر   300 حدود 
برای  آینده  در سال های  است  این مرکز  نظر  در 
تا مقطع  پولیس  زنان  بردن ظرفیت مسلکی  بلند 

لیسانس انکشاف داده شود.
در حال حاضر زنان پولیس در 13 مرکز مشترک 
پولیس در والیت های مختلف، در بخش هایی  که 
برای زنان مشخص شده، آموزش های مسلکی را 
فرا می گیرند. اکنون 2200 زن در صفوف پولیس 
قبلی  برنامه ی  اساس  بر  اما  اند.  خدمت  سرگرم 
روان  سال  پایان  تا  که  بود  قرار  داخله،  وزارت 
شمار زنان در صفوف پولیس به 5000 نفر برسد.

والیت  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
چهار  کردند،  اعالم  کشور  شمال  در  بدخشان 
چنگ  از  والیت  این  در  پولیس  دیگر   سرباز  
طالبان رها شده اند. احمد نوید فروتن، سخنگوی 
والی بدخشان به بی بی سی گفت که با آزادی این 
چهار سرباز پولیس، شمار پولیس های رها شده از 

چنگ طالبان، به شانزده نفر رسیده است.

عملیات  نتیجه ی  در  سربازان  این  افزود،  او 
محلی،  بزرگان  تالش های  و  امنیتی  نیروهای 
فروتن،  گفته ی  به  شدند.  رها  طالبان  چنگ  از 
خانه های شان  به  و  اند  سالم  شده  آزاد  سربازان 
با  پیش،  ماه  یک  حدود  طالبان  برگشته اند. 
وردوج  ولسوالی  در  امنیتی  پاسگاه های  بر  حمله 
پولیس  سرباز  هفده  به  نزدیک  بدخشان،  والیت 

افراد،  این  ربودن  به دنبال  ربودند.  را  عامه  نظم 
بزرگان قومی برای آزادی آنان دست به کار شدند 
راه اندازی  را  عملیات  چند  امنیتی،  نیروهای  و 
کردند. در همین حال، طالبان اعالم کرده اند که 
طالبان  کرده اند.  رها  را  پولیس  سرباز  ده  حدود 
رها  آن  از  را پس  این سربازان  که  کرده اند  ادعا 
به  دیگر  که  گرفته اند  تضمین  آنان  از  که  کردند 

شمال  در  بدخشان  نمی پیوندند.  پولیس  صفوف 
کشور از والیت های نا امن کشور به شمار می رود. 
این  که  جایی  والیت،  این  وردوج  ولسوالی 
از  اسیر شدند،  طالبان  از سوی  آن جا  از  سربازان 
ولسوالی های مهم به شمار می رود که هر از گاهی 
ولسوالی  این  است.  بوده  طالبان  حمالت  شاهد 

پیش از این به دست طالبان سقوط کرده بود.

سخنگوی  ساالرزی،  نظیف اهلل  روز:  اطالعات 
زندان  که  کرد  اعالم  غنی  اشرف  جمهور  رییس 
بگرام به زوی به طور کامل مسدود می شود. او دیروز 
در صحبت با رسانه ها گفت که بعد از 31 دسامبر 
سال 2014 نیروهای بین المللی در افغانستان حق 
زندانی کردن هیچ فردی را ندارند و به همین دلیل، 

زندان بگرام در آینده ی نزدیک مسدود می شود.
زمان  چه  که  نکرد  دقیق مشخص   به طور  او  ولی 
این زندان  بسته می شود. سخنگوی رییس جمهور 
در ادامه تأکید کرد که بعد از سال 2014 نیروهای 
را  کشور  داخل  در  زندان  ایجاد  حق  بین المللی 
از  شماری  حاضر  حال  در  می گوید،  او  ندارند. 

به  امریکایی  نیروهای  سوی  از  بگرام  زندانیان 
حکومت تحویل داده شده اند.

این در حالی است که پیش تر وزارت دفاع امریکا 
نیز اعالم کرد بود که نیروهایش سه تن از زندانیان 
بگرام را به دولت افغانستان تحویل داده اند و این 
زندان به طور کامل مسدود می شود. از سوی  دیگر، 
این  میان  از  داده اند که  رسانه ها گزارش  از  برخی 
سه زندانی، دو تن آن ها باشندگان کشور تونس اند.
این افراد در گذشته محافظان رهبر سابق القاعده، 
اسامه بن الدن بوده اند. زندان بگرام پس از سقوط 
رهبری حامد  به  تشکیل حکومت جدید  و  طالبان 
در  بین المللی  نیروهای  حضور  هم چنان  و  کرزی 

کشور، بعد از سال 2001 در پایگاه نظامی امریکا 
اکثر  شد.  ایجاد  پروان  والیت  بگرام  ولسوالی  در 
تشکیل  مسلح  مخالفان  را  زندان  این  زندانیان 

می دادند.
اعتصاب زندانیان پل چرخی

حدود  که  دادند  گزارش  دیروز  رسانه ها  از  برخی 
پنج صد زندانی در زندان پل چرخی کابل در اعتراض 
از  پرونده های شان  به  به شکنجه و عدم رسیدگی 
سوی حکومت، دست به اعتصاب زده اند. شماری از 
این زندانیان که خواسته نام شان در خبر ذکر نشود، 
به رادیو آزادی گفته اند، از چهار روز به این سو دست 

به اعتصاب زده اند.

پرونده های شان  به  اگر  که  داده اند  هشدار  آنان 
ادامه  هم چنان  اعتصاب شان  به  نشود،  رسیدگی 
خواهند داد. تعدادی از این زندانیان  چند ماه پیش از 
زندان بگرام به زندان پل چرخی انتقال داده شده اند. 
به  شواهد،  بدون  آنان  که  زندانیان  می گویند  این 
اتهام دست داشتن با مخالفان مسلح دولت، شش 

سال پیش زندانی شده بودند. 
بیماران  با  پل چرخی  زندان  در  آنان،  گفته ی  به 
زندانی  اتاق،  یک  در  توبرکلوز  بیماران  و  روانی 
محابس  رییس  کوهستانی،  عبدالعلیم  اما  بود ند. 
این  ادعای  داخله  امور  وزارت  توقیف خانه های  و 

زندانیان رد کرده است.
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وزارت مالیه: برای پرداخت معاش کارمندان، به کمک فوری نیاز است 

اشرف غنی: تا سه هفته ی آینده کابینه ی جدید معرفی می شود

رییس جمهور: صلح را در کشور برقرار می کنم 

سالنگی: برای محو کشت کوکنار، اراده ی سیاسی وجود دارد 

ایجاد نخستین مرکز ویژه  ی آموزشی برای پولیس زن

چهار پولیس دیگر در بدخشان از چنگ طالبان رها شدند

سخنگوی رییس جمهور:
زندان بگرام در آینده ی نزدیک مسدود می شود

وضعیت 
نابه سامان مهاجرین 
به سامان خواهد شد؟

با سفر محمد محقق، معاون ریاست اجرایی به ایران و گفت وگو 
با مقام های این کشور، دولت ایران وعده داده که اقامات 450 
هزار نفر از افغان های مشمول طرح ساماندهی در ایران شش 
ماه دیگر تمدید می شود. بر اساس این طرح، باید اطالعات و 
مشخصات اتباع افغانی غیرقانونی در ایران ثبت شود و آن ها 
باید مجوز اقامتی الزم، شامل کارت پناهندگی یا ویزا را داشته 

باشند.
مهاجران افغانستان در ایران، سیزده سال پیش به عنوان اولویت 
اما هنوز هم وضعیت  تعیین شد؛  افغانستان  نخست حکومت 
به سامان  ایران  در  غیرقانونی  مهاجر  هزار  صدها  نابه سامان 
نشده است. آن چه را امروز از این اولویت نخست ده سال پیش 
بی سرنوشت  مهاجر  هزار  صدها  هستیم،  شاهدش  حکومت 
افغانی در ایران و تداوم روند مهاجرت غیرقانونی به ایران است. 
دولت افغانستان هیچ کاری در این خصوص انجام داده نتوانست 
و وضعیت و سرنوشت صدها هزار مهاجر بی پناه و مظلوم افغانی 

در ایران روشن نشد.
مقام های دولت افغانستان بارها برای حل مشکالت مهاجرین 
به ایران رفته اند؛ اما تمام این دیدار ها جنبه ی تشریفاتی داشته و 
بهانه ای برای تجدید دیدار ها و گفت وگوهای دیپلماتیک بوده اند. 
 دیدار ها و گفت وگوهای متعدد مقام های هردو کشور،  تا حال 
هیچ تغییری در وضعیت مهاجرین ایجاد نکرده اند. همه ساله  این 
دیدار ها به ضیافت ها، دیدار های سیاسی و بیانیه های تشریفاتی 
وضعیت  بهبود  برای  را  حیاتی  الزام  هیچ گاه  و  می شوند  ختم 

مهاجرین ایجاد نکرده اند. 
برنامه های  از  کشور  به  مهاجرین  عودت  گذشته  سال  ده  در 
اصلی و اولویت دست اول جامعه ی جهانی و دولت افغانستان 
شده  گرفته  کار  مختلف  شیوه های  از  امر  این  برای  و  بوده 
است؛ از تشویق و ترغیب گرفته تا مشوق های اقتصادی برای 
بازگشت و تا تمهیدات قانونی در هماهنگی با کشورهای میزبان 
همه  و  همه  مهاجرین.  بیش تر  دادن  قرار  فشار  تحت  برای 
میکانیسم هایی بوده اند که مهاجران افغانی در کشورهای ایران 
و پاکستان دوباره به کشور برگردند؛ اما هیچ یک از این طرح ها 
جز بار  اضافی بر دوش مهاجران و سرگردانی  آن ها، چیز  دیگری 

به بار نیاورده و سرنوشت تیره ی آن ها را روشن نکرده اند. 
مجموع این طرح ها یا سرگردانی و فقر را برای مهاجران به 
ارمغان آورده  یا هم شرایط سخت تر زندگی در مهاجرت را. آنانی 
که با سرخ و سبز نشان دادن دولت افغانستان و مشوق های 
اندک اقتصادی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد با سراب 
زندگی آرام در ملک آبایی خویش به کشور برگشتند، سرگردان 
شدند و کار و بار و درس و مکتب خود را از دست دادند و آنانی 

که در همان جا ماندند، شرایط سخت زندگی را نصیب شدند.
را در  بازگشت مهاجرین  افغانستان بحث  باری که دولت  هر 
ایران روی دست گرفت، شرایط سخت تر تنها ارمغانی بود که 
افغانستان  در  زندگی  که  می رسد  نظر  به  رسید.  مهاجران  به 
برای مهاجران دشوار تر و زمینه های بازگشت نامهیاتر از این 
می نماید که مهاجرین افغانی ریسک عودت به کشور را متقبل 
شوند؛ آن ها ناگزیر به تمامی سختی ها و دشواری های زندگی 
در مهاجرت تن می دهند تا در کشوری ناامن، جهنم بیکاری و 

جغرافیای فقر پا نهند.
دولت افغانستان و جامعه ی جهانی برای حل مشکل مهاجران 
بودن  ناممکن  درک  علی رغم  آنان  شده اند.  تفاهم  سوء  دچار 
تأکید  آن ها  بازگشت  بر  به کشور، همواره  مهاجران  بازگشت 
مصرف  به  راستا  همین  در  نیز  را  خود  انرژی  تمام  و  نموده 
مهاجرت،  مشکل  حل  برای  می بایست  که  حالی  در  رسانده؛ 
باید به وضعیت آن ها در  به سامان مندی آن ها توجه می شد. 
مهاجرت سامان داده می شد و از طریق دیپلماسی  یا هر شیوه ی 
دیگر، دشواری های زیستن در مهاجرت برای مهاجران  سهل تر 
و  قوانین  از  ناشی  و محدودیت های  و سخت گیری ها  می شد 
سیاست های کشورهای میزبان بر مهاجران رفع  یا حداقل کمتر 
می گردید. متأسفانه هیچ گاه به این امور توجه نشد و هیچ کسی 

دل سوزانه دست مهاجران بی پناه افغانی را نگرفت.
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وزارت احیا و انکشاف دهات در یک نشست داوطلبی مبنی 
یک  به  وزارت  این  مأموران  حمل و نقل  قرارداد  سپردن  بر 
به  شخصی«،  »زدوبندهای  به خاطر  ترانسپورتی،  شرکت 
ضرر دولت فیصله کرده است. در صورت عملی شدن این 
باد  به  دولت  خزانه ی  از  افغانی  میلیون  تصمیم، حدود 15 

داده می  شود.
و  ورس  برادران  حمل ونقل  شرکت  ادعای  اساس  بر 
بررسی های انجام شده از سوی دادستانی کل، این شرکت 
با وجود واجد شرایط بودن در داوطلبی حمل ونقل مأموران 
این  موظف  هیأت  از سوی  دهات،  انکشاف  و  احیا  وزارت 
وزارت  این  مأموران  حمل ونقل  قرارداد  و  شده  رد  وزارت 
به شرکتی داده شده که به  هیچ وجه واجد شرایط عقد این 

قرارداد نبوده است.
بر اساس اسناد دادستانی کل، شرکت برادران ورس تمامی 
شرایط داوطلبی را تکمیل کرده و از میان چهار شرکتی که 
در این داوطلبی شرکت کرده بودند، این شرکت از هر لحاظ 
واجد شرایط برنده شدن بوده است؛ اما مسئوالن وزارت احیا 
و انکشاف دهات، خالف اصول و قوانین، شرکت عابد را که 
اصال یک شرکت مسافربری نیست، در این داوطلبی برنده 

اعالن کرده است.
برای  وزارت  این  سوی  از  که  شرط نامه ای  اساس  بر 
مدرک  باید  شرکت ها  بود،  شده  داده  داوطلب  شرکت های 
دادگاه  و  ترانسپورت  وزارت  آیسا،  تأیید  مالیه،  تصفیه ی 
اما گفته  ارائه می کردند،  به کمیسیون داوطلبی  را  تجارتی 
برنده ی  وزارت  این  سوی  از  که  عابد  شرکت  می شود، 
داوطلبی شناخته شده، هیچ کدام این شرایط را پوره نتوانسته 

است.
بر بنیاد اسنادی که اطالعات روز به آن دست یافته، ویس 
احمد برمک، وزیر پیشین احیا و انکشاف دهات در این اقدام 
غیرقانونی دست دارد و فیصله ی هیأت بررسی  پیش نهادها 

را امضا کرده است.
تفصیل ماجرا

بر اساس اسناد به دست آمده، در 1 اسد 1393 دومین دور 
داوطلبی حمل ونقل مأموران وزارت احیا و انکشاف دهات از 
سوی ریاست تهیه و تدارکات این وزارت با قیمت تخمینی 
57923500 افغانی برگزار شده بود. در این داوطلبی چهار 
بابت 39  پیش نهادی شان  قیمت های  با  شرکت حمل ونقل 

موتر )خرد و بزرگ( در هر روز، شرکت کرده بودند:
افغانی ،   69000 پیش نهادی:  قیمت  بامیکا،  1. شرکت 

قیمت ارزیابی شده: 69000 افغانی.
 199000 پیش نهادی:   قیمت  ورس،  برادران  2. شرکت 
افغانی  )54 درصد کمتر از قیمت تخمینی(، قیمت ارزیابی 

شده: 91654 افغانی .
افغانی ،   150974 پیش نهادی:  قیمت  عابد،  3. شرکت 

قیمت ارزیابی شده: 150974 افغانی  .
4. شرکت مرکزپیما، قیمت پیش نهادی: 249۸40 افغانی، 

قیمت ارزیابی شده: 325946 افغانی در هر روز.
میان  از  قانون  اساس  بر  باید  پیش نهادها  بررسی  هیأت 
این شرکت ها شرکتی را برمی گزیدند که شرایط مندرج در 
شرط نامه را تکمیل کرده بود و قیمت پیش نهادی اش نسبت 
به شرکت های دیگر، پایین می بود. بر این اساس، از میان 
واجد  نگاه  هر  از  ورس  برادران  چهار شرکت، شرکت  این 

شرایط برنده شدن در این داوطلبی بوده است.
از میان این شرکت ها، شرکت بامیکا به دلیل این که شرایط 
شرط نامه را تکمیل نکرده بود، رد شد. پیش نهاد دوم از نظر 
این شرکت  برادران ورس است.  قیمت، مربوط به شرکت 
قبال نیز قرارداد حمل ونقل مأموران این وزارت را در اختیار 
داشته و در زمینه ی  حمل ونقل مأموران چندین اداره ی دیگر، 
بیش از پنج سال تجربه  دارد . هم چنین شرکت برادران ورس 
مطابق ماده ی 26ام شرط نامه، از سوی اداره ی آیسا، محکمه 
و ریاست های سکتور خصوصی و مالیه دهندگان تأیید شده 
است و تضمین های بانکی و دیگر شرایط الزم را نیز تکمیل 

کرده است.

اصول  برخالف  اما،  کل   دادستانی  تحقیقات  اساس  بر 
را  عابد  شرکت  داوطلبی،  این  در  موظف  هیأت  قوانین،  و 
که یک شرکت »کرایه دهی وسایط« است، نه حمل ونقل، 
برنده ی این داوطلبی اعالن کرده است. هم چنان در ارزیابی 
عابد(  )شرکت  شرکت  این  که  است  آمده  کل  دادستانی 
شرایط مندرج در شرط نامه را نیز تکمیل نکرده است. تصمیم 
این هیأت مبنی بر برنده شناختن شرکت عابد، پس از تأیید 
از سوی کمیته ی تدارکاتی، از سوی ویس احمد برمک، وزیر 
تدارکات  به کمیته ی خاص  و  انکشاف دهات منظور شده 

وزارت مالیه ارسال شده است.
این  پیش نهادی  قیمت  مجموع  که  است  حالی  در  این 
پیش نهادی  قیمت  از  بلندتر  افغانی   14۸29۸11 شرکت، 
شرکت برادران ورس است و تصمیم نادرست این وزارت، 
را به طور  از پول دولت  این مقدار  در صورت عملی شدن، 

غیرقانونی به جیب افراد استفاده جو می فرستاد.
اعضای هیأت ارزیابی پیش نهادها

1. سید حسن احمدی، مدیر عمومی حمل ونقل ریاست 
اداری این وزارت

2. عبدالواحد، نماینده ی ریاست ریاست مالی
3. سیف الرحمان، نماینده ی ریاست تهیه و تدارکات

4. نورالحق، مدیر عمومی قراردادها
5.  سید عبداهلل، مدیر تسهیل و تعقیب ریاست تدارکات

انکشاف  و  وزارت  احیا  تدارکات  مشاور  6. صداقت اهلل، 
دهات

7. نور آغا احمدزی، مشاور واحد پالیسی تدارکات وزارت 
مالیه

در  وزارت  این  سوی  از  موظف  هیأت  اعضای  از  تن  سه 
جواب به نامه ی دادستانی کل گفته اند که با وجود مخالفت 
مشاور  صداقت اهلل،  تهدیدِ«  و  »فشار  زیر  تصمیم،  این  با 
نور آغا احمدزی،  انکشاف دهات و  احیا و  تدارکات وزارت 
مشاور تدارکات واحد پالیسی وزارت مالیه این فیصله را امضا 

کرده اند.
آنان هم چنین به دادستانی گفته اند که این دو مشاور نظر به 
هدایت وزیر، طی نامه ی رسمی شماره 5/6۸0، برای بررسی 
ترکیب هیأت  در  تدارکات«  قانون  لحاظ  از  ارزیابی  »روند 
شامل شده اند و گزارش این نشست داوطلبی نیز از سوی 
این دو نفر »در فارمت وزارت مالیه« ترتیب شده است؛ در 
نوشته  هیأت  اعضای  سوی  از  باید  گزارش  این  که  حالی 

می شد.
بر بنیاد اسناد دادستانی کل، هیأت تدارکاتی این وزارت از 
جواب دادن به این موضوع »طفره« رفته و به جای »ارائه ی 
دالیل قانونی، صرف چگونگی جریان نظر هیأت ارزیابی را 
شرح داده که این به خودی خود می رساند که آن هیأت نیز 
روی عوامل خارجی و به صورت غیرمدلل و موجه، به عمل 

و اجرائات غیرقانونی مبادرت ورزیده است«.
آفر   ...« است:  آمده  کل  دادستانی  اداره ی  گزارش  در 
]پیش نهاد[ شرکت ترانسپورتی و مسافربری برادران ورس 
نسبت به سایر شرکت های اشتراک کننده واجد شرایط، هم 
از لحاظ مالی و هم از لحاظ تخنیکی، طبق بند 4 ماده ی 33 
قانون تدارکات و ماده ی 27 طرزالعمل تدارکات عامه، آفر 
جواب گو و برنده ی پروسه محسوب می گردد«؛ اما فیصله ی 
هیأت مبنی بر برنده شناختن شرکت عابد، »خالف ماده ی 
33 قانون تدارکات، طرزالعمل تدارکات عامه و شرط نامه ی 
معیاری به نفع شخصی و به ضرر دولت صورت گرفته است، 
که در نتیجه ی تطبیق آن، مبلغ 14۸29۸11 افغانی خساره 

به دولت عاید می گردد«.
هیأت  ترکیب  در  قانون،  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
باید  نیز  ترانسپورت  وزارت  نماینده ی  پیش نهادها،  بررسی 
حضور می داشت. این موضوع را وزارت ترانسپورت چندین 
بار و از جمله امسال طی یک نامه ی رسمی )نامه ی شماره 
انکشاف  و  احیا  وزارت  به   )1393 اسد   26 تاریخ   ،256
وزارت  نماینده ی  اعتراض  اما  است.  کرده  یادآوری  دهات 

ترانسپورت بر تصمیم هیأت، در نظر گرفته نشده است.

در  عابد«  وسایط  کرایه دهی  »شرکت  اسناد،  اساس  بر 
جلسه ی هیأت بررسی ادعا کرده که در سال 2011 قرارداد 
نیروهای  حمل ونقل  دالری  هزار   ۸00 و  میلیون  یک   1
بین المللی )آیساف( را در کارنامه اش دارد؛ اما سندی مبنی بر 
درست بودن این ادعا وجود ندارد و این شرکت در جواب به 
استعالم ریاست تهیه و تدارکاِت وزارت احیا و انکشاف دهات 
نگاشته است: »این قرارداد مستقیما همراه قوای آیساف عقد 
شده و هیچ ارگان امنیتی مربوط دولت اسالمی افغانستان از 
این قرارداد آگاه نیست و این گروپ که ما همراه شان قرارداد 

نموده بودیم، در اده ی نظامی بگرام قرار داشت«.
این در حالی است که بر اساس قانون، این استعالم باید به 
نشانی قوای آیساف فرستاده می شد تا آنان در مورد درستی 
ادعای این شرکت، معلومات می دادند؛ اما ریاست تدارکات 
نشانی  به  را  درخواست نامه  این  قانون،  وزارت، خالف  این 

خود این شرکت فرستاده است.
نقش وزیر در این ماجرا

انکشاف  و  احیا  وزارت  تدارکات  مشاور  1. صداقت اهلل، 
تدارکات  پالیسی  واحد  مشاور  احمدزی،  آغا  نور  و  دهات 
وزارت مالیه بازی گران اصلی در این قضیه اند که طی یک 
]پیشین[  احمد برمک، وزیر  از سوی ویس  نامه ی رسمی، 
احیا و انکشاف دهات، در ترکیب هیأت بررسی شامل شده اند 
مطابق  که  آورده اند  فشار  هیأت  این  اعضای  دیگر  بر  و 

خواست آنان عمل کنند.
2. در گزارشی که آقای برمک به اداره ی دادستانی کل 
این که شرکت ها  بر  را مبنی  فرستاده، یک اصل شرط نامه 
ترانسپورت  وزارت  آیسا،  تأیید  مالیه،  تصفیه ی  مدرک  باید 
ارائه می کردند،  را به کمیسیون داوطلبی  و دادگاه تجارتی 

انکار کرده است.
هم چنین وزیر احیا و انکشاف دهات در گزارشش به دادستانی 
 77۸۸5250 مبلغ  ورس  برادران  شرکت  که  است  نوشته 
پس زمینه ی  در  باید  داوطلب  شرکت های  که  را  افغانی 
کاری   شان داشته باشند، ندارد؛ در حالی که بر اساس اسنادی 
که این شرکت به هیأت بررسی پیش نهادها داده است، بیش 
شرکت  که  است  قراردادهایی  پول  افغانی  میلیون   112 از 

برادران ورس از قراردادهای قبلی اش به دست آورده است.
افزون بر این، آقای وزیر در نامه اش به دادستانی گفته است 
که شرکت برادران ورس شرایط شرط نامه و قانون تدارکات 
را تکمیل نکرده است؛ در حالی که بررسی های دادستانی 
نشان می دهند که این شرکت تمام این شرایط را تکمیل 

کرده است.
3. آقای وزیر با استفاده از مقامش، از تحت پیگرد قرار 
گرفتن دو مشاور و اعضای هیأت بررسی جلوگیری کرده 
است و درخواست قانونی دادستانی کل را مبنی بر حضور 
نادیده گرفته  بازجویی،  برای  دادستانی  در  افراد  این  یافتن 

است.
قانونی  نگاه  از  را که  این تصمیم  وزیر شخصا  4. آقای 
درست نیست، منظور کرده است و طی یک نامه ی رسمی، 
فرستاده  مالیه  وزارت  تدارکات  ویژه ی  به کمیسیون  را  آن 
به خاطر  مالیه  وزارت  تدارکات  ویژه ی  کمیسیون  اما  است. 
اعتراض شرکت برادران ورس و تحت بررسی بودن قضیه از 
سوی نهادهای عدلی و قضایی، این تصمیم را نپذیرفته است 
و در جواب به نامه ی وزارت احیا و انکشاف دهات نوشته 
ارگان های  با  را  قضیه  این  باید  ابتدا  وزارت  این  که  است 

قضایی حل وفصل کند.
این اسناد به درستی می رسانند که ویس احمد برمک، وزیر 
سوء  صالحیتش  از  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  پیشین 
استفاده کرده و به گونه ی غیرقانونی به سود افراد مرتبط به 
خودش کار کرده است. گفته می شود فسادهای به مراتب 
رییس  کرزی،  آقای  حکومت  اداره ی  در  این  از  برزگ تر 
جمهور پیشین کشور وجود داشته اند و توقع می رود حکومت 
وحدت ملی افراد آلوده به فساد حکومت قبلی را تحت پیگرد 

قانونی قرار دهد.
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یک امضا و 15 میلیون 
خساره برای دولت
)ویس برمک، وزیر پیشین احیا و 
انکشاف دهات
 با یک امضا 15 میلیون افغانی
 به دولت خساره وارد کرده است(

با اجازه ی شریف شخصیه ی تان، روز پنج شنبه در تاالر لیسه عالی استقالل 
شهر کابل، یا بهتر است بگویم، پای گوش جناب اشرف غنی، انتحار شد. 
تازه موهای  بوده که  نوجوانی  انتحاری،  جای تان خالی! گفته می شود فرد 
زایید بدنش، حجرات مانعه را انتحار کرده و سر از نهان بیرون آورده بوده اند. 
طرز  از  اما  نیست؛  معلوم  انتحار  این  زخمی  و  کشته  دقیق  تعداد  هرچند 
پی  در  سنگینی  تلفات   که  زد  حدس  می توان  مقام ها«  شکر های  »خدای 
نداشته. این که نوجوان انتحاری مواد انفجاری را کجا جاسازی کرده بوده، 
هنوز نمی توان درست قضاوت کرد. یک عده می گوید که به مناسبت هوا،  
مواد انفجاری در زیرپوشی آن نوجوان جاسازی شده بوده و نیز می توان این 
احتمال را داد که ممکن است مواد انفجاری در ماتحت آن نوجوان سن خام 
جاسازی شده باشد. خواهش می کنم ذهن خویش را به عملیات ممکنه ی 
امنیت مزاِج  عالی رتبه ی  جناباِن  از  مخصوصًا  نچرخانید!  جاسازی  از  قبل 
مردم فریِب واال اراده خواهش می کنم که حساب خاطر خویش را داشته باشند 
گفتم،  انسانی  نازک  خاطر  برنجد!  انسانی شان  نازک  خاطر  آن  نگذارند  و 
گفتم یا نه؟! قسم می خورم که نگفتم! می توانید ثابت کنید؟ البته ممکنه تا 
وقتی که بنده موتر زره نداشته باشم،  شما بتوانید ثابت کنید. ولی به خدای 
حق و متعال قسم، همین که بنده صاحب موتر زره شدم، شش تا حویلی 
را برای خواب و زندگی در کابل خریدم و ده-دوازه نفر را محافظ گرفتم و 
از امنیت ملی هر لحظه برایم گزارش رسید که فالن جا امکان اتفاق یک 
حادثه ی خطرناک می رود و من نباید در آن مسیر گشت وگذار نمایم، دیگر 
اما خوش بختانه  تا خانه ی کعبه!  توان ثبوتش را ندارید. دست تان خالص 
که بنده نه موتر زره دارم و نه از محافظ و گزارش و حویلی های مطمئن 
شرح  کمی  را  انسانی  نازک  خاطر  این  ناچاری  روی  از  بناًء  است،  خبری 
می دهم. خاطر نازک انسانی شبیه اکسیجن است. زیاد است. ضروری است، 
اما رایگان است. مثاًل همین  که روز پنج شنبه گذشته در تاالر لیسه ی عالی 
استقالل انتحار شد، من فوراً خاطرم را بیرون کشیدم و با سرعت تمام آن را 
رنجاندم. چرا؟ چون دوستان زیادی در آن جا برای تماشای تیاتر رفته بودند.
مخالفان سیاسی آقای رییس جمهور مسئولیت این حمله را به دوش گرفته 
و به شدت ابراز تأسف می  کنند. آن ها گفته اند، از وقتی که رشته ی سیاسی 
انتحار، ده ها و  با هر  ما به مخالفت کشیده شده، ما مدام تالش می کنیم 
صدها انسان را بکشیم، اما بدبختانه روز پنج شنبه به این هدف نایل نشدیم. 
آن ها این حمله را کار خام یک انسان خام خوانده و معتقدند، اگر به جای این 
نوجوان، یک مرد نوپیر را می فرستادیم، بدون شک که دست کم چهل نفر 
را به سزای انسان بودن شان می رساندیم. البته سخنگوی طالبان طی یک 
افغانستان مجاهدین طالب  داشته که ملت شریف  ابراز  تیلفونی  اس ام اس 
وارد  مکتب  لباس  با  را  انتحاری  باید  ما  نداشت.  امکان  واقعًا  ببخشند،  را 
می کردیم و اگر لباس مکتب را تن یک مرد نوپیر می کردیم، ممکن بود 
پولیس بر او شک کند و وی را تالشی نماید. ناچاراً یکی از نوجوانان خویش 
را برای ارائه ی خدمت عرضه نمودیم. طالبان قول می دهند در انفجار بعدی، 

ده ها خانواده  را بر کرسی باالی غم بنشانند. منتظر باشید! 
با وجودی  که هر روز خبرهای انتحار و انفجار و جنگ را می شنویم، من 
تقریبًا به این نتیجه رسیده ام که طالبان کدام خواست و خواهشی از ما مردم 
قدرت  به  نیاز  طالبان  که  متوجه می شوم  فکر می کنم،  وقتی خوب  دارند. 
دارند. آن ها برای قدرت می جنگند. چون هم مکتب را به آتش می کشانند، 
هم در مسجد بمب جاگذاری می نمایند، هم راه خراب می کنند و هم هر جا  
که دل شان شد،  انتحار می کنند. شاید خواهش طالبان از ما این باشد که اگر 
زحمتی نیست، ما خودمان را بکشیم تا آن ها مجبور نباشند که برای کشتن 
ما از هفت خوان اشرف غنی عبور کرده و خیلی راحت هر روز جمعی از ما 
را به مرگ بکشانند! به نظرم این یک خواهش سیاسی است. شاید همین 
 که آقای رییس جمهور می گوید، مخالف سیاسی، از روی همین نکته گفته 
آقای رییس جمهور، سیاست رییس  باشد. ورنه زندگی مردم و هم وطنان 
جمهور نیست که طالبان با آن مخالفت داشته باشند. سیاست رییس جمهور 
حتا از همان زمان انتخابات که امرخیل بابا هنوز به حج نرفته بود، تقریبًا 
مشخص شده بود. بگذریم،  ما که کاری به سیاست نداریم. فقط از خودم 
خواهش می کنم که در این شرایط گدود، رییس جمهور نشوم؛ چون اتومات 
یک عالم مسئولیت به گردنم می افتد که من با این قاق رود  گی از پس آن 
بر نمی آیم. ولی خیلی دلم می خواهد مثاًل من وزیر مبارزه با امور زنان شوم؛ 
چون همیشه از خطر دورم، سروکارم با طالبان نیست،  در قسمت سیاست 
حکومت و خط مشی حکومت در قبال طالبان هم دخیل نیستم. می توانم 
راحت به وظیفه ی محوله ی خویش برسم، زندگی کنم، لذت ببرم، سفرهای 
خارجی و داخلی گران بها داشته باشم و به هر خانمی هم که دلم خواست،  

تقدیرنامه  اهدا کنم. دیزاینش را هم خودم بکنم! آری به خدا کیف می کند.
که  می دانم  شوم!  دیوانه  است  نزدیک  که  می بینی  جمهور!  رییس  عاقای 
قول داده  ای به هر قیمتی که شود، امنیت را به افغانستان می آوری! اما عزیز 
دل برادر! ما امنیت را به هر قیمت نمی خواهیم. فعاًل که هر روز قیمت این 
امنیت لعنتی شما باال می رود. میاری بیار، نمیاری برو خدا یارت! این مملکت 
هم عجب از بی آدمی رنج می کشد! همین رنج بی آدمی است که دشمن جان 

مردم،  برای تو فقط مخالف سیاسی محسوب می شود جناب!

خبرنگار ناراضی

رنج بی آدمی!

هادی دریابی

بسم اهلل محبت
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برگشِت استینگر
ذهنیت غالب در کشور این است که پالیسی دولت افغانستان 
در سیزده سال گذشته و هم چنان حکومت وحدت ملی در 
قبال طالبان ناکام بوده  است. همین ذهنیت را می خواهم 
در این نگاشته تقویت کنم و در ضمن راه کار و پیش نهاد 
نیز داشته باشم. پالیسی دولت های مرکزی از دیر زمانی زیر 
سوال است. جنگ های »گوریالیی« )پارتیزانی( یا همان 
چنین  در  ندارد.  باخت  و  بُرد  عامیانه   زبان  به  »چریکی« 
دشمن  وقتی  هستند.  برنده تر  بی رحم ترین ها  نبردهایی، 
هویتش مجهول باشد، موقعیت ثابت نداشته باشد، صف 
و تعداد ش مشخص نباشد، مرکزیت و فرماندهی نداشته 

باشد، با چنین دشمنی جنگیدن کار ساده ا ی نیست.
 در زمان جهاد افغانستان، از هفت تنظیم مشهور هیچ کدام 
گردهم  را  جنگ   شامل  احزاب  و  گروه ها  تمام  نتوانستند 
آورد و یک مرکز فرماندهی مشترک ایجاد کند. با وجود 
و  دیپلماسی  راه کارهای  معرفی  اقتصادی،  کمک های 
کمک های نظامی سیل آسای روسیه به رژیم کمونیستی، 
را  مجاهدین  پراکنده ی  نیروهای  نتوانست  هرگز  رژیم 
و  گذشته  سال  سیزده  در  کرزی  دولت  دهد.  شکست 
گرفتار  با چنین یک سرنوشتی  نیز  ملی  حکومت وحدت 
کویته،  شورای  حقانی،  شبکه ی  افغانی،  طالبان  هستند. 
شورای پشاور، طالبان پاکستان و لشکر جنگوی در درون 
پاکستان، گروه های تندرو بین المللی مانند القاعده، داعش 
و بوکوحرام نیز فرماندهی مشخص ندارند؛ اما فعالیت های 

پراکنده ی شان مردم را به ستوه آورده اند. 
در آن زمان، روسیه بارها اعالن کرد که به صورت کامل 
نیروهایش را از افغانستان خارج می کند؛ قسمی  که نیروهای 
نظامی اش را از یوگوسالویا، چک سلواکی، ناروی و کره ی 
شمالی در 1945 و از فنلند در 1950 خارج کرد. اما یگانه 
عاملی که روسیه تا  سال 19۸۸ از افغانستان به صورت کامل 
نیروهایش را خارج نکرده بود، این بود که قبل از خروج 
به صورت  از غرب می خواست  افغانستان،  از  مسالمت آمیز 
مسالمت آمیز دست از حمایت افغانستان بردارد. در آن زمان 
روسیه  سوی  از  افغانستان«  شمال  »ایالت سازی  تیوری 
به شدت زیر کار بود که  ایده ی وجود نیروهای استالین را 
در افغانستان، حد اقل در مزار شریف، تقویت می کرد.1  اما 
اعالن خروج نیروهای روسیه از افغانستان هیچ گونه تأثیر 
جنگ  و  نمی گذاشت  مجاهدین  جنگی  استراتیژی  روی 
و  بی گناه  مردم  همه روزه  و  می یافت  گسترش  روزبه روز 

بی دفاع افغانستان قربانی می شدند.
کامل  خروج  از  بارها  امریکا  متحده ی  ایاالت  نیز   اکنون 
نیروهایش از افغانستان خبر داده است و اما با هربار پخش 
افغانستان بیش تر  نیروهای خارجی، جنگ در  خبر خروج 
تشدید شده و طالبان به حمالت شان افزوده اند. به گونه ی 
نیروهای  از  جنگی  مسئولیت  سپردن  آستانه ی  در  مثال، 
ملی  امنیت  افغانستان،  امنیتی  نیرو های  به  بین المللی 
افغانستان خبر از دست رسی شبکه ی حقانی به سالح های 

سنگین ضد تانک و هلی کوپتر می داد.
در زمان اشغال روسیه، افغانستان 275 هلی کوپتر در داخل 
کشور و 100 هلی کوپتر حمایتی در خارج از کشور داشت. 
بگرام،  کابل،  در  افغانستان،  درون  در  آهنی  غول های 
بودند؛  مستقر  جالل آباد  و  شیندند  قندهار،  شریف،  مزار 
نیاز  صورت  در  که  حمایتی  هلی کوپترهای  حالی  که  در 
هلی کوپتر های داخلی را کمک می کردند، در ماری، ترمز، 
کشکه و دوشنبه خفته بودند.2   این در حالی است که تا سال 
از میان 1000 هواپیمای تخریب شده، ۸0 درصد   19۸7
آن هلی کوپتر بود. بزرگ ترین تهدید در برابر هلی کوپترها، 
از سوی  که  بود   )Stinger SAM( »استینگر«  سالح 
ایاالت متحده ی امریکا برای مجاهدین کمک می شد. از 
زمان معرفی استینگرها در 19۸6، عملیات های نیروهای 
رژیم با کندی مواجه شدند و هلی کوپترها آهسته آهسته 
از دست  دادند. هلی کوپترها  در کشورهای  را  کارایی شان 
کوهستانی مانند افغانستان با محدودیت های نظیر  نشست 
مناطق  در  برفی، نشست  و  مناطق خاکی  در  برخاست  و 
کوهستانی، اجرای مانور در دره های باریک  و تاریک و قطع 
ارتباط رادیویی در مناطق کوهستانی  مواجه اند؛ اما بهترین 
و تأثیرگذار ترین عملیات ها را به منصه ی اجرا در می آورند. 
زمینی  نیروهای  بزرگ«  »برادران  عنوان  به  هلی کوپترها 
امنیتی  هستند.  نیروهای  جان مایه ی  مجموع  در  هوا،  در 
بدون هلی کوپترها اجرای عملیات های ویژه با چالش مواجه 
نیروهای  باعث شکست  موقعیت های حساس  در  و  شده 
قابلیت  هلی کوپترها  می شود.  دشمن  پیروزی  و  دوست 
و  تاریکی  شب  جوی،  دشوار  شرایط  در  سربازان  انتقال 
حاالت کمین گیر شدن قوای دوست را دارا اند و شهکار 
می کشند.  رخ  به  شب هنگام  عملیات های  در  را  نظامی 
عملیات های شب هنگام بزرگ ترین خسارت مالی و جانی را 
به دشمن وارد می کنند. دشمن در این عملیات ها غافل گیر 

شده و مثل کورها زمین گیر می شود. عملیات های شبانه 
که با هماهنگی کامل اجرا شوند، در نهایت باعث کشته 
از هماهنگی  شدن  یا دست گیری دشمن می شوند. وقتی 
مخابره ای  ارتباط  تأمین  شک،  بدون  می کنیم،  صحبت 
میان نیروهای زمینی و هوایی، موجودیت حمایت هوایی، 
کشف و بررسی ساحه ی عملیات توسط طیاره های کشفی، 
ارتباط  نهایت،  در  و  هلی کوپترها  برای  روشن انداز  پرتاب 
میان همه ی قوای ماشینی و انسانی شامل عملیات، منظور 
است. نیروهای امنیتی افغانستان برای نخستین بار است 
اجرای چنین عملیات های ویژه ای دست می یابند.  به  که 
رژیم  نیروهای  روسیه،  توسط  افغانستان  اشغال  زمان  در 
کمونیستی از قابلیت های جنگی باالیی برخوردار بودند؛ اما 
عملیات های پیچیده و ویژه  ای که امروز نیروهای امنیتی 
افغانستان، آن هم در نبود نیروهای خارجی اجرا می کنند  را 
هرگز نیروهای رژیم کمونیستی اجرا نمی توانستند؛ زیرا در 
آن زمان تکنالوژی هلی کوپترهای کشافی معرفی نشده بود. 
قشون سرخ، به شمول نیروهای امنیتی رژیم کمونیستی، با 
شعار »دایره ی مرگ« که توسط هلی کوپترهای بمب افگن 
ایجاد کرده بودند، بزرگ ترین صدمه را به مردم افغانستان  
در مجموع و نیروهای مجاهدین به خصوص وارد کردند. اما 
با معرفی استینگر از سوی ایاالت متحده ی امریکا، دایره ی 
مرگ از هم  پاشید و صدها میلیون دالر خسارت به استرلین 
بریتانیایی  نیروهای  فرمانده  واکر،  والتر  جنرال  شد.  وارد 
در جنگ سرد گفته بود، »صد مرد با هلی کوپتر، بهتر از 
هزار مرد عمل می کند. برای من یک کندک مجهز با 6 
چرخ بال، از یک فرقه ی بدون هلی کوپتر ارزشمندتر است.« 
اما استینگرهای امریکایی مؤثریت هلی کوپترهای محبوب 
والتر واکر را به کابوس شب و رویای ترسنده در افغانستان 
اگر  و  برد  زیر سوال  را  هلی کوپترها  مؤثریت  کرد.  مبدل 
ادعا کنم که استینگرها ۸0 درصد در شکست روسیه در 

افغانستان نقش داشته اند، مبالغه و مغالطه نکرده ام.
با آن چه گفته آمدم، بهتر است یک مقایسه  میان راه کار 
افغانستان  فعلی  وضعیت  و  زمان  آن  در  دولت  مخالفان 
مشخص  پیام  یک  افغانستان  مردم  جهاد  باشیم.  داشته 
پیروزی  پی  در  و  کافر«  علیه  مسلمان  »جنگ  داشت؛ 
مسلمان بر کافر، همه ی مردم افغانستان،  زن و مرد، بسیج 
شدند. در زمان حاضر نیز طالبان یک پیام دارند، »جنگ 
کافر،  بر  مسلمان  پیروزی  پی  در  و  کافر«  علیه  مسلمان 
برنامه ریزی  و  استراتژی  با  تاکتیکی تر،  به مراتب  طالبان 
خاص وارد عمل شده اند. طالبان برخالف دولت افغانستان، 
میان »حرف« و »عمل« شان هماهنگی ایجاد کرده اند. از 
طریق پخش شب نامه ها به شیوه ی سنتی گرفته تا پخش 
تبلیغات از طریق شبکه های اجتماعی، فیس بوک، تویتر و 
و  روشنفکر  قشر  دو  میان  در  گسترده  به صورت  یوتیوب، 
بی سواد نفوذ کرده اند. برای مردم افغانستان که روزانه 32 
اکبر«  بار »اهلل  از 100  بار »الحمد« می خوانند و بیش تر 
می گویند، چه کسی می تواند بهتر از طالبان پیام »اسالمیت 
و مسلمانی« داشته باشد؟ وقتی برای روستاییان بارها تلقین 
شود که »افغانستان در شکست دادن کافران تاریخ دیرینه 
طریق  از  مذهبی  ترانه ی  ویژ  گی  به  پیامی  وقتی  دارد«، 
و  بلنِد »کافران  و  با صدای رسا  میان مردم  در  بلندگوها 
دست نشانده های شان همواره در پی تخریب دین هستند«، 
پخش شود، وقتی در وزیرستان جنوبی و وزیرستان شمالی 
از  نگاه می کنند و بیش تر  به کابل  که مردم شان بیش تر 
کابل انتظار کمک دارند تا اسالم آباد، پیامی به ویژ  گی و 
جای  شود،  عرضه  نیست«  شکست پذیر  »اسالم  بزرگی 
همکاران  و  افغانستان  دولت  که  نمی ماند  باقی  شکی 
تلویزیون های  طریق  از  و  شده  دست پاچه  بین المللی اش  
خصوصی که به نحوی فرهنگ بیگانه را ترویج می کنند 
و در پی مبتذل کردن ذهنیت سنتی مردم افغانستان آستین 

مایک  و  کنند  پخش  ضد طالبانی  پیام های  زده اند،  باال 
پالن  و  تاکتیک  استراتژی،  که  »سرزمینی   بگوید،  مولن 
و عملیات عقب دروازه های تمایز دوست و دشمن پنهان 
می شود«، همان گونه که رژیم کمونیستی هرگز نتوانست در 
مقابل »پشتون والی« پیامی مطابق به میل و رغبت مردم 
کند،  ایجاد  پشتون  بزرگ وار  قوم  به خصوص  افغانستان، 
دولت افغانستان در سیزده سال گذشته و حکومت وحدت 
ایاالت  به خصوص  جهانی،  جامعه ی  و  روز   71 در  ملی 
متحده ی آمریکا، قادر نبوده اند به بزرگ ترین قومی که در 
نبرد علیه شان قرار دار د، پیامی فراتر از، »برادران ناراضی«، 
امن  خانه ی  دیگر  بار  »افغانستان  و  سیاسی«  »مخالفان 
تروریستان نخواهد شد«، داشته باشند. این در حالی است 
که پشتون والی پیام  »عزت و شرم، انتقام و افتخار، وفاداری 
و صداقت، احترام و تکریم به بزرگان و مهمان  نوازی« دارد. 
طالبان از »عزت« زنان شان که توسط نیروهای خارجی با 
»تالشی بدنی« مورد اهانت قرار می گیرند، دفاع می کنند 
و نمی گذارند هیچ افغانی »شرم«سار باشد. برای »انتقام«، 
کافران  و  خارجی ها  گلوله ی  ضرب  به  که  کودکانی   از 
کشته می شوند، »افتخار« می آفرینند و این گونه »وفاداری، 
صداقت و احترام« شان را در برابر بزرگانی  که مورد دشنام 
و اهانت قرار می گیرند، ثابت می کنند تا در خانه های امن 

مردم خود شان مورد »مهمان نوازی« قرار بگیرند.3  
راه کار دولت افغانستان در قبال طالبان چگونه باید باشد؟ 
دولت افغانستان مسلح شدن شبکه ی حقانی را به اسلحه ی 
استینگرها  برگشت  بگیرد.  جدی  باید  طیاره  و  ضد تانک 
امنیتی  نیروهای  به  مالی  هنگفت  خسارت های  می تواند 
افغانستان وارد کند. هر هلی کوپتر از 15 تا 20 ملیون دالر 
هزینه می کند. دولت افغانستان از ضایع شدن 20 ملیون 
اقدامات  باید  دالری  هزار   20 موشک  یک  برابر  در  دالر 
جد ی ای را روی دست گیرد. خلبان ها و عمله های پروازی 
تنها انسان   نیستند، هرکدام ماشین هایی اند که یک تا سه 
میلیون دالر ارزش دارند. ارزش عمله های پروازی را در برابر 
وحشی های طالب باید جداً مد نظر بگیرد. به باور من، صلح 
افغانستان  با زاری و تضرع به یک کشور نمی آید. دولت 
دولت  است.  طالبان  قبال  در  جدیدی  استراتژی  نیازمند 
افغانستان باید پیامی فراتر از »پشتون والی« ایجاد کند. به 
وعده هایش نسبت به مردم وفا کند. در عوض حیف و میل 
ثروت و دارایی عامه، به کشاورزان کمک کند تا از کشت 
دو سوی  در  قبایل  و  اقوام  با سران  بشکند.  تریاک دست 
مرز از نزدیک تماس برقرار بکند و پیامی را که فراتر از 
را  امنیتی  نیروهای  بدهد .  برای شان  باشد،  »پشتون والی« 
تقویت کند و پاسخ تفنگ را با تفنگ بدهد. در برابر مثلث 
شوم »ترور، تریاک و تفنگ« صادقانه مبارزه کند. دولت 
افغانستان نیازمند عمل است تا شعار. پیام های بازرگانی و 
پخش آن در مرکز نمی توانند مشکل مردم افغانستان را حل 
کنند. دولت افغانستان در برابر مردم افغانستان، چه شهری 
و چه روستایی، مسئولیت برابر دارد. در این میان روستاییان 
افغانستان  دولت  و  اند  آسیب پذیر  شهرنشینان  از  بیش تر 
برای جلب حمایت روستاییان، برنامه های عمرانی و حیاتی 
زیادی را باید روی دست گیرد. ساخت و ساز جاده ها، پل ها 
مهم تر  خارجی  سفرهای  از  والیت ها،  در  برق  بندهای  و 

هستند.

1 War In A Distant Country Afghanistan: 
Invasion and Resistance, Page 66

2 »جنگ در کشور دورافتاده، افغانستان. از اشغال تا مقاومت.« 
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71

اخیراً اجماع روسیه در ارتباط به برخی رویدادهای حیاتی و به طور اخص، در ارتباط 
مسایل  دریچه-  همین  از  گسترده-  به طور  و  شد  متمرکز  اوکراین«  »بحران  به 
مربوط به روابط میان روسیه و غرب، مورد بحث و بازبینی قرار گرفتند. بسته به 
این موضوع، وضعیت در آسیای مرکزی به اندازه ی کافی نگران کننده است و در 
واقع، این مسئله یکی از چالش های عمده برای امنیت روسیه است. چشمان آگاه 
کارشناسان مسایل آسیای مرکزی این واقعیت را به خوبی درک و دیده نمی توانند 
که کلیشه ی مشکالت »فضای پس از شوروی« اخیراً زیر دست رسانه های زرد، 
در جامعه ی روسیه و حتا میان آگاهان و کارشناسان، مورد بازبینی است. این مسئله 
جنبه های  از  تعدادی  به  نسبت  تعجب،  زاویه ی  از  مردم  عموم  که  می شود  باعث 
تأمین امنیت کشور ما نگاه کنند. در چنین دیدگاه کارشناسانه، من تنها چند مورد 

کلیدی را لمس می توانم. 
حمایت  تحت  کشورهای  در  امنیت  مسئله ی  بر  آن  تأثیرات  و  افغانستان  اوضاع 
شوروی سابق- کشورهای آسیای مرکزی- سایه ی سنگین خودش را دارد. به طور 
برای  مرکزی، خطری  آسیای  در  سنتی  تهدیدهای  تقویت  و  ادامه  هر گونه  کلی، 
امنیت روسیه تلقی می شود. اما همه ی این تهدیدها، ناشی و وابسته به اوضاع جاری 
در افغانستاِن همسایه اند. این فاکت های تهدید عبارت اند از  تروریسم و افراط گرایی 
مذهبی، قاچاق مواد مخدر )روسیه اولین کشور مصرف کننده ی هیرویین افغانستان 
افغانستان،  در  وضعیت  خورده«.  دولت شکست  تشکیل »یک  و  است(  جهان  در 
متأسفانه یک اپتیمیزم ]خوش بینی[ امیدبخش نمی تواند باشد. اول تر از همه،  تعادلی 
که میان  دو نامزد اصلی ریاست جمهوری سابق شکل گرفته، از آن جایی ظریف و 
نازک است که هر کدام از دو طرف اصلی نماینده ی منافع یک گروه بزرگ است: 

اکثریت پشتون و اقلیت های ملی از شمال کشور و در درجه ی نخست تاجیک ها. 
در اواخر ماه سپتامبر، مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار شد و اشرف غنی ]...[ 
به عنوان رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل، رقیب اصلی او در کارزار انتخاباتی، به 
عنوان رییس اجرایی سوگند وفاداری یاد نمودند. بسیاری از کارشناسان و از جمله 
ترتیب  به  و  رهبر  دو  این  میان  تعادل  که  و هستیم  بودیم  نظر  این  به  خود من، 

تشکالت گروهی این دو، بسیار ناپایدار است. 
افغانستان  اشغال  به وضعیت دوره ی  آشنا  بسیار  و  این وضعیت دیرینه  در ضمن، 
افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  زمان،  آن  در  است.  شوروی  اتحاد  زمان  در 
 )Народно-демократическая партия Афганистана(
به طور مداوم در رویارویی قرار داشت و در همان زمان تنش هایی اصل پشتون- 
و  داشت.  جریان  به شدت  تاجیک ها(  )عمدتًا  پرچم  تاجیک-  اصل  و  خلق  جناح 
مبارزات  بود که دفتر سیاسی کمیته ی مرکزی حزب کمونیست  این  واقع، در  در 
راه حل،  به  یافتن  برای دست   )Политическое бюро ЦК КПСС(
تصمیم به قتل حفیظ اهلل امین گرفت )یک پشتون سرسخت ناسیونالیست که مبارزه 
و سرکوب سرسختانه ی تاجیک ها و دیگر »پرچمی« ها را در دستور اصلی کار خود 
قرار داده بود( و قوای کماندوی شوروی، امین را به قتل رساند. سپس این مبارزات 
تا فروپاشی عملی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به صورت مخفیانه ادامه یافت.

در واقع همان چیزی که ما امروز در کابل می بینیم؛ تداوم سنت مبارزه ی پنهان 
میان دو جناح تیم مبارزان تاجیک )مجاهدین( و پشتون هایی که در اطراف رییس 
میان  گروه بندی  این  بعدی،  مرحله ی  در  و  بودند  شده  گروه بندی  کرزی  جمهور 
اشرف غنی پشتون و عبداهلل ی پشتون تبار، جا گزین شده است. اشرف غنی )کارمند 
برای مدت طوالنی  امریکایی که  دانشگاه  استادان  از  بانک جهانی و یکی  سابق 
از فضای افغانستان غایب بود( برای این که اصلیت پشتون خود را دگرگونه جلوه 
بدهد،  به طور فعال حتا می خواهد نیمی از تبار قبیله ای خود- احمدزی- را بی اهمیت 

قلم داد کند. 
در عین حال، پشتون هایی که به غنی رای دادند، در بسیاری از مناطق افغانستان به 
حمایت خود از گروه طالبان ادامه می دهند. اما سوال  خیلی مهمی که باقی می ماند، 
این است که آیا فرماندهان تاجیک که در صف اردوی افغانستان در مقابل پشتون ها 
مبارزه می کردند، از این پس باقی خواهند ماند؟ به احتمال زیاد که آن ها در شرایط 
در  کاهش  بودند:  کرده  قباًل  که  داد  خواهند  انجام  را  کاری  همان  دقیقًا  مناسب 
کابل و متمرکز شدن به شمال افغانستان و خصلت »گذشت« که در زمان جنگ 
مجاهدین و پس از خروج اتحاد جماهیر شوروی، رژیم نجیب اهلل برای این که آن ها 
را از هر نوع جنگ و رویارویی برحذر کند، مرتب اقناع شان می کرد. به عبارت دیگر، 
بقای رژیم در کابل و در وضعیت فعلی، به ادامه ی حضور نیروهای بین المللی و در 
درجه ی نخست، ارائه و ادامه ی کمک های ایاالت متحده ی امریکا- کمک نقدی 

و کمک نظامی- بستگی دارد.

تهدید قدیمی و جدید
 امنیت در آسیای مرکزی؛ 
چالشی برای سیاست دفاعی

 و سیاست خارجی روسیه

افغانستان در نگاه

نویسنده: آندری کازانتسُیف، رییس مرکز تحلیل 
)МГИМО( دانشگاه وزارت خارجه ی روسیه

МГИМО منبع: وب سایت دانشگاه
بخش اول

عبدالرحمان رحمانی
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این داکتر  سپنتای ما را خدا آن قدر عمر دراز بدهد که آخر 
خسته شود و بگوید، »خدایا، سال 1450 شمسی شد، من 
که  گفته  آن  در  و  نوشته  مقاله  می شوم؟«  آزاد  وقت  چه 
طالبان  فرمانده  محسود«،  »لطیف  امریکایی ها  که  این 
حاکمیت  نقض  که  داده  تحویل  پاکستان  به  را  پاکستانی 
این که  دلیل  می گوید.  درست  البته  است.  افغانستان  ملی 
درست می گوید هم این است که حاال که داکتر سپنتا وزیر 
خارجه و مشاور امنیت و این چیزها نیست، حاکمیت ملی 
افغانستان هم نازدانه شده و هی صبح و شام نقض می شود 
و می گوید، مرا به خانه ی پدرم برسانید. سابق حاکمیت ملی 
ما این قدر نازدانه نبود. اگر امریکا می آمد و می گفت، »دل 
ما شده که کرزی را پنج سال دیگر هم رییس جمهور نگه 
داریم«، حاکمیت ملی ما اصال نقض نمی شد. می خواستند 
حاکمیت ملی ما را نقض کنند، اما هر چه زور می زدند، نقض 

نمی شد. چرا که حاکمیت ملی ما آن وقت شیر بود شیر.
مقاله ی  در  سپنتا  آقای  آمد.  یادم  برادر  گفتم،  شیر  راستی 
خود گفته که اگر یک وقت رییس جمهور کرزی به خاطر 
ناراضی« می گفت،  را »برادران  اخالقی طالبان  مالحظات 
شرم آور  واقعا  حاال  ولی  که  گفته  نبود.  ناموجه  چندان 
سیاسی«  »مخالف  آدم  را  بی وجدان  طالبان  این  که  است 
بگوید. من در این جا نیمه ابری و نیمه آفتابی شدم و معلوم 
مکتب  پیروان  ما  ظاهرا  یا غمگین.  که خوش حالم  نیست 
فرانکفورت این طور تصور می کنیم که برادر ناراضی به آدم 
نزدیک تر است تا مخالف سیاسی. یعنی اگر آدم یک خرس 
را برادر ناراضی خود بگوید، بیش تر مستوجب مالمت است 
تا این که کسی همان خرس را مخالف سیاسی خود بخواند. 
به زبانی دیگر، تصور کنید که کسی مرا ببیند که غیق غیق 
گریه می کنم و بپرسد که مرا چه شده و من جواب بدهم، 
»پولیس ترافیک با مشت به دهنم کوفت که پروا ندارد، اما 
گریه ام از این است که دستمال بینی خود را هم به کمرم 
زد«. گیچ شدید؟ منظور این است که آدم اگر بگوید برادر 
که  را  روزی  نیاورد  خدا  است،  خیر  طالبان  گفتن  ناراضی 
کسی آنان را مخالف سیاسی بخواند، شبیه همان مشت و 
از دستمال  نگو که  اما  بینی می شود. گریه بکن،  دستمال 
است،  مشت  کرده،  را سرویس  دهنت  آن چه  آمده.  دردت 
البته مشت یک خاصیت دارد که دستمال  ببرم.  بالیت را 
آدم  دهان  به  مشت  که  کسی  است  ممکن  ندارد.  بینی 
می زند، یادش رفته باشد که پیسه ی خود را درخانه بگذارد 
و آن را در مشت خود نگه داشته باشد. امکان دارد در هنگام 
مشت زدن آن پیسه از مشتش ساطع شود و در دهان آدم 
ولی  است،  بعیدی  احتمال  شود.  شیرین  آدم  کام  و  بیفتد 

امکان دارد. مشت است دیگر. ممکن است باز شود.

باد نمی آید، 
چارشاخت را به من 

بده!

راه دراز رسیدن به اقیانوس؛
 افغانستان در جست وجوی بندر دریایی

دولت مردان و پالیسی سازان افغانستان سال ها تالش کرده اند  با روی دست گرفتن گزینه های سیاسی 
و یک سلسله ترتیبات، به یک بندر دریایی دسترسی انحصاری داشته باشند و از طبیعت محاط به 

خشکه ی کشور فرار کنند. 
برای نخستین بار، این رییس جمهور سردار محمد داوودخان )1973 – 197۸( بود که این برنامه ی 
بزرگ را با حکومت تازه تشکیل شده ی پاکستان دنبال کرد، تالشی که به رغم تمایل طرف پاکستانی 
به دادن دسترسی انحصاری به افغانستان در بندرهای گوادر و کراچی در بدل به رسمیت شناخته 
شدن خط دیورند توسط افغانستان، ناکام ماند. رضا شاه پهلوی )1941 – 1979(، شاه سابق ایران، که 
دوست خوب شاه افغانستان، ظاهرشاه )1933 – 1973(  بود نیز دسترسی انحصاری افغانستان به بندر 
چابهار، در بدل توافق درازمدت تقسیم آب دریای هلمند  را پیش نهاد کرد؛ اما به دالیل سیاسی، اداری 

و اقتصادی این پیش نهاد هرگز عملی نشد. 
اخیرا  رییس جمهور غنی از یک برنامه ی بزرگ تبدیل کردن افغانستان به پل زمینی آسیای مرکزی 
و جنوبی سخن گفته است. وی در کنفرانس اخیر لندن گفت که اولویت او پس از کنفرانس، کار روی 
پروژه های کلیدی زیربنایی برای بهبود ارتباطات منطقه ای خواهد بود، پروژه هایی چون سرک حلقه ای 
افغانستان، خطوط راه آهن و مهم تر از همه، سرمایه گذاری در پروژه های کوچک و متوسط زیربنایی که 

افغانستان را به جاده ی ابریشم امروزی و به یک مرکز ارتباطات منطقه ای تبدیل می کنند. 
نظر به ادعای بانک جهانی، افغانستان یکی از بدترین سیستم ها در جهان را دارد و فاقد سیستم خطوط 
آهن است. افغانستان یک کشور محاط به خشکه است و از بندر دریایی نزدیکش فاصله ی طوالنی  
دارد که 2000 کیلومتر برآورد شده است. سیستم جاده ی فعلی به درستی نگهداری نشده است و 
صرف مردم شهری توسط سرک حلقه ای با هم وصل شده اند، سرکی که اعمار آن توسط کمک های 

گسترده ی کشورهای کمک کننده در یک و نیم دهه ی گذشته تکمیل شد.
حمل و نقل هوایی کشور به درستی حفظ و نگهداری نشده است. در این بخش سرمایه گذاری اندکی 
صورت گرفته است و فاقد یک چارچوب واضح سازمانی است. عالوه بر آن، بخش های عمده ی کشور، 
به ویژه مناطق روستایی، به دلیل داشتن آب و هوای خشن و بارش برف، به طور میانگین چهار ماه در 
یک سال با بخش های دیگر کشور ارتباط ندارند. همه ی این ها، موانع کالن بر سر راه سرمایه گذاران 
و متصدیان حمل و نقل هوایی بین المللی اند و نمی گذارند آن ها در زیربناهای افغانستان سرمایه گذاری 

کنند. 
عالوه برآن، تنگناهای ژیوپلیتیکی، امنیتی و مهم تر از همه، تنگنای سرمایه ی مالی برنامه ی کالن 
وادار کردن  برای  نیاز  اهرم سیاسی مورد  افغانستان،  مانع می شوند.  را  داکتر غنی  بلندپروازانه ی  و 
همسایه هایش یا قدرت های منطقه ای به توافق با شرایط افغانستان در ساخت زیربناهای سرکی که 
این کشور بدان نیازمند است و سرمایه ی مالی از قبیل هزینه های مورد نیاز برای راه اندازی چنین 
برنامه ی کالن  را ندارد. سرمایه ی سیاسی و مالی صرف می تواند از هند، چین یا سازمان های مالی 
انکشاف آسیایی، در حالی که هردو در پروژه های زیربنایی  بانک  بانک جهانی و  بین المللی مانند 

منطقه ای دیگر در آسیای مرکزی نیز دخیل اند، تأمین شوند.
این در حالی است که افغانستان هنوز با تروریزم منطقه ای که در اصل از پاکستان برای دنبال کردن 
منافع ژیوپلیتیکی این کشور و مقابله با حضور هند در افغانستان سرچشمه می گیرد، دست و پنجه نرم 
می کند. افغانستان در شرف جنگ نیابتی بین هند و پاکستان، روسیه و ایاالت متحده و مهم تر از 
همه، عربستان سعودی و ایران است. کشورهایی که همه منافع گوناگون شان را از طریق گروه های 
نیابتی شان دنبال می کنند. چین نیز به دلیل افزایش خشونت ها در ایالت سین کیانگ این کشور، به طور 
فزاینده ای خودش را اثبات می کند، هرچند وسعت تمایلش به افغانستان هنوز واضح نیست. تمام این 
دینامیزم های امنیتی و سیاسی منطقه ای، زندگی رییس جمهور غنی را دشوار ساخته و آرزوهایش در 

آینده ی نزدیک را تقریبا دست نیافتی می سازند.
چین قبال ابتکار عمل جاده ی ابریشم را برجسته ساخته و 45 میلیون دالر امریکایی را به آن اختصاص 
داده است و این پروژه ای است که در واقع نفوذ چین را در آسیای مرکزی بیش تر خواهد ساخت 
و از طریق آن یک اقتصاد پویا در ایالت ناآرام سین کیانگ ایجاد خواهد کرد. به عالوه، جاپانی ها 
ابریشم جدید آسیای مرکزی  ابتکار عمل )جاده ی  از طریق  تا  نیز در تالش بوده اند  و کوریایی ها 
به عالوه ی جاپان و کوریا(، از جمله پروژه ی ارتباطات ترانسپورتی اروپا-آسیا )EATL( که همه 
موفقیت نسبی یا اندک در دگرگونی دینامیزم های زیربنایی و تجارتی آسیای مرکزی داشته اند، یک 
تعداد پروژه های زیربنایی را در آسیای مرکزی راه اندازی کنند. فقدان اراده ی سیاسی، فقدان سرمایه ی 

مالی، زمین خشن و سخت و تأسیسات اداری ناشایسته باعث شده اند تا این دگرگونی اندک باشد.
از سوی دیگر، افغانستان به شدت به دنبال راه »الجورد« بوده است. این راه راهی است که افغانستان، 
ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه را از طریق جاده و خط آهنی وصل می کند که مناسب ترین 
مسیر تجارت ترانزیتی در آسیای مرکزی، قفقاز، بالکان و اروپای مرکزی است و هم چنین به طور مؤثر 
آسیای جنوبی و کشورهای اروپایی را با هم وصل می سازد. اهمیت این مسیر برای افغانستان این است 
که این مسیر، یک مسیر جاگزین است و هم چنین کوتاه ترین، ارزان ترین و امن ترین راه به مناطقی 

است که در باال ذکر شده اند.
الجورد از آقینه در والیت شمالی فاریاب و تورغندی در والیت غربی هرات افغانستان آغاز می شود و 
تا ترکمن باشی ترکمنستان ادامه می یابد و پس از عبور از دریای کاسپین، به باکو، پایتخت آذربایجان، 
می رسد و سپس باکو را با تفلیس، پایتخت گرجستان و هم چنین به بندرهای پولتی و باتومی گرجستان 

وصل می کند و بعد به شهرهای قارص و استانبول ترکیه می رسد و در نهایت به اروپا پایان 
می یابد. اما این یک پروژه ی درازمدت و بسیار پیچیده است و عملیاتی شدنش در بهترین حالت 
برای کاهش  راه هایی  تا  دار د  افغانستان ضرورت  زمان،  در عین  برد.  زمان خواهد  یک دهه 
وابستگی ترانزیتی و تجارتی به همسایه هایش بیابد و دید کالن د کتر غنی را که برای یک 

دوره ی پنج ساله انتخاب شده است، تحقق بخشد. 
تاپی و اپتا، تالش های ناکام

یک مطالعه ی موردی خوب در مورد تبدیل کردن موقعیت جغرافیایی افغانستان از یک دین به 
یک دارایی، پروژه ی بدنام خط لوله ی گاز تاپی است، پروژه ای که پس از سال ها هنوز راه اندازی 
نشده و پیوسته به دالیل مختلف و در رأس آن ها ژیوپلیتیک، عدم موجودیت اتفاق نظر در مورد 
اجرت ها و مالیه های مختلف، امنیت و عدم موجودیت وجوه برای تأمین مالی این پروژه به تأخیر 

انداخته شده است. 
موافقت نامه ی جنجالی   ترانزیتی افغانستان و پاکستان )آپتا(، نمونه ی خوب دیگر است که در سال 
2011 در نتیجه ی توافق میان دو کشور روی موافقت نامه ی ترانزیتی 1965 ایجاد شد؛ اما از آن 
زمان تا کنون پیوسته تخریب شده و در سال 2013 به خاطر موانع اداری و فقدان تعهد سیاسی 
در طرف پاکستانی برای عملی ساختن آن، دوباره در مورد آن گفت وگو شد. این دو نمونه صرف 
بر چالش های ژیوپلیتیکی بهره برداری از موقعیت جغرافیایی افغانستان و تبدیل کردن آن به 

نقطه ی اتصال آسیا داللت دارند. 
وضع منطقه – ژیوپلیتیک بر تجارت تقدم دارد

امروزه، امنیت و ژیوپلیتیک جاگزین هرگونه منافع اقتصادی و تجارتی در منطقه شده اند. د کتر 
پارچگی  به یک  ژیوپلیتیکی  و  امنیتی  کنونی  گفتمان  تغییر  در  اقتصادی اش  اراده ی  و  غنی 
اقتصادی میان افغانستان و کشورهای همسایه اش، زمان سختی خواهد داشت. در حال حاضر، 
پالیسی سازان و طرف های درگیر در مسایل سیاسی در منطقه به تروریزم، بنیادگرایی، جنگ های 
نیابتی و دیگر پدیده های منفی می اندیشند. تغییر فضای بی اعتمادی در میان کشورهای همسایه 
و روی دست گرفتن یک سلسله اقدامات در راستای اعتمادسازی، اولین گامی است که می توان 
برای تغییر این گفتمان و طرز  تفکر برداشت. این تغییر می تواند با برداشتن گام های کوچک آغاز 
شده و در نهایت به پیشرفت های بزرگ تر در زمینه ی تسهیل داشتن یک دید مشترک تجارتی 

و ترانزیتی برای منطقه  بیانجامد.
سرمایه ی مالی و سرمایه گذاری – که آن را پرداخت می کند؟

شبکه سازی شاهراه های جاده ای و خطوط آهن فراکشوری و چندین ملیتی در اروپا، آسیا و افریقا 
از قبیل جاده ی دوری – تیرا در بورکینا فاسو در نیجریه و جاده ی کنکان – کوری باماکو بین 
گینه و مالی، نشان می دهند که چنین اقدامات به طور میانگین به 100 تا 150 میلیون دالر نیاز 
دارند. افغانستان و همسایه هایش، به استثنای هند و چین، توانایی تأمین مالی چنین هزینه ای 
اما  ندارد؛  افغانستان  این ها سرمایه ی مالی و تخصص تخنیکی است که  را نخواهند داشت. 
کشورهایی مانند چین و هند می توانند آن را تأمین کنند؛ اما این به تعهد قوی سیاسی و اقتصادی 

از سوی این دو کشور، بدون در نظرداشت منافع ژیوپلیتیکی آن ها، نیاز دارد.
عالوه برآن، خبر خوش این است که بر یک بانک و بانک انکشاف زیرساخت ها آسیایی که 
اخیرا در مورد آن ها بین بریک )برازیل، روسیه، هند و چین( و کشورهای سازمان همکاری های 
شانگهای در مورد آن توافق صورت گرفت، می توانند هزینه های برخی از این پروژه های کالن 

انکشاف زیرساخت ها را پرداخت کنند.
چالش سازمانی – آیا افغانستان مجموعه ی تأسیسات اداری الزم برای تبدیل 

کردن ایده های اشرف به واقعیت را دارد؟
د کتر غنی به داشتن ایده های عالی   مشهور است. او یک فرد پر انرژی، پاک و پرتالش است؛ 
اما  از دهه ی 1960 اداره ای را به ارث می برد که حتا برای انجام وظایف ابتدایی اش، ظرفیت 
اندک داشته یا هیچ ظرفیت ندارد، چه رسد به راه اندازی  پروژه های پیچیده ی انکشافی زیربنایی 

و چندین ملیتی. 
او برای این که چشم اندازش مبنی بر یک اقتصاد یک پارچه ی افغانستان با اقتصادهای منطقه 
را به واقعیت تبدیل کند، به یک اداره ی شایسته و بخش خصوصی پویا در افغانستان و منطقه 
و  دارد  قرار  بین الملل  شفافیت  سازمان  رده بندی  پایین  رده های  در  افغانستان  دارد.  ضرورت 
حضور حکومت مرکزی به سختی از شهرهای بزرگ فراتر می رود تا پروژه های کالن انکشافی 

چندین ملیتی را عملی سازد.
رویای پل زمینی و بندر دریایی – آیا شدنی است؟

افغانستان تا عملی شدن چشم انداز تبدیل شدنش به نقطه ی اتصال و میدان آسیای مرکزی و 
جنوبی، راه درازی برای رفتن دارد. این کار به اراده ی سیاسی، میلیاردها دالر سرمایه ی مالی، یک 
سرمایه ی انسانی سطح باال، یک بروکراسی پیچیده، خدا حافظی با سیاست گذشته و مهم تر از 
همه، به یک دید مشترک درازمدت در میان کشورهای مرتبط نیاز دارد که با تحقق بخشیدن به 
چنین دیدی، منافع اقتصادی و تجارتی را تحقق بخشند. دسترسی افغانستان به یک بندر دریایی 
و تبدیل شدنش به پل زمینی منطقه قطعا شدنی است؛ اما به یک دید جدید در سطح منطقه و 
بین الملل، همراه با توافق نظر منطقه ای در مورد یک پارچگی اقتصادی و تجارتی در آینده  نیاز 

دارد. اما سفر تحقق بخشیدن چنین دیدی دشوار و طوالنی است.
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نتایج یک تحقیق نشان می دهند، فرزندان مادرانی 
انتی بیوتیک مصرف کرده اند،  بارداری  دوران  در  که 
دارند.  قرار  چاقی  معرض  در  بیش تر  درصد   84
بین المللی  نشریه ی  در  به تازگی  که  تحقیق  این 
که  می دهد  نشان  شد،  منتشر   »Obesity«
سالمت  به  بارداری  دوران  در  انتی بیوتیک  مصرف 
چاقی  تسهیل  باعث  و  می کند  وارد  آسیب  کودک 

می شود.
در حقیقت این مطالعه که توسط محققان دانشگاه 
داد:  نشان  است،  شده  انجام  امریکا  در  »کلمبیا« 
سوم  و  دوم  ماهه ی  سه  در  مادرش  که  کودکی 
بیش تر  است،  کرده  مصرف  انتی بیوتیک  بارداری 
با خطر چاقی در 7 سالگی مواجه است. تحقیقات 
انتی بیوتیک ها در  قبلی نشان داده بود که مصرف 
کودکان  در  چاقی  افزایش  موجب  سالگی  دو  زیر 
حتا  که  می کند  تأکید  تحقیق  این  اما  می شود؛ 

مصرف انتی بیوتیک توسط مادر خطرآفرین است.
محققان در این تحقیق 727 مادر را زیر نظر گرفتند 
فرزندشان  سالگی  هفت  تا  را  نفر   436 وضعیت  و 

کنترول کردند. آن ها دریافتند، مادران 16 درصد این 
کودکان در دوران بارداری انتی بیوتیک مصرف کرده 
این که  احتمال  داد،  نشان  تحقیق  این  نتایج  بودند. 

بیش تر  درصد   84 شوند،  چاقی  دچار  کودکان  این 
قرار  انتی بیوتیک  معرض  در  که  است  کودکانی  از 

نگرفته اند. )جام جم آنالین(

تابستان امسال، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا 
کمیته ای را مسئول بررسی مقاومت به انتی بیوتیک 
کرد تا راه کارهایی را برای مهار این خطر جست وجو 
کنند. نخستین گزارش این گروه روز پنج شنبه )20 
قوس، 11 دسامبر( منتشر شد و در آن هشدار داده 
شده، هزینه ی انسانی مقاومت عفونت ها به درمان 
چنان عظیم است که یک اقدام جدی و اساسی را 

طلب می کند.
پزشکی  ارشد  مشاور  دیویس،  سالی  پروفیسور 
انگلستان این گزارش را »مجاب کننده« خوانده که 
قدمی رو به جلو برای »درک ابعاد واقعی این تهدید 
است«. در این گزارش آمده است، اگر برای مقاومت 
به انتی بیوتیک چاره ای اندیشده نشود، عفونت های 
درمان ناپذیر تأثیری عمیق و وسیع بر سالمت و بر 
بسیاری  و  گذاشت  خواهند  به جای  اقتصاد کشورها 
از دست آوردهای پزشکی یک قرن گذشته از دست 

خواهند رفت.
»عفونت های مقاوم به انتی بیوتیک، در حال حاضر 
فقط در اروپا و امریکا ساالنه جان پنجاه هزار نفر را 
نفر  دنیا هم صدهزار  دیگر کشورهای  در  می گیرد، 
قربانی می شوند؛ اما تخمین قابل اعتمادی در این 
باره وجود ندارد«. این گزارش تخمین زده که در حال 
حاضر دست کم ساالنه هفت صد هزار نفر در دنیا به 

علت عفونت های مقاوم به درمان، می میرند.

خواهد  نفر  میلیون  ده  به   20۵0 سال  در  رقم  این 
آن  در  می شود،  زده  تخمین  که  حالی  در  رسید؛ 
نفر  هزار  دوصد  و  میلیون  هشت  سرطان  سال 
به  مقاومت  گزارش،  این  اساس  بر  بگیرد.  قربانی 
تهدید  را  ثروت مند  کشورهای  فقط  انتی بیوتیک 
این  در معرض  نمی کند و کشورهای کم درآمد هم 
ایدز  و  مالریا  سل،  خطر  به خصوص  هستند،  خطر 

مقاوم به درمان.
به  عفونی  عوامل  مقاومت  این  تأثیر  حال،  این  با 
درمان در کشورهای مختلف متفاوت است و بستگی 
به این دارد که مصرف انتی بیوتیک در هر کشوری 

چقدر متعادل یا چقدر بی رویه است:
انتی بیوتیک در طب انسانی بین  »مصرف جهانی 
افزایش  تقریبا چهل درصد  تا 2010  سال های 2000 
یافت؛ اما این رقم این واقعیت را نشان نمی دهد که 
مصرف انتی بیوتیک در بعضی کشورها کمتر شده 
و در بعضی بیش تر«، به نحوی که برخی کشورها 
مصرف  انتی بیوتیک  دیگر  کشورهای  برابر  ده  تا 

می کنند.
برای این که ابعاد قضیه بهتر روشن شود، این گروه 
ادامه  کنونی  وضعیت  که  صورتی  در  زده،  تخمین 
پیدا کند، تا سال 20۵0 هر سال ده میلیون نفر به 
علت عفونت های درمان ناپذیر جان خود را از دست 
خواهند داد که هزینه ی جهانی آن به سه تریلیون 

دالر خواهد رسید. به عبارت  دیگر، در 3۵ سال آینده 
سه صد میلیون نفر به خاطر عفونت مقاوم به درمان 
سال  در  را  جهانی  ناخالص  تولید  که  مرد  خواهند 
یعنی  داد،  خواهد  کاهش  درصد   3.۵ تا  دو   20۵0

معادل شصت تا صد تریلیون دالر. 
در این گزارش چهار روش درمانی که در تمام دنیا 
به صورت امری روزمره در آمده، به عنوان مثال بررسی 
شیمی درمانی  مفصل،  تعویض  سزارین،  شد ه اند؛ 
تولید  درصد  چهار  هم  روی  که  اعضا  پیوند  و 
به  به شدت  و  می دهند  تشکیل  را  جهانی  ناخالص 

انتی بیوتیک ها وابسته هستند.
بدهند،  دست  از  را  خود  کارآیی  انتی بیوتیک ها  اگر 
آینده فقط در همین چهار عرصه،120  در 3۵ سال 
تریلیون دالر به اقتصاد جهانی لطمه خواهد خورد. 
اگر دیگر آثار منفی مقاومت به انتی بیوتیک هم به 
حساب آورده شود، این رقم سر به 210 تریلیون دالر 

خواهد زد.
این گزارش در پایان هشدار داده که از دست رفتن 
غیر  اخیر  سال های  در  بشر  پزشکی  دست آوردهای 
سرمایه گذاری  با  باید  و  بود  خواهد  بخشش  قابل 
در زیر ساخت ها، اقدام هماهنگ بین المللی و تولید 
داروهای جدید با این خطر مبارزه کرد: »این بحران 
فوری  اقدام  با  اما  است؛  وقوع  شرف  در  جهانی 

می شود جلو  آن را گرفت«. )بی بی سی(

6

بگو مگو از

الف ب ت ث... 
برای لحظه ای عقل سلیم خود را )اگر داشته باشیم( به کار 
بیاندازیم و چندتا کشور را که در همسایگی هم قرار دارند، 
از  یکی  که  کنیم  فرض  کنیم.  تصور  خانه  تا  چند  مثل 
همسایه ها کمی با غیرت تر و سلحشور تر است و باالی خانه ی شما که در همسایگی اش 
قرار دارید، ادعای ارضی دارد. یعنی ادعا دارد که یک سوم حویلی شما مربوط ما می شود 
و باید آن را دوباره به ما برگردانید. سایر همسایه ها این ادعا را بی اساس می خوانند و 
حتا شورای ده و قشالق نیز آن را بدون بنیاد و مبنای حقوقی و قانونی می پندارند. اما 
آن یک وجب  از  و  استوار هست  خود  کاذب  ادعای  این  بر  همسایه ی سلحشور شما 
هم عقب نشینی نمی کند. شما تمام راه های مسالمت آمیز و مجراهای صلح آمیز را طی 
می کنید؛ اما به نتیجه نمی رسید و باالخره به یک ترفند دست می زنید. شما می بینید که 
اعضای این خانواده ی سلحشور در عین حال که شهید پرور اند، بعضا کم عقل تشریف 
از  باالخره  و  بررسی می کنید  را  زمینه ها  تمام  اند. شما  استفاده  قابل  به آسانی  و  دارند 
راه های گوناگون به آن ها نفوذ و تأثیر گذاری حاصل می نمایید. یکی را با پول و دیگری 
را با پندار به بردگی می گیرید و مثل سگ به جان هم می اندازید تا بستر نابودی شان 
فراهم شود و تا ابد از این غلط ها نکند و بر امالک شرعی شما دست درازی نداشته باشد.
حاال هم قضیه مثل خورشید روشن است و طفره رفتن دولت مردان و دولت زنان اوغانستان 
در این زمینه جز تباهی و ویرانی چیزی نصیب این خاک خراب آباد نمی کند. دیورند خط 
سرخ پاکستان است تا این معضل بی معنا پایان نیابد، خونریزی ها و دهشت افگنی ها را 
در این سرزمین پایانی نیست. تا مرز مان را با پاکستان روشن نکنیم، همایش گاه لیسه ی 

استقالل که چه، حتا بر سر سفره های مان نیز انتحاری خواهد فرستاد.

چند نکته ی مهم در مورد حق رهایی از شکنجه
و  تحقیر آمیز  رفتار  هرنوع  و  شکنجه  از  رهاdی  حق   •
و  است  بشر  بنیادین  و  اساسی  زمره ی حقوق  از  ظالمانه، 
تخطی از آن به صورت مطلق ممنوع می باشد. با تصویب 
بین المللی به رسمیت شناخته شد و  این حق در سطح  اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، 

شکنجه و هرنوع رفتار از آن دست، ممنوع گردید.
• اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، اعالم داشته است که  تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند 
انسانی  اند، همه دارای عقل، وجدان و کرامت  از لحاظ حیثت و حقوق با هم برابر  و 
که  داد  قرار  رفتاری  یا  یا مجازات  نمی توان تحت شکنجه  را  احدی  بنابر این،  هستند. 

ظالمانه یا برخالف کرامت انسانی و شئون بشری باشد.
• نقض حق رهایی از شکنجه، از نظر حقوق بین المللی بشردوستانه و عرف بین المللی 
نیز ممنوع می باشد؛ نقض این قاعده مصداق روشن جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت 

بوده و جرم بین المللی تلقی می شود.
که  است  چنان جدی شده  بین الملل  در حقوق  امروزه  ممنوعیت شکنجه،  قاعده ی   •
تعهد  یک  از  فراتر  آن  نقض  و  می شود  محسوب  بین المللی  آمره ی  قواعد  زمره ی  از 

معاهداتی، موجب مسئولیت بین المللی دولت هاست.
• رعایت این قاعده غیر قابل تعلیق، غیر قابل تراضی و توافق بوده و اعمال شکنجه در 
برابر هیچ فردی- به شمول خطرناک ترین مجرمان- و در هیچ حالت و شرایطی مجاز 
نیست. دولت ها مکلف به رعایت و حمایت از حق رهایی شکنجه در همه ی حاالت و 

شرایط می باشند.
• شکنجه با هر دلیلی قابل توجیه نیست و برای رسیدن به هرهدفی، حتا مقصد کشف 
با  حقایق مرتبط با جرم، نمی توان به شکنجه متوسل شد. هرگونه سند و مدرکی که 

توسل به شکنجه حاصل شده باشد، قابل استناد نیست و مشروعیت ندارد.

به سر  آگاهی  فقر  در  هنوز  تا  افغانستان  مدنی  جامعه ی 
کمتر  کشور  مدنی  نهاد های  کارمندان  میان  در  می برد. 
در  الزم  آگاهی های  از  که  یافت  را  افرادی  می توان 
و  سیاست  جامعه شناسی ،  فرهنگ،  تاریخ  زمینه های 
جریان های فکری جهانی و ملی آگاهی داشته باشند. شاید پایین ترین سطح مطالعه را 
بتوان در میان کارمندان نهاد هایی پیدا کرد که از آن ها به نام نهاد های مدنی یاد می شود. 
هنوز شمار زیادی در پشت انبوه مایکروفون ها به جای جامعه ی مدنی، می گویند جامعه ی 
هرچه  روی  به  را  نهاد هایی  چنین  دروازه های  پاکستانی  انگلیسی  حاکمیت  معدنی ! 
پا شکسته ی  و  انگلیسی دست  این  است.  بسته  و کارشناس در کشور است،  دانشمند 
پاکستانی زبان های رسمی کشور، فارسی دری و پشتو، را به جزایز انزوا تبعید کرده است. 
تجربه نشان داده است که شماری از آن هایی که در رأس نهاد های مدنی قرار دارند، در 

تالش آن اند تا از سکوی جامعه ی مدنی به سوی مقام 
وزارت، معینیت و والیت خیز آزاد بردارند و هم چنان نهاد خود را در اختیار داشته باشند! 
منبر  از   تا  گویند  امیر  مراد  بر  تا سخن  می دارد  آن  بر  را  آن ها  پیوسته  هدفی  چنین 

جامعه ی مدنی !

Farid Asadullahi

Ahad Farzam

Partaw Naderi







آقایون، رییس صاحبان!
جنگ،  وزیر  کشور،  این  است.  جنگ  حالت  در  کشور 
سرپرستان  این  چگونه  ندارد.  امنیت  وزیر  و  داخله  وزیر 
وزارت خانه ها، دل سرد و بی تفاوت و حتی خرسند از ضعف امنیت نباشند، چون می دانند 

که دیگر راهی در پیش رو نیست به جز بی سرنوشتی خود شان!
»مخالفین سیاسی« شما لکه های خونین را به لیسه ی استقالل رسانیدند و به نهادهای 
فرهنگی، مدنی و حقوق بشری یورش بردند و شما هنوز نشسته اید که کدام وزیری 
پشتون است، کدام باید تاجک، هزاره و یا ازبک باشد. اگر چنین ادامه دهید قطره های 

این خون به دروازه های ارگ خواهد رسید.
زبون ترین حاکمان سیاسی آنانی هستند که شهروندان بی گناه، قربانی اشتباهات آن ها 
می شوند. لطفًا دوباره با خنده های مضحک در برابر کمره ها ظاهر نشوید. این کار خیلی 

ننگین است!

Malek Sitez' Think-Tank on 
civic and political values

مصرف انتی بیوتیک زمان بارداری
 سبب چاقی کودک می شود

عفونت های مقاوم به درمان، 
تا سال ۲۰5۰ بیش از سرطان قربانی خواهند گرفت

دکترین وحدت ملی قزاقستان
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جو هارت در آستانه ی امضاي 
قرارداد جديد با سيتي

مدير برنامه هاي ويديچ:
 نمانيا در اينتر مي ماند

کلوپ: وايدن فلر 
ديگر دروازه بان اول ما نيست

را  تیم  این  با  جو هارت، دروازه بان منچسترسیتي قرارداد خود 
براي ۵ سال دیگر تمدید خواهد کرد و گفت که امیدوار است 
انگلیسی  برساند. دروازه بان  اتمام  به  تیم  این  را در  فوتبالش 
به همراه جیمز میلنر، پیش نهاد تمدید قرارداد جدیدی دریافت 
کردند که طبق آن، حقوق گولر شماره یک انگلیس به 1۵2 
هزار یورو در هفته خواهد رسید. کابایرو، گولر دوم سیتی که 
به  حال  بود،  کرده  ابهام  دچار  را  آینده  هارت  اوایل فصل  در 
نیمکت نشین تبدیل شده و  هارت با خیال راحت قراردادش را 

تمدید خواهد کرد.
او در جمع خبرنگاران گفت: »تا جایی که می دانم، قرارداد جدید 
تا جایی که می شود  است. می خواهم  خیلی مرتب و خوب 
این جا بمانم. این جا را دوست دارم و عاشق همه چیزی هستم 
باشگاه  این  در  که  مدت هاست  است.  سیتی  باره ی  در  که 
هستم. احساس می کنم که این جا دیگر باشگاه من است. از 

حضور در اینجا بسیار خوشحالم«.
جو هارت سال 2006 از شریوز بری با 600 هزار پوند به سیتی 
پیوست و موفق شد خود را اثبات کرده و به تیم ملی دعوت 

شود. قرارداد فعلی او تا سال 2016 اعتبار دارد.

مدافع  ویدیچ،  نمانیا  برنامه هاي  مدیر  مارتینا،  سیلوانو 
باتجربه ی اینتر، شایعات اخیر در مورد احتمال بازگشت این 
سابق  ملی پوش  این  کرد.   رد  را  منچستریونایتد  بازیکن  به 
صرب در تابستان گذشته، بعد از 8 فصل حضور در الدترافورد، 
همه  در  بازی   13 تنها  فصل  این  در  اما  اینتر  پیوست.  به 
رقابت ها برای نرآتزوری انجام داد و به همین دلیل، به تازگی 
منچستریونایتد  به  او  بازگشت  احتمال  در  مورد  شایعاتی 

منتشر شد؛ اما مارتینا این ادعا را به شدت رد کرد.  
او به کارلچو مرکاتو گفت: »همه ی این شایعات دروغ است. 
ویدیچ قراردادی سه ساله با اینتر دارد و میالن را ترک نخواهد 
 کرد. این شایعاتی که منتشر شده، بی معنا است و من دلیلی 
این شایعات،  او به باشگاه های دیگر نمی بینم.  انتقال  برای 
بازی اش  چند  اینتر  وقتی  است.  ویدیچ  به  بی  احترامی  یک 
را باخت، رسانه ها تردیدی در حمله به ویدیچ نکردند و او را 
تنها مقصر  معرفی کردند. بار دیگر تکرار می کنم: او اینتر را 

ترک نمی کند«.

یورگن کلوپ، سرمربي بروسیا دورتموند  تأیید کرد که رومن 
از دست  را  تیم  این  فلر جایگاهش در ترکیب اصلي  وایدن 
دروازه بان  عنوان  به  النگراک  میشل  بعد،  به  این  از  و   داده 
اصلي، درون دروازه ی این تیم خواهد ایستاد.  وایدن فلر در 
رقابت های این فصل نمایش های چندان درخشانی در ترکیب 
پیاپی  زیادی در شکست های  و  اشتباهات  نداشت  دورتموند 
تیمش مرتکب شد. به همین دلیل، سرانجام کلوپ تصمیم 
گرفت تا از النگراک در  ترکیب اصلی استفاده کند و اعالم 
خواهد  ادامه  روند  این   ،2014 سال  پایان  تا  حداقل  که  کرد 
جلسه ی  گذشته  روز  »من  گفت:  خبرنگاران  به  او  داشت.  
خوبی با رومن داشتم و در مورد تصمیمم با او صحبت کردم. 
از ابتدای  سال جدید، بار دیگر از ابتدا شروع خواهیم کرد؛ اما 
در سه دیدار آینده، میچ دروازه بان اول خواهد بود«. بازیکنانی 
میخیتاریان  و هنریک  کاگاوا  ایموبیله، شینجی  مانند چیرو 
اما  کلوپ  ندادند؛  ارائه  اخیر نمایش های خوبی  در دیدارهای 
در  »ما  است:  دیگری  تیمش جای  است که مشکل  معتقد 
چند هفته ی اخیر مشکالت زیادی داشتیم؛ اما مشکل اصلی 
ما  مهاجمان مان نیستند.    اگر چیرو موقعیت دوم یا سومش را 
از دست بدهد، هم چنان به دنبال موقعیت های بیش تر خواهد 
بود و آرامشش را از دست  نمی دهد. او در حال پیشرفت است. 
شینجی در دیدار مقابل اندرلخت خیلی خوب کار نکرد؛ اما 
این به آن معنا نیست که نمی  تواند در دیدار شنبه خوب کار 
کند. او هنوز توانایی های فوق العاده ای دارد.  همه ی آن هایی 
که بازی های ما را دنبال می کنند، می دانند که میخیتاریان 
که  او  ندارد  تردیدی  کسی  ماست.  برای  مهمی  بازیکن 

می تواند بار دیگر گول زنی کند«.

درگيري خونين 
بين هواداران بارسا و پي اس جي

داويد  لوييز: ترسي از تقابل با ريال نداريم

برنات: گوارديوال مثل آهن رباست

داويد  لوييز: مسي بهترين بازيکن تاريخ است

آگوئرو و پاردو، 
بهترين هاي ماه نوامبر ليگ برتر

پيش نهاد ضدريالي منچستر يونايتد به دخيا

استرلينگ يک قدم به ريال نزديک تر شد

مورتنسن: رياليم، 
ولي مسي بهترين بازيکن دنياست

بوفون: يووه بازيکني 
مثل رونالدو يا مسي را کم دارد

پيانيچ: اسکودتو اولويت اول ماست

تالش آرسنال براي جذب پل پوگبا

یک تراژدي دیگر در فوتبال اسپانیا و این بار 
در  و  چهارشنبه  شب  بارسا.  هواداران  توسط 
پایان دیدار بارسلونا - پاریس سنت جرمن، دو 
هوادار پي اس جي در اطراف ورزشگاه نوکمپ 
به شدت  بارسا  هوادار  چند  چاقوي  ضرب  به 

مجروح شدند.
در  شب  چهارشنبه   جرمن  سنت  پاریس 
مغلوب   1-3 نتیجه ی  با  نوکمپ  ورزشگاه 
بارسلونا شد و نتوانست صدرنشینی خود در 
گروه F لیگ قهرمانان را حفظ کند. در پایان 
بین  بیرون ورزشگاه نوکمپ،  بازی و در  این 
هواداران بارسا و هواداران پی اس جی، درگیری 
خونینی در گرفت که حاصل آن چند مجروح 

بود.

مجروحین همه از هواداران تیم پاریسی بودند 
که دو تن از آن ها چاقو خورده بودند. پولیس 
درگیری  اولین  که  کرد  تأیید  دیروز  بارسلون 
ساعت 23 به وقت محلی رخ داده و در نتیجه، 
یک شهروند فرانسوی به ضرب چاقو به شدت 
مجروح شده است. دقایقی بعد نیز سه هوادار 
مجروح  بارسایی ها  با  درگیری  در  پی اس جی 
شده و به شفاخانه منتقل شدند. یکی از این 
سه هوادار نیز به ضرب چاقو مجروح شده بود.

که  می دهند  رخ  روزهایی  در  حوادث  این 
پیدا  صدد  در  اسپانیا  فوتبال  فدراسیون 
در  خشونت  کاهش  برای  راه کار  یک  کردن 
این  در  تحقیقات  اسپانیاست.  ورزشگاه های 

زمینه هم چنان ادامه دارد.

کرد  عنوان  پاریسن جرمن  مدافع  لوییز،  داوید 
که تیمش ترسي از تقابل با ریال مادرید یا هر 
تیم دیگري در مرحله ی حذفي لیگ قهرمانان 
مقابل   1-3 پاریسی ها  شب  پنج شنبه  ندارد. 
بارسا شکست خوردند و در رده ی دوم جدول 
گروهی قرار گرفتند. حال آن ها باید به مصاف 
یکی از تیم های صدرنشین بروند. ریال مادرید، 
چلسی، اتلتیکو مادرید، دورتموند و ... تیم های 
صدرنشینی هستند که احتمال تقابل آن ها با 

پی اس جی وجود دارد.
لوییز در این رابطه گفت: »می توانیم جلو  ریال 
بازی کنیم. همه ی  تیم دیگری  یا هر  مادرید 

و  هستند  قدرت مند  یافته  صعود  تیم های 
آماده ی  هم  ما  و  دارند  خوبی  بسیار  بازیکنان  
ترسی  پاریسن جرمن  آن ها هستیم.  با  تقابل 
می خواهیم  ندارد.  بزرگ  تیم های  با  تقابل  از 
قهرمان اروپا شویم و به همین منظور، در این 
فکر هستیم که طوری آماده باشیم که جلو  هر 

تیمی بتوانیم بازی کنیم.
اصلی  شانس های  از  جرمن  سنت  پاریس 
قهرمانی چمپیونزلیگ است. باید مثل همیشه 
هستیم  فوق العاده  باشگاهی  ما  کنیم.  فکر 
در  پیروزی  برای  و  داریم  بزرگی  فلسفه ی  که 

همه ی مسابقات به میدان می رویم«.

خوان برنات، بازیکن تازه وارد بایرن مونیخ توانسته 
است در مدتي کوتاه جایگاهي ثابت در ترکیب 
که  بازی  دو  و  بیست  در  کند.  پیدا  تیم  این 
باواریایی ها در فصل جاری فوتبال انجام داده اند، 
برنات اسپانیایی یک پای ثابت بوده است. وی 
در این باره به »بیلد اسپورت« گفت: »خوشحالم 
و افتخار می کنم. فکرش را هم نمی کردم این 
غافل گیر  بگویم،  را  واقعیتش  کنم.  بازی  همه 
شده ام. اوایل فکر می کردم باید برای قرار گرفتن 
در ترکیب ثابت خیلی بجنگم، اما حاال  می بینم 
می توان  دارد.  اعتماد  من  به  گواردیوال  پپ  که 
گفت، مصدومیت داوید آالبا باعث شده که برنات 

به بازیکنی غیرقابل چشم پوشی برای کادر فنی 
بایر  که  است  درحالی  این  شود.  تبدیل  بایرن 
لورکوزن هم برای جذب این بازیکن چپ پا اقدام 
کرده بود. برنات افزود: »پیش نهاد لورکوزن زودتر 
از بایرن مطرح شد. آن ها می خواستند در زمستان 
با من قرارداد ببندند. بعد از بایرن با من تماس 
گرفتند. این پیش نهاد در زمان درست ارائه شد و 
این باشگاه بهترین انتخاب ممکن بود. در مورد 
رفتن به بایرن اصال نیازی به فکر کردن نبود. 
یکی از دالیلم هم پپ گواردیوال بود. این مربی 
واقعا وسوسه کننده است. برای ما بازیکنان او مثل 

آهن رباست«.

داوید لوییز، مدافع پاري سن جرمن به تمجید 
از لیونل مسي پرداخت و گفت که او بهترین 
تیم  دو  شب  چهارشنبه  است.  تاریخ  بازیکن 
ورزشگاه  در  جرمن  سنت  پاریس  و  بارسلونا 
نوکمپ بارسلونا به مصاف یک دیگر رفتند که 
نتیجه ی  با  نهایت، کاتاالن ها موفق شدند  در 
3-1، حریف خود را شکست داده و به عنوان 
تیم اول به دور بعد رقابت ها صعود کنند. مسی 
درست 4 دقیقه پس از گول  زالتان روی پاس 
سوارز بازی را به تساوی کشاند و پس از آن بود 
که نیمار و سوارز نیز موفق به گول زنی شدند. 

گفت:  پِلَس  کانال  با  مصاحبه  در  لوییز  داوید 
تفاوت ها  بازیکنان،  باالی  بازده  و  »تأثیرگذاری 
مهاجم   3 بودند،  ما  از  بهتر  آن ها  زد.  رقم  را 
خیلی قوی داشتند. مسی فوق العاده است. او 
هم چنین  بارسا  است.  تاریخ  بازیکن  بهترین 
نیز  بازیکنان  باقی  و  دارد  باهوش  مربی  یک 
باید  »حال  داد:  ادامه  لوییز  هستند«.  عالی 
بعدی سخت  بازی  باشیم.  بعدی  گام  فکر  به 
خواهد بود. باید همه را شکست دهیم و باال 
تیمی  هر  با  می توانیم  فبروری   ماه  در  برویم. 

روبه رو شویم«.

سرخیو آگوئرو، مهاجم منچسترسیتي به عنوان 
بهترین بازیکن و آلن پاردو، سرمربي نیوکاسل 
لیگ  نوامبر  ماه  مربي  بهترین  عنوان  به 
مقابل  شد  موفق  آگوئرو  شدند.  انتخاب  برتر 
منچستریونایتد، گول  پیروزی را به ثمر برساند 
و هم چنین مقابل کویین پارک رنجرز، دو گول  
به ثمر برساند تا بازی به تساوی کشیده شود. 
برای  بازی  به حال در 14  تا  مهاجم 26 ساله، 
سیتی در لیگ برتر، 14 گول  به ثمر رسانده و در 
صدر جدول گول زنان لیگ قرار دارد. با این حال، 
او حدود 6 هفته به دلیل مصدومیت از ناحیه ی 
لگامنت زانویش، از میادین دور خواهد بود. دیگر 
اینگس،  دنی  عنوان،  این  دریافت  کاندیدا های 

دخیا، هری کین ، داریل یانمات و چارلی آستین 
بودند. آگوئرو چهارمین مهاجمی است که در این 
است.  عنوان شده  این  به کسب  موفق  فصل 
پیش از او دیگو کاستا، گرازیانو پله و دیافرا ساخو 
این عنوان را به دست آورده  بودند. هم چنین آلن 
پاردو، سرمربی نیوکاسل پس از کسب 3 پیروزی 
از چهار دیدار خود، به عنوان بهترین مربی ماه 
نوامبر انتخاب شد. شاگردان پاردو موفق شدند 
1-0 لیورپول را شکست دهند و پس از آن 0-2 
در  و  دادند  شکست  را  آلبیون  بروم ویچ  وست 
خانه، 1-0 مقابل کویین پارک رنجرز به برتری 
رسیدند. تنها لغزش شاگردان پاردو در ماه نوامبر، 
شکست 1-0 مقابل وستهام در آپتان پارک بود.

احتمالي  جانشین  عنوان  به  دخیا  داوید  از 
مي شود.  یاد  مادرید  ریال  در  کاسیاس  ایکر 
دخیا  که  آنند  از  حاکی  پیش بینی ها  تمام 
تابستان آینده، یونایتد را به مقصد ریال ترک 
ادعا  نشریه ی »سن«  دیروز  اما  کرد.  خواهد 
کرد که سران منچستریونایتد قصد دارند تا با 
یک پیش نهاد وسوسه کننده، این دروازه بان 
جمع  در  ماندن  به  را  اسپانیایی  موفق 

سرخ های الدترافورد راضی کنند.
قرارداد  تمدید  پیش نهاد  سن،  گزارش  به 
 43.6 ارزش  به  و  ساله   ۵ سرخ،  شیاطین 
دخیا  عبارتی،  به  بود.  خواهد  یورو  میلیون 
باشگاه  از  یورو  میلیون   9 تقریبا  سالیانه 
قرارداد  کرد.  خواهد  دریافت  منچستریونایتد 

فعلی دخیا تا جون سال 2017 اعتبار دارد.

تمدید  پیش نهاد  دیروز  استرلینگ  رحیم 
را رد کرد و شایعات  لیورپول  باشگاه  قرارداد 
جدایي او از سرخ هاي آنفیلد قوت بیش تري 
ملی  تیم  ساله ی   19 ستاره ی  گرفت. 
انگلستان، حاضر به تمدید قرارداد با لیورپول 
و پیش نهاد حقوق هفتگی 70 هزار  نیست 
پوند مدیران این باشگاه را رد کرد. او خواهان 

حقوق 100 هزار پوندی در هفته شده است.
رسانه های انگلیسی از احتمال پیوستن او به 

داده اند.  خبر  آینده  تابستان  در  مادرید  ریال 
کماکان  نیز  چلسی  باشگاه  این که  ضمن 
این ستاره ی  با  عالقه مند به امضای قرارداد 
لیگ  از  به تازگی  لیورپول  است.  ارزشمند 
اوضاع  به  توجه  با  و  شده  حذف  قهرمانان 
نظر  به  بعید  جاری،  فصل  در  نامساعدش 
لیگ  در  نیز جایی  آینده  می رسد که فصل 

قهرمانان داشته باشد.

»ویگو مورتنسن«، بازیگر مشهور  هالیوودي  
که  کرد  اعتراف   1  Rac با  مصاحبه  در 
را  مسي  ولي  است؛  ریال  سرسخت  هوادار 
به رونالدو ترجیح مي دهد. مورتنسن که این 
روزها در اسپانیا به سر می برد، در مصاحبه با 
به  ویژه اش  عالقه ی  مورد  در   ،»RAC1«
فوتبالم  عاشق  »من  گفت:  سخن  فوتبال 
است.  عالقه ام  مورد  تفریحات  از  یکی  و 
طرف دار کدام تیمم؟ من یک ریالی دو آتشه 
دوست  همیشه  کالسیکو،  ال  و  در  هستم 
اما  باشد.  میدان  بازنده ی  تیم  بارسلونا  دارم 
بر  دلیلی  هستم،  ریالی  یک  من  این که 

من  رونالدو  و  مسی  بین  که  نمی شود  این 
اعتقاد من، مسی  به  باشم.  رونالدو  طرف دار 
بهترین بازیکن حال حاضر دنیاست و در این 

مورد شکی ندارم«.
الزم به ذکر است که ویگو مورتنسن سال ها 
در کشور آرجانتین زندگی کرده و شاید این 
مسی  از  هواداری اش  برای  موجهی  دلیل 
باشد. مورتنسن فیلم های ماندگاری همچون 
ارباب حلقه ها و قول های شرقی را در کارنامه 
یک  نقش  »آالتریسته«،  فیلم  در  و  دارد 
قهرمان ملی اسپانیا در قرن 17 را نیز بازی 

کرده است.

یوونتوس  دروازه بان  بوفون،  جیانلوییجي 
مثل  ستاره اي  حضور  عدم  که  است  معتقد 
یووه،  در  رونالدو  کریستیانو  یا  مسي  لیونل 
قهرماني  عنوان مدعي  به  آن ها  باعث شده 

در اروپا شناخته نشوند.
سری  قهرمان  پیاپی  فصل   3 بیانکونری ها 
عملکرد  قهرمانان،  لیگ  در  ولی  شدند،   A
گذاشتند.  به جای  خود  از  ضعیفی  بسیار 
یووه حاال به عنوان تیم دوم به دور حذفی 
لیگ قهرمانان صعود کرده و ممکن است با 
بایرن، دورتموند،  بارسا،  تیم هایی مثل ریال، 
این  با  روبه رو شود.  پورتو  یا  چلسی، موناکو 
به  پیر  بانوی  که  است  معتقد  بوفون  حال، 

مسی  یا  رونالدو  مثل  کیفیت  با  بازیکنی 
از  یکی  عنوان  به  را  خود  تا  دارد  احتیاج 

قدرت های اول اروپا به اثبات برساند.
او گفت: »یوونتوس مثل باقی تیم هایی که 
آور ند،  به دست  را  قهرمانان  لیگ  نمی توانند 
رونالدو  مثل  بازیکنی  ما  دارد:  کم  چیز  یک 
یا مسی نداریم. آن ها برای تیم شان اهمیت 
با  بازیکن  دو  حضور  با  زیرا  دارند؛  بسیاری 
بد  خیلی  اوضاع  وقتی  حتا  کیفیتی،  چنین 
به  گول   یک  حداقل  می توانند  آن ها  باشد، 
ثمر برسانند. در واقع با حضور این دو، بازی 
1-0 به نفع تیم شان شروع می شود. این یک 

مزیت خیلی خوب است«.

که  است  معتقد  رم  پیانیچ،  هافبک  میرالم 
کسب اسکودتو، هدف اول رم از ابتداي فصل 
بوده است. جالوروسی با شکست 2-0 مقابل 
منچسترسیتی، از صعود به دور حذفی لیگ 
قهرمانان بازماند و حاال باید در لیگ اروپا به 
رقابت خود ادامه دهد. پیانیچ معتقد است که 
ناراحت  آن ها  برای  قهرمانان  لیگ  از  حذف 
نبوده  اولویتشان  ابتدا  از  ولی  است  کننده 

است.
ما  اول  اولویت  همیشه  »اسکودتو  گفت:  او 
حذف  شب  چهارشنبه  که  این  است.  بوده 

شدیم، ناراحت کننده است؛ ولی رودی گارسیا 
گفت، باید آن را فراموش کرده و رو به جلو 
حرکت کنیم. مسلما می خواستیم که به دور 
بعد لیگ قهرمانان صعود کنیم، ولی موفق 
به این کار نشدیم و حاال باید روی لیگ اروپا 
تمرکز کنیم. در هر صورت، سری A اولویت 
اول ماست و هدف ما بوده است. حاال باید تا 
پیش از تعطیالت کریسمس، با پیروزی کار 
را به پایان برسانیم و امیدوارم باشیم که 6 
امتیاز را کسب می کنیم و برای سال 201۵، 

با قدرت پیش می رویم«.

آرسنال قصد دارد پیش نهادي براي خرید پل 
پوگبا، ستاره ي جوان یوونتوس ارائه دهد. این 
ستاره ی فرانسوی مشتریان زیادی بین تیم های 
بزرگ اروپایی دارد و رقابت شدیدی برای جذب او 
به وجود آمده است. به گزارش دیلی اکسپرس، 
او بارها عنوان کرده که می خواهد در یوونتوس 

خواهان  هم چنان  زیادی  تیم های  ولی  بماند، 
جذبش هستند. آرسن ونگر یکی از طرف داران 
پر و پا قرص هم وطنش است و می خواهد او را 
به لیگ برتر برگرداند. چلسی و منچستریونایتد 
نیز از دیگر مشتریان او در لیگ برتر هستند که 
کار آرسنال برای خرید او را سخت خواهند کرد.
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اطالعات روز: وزارت خارجه ی ایران 
مذاکرات  جریان  در  که  کرد  اعالم 
اجرایی  رییس  معاون  محقق،  محمد 
افغانستان و مقام های ایران، اقامت 450 
هزار شهروند افغان مقیم ایران برای 6 
ماه تمدید شده است. در خبرنامه ی این 
نیز  افغانستان  که  است  آمده  وزارت 
تعهد کرده که »برنامه های خود را برای 
بازگشت این گروه از اتباع افغانستان در 
مدت 2 ماه در کمیته ی مشترکی ارائه 

کند«.
اقامت  تمدید  خبرنامه ،  این  اساس  بر 
با توجه  افغان،  از شهروندان  این تعداد 
به دوستی و روابط دیرینه ی دو کشور 
صورت گرفته است. در بخش دیگر این 
انجام شده  مذاکرات  در  آمده،  خبرنامه  
ذی ربط  وزیران  و  افغانی  هیأت  بین 
وزارت  علوم،  کشور،  )وزیران  ایران 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آموزش و 
توافق  پرورش و وزارت بهداشت( چند 

مهم دیگر نیز شده است.
توافق  ایران  به  محقق  محمد  سفر  در 

از  تحصیلی  بورسیه ی   500 که  شده 
سوی دولت ایران به دانشجویان افغان 
ارتباط  این  در  است  قرار  شود.  اجرایی 
سفر  کابل  به  ایران  طرف  از  هیأتی 
تحصیالت  وزارت  همکاری  با  تا  کند 
دریافت  شرایط  واجد  داوطلبان  عالی، 

بورسیه های تحصیلی را انتخاب کند.
است،  داده  ایر نا  گزارش  خبرگزاری 
ایران  مقام های  و  افغانی  هیأت  بین 
وزارت  توافق شد که سازمان سنجش 
در  ایران  فن آوری  و  تحقیقات  علوم، 
کانکور  سراسری  آزمون  بخش های 
وزارت های  با  افغانستان،  دانشگاه های 
عالی  کشور  تحصیالت  و  معارف 

همکاری کند.
بر اساس خبرنامه، همکاری های وزارت 
آموزش و پرورش ایران و وزارت معارف 
افغانستان، در بخش های ایجاد مدارس 
وتدوین  تهیه  کابل،  در  ایران-افغان 
معیارهای  تدوین  درسی،  کتاب های 
آموزشی برای وزارت معارف افغانستان، 
سایر  تأمین  و  آموزشی  تجارب  انتقال 

افغانستان  معارف  وزارت  نیازهای 
افزایش می یابد.

وزارت  که  است  آمده  خبرنامه  این  در 
ایران  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار، 
اعالم آمادگی نمود تا در اولین فرصت 
هیأتی را برای فعال سازی مجدد مرکز 
توسط  قبال  که  معلوالن   توان بخشی 
اعزام  شده،  ساخته  کابل  در  ایران 
ایران  مقام های  و  افغانی  هیأت  کند. 
بور س های  از  تعدادی  که  کرده  توافق 
تحصیلی دکتری مطالعات اعتیاد برای 

پزشکان افغان اختصاص یابد.
اجرایی  رییس  معاون  محقق،  محمد 
همراه هیأت عالی رتبه ی دولتی چندی 
مقام های  با  رسمی  دیدار  برای  پیش 
ایران، وارد تهران شد. محقق و هیأت 
همراه وی در این سفر با حسن روحانی، 
الریجانی،  علی  ایران،  جمهور  رییس 
رییس مجلس، محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه و شماری از مقام های دیگر 
این کشور روی گسترش همکاری ها و 

روابط دو کشور گفت و گو کرده اند.

اطالعات روز: شورای امنیت سازمان 
طالبان  حمله ی  دو  انجام  از  پس  ملل 
در  گذشته  هفته ی  پنج شنبه  روز  به 
کابل، اعالم کرد که اقدامات تروریستی 
در  صلح  عقب گرد  باعث  افغانستان  در 
این کشور نمی شود. اما این سازمان از 
کشور  در  طالبان  گروه  متداوم  تهدید 

ابراز نگرانی جدی کرده است. 
در  بمب  با  حمله  پنج شنبه  بعد از ظهر 
شدن  کشته  موجب  استقالل  لیسه ی 
حادثه  این  شد.  خارجی  شهروند  یک 
ساعت  چند  که  شد  انجام  آن  از  پس 
اثر  بر  کابل،  حومه ی  در  آن  از  قبل 
یک حمله ی انتحاری بر بس منسوبان 
اردوی، شش سرباز کشته شدند. شورای 
امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا با 
نشر اعالمیه ای حمله بر مرکز فرهنگی 

فرانسه در کابل را تقبیح کرده است.
وزارت خارجه  ی فرانسه نیز انجام حمله 
بر مرکز فرهنگی این کشور در کابل را 
محکوم کرده و آن را وحشیانه خوانده 

خارجه ی  وزیر  فابیوس،  لورن  است. 
فرانسه می گوید که عامالن این رویداد 
باید شناسایی و به دادگاه کشانده شوند. 
حمالت  طالبان  گذشته  سال   13 در 
اداره های  در  را  انفجاری  و  انتحاری 
داده اند،  انجام  خصوصی  و  دولتی 
و  فرهنگی  مرکز  بر  آنان  حمله ی  اما 

تماشاچیان تیاتر کم سابقه بوده است.
وزارت داخله اعالم کرد که در حمله ی 
روز پنج شنبه هفته ی گذشته، در داخل 
هنگام  فرانسه  فرهنگی  مرکز  تاالر 
شهروند   یک  تیاتر،  نمایش  اجرای  
دیگر  تن   10 حدود  و  کشته  خارجی 
زخمی شدند. این حمله هنگامی انجام 
شد که نمایشی به منظور تقبیح کردن 
سوی  از  انفجاری  و  انتحاری  حمالت 

بازیگران تیاتر در حال اجرا بود.
به  را  حمله  این  مسئولیت  طالبان 
حال،  همین  در  است.  گرفته  عهده 
جدید  فرمانده    رحیمی،  عبدالرحمان 
حمله   که  است  گفته  کابل  پولیس 

است.  بوده  انتحاری 16 ساله  کننده ی 
مرکز فرهنگی فرانسه در کابل مجتمعی 
آموزش  صنف های  کتاب خانه،  شامل 

زبان و تاالر نمایش تیاتر-سینما است.
این مرکز از مهم ترین مرکزهای تجمع 
فرهنگی در کشور به شمار می رود. اکثر 
برنامه های مهم فرهنگی و هنری کشور 
مرکز  همین  در  بدین سو  سال  چند  از 
بزرگ  جشنواره های  از  شده اند.  برگزار 
بزرگ  تا جشنواره  های  گرفته  موسیقی 
فیلم سینمایی و کمیدی- تراژیدی تیاتر.

محوطه ی  در  فرهنگی  مرکز  این 
کابل  شهر  مرکز  در  استقالل  لیسه ی 
و در همسایگی کاخ ریاست جمهوری، 
و  سرینا  هوتل  خارجه،  وزارت  کنار  در 
قرار  دولتی  مهم  نهادهای  از  شماری 
امنیتی  نیروهای  محل  این  در  دارد. 
تدابیر ویژه  ای دارند. با چنین تدابیر ویژه، 
را  خودش  چگونه  کننده  انتحار  این که 
فرانسه  فرهنگی  مرکز  تاالر  داخل  به 

رسانده، هنوز مشخص نشده است.

تمدید اقامت 450 هزار شهروند
 افغان در ایران برای شش ماه 

شورای امنیت سازمان ملل:
اقدام های تروریستی در افغانستان،

 باعث عقب گرد صلح نمی شوند


