
با  مسعود  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 
پروان-  بزرگان  و  نخبه گان  از  جمعی 
اجندای ملی دیدار  پیرامون طرِح  کاپیسا 

و گفت وگو کرد.
در این دیدار که هفتۀ گذشته در مقر بنیاد 
نخبه گان  گرفت،  صورت  مسعود  شهید 
والیت های پروان و کاپیسا با احمد ولی 
مسعود در بارۀ طرح اجندای ملی صحبت 

کردند.
بنیاد  عمومی  رییس  مسعود  ولی  احمد 
و  پرسش ها  به  پاسخ  در  مسعود  شهید 
پروان-  بزرگان  و  نخبه گان  نظریات 
روند  ملی یک  اجندای  که  کاپیسا گفت 
مستقل ملی...              ادامه صفحه 6
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انسان همیشه به دلیل این که طرح هاي بي شمار دارد، هوشمند به حساب نمي آید؛ 
همان گونه که کسي نمي  تواند جنراِل خوبي باشد چون شمار زیادي سرباز دارد.

شانفور 

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رییسجمهورکرزیبهشورایعدلیوقضاییریاستجمهوری:

پروندۀ روزنامۀ ماندگار بسته شود

ارشد  مذاکره کننده  یک  نوشت،  پست  واشنگتن  روزنامه 
امریکا به اوباما هشدار داده تالش های امریکا برای متقاعد 
کردن حامد کرزی جهت امضای توافقنامه امنیت بلندمدت 
مطابق با برنامه زمانی واشنگتن به احتمال زیاد با شکست 
مواجه خواهد شد....                          ادامه صفحه 6

هارون مجیدی

در ادامۀ نگرانی سیگار از بی ثباتی نظام بانکی افغانستان، 
که  می گویند  نیز  کشور  اقتصادی  تحلیلگران  از  برخی 
و  نیستند  برخوردار  الزمی  اقتدار  از  افغانستان  بانک های 

وضعیت شکننده یی دارند.
خصوصی  بانک های  می گویند،  آن ها 
و  پول شویی  بخش  در  تنها  کشور 
انتقال پول از کشور به بیرون، خوب 
زمینه های  در  اما  کرده اند؛  فعالیت 

دیگر، نقشی را بازی نکرده اند.
دولت  از  اقتصادی  آگاهان  این 
اجازه ندهد  افغانستان می خواهند که 
زمینۀ  در  که  خصوصی  بانک های 
نقش  اقتصادی کشور  توسعه و رشد 
از  بانک  کابل  دارند، همانند  برجسته 

پا دربیاید.
برای  امریکا  بازرسی عمومی  ادارۀ  این درحالی است که 
بازسازی افغانستان )سیگار( در گزارش تازۀ خود اعالک 
و  شکننده  هنوز  افغانستان  بانکی  نظام  که  است  کرده 

بی ثبات است. 
در این گزارش آمده که قانون نظارت بر بانک ها به صورت 
سیستماتیک ضعیف است و این شامل ضعف در ظرفیت 
کارمندان، نظارت داخلی، حساب رسی، تحلیل اعتبارها و 

انطباق این فعالیت ها با قوانین است. 
توان مندی  و عدم  که محدودیت ها  آمده  گزارش  این  در 
این  بانکی  فعالیت های  تمام  بر  افغانستان  مرکزی  بانک 
کشور سایه افکنده و نسبت به بروز خطر یک بحران بانکی 

دیگر همانند بحران کابل بانک دور از انتظار نیست. 
کابل  دانشگاه  استاد  سیحون  سیف الدین  حال،  این  در 
می گوید: »در افغانستان نهادهای تولیدی شکل نمی گیرد و 
بیشتر نهادهای خدماتی به میان می آید، به گونه یی مثال در 
ساختن ساختمان ها و نحوۀ انتقال پول سرمایه گذاری های 

بیشتری طی سال های گذشته صورت گرفته است«.
این آگاه اقتصادی...                           ادامه صفحه 6

سفیرامریکادرنامۀمحرمانهبهاوباما:

کرزی قرارداد امنیتی را 
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صفحه 6

دولت از وضعیت اقتصادی بی خبر است

سراسیمه گی
و مبارزات انتخاباتِی 
زودهـــــنگام

صفحه 7



برای رشد سیاسی، ما به رشد فرهنگی، درِک درست 
هم چنین  و  هم  از  دولت مداران  و  مردم  متقابِل  و 
آگاهی بخشِی  تحقِق  برای  رسانه ها  درسِت  عمل کردِ 
درست و معقول از سیاست، تعریف و تحدیِد آن و 
نحوۀ مشارکِت سیاسی نیاز داریم. امروز در رسانه های 
ما، بیشتر صحبت از کمیِت مشارکت سیاسی است و 
نه کیفیِت آن. بیشتر بحِث کمرنگ یا پُررنگ تر شدِن 
حضور مردم در صحنۀ سیاست ـ مثاًل در انتخابات ـ 
نگاه  اما مسلمًا چنین  آن.  از  فراتر  نه چیزی  است و 
نمی تواند  سیاسی،  مشارکت  به  نسبت  رویکرد  و 
به  را  باشد و همه  تضمین کنندۀ رشد سیاسِی جامعه 

کژراهه سوق خواهد داد.
رشد سیاسی منهای درک سیاسی و منهای یک تربیت 
تربیت  برای  است.  ناممکن  منسجم،  دقیق و  سیاسِی 
مربیانی  نیازمند  جامعه،  یک  و  نسل  یک  سیاسِی 
سیاست مدار و فرهیخته هستیم و این مربیان هر قدر 
باشند،  نزدیک تر  جامعه  پاییِن  الیه های  و  طبقات  به 
بدون شک یک رشِد آرام اما عمیق را شاهد خواهیم 
بود. زنان در جامعه به عنوان مهم ترین مربیاِن تربیت 
و اخالق، می توانند تربیِت سیاسی را به درستی نهادینه 
کرده و یا هم با ارایۀ الگوهای غلط، نوعی بی بندوبارِی 

سیاسی و آشفته گی را در جامعه حاکم سازند. 
در طول بیش از یک دهه که از حضور و مشارکِت 
افغانستان می گذرد، ما شاهد  سیاسی زنان در جامعۀ 
الگومند، و هم چنین رفتارها و  رفتارهای پسندیده و 
و  ادب  از  دور  بعضًا  و  ناپخته  و  ناسنجیده  حرکاِت 
از  اخالقی  تربیِت  از  دور  که  تنها سیاسی،  نه  تربیِت 
اما  بوده ایم.  سیاسی مان  جامعۀ  مرداِن  و  زنان  سوی 

تأثیر کدام یک بیشتر است؟
نسبت  که  به حساسیت های خاصی  توجه  با  امروز   
وجود  افغانستان  سیاسِت  عرصۀ  در  زنان  حضور  به 
دارد، و از آن جایی که گفته می شود افغانستان تاریخی 
مردساالر داشته و زنانش دوران هایی را تجربه کرده اند 
که هیچ جایی در سیاست و سیاست گذاری های جامعه 
نداشته اند؛ حضور زنان در عرصۀ سیاست، هم غنیمتی 
بزرگ است و هم حساسیتی قابل توجه و قابل تأمل. 
از این رو زنانی که هوای سیاست مداری و حضور در 
فضای سیاسی افغانستانـ  مثل تکیه زدن بر چوکی های 
پارلمانی یا وزارت و یا حتا ریاست جمهوری و دیگر 
پست ها و مقامات سیاسی ـ را دارند، ابتدا قبل از هر 
نمودی  بتوانند  باید  شتاب زده گی،  هرگونه  و  حضور 
از یک الگوی موفق و مناسِب حضور زنان در فضای 
و  ادب  هنوز  که  نکته  این  در  باشند.  جامعه  سیاسی 
تربیِت سیاسی در افغانستان به اندازۀ کافی رشد نکرده 
در صحنۀ  حاضر  مرداِن  و  زنان  میاِن  در  ما  و  است 
مناسبی  و  درست  برخورد  فقداِن  با  کشور،  سیاست 
که شایستۀ یک فرد دیپلمات و یا سیاسی کشور باشد 
مواجه ایم، هیچ شکی وجود ندارد؛ اما مسلمًا رسانه یی 
و  اخالقی  چهارچوب های  و  نورم ها  شکستن  شدِن 
انضباطی از سوی زنانی که در عرصۀ سیاست فعالیت 
می کنند، نتیجه یی تلخ تر و عمیق تر بر روی کارکردها 
و مبارزاِت جامعۀ زناِن برای ورود به عرصۀ سیاسِت 

کشور در رده های باال به دنبال خواهد داشت.

در ابتدایی ترین آموزش های خبرنگاری، گفته می شود 
که اگر سگی انسانی را گاز بگیرد، این رویداد ارزش 
خبری ندارد؛ اما اگر گفته شود که انسانی سگی را گاز 
گرفته است، این واقعه ارزش خبری دارد و می توان 
آن را به نشر رساند. این شاید یک مثاِل بسیار ساده 
خبری،  ارزش های  که  دهیم  نشان  این که  برای  باشد 
گاهی دامن زدن به بعضی مشکالت و بحران ها را در 
خود می پرورد. به عنوان مثال، اگر مردی سیاست مدار، 
مثل یک وزیر یا نمایندۀ پارلمان، پولیسی را لت و کوب 
کند، یا فحاشی کند یا دیگر نورم ها و اخالق سیاسی را 
بکشند، این عمِل او به آن اندازه ارزش خبری نخواهد 
داشت که اگر یک زِن فعال در عرصۀ سیاسی چنین 
این  است؟!...  چنین  چرا  اما  دهد.  انجام  را  کارهایی 
تحلیِل ساده شاید به ظاهر نوعی دفاِع خاموش و پنهان 
و نوعی سرپوش گذاشتن بر عدمِ تربیت اخالقی میان 
باشد؛  ما  سیاسِت  عرصۀ  در  حاضر  بانواِن  از  بعضی 
می توان  هم  دیگری  نتیجۀ  بنگریم،  دقت  به  اگر  اما 
گرفت و آن این که فرهنِگ خشن و مردساالری که بر 
افغانستان حاکم بوده است، از خشونت به خرج دادِن 
مردان علیه مردان و مردان علیه زنان، انباشته شده و 
رسانه ها  برای  آن  کشیدِن  تصویر  به  و  پخش  دیگر 
سوی  از  خشونتی  اگر  اما  نیست،  دلچسپ  چندان 
زنان علیه مردان به خصوص اگر با استفاده از موقف 
تنها  نه  بگیرد،  صورت  سیاسی  مصونیت  و  سیاسی 
تازه گی دارد، بلکه تا مدت ها می تواند خوراِک خوبی 
برای رسانه ها باشد. از این رو از حوادث اخیری که در 
فضای پارلمانی یا بیروِن آن شاهد بودیم که بازیگراِن 

اصلی و یا عامالِن اصلی آن ها زنانی بودند که جزو 
دو  می شوند،  سیاسی کشور محسوب  شخصیت های 
نخست،  است:  دقت  و  برداشت  قابل  مسأله  و  نکته 
از  برخورداری  عدمِ  دوم،  و  سیاسی؛  تربیِت  فقـدان 
اخالق اجتماعی و نزاکِت شخصی. هرچند باید تمام 
حوزۀ  به  عالقه مند  یا  و  سیاست مدار  زناِن  و  مردان 
سیاست، این دو نکته و مسأله را مد نظر داشته باشند؛ 
این باره  در  بیشتری  حساسیِت  باید  زنان  طبیعتًا  اما 

اخالِق  و  سیاسی  تربیت  رعایِت  و  دهند  خرج  به 
قرار  خود  کار  سرلوحۀ  را  شخصیتی  و  اجتماعی 
دهند. امروز تمام زنانی که در منصب و یا پستی از 
پست های سیاسی قرار دارند، باید متوجه باشند که هر 
را  زنان  آن ها، مستقیمًا کل جامعۀ  نادرست  عمل کرد 
زیر تیغ انتقاد قرار می دهد و افکار عمومی را نسبت به 
عامه یی  افکار  بانوان خدشه دار می سازد؛  توانایی های 
که باید کم کم به این سمت سوق داده شوند که زنان 
نه تنها می توانند سیاست مدارانی خوب و موفق باشند، 
بلکه می توانند با منش و ادب سیاسی یی که از خود در 
فضای گفتمان ها و بحث ها به نمایش می گذارند، مایۀ 
اصالح و بهبودِ اشتباهات و کم کاری ها و رفتار خشن 
عرصۀ  در  فعال  مرداِن  از  بسیاری  صیقل نخوردۀ  و 
سیاست شوند. اما وقتی زنان جامعۀ ما هم بخواهند با 
پشت پا زدن به اخالق و تربیت سیاسی، به خشونت و 
فرهنِگ درگیری و فحاشی و تحقیر و توهیِن دیگران 
رو بیاورند، آن گاه باید فاتحۀ آخرین روزنه های امید 
برای تغییر و تلطیِف فضای خشن و ناهمگوِن سیاسی 

امروز جامعه را نیز خواند. 
زنان باید در عرصه های سیاسی حضور یابند، اما این 
حضور هرچه قدرت مندتر، خردمندانه تر و با عقالنیت 
انضباط  و وقار و تربیت و در نظر گرفتِن نورم ها و 
مسلکی همراه تر باشد، خود نوعی آموزِش غیرمستقیم 
به مردانی خواهد بود که می خواهند از پارلمان، کابینه 
و یا قضای افغانستان  خانه های سنتی یی بسازند که در 
آن حرف اول و آخر را خودشان می زنند و زنان فقط 
باید حضوری سمبولیک داشته باشند و اگر بخواهند 

مخالفتی کنند، با عکس العمل های خشِن آن ها روبه رو 
یا  و  ندارند  سیاسی  تربیت  که  زنانی  لذا  می شوند. 
و  تربیت  که  می دهند  نشان  خود  از  عمل کردهایی 
بیشترین صدمه  را زیر سوال می برد،  شایسته گی شان 
برنامه یی  باید  و لطمه را به جامعۀ زنانی می زنند که 
دشوارتر و نفس گیرتر را در این جامعه برای رسیدن 

به رده های بلنِد رهبری روی دست داشته باشند.
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حلیمه حســینی

نقِش زنان در تربیت سیاسِی جامعۀ 
افغـــانســـتان

 

را  طالبان  از  خطرناک  دستۀ  دو  گذشته  هفتۀ  ملی  امنیت   
داکتر ضیا  که  داشت  اول قصد  دستۀ  است.  کرده  بازداشت 
کند.  ترور  را  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  عملیاتی  معاون 
این که  از  قبل  دست داشتۀشان  وسایِل  با  دسته  این  اعضای 
بازداشت  ملی  امنیت  ادارۀ  جانب  از  بزنند،  عمل  به  دست 

شدند. 
امنیت ملی و همۀ ارگان های امنیتی کشور، همواره به بازداشِت 
زیادی  موارد  در  و  کوشیده اند  تروریستان  و  مجرمان  چنین 
نیز توفیق یافته اند؛ اما بارها این عامالن حمالِت انتحاری و 
انفجاری به بهانه های مختلف از زندان رها شده اند. از این رو 
روز  نیز چند  دام افتاده  به  تازه  دستۀ  این  که  می رود  آن  بیِم 
ـ  بازداشت گاه ها  از  ـ در سلسله رهایی زندانیان طالب  بعد 
بی گناه شناخته شده و رها گردند. چنان که یک رویداد دیگر 
در قندهار نشان می دهد که طالباِن رها شده از بگرام، هر آن 
انسان های  بار دیگر  می توانند به جبهه های جنگ برگشته و 
و  قاتالن  شدِن  رها  این رو  از  برسانند.  قتل  به  را  بی گناه 
تروریستانی که هر لحظه می توانند مردم را به قتل برسانند، 

مایۀ نگرانی و مصیبت است.
والیت  در  ملی  امنیت  ادارۀ  گذشته،  هفتۀ  اواخر  هم چنین 
قندهار از بازداشِت یک دستۀ مسلح ۱۵نفره خبر داد که در 
انجام حمالِت خراب کارانه و انفجاری در شهر قندهار دست 
داشته اند. بر بنیاد اسناد و مدارکی که ادارۀ امنیت ملی قندهار 
در اختیار رسانه ها قرار داده است، اعضای این دسته تحت 
فرماندهی شخصی کار می کرده اند که یک سال پیش از زندان 
که  متهم اند  طالبان  از  این دسته  است.  بوده  بگرام رها شده 

جان افراد بی گناهِ زیادی را در والیت قندهار گرفته اند.
وقتی مدارک امنیت ملی کشور نشان می دهد که رهاشده گان 
از زندان بگرام، بار دیگر به صِف دشمن می پیوندند و سبب 
قتل وغارِت شهروندان این کشور می شوند، معلوم نیست که 
به کدام صالحیت  بگرام  پرونده های زندانیان  بررسی  کمیتۀ 
زندانیان طالب را بی گناه می خواند و مدعی می گردد که آن ها 

فقط به دلیل داشتن ریش انبوه و دستار، زندانی شده اند. 
اسناد و مدارِک ارایه شده توسط امنیت ملی، حاکی از آن است 
که زندانیان بگرام واقعًا خطرناک اند و باید در مورد رهایی 

آنان، بازنگری صورت بگیرد.
هشتادوهشت  در خصوِص  ملی  امنیت  که  اسنادی  بنیاد  بر 
زندانی طالب در بگرام در اختیار کمیتۀ ارزیابی پرونده های 
زندانیان قرار داده است، ۱2 تن از این زندانیان در بسیاری 
از جنایت های وحشت ناک دست داشته اند و باید در زندان 
باقی بمانند. اما وقتی این کمیته به رهایی تمامِ این زندانیان 
اقدام می کند، معلوم می گردد که در داخل نظام و حکومت، 

اشخاصی به نفع طالبان و حامیاِن آن ها فعالیت دارند.
با چنین اوصاف، اکنون واضح شده که با رهاسازی زندانیاِن 
طالب از بازداشتگاه ها، یک حرکِت بسیار خطرناک علیه مردم 
افغانستان نضج گرفته و در صورت غفلت بیشتر، این حرکت 

می تواند آیندۀ کشور را تیـره و تار سازد.
 ترِس ما این است که هم زمان با خروج نیروهای خارجی از 
با امریکایی ها  امنیتی  افغانستان و در حالتی که امضای سند 
از  طالب  سربازان  رهایی  دارد،  قرار  ابهام  از  هاله یی  در  نیز 
بازداشت گاه ها سناریوی دیگری باشد تا افغانستان را به یک 
مرحلۀ وحشت ناک و غیرقابل بازگشت گذار دهد. از این رو 
ملی  معتبر  نهاد  یک  عنوان  به  ملی کشور  امنیت  ریاست  از 
قانونی، جلو رهایی  به هر روش ممکن و  توقع می رود که 
زندانیاِن طالب را بگیرد و در عین حال از این ریاست انتظار 
با  دربند،  بی گناهان  رهایی  خصوِص  در  که  می شود  برده 
نهادهای عدلی و قضایی کشور همکاری کند تا هیچ انسان 

بی گناهی در زندان باقی نماند. 
طالبان  بی رویۀ  رهایی  که  کرد  تأکید  و  داشت  یاد  به  باید 
را  کشور  ملی  منافع  و  امنیت  به حتم  کشور،  زندان های  از 
مخدوش می سازد. اگر سیاست آقای کرزی این باشد که تا 
پایان مأموریتش، هیچ زندانی طالب ـ و یا به قول خودش 
به نام طالب ـ در بازداشت گاه های کشور باقی نماند، به یقین 
جفایی بزرگ و تاریخی را در حِق مردم افغانستان صورت 
دامِن جناب رییس جمهور  نتیجه اش  می دهد که خواه ناخواه 
را نیز می گیرد و جز آه و افسوس، سودی برای او به دنبال 

نخواهد داشت.

سیاست رهاسازِی طالبان 
و ادامۀ بحران

. امروز تمام زنانی كه در منصب و یا پستی از پست های سیاسی قرار دارند، باید 
متوجه باشند كه هر عمل كرد نادرست آن ها، مستقیمًا كل جامعۀ زنان را زیر تیغ 
انتقاد قرار می دهد و افکار عمومی را نسبت به توانایی های بانوان خدشه دار 
می سازد؛ افکار عامه یی كه باید كم كم به این سمت سوق داده شوند كه زنان نه 
تنها می توانند سیاست مدارانی خوب و موفق باشند، بلکه می توانند با منش و ادب 
سیاسی یی كه از خود در فضای گفتمان ها و بحث ها به نمایش می گذارند، مایۀ 
اصالح و بهبوِد اشتباهات و كم كاری ها و رفتار خشن و صیقل نخوردة بسیاری از 
مرداِن فعال در عرصۀ سیاست شوند. اما وقتی زنان جامعۀ ما هم بخواهند با پشت 
پا زدن به اخالق و تربیت سیاسی، به خشونت و فرهنِگ درگیری و فحاشی و تحقیر 
و توهیِن دیگران رو بیاورند، آن گاه باید فاتحۀ آخرین روزنه های امید برای تغییر و 
تلطیِف فضای خشن و ناهمگوِن سیاسی امروز جامعه را نیز خواند.
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امریکا هشدار داد کشور سودان جنوبی ممکن است سقوط کند و 
معاون اخراج شده رئیس جمهوری این کشور را تحت فشار قرار داد 

تا بدون هیچ پیش شرطی با آتش بس موافقت کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این در حالی است که فرحان حق، 
معاون سخنگوی سازمان ملل اظهار داشت: طی سه هفته درگیری 
بیشتر  نفر  هزار  از  درگیری ها  این  تلفات  تعداد  جنوبی  سودان  در 

شده است.
سازمان ملل همچنین هشدار داد: حدود 240 هزار نفر از خانه های 

خود فرار کرده اند.
این در حالی است که امریکا که به تشکیل کشور سودان جنوبی در 
سال 20۱۱ کمک کرد، مشاوران و فرستاده های خود را به شهر جوبا 

فرستاده تا به مذاکره برای آتش بس کمک کنند.
لیندا توماس گرینفیلد، معاون امور آفریقای وزیر امور خارجه امریکا 
تاسف جوان ترین  کمال  با  امروز  گفت:  این کشور  قانونگذاران  به 
کشور جهان و بی تردید یکی از شکننده ترین دموکراسی ها در جهان 

در خطر فروپاشی قرار دارد.
سودان  استقالل  به  رای  سالگرد  سومین  در  را  اظهارات  این  وی 

جنوبی یاد کرد.
بیانیه یی گفت:  نیز در  امنیت ملی کاخ سفید  سوزان رایس، مشاور 
واشنگتن از هر دو طرف جنگ سودان جنوبی می خواهد تا بالفاصله 
شده،  ارائه  مذاکره کننده  سوی  از  که  را  پیشنهادی  آتش بس  توافق 

امضا کنند.

چه کسی پیروز می شود؟
در  بلومبرگ  خبرگزاری  دفتر  رییس  هاروی،  بنیامین 
به  دارم  »خیال  نوشت:  خود  توییتر  در  اخیرا  استانبول 
خاطر سالمت روانی از دنبال کردن اوضاع سیاسی ترکیه 

دست بردارم.«
تحوالت ترکیه با سرعت گیج کننده ی اتفاق می افتند.

اول، این خبر پخش شد که به موجب یک فرمان دولت 
افسر   ۳۵0 وظایف  دولت  یافت،  انتشار  شب  نیمه  که 
پولیس در انقره را تغییر داده )تنزل مقام( و ماموریت های 

جدیدی به آنان محول کرده است.
روسای ادارات رسیدگی به جرایم مالی، مبارزه با قاچاق، 
واحد رسیدگی به جرایم سایبری و سازمان یافته از جمله 

افسرانی بودند که شغلشان تغییر پیدا کرد.
انتشار  دیگر  فوری  خبر  یک  آن،  از  پس 
رشته  یک  جریان  در  که  این  بر  مبنی  یافت 
عملیات همزمان برای مبارزه با فساد در پنج 
شهر ترکیه، 2۵ نفر دیگر از مقامات دولتی و 
بازرگانان معتبر در ارتباط با ارتشاء و مناقصه 
هایی که با تقلب و کالهبرداری همراه بوده، 

بازداشت شده اند.
دادستان های  و  قضات  عالی  هیات  سپس 
انتخاب  را  دادستانان  و  قضات  که  ترکیه 
جدید  رییس  درباره  گرفت  تصمیم  می کند، 
از  که  دادستانی  چند  و  استانبول  پولیس 
دسامبر گذشته به پرونده های فساد رسیدگی 

می کردند، تحقیقاتی انجام دهد.
متعاقبًا افسران ارشد پولیس که مسئولیت های در پرونده 
عزل  خود  پست های  از  داشتند  فساد  مورد  در  تحقیق 
خواستار  دولت  مخالف  مجلس  نماینده  یک  شدند. 

مداخله رییس جمهوری برای رفع بحران شد.
سابق  جمهوران  رییس  از  یکی  از  مشهور  جمله  این 
چهار  و  بیست  سیاست،  »در  بود:  گفته  که  است  ترکیه 
ساعت، زمانی بسیار طوالنی است.« ولی احتماال حتی او 

نمی توانست یک چنین روزی را پیش بینی کند.
مبارزه قدرت

دولت  که  می گیرد  حالی صورت  در  اقدامات  این  تمام 
اردوغان، که رهبر حزب عدالت و توسعه  رجب طیب 
است، تالش دارد پی آمدهای تحقیق در باره فساد چهار 
مهار  را  بانکدار  و  معتبر  بازرگان  و چندین  کابینه  وزیر 

کند.
وزیری  نخست  سمت  اردوغان  که  سالی   ۱۱ طی  در 
ترکیه را عهده دار بوده، بحران اخیر به صورت بزرگترین 
چالش برای او درآمده و او به نوبه خود تحقیقات اخیر را 

یک »توطئه کثیف« برای سرنگون کردن دولتش خوانده و 
آن را محکوم کرده است.

در  دولت  یک   « تشکیل  اجازه  که  است  گفته  اردوغان 
ظاهراً  او  سخن  روی  داد.  نخواهد  را  دولت«  داخل 
یک  گولن،  اهلل  فتح  با  آن  رهبری  که  است  جنبشی  با 
شخصیت مذهبی بسیار بانفوذ است. گولن از سال ۱۹۹۹ 

در یک تبعید خودخواسته در آمریکا زندگی می کند.
گفته می شود او دارای میلیون ها طرفدار در سراسر جهان 
قوه  و  پولیس  نیروی  و  دولتی  بوروکراسی  بر  و  است 

قضاییه ترکیه نفوذ گسترده ای دارد.
دولت ترکیه، گولن و جنبش او را متهم می کند که محرک 

رد  را  اتهام  این  گولن  ولی  تحقیقاتند  این  انجام  اصلی 
کرده است.

تحقیقات  از  فزاینده ای  طور  به  ترکیه  اخیر  بحران  اما 
فساد که گفته می شود نزدیک ترین همکاران اردوغان در 
آن دست داشته اند، فراتر رفته و به صورت یک مبارزه 
قدرت تلخ بین حزب عدالت و توسعه و جنبش گولن 

درمی آید.
برای  او  جنبش  و  گولن  حمایت  که  معتقدند  عده یی 
دوره  سه  درانتخابات  توسعه  و  عدالت  حزب  پیروزی 
در  که  نفوذی  با  جنبش  این  و  است  بوده  حیاتی  پیاپی 
قوه قضاییه دارد، به دولت در محدود کردن قدرت ارتش 

کمک کرده است.
با این کمک ها بود که در جریان دو پرونده پر سر و صدا 
موسوم به »پتک سنگین« و »ارگنکون« صدها افسر ارتش 
به  مسلح  نیروهای  مشترک  ستاد  سابق  رییس  جمله  از 
از سر  افتادند. ولی هنگامی که »دشمن مشترک«  زندان 
راه برداشته شد دو طرف از قدرت طرف دیگر احساس 
قدرت شروع  قبضه کردن  برای  کردند و جنگ  نگرانی 

شد.
از بین رفتن امیدواری ها برای آشتی

بسیاری از مفسران ترکیه بحران اخیر را »بحران دولت« 
قوه  در  دولت  رسد  می  نظر  به  چون  می کنند  توصیف 
آنطور  قدرت  تفکیک  اصل  و  می کند  مداخله  قضاییه 
رعایت  باشد،  داشته  وجود  باید  دموکراسی  یک  در  که 

نمی شود.
از طرف دیگر، جنبش گولن یک جنبش شفاف نیست؛ 
تعداد  و  جنبش  این  مالی  قدرت  میزان  از  کس  هیچ 
در  نفوذش  نیست  معلوم  و  نیست  خیر  با  طرفدارانش 
دستگاه های کلیدی دولتی تا چه حد است و در صورت 

احراز قدرت بیشتر چه پیش خواهد آمد.
نبرد  یک  در  نمی داند  کس  هیچ  همچنین 
شد  خواهد  پیروز  اردوغان  آقای  عیار  تمام 

یا گولن.
هواخواهان هر یک از دو طرف، یکدیگر را 
متهم می کنند که دموکراسی و حکومت قانون 
را نادیده می گیرد. در این حال رسانه ها هم 
به طور فزاینده ای دو قطبی شده و یا طرفدار 
اردوغان هستند و یا از فتح اهلل گولن حمایت 
دیگران  برای  جایی  نتیجه  در  و  می کنند 
می کنند  احساس  ترکیه  مردم  است.  نمانده 
که نفس های خود را در سینه حبس کرده و 
در حال تماشای یک مسابقه تنیس سخت و 

خشم آلود هستند.
اخیراً گفته شد که ممکن است نامه ای که گولن به رییس 
جمهور ترکیه نوشته سبب آشتی اردوغان با او شود ولی 

احتمال این آشتی اکنون منتفی شده است.
گمانه زنی ها حاکی از این است که ممکن است به زودی 
به جنبش گولن برچسب یک »سازمان تروریستی« زده 

شود و تحقیقات در این باره شروع شود.
از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که کسانی که با 
این جنبش مرتبطند، موجب افشای اتهامات جدیدی در 
ارتباط با اشخاص بانفوذ نزدیک به نخست وزیر، شوند.

آینده،  ماه  دو  در  ترکیه  محلی  انتخابات  به  توجه  با 
نیز  و  امسال  تابستان  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
انتخابات عمومی یک سال بعد، کاهش بی سابقه ارزش 
لیره ترکیه در برابر دالر و نگرانی سرمایه گذاران خارجی 
این  مردم  از  بسیاری  ترکیه اند،  بحران  گر  نظاره  که 
مبارزه  یک  است  پیش  در  که  راهی  که  بیمناکند  کشور 
و  سیاسی  ثباتی  بی  موجب  احتماالً  و  بوده  قدرت  تلخ 

اقتصادی ترکیه می شود.

هشدارامریکانسبتبهخطر
فروپاشیسودانجنوبی

ماموران بهداشت پاکستان از مشارکت 
در طرح واکسیناسیون فلج اطفال 

امتناع کردند

فیدلکاستروباعصادرانظارعمومی
حاضرشد

رییس جمهور آفریقای مرکزی 

استعفا داد
دادند،  گزارش  کوبا  داخلی  رسانه های 
 ۹ در  بار  نخستین  برای  کاسترو  فیدل 
ماه گذشته با حضور در مراسم افتتاحیه 
یک گالری هنری در نزدیکی خانه اش 

در انظار عمومی ظاهر شد.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
رسانه های رسمی کوبا و همچنین چند 
فیدل  از  عکس هایی  خارجی  رسانه 
 87 که  را  کوبا  انقالب  رهبر  کاسترو، 
نشان  مراسم  این  در  دارد  سن  سال 
حال  در  اعصا  یک  کمک  با  که  دادند 
افتتاح  مراسم  در  حضور  و  رفتن  راه 
هنرمند  لیوا،  آلکسیس  هنری  گالری 

مشهور کوبایی است.
روزنامه رسمی گرانما متعلق به حزب 
فیدل  داد:  گزارش  کوبا  کمونیست 
محل  ساکنان  و  هنرمندان  از  کاسترو 

کرده اند  تشویق  را  اشتیاق ورود وی  و  با شور  که 
استقبال کرد.

اقامتگاه کاسترو در  این گالری هنری در مجاورت 
محله رومریلو شهر هاوانا قرار دارد.

نظامی  لباس های  جای  به  مراسم  این  در  کاسترو 
و  رنگ  مشکی  شلوار  و  کت  یک  خود  همیشگی 

یک شال گردن سبز رنگ داشت.
مشغول  کاسترو  شده  منتشر  تصاویر  از  یکی  در 
گفت وگو با یک فرد است و در عکسی دیگر وی 
در حال تماشای یک اثر هنری در حالی که از سوی 

دیگران احاطه شده است.
پنجمین  و  پنجاه  با  همزمان  کاسترو  حضور  این 
سالگرد ورود پیروزمندانه کاسترو به شهر هاوانا به 

دنبال سقوط دیکتاتور این کشور است.
وب سایت دولت کوبا یکی از عکس های کاسترو را 
در حالی به نمایش گذاشت که وی نشسته و با لیوا، 
صاحب گالری در حال صحبت کردن بود. در این 

عکس کاسترو روی گوشش یک سمعک داشت.
انتشار  کوبا  در رسانه های  که  دیگر عکس هایی  در 
نیافت کاسترو به دشواری راه می رود و یک عصا در 

دست دارد و همراهان به وی کمک می کنند.
ریاست  در سال 2006 سمت  که  کوبا  سابق  رهبر 
ماه  در  بار  آخرین  داد،  برادرش  به  را  جمهوری 
آوریل در جریان افتتاح مدرسه ای در هاوانا حضور 
عمومی پیدا کرد اما وی در طول این مدت با رهبران 
رسانه ها  در  را  مقاله هایی  و  داشته  دیدار  خارجی 

منتشر ساخته است.

یک  از  بخشی  در  بهداشت  مأموران  کردند  اعالم  پاکستان  مقامات 
منطقه قبیله یی ناآرام این کشور روز جمعه به علت تهدیدهای امنیتی 

از مشارکت در طرح واکسیناسیون فلج اطفال خودداری کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است این طرح سه روزه در منطقه 
قبیله یی خیبر روز شنبه تقریبًا سه هفته پس از آن آغاز شود که افراد 
مسلح، یک مامور بهداشت را که در حال واکسیناسیون کودکان در 

برابر فلج اطفال در شهر جمرود بود، به ضرب گلوله کشتند.
پاکستان  در  فلج کننده  بیماری  این  کردن  ریشه کن  برای  تالش ها 
را  کودکان  که  بهداشت  ماموران  به  ستیزه جویان  حمالت  علت  به 

واکسینه می کنند، به طور جدی مختل شده است.
پوششی  طرح،  این  اینکه  ادعای  با   20۱2 سال  در  پاکستان  طالبان 
برای جاسوسی است، واکسیناسیون فلج اطفال را در منطقه قبیله یی 

وزیرستان ممنوع کرد.
فاش  نامش  خواست  که  منطقه  بهداشت  اداره  بلندپایه  مقام  یک 
نشود، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعالم کرد: »کارکنان بیمارستان 
امنیتی  تهدیدهای  علت  به  که  خوردند  سوگند  جمرود  غیرنظامی 

جدی، به این طرح نخواهند پیوست«.
محلی  دولت  مقامات  با  تازگی  به  افراد  این  شد  نشان  خاطر  وی 
گفتگو کردند و خواستار بهبود امنیت و افزایش حقوق کارکنان بخش 

بهداشت شدند.
وی با اعالم اینکه این طرح مطابق با برنامه از روز شنبه در شهرهای 
ماموران  »اگر  افزود:  آغاز خواهد شد،  خیبر  در  کوتال  لندی  و  بارا 
بهداشت در این طرح در جمرود شرکت نکنند، ما از پولیس قبیله یی 

محلی برای این کار استفاده خواهیم کرد«.
فرانسه  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  در جمرود  بهداشت  مامور  یک 
طرف  از  تهدیدهایی  شب  پنجشنبه  همکارانش  و  وی  کرد  اعالم 
ستیزه جویان دریافت کردند که به آنها در خصوص پیامدهای جدی 

مشارکت در این طرح، هشدار می داد.
این مامور بهداشت که خواست نامش فاش نشود، اعالم کرد: »جان 

ما برای ما، عزیز است و ما تصمیم گرفته ایم به این طرح نپیوندیم«.
پاکستان همراه با افغانستان و نیجریه، سه کشوری در جهان هستند که 

فلج اطفال همچنان در آنها شایع است.
بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت، 8۵ مورد فلج اطفال پارسال و 
۵8 مورد از این بیماری نیز در سال 20۱2 در پاکستان به ثبت رسید.

استعفای  از  آفریقا  مرکز  کشورهای  اقتصادی  جامعه  رهبران 
رییس جمهور و نخست وزیر جمهوری آفریقای مرکزی خبر 

می دهند.
به گزارش صدای روسیه، پس از افزایش فشارها بر »مایکل 
جوتودیا« رییس جمهور آفریقای مرکزی به خاطر ناکامی در 
پایان دادن به تنش ها و درگیری های خونین داخلی، وی به 
همراه نخست وزیر این کشور از سمت خود استعفا داده است. 
بر اساس این گزارش رهبران کشورهای جامعه اقتصادی مرکز 
آفریقا پس از برگزاری نشست خود در کشور چاد با انتشار 
بیانیه ای اعالم کردند، مایکل جوتودیا رییس جمهور آفریقای 
مرکزی و نیکوالس تینگایه نخست وزیر از سمت خود کناره 

گیری کردند.
جوتودیا از ماه مارچ گذشته پس از سرنگونی دولت بوزیزه 
توسط شبه نظامیان سلکا قدرت را در اختیار داشته است. پس 
از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر ضد آفریقای 
مستقر  کشور  این  در  را  خود  نیروی   ۱600 فرانسه  مرکزی، 
کرده ولی نتوانسته است با همکاری نیروهای آفریقایی ثبات و 

آرامش را در آفریقای مرکزی برقرار کند.
از زمان آغاز درگیری های داخلی در آفریقای مرکزی بین شبه 
نظامیان سلکا و نیروهای وفادار به فرانسیس بوزیزه بیش از 
نظامیان سلکا،  اند. جوتودیا رهبر شبه  نفر کشته شده   ۱000
در ماه سپتامبر گذشته این گروه را منحل کرد ولی بسیاری از 

فرماندهان این گروه حاضر به پیوستن به دولت نشدند.
موقتی  دولت  آفریقایی  کشورهای  رهبران  توافق  با  جوتودیا 
خونین  های  درگیری  ادامه  از  نتوانست  ولی  داد  تشکیل  را 
جلوگیری کند. بیش از یک میلیون نفر تاکنون در این کشور 
تلخ نسل  به تکرار واقعه  اند و نگرانی ها نسبت  آواره شده 

کشی ۱۹۹4 میالدی در رواندا افزایش یافته است.

                                                                                                                                       شبکه خبری بی.بی.سی



        محمدحسین رحمتي

در این مقاله سعی می کنم به این پرسش 
پاسخ بدهم که »اقتصاد مدرن چه گونه 
درستی تیـوری های خود را می آزماید؟« 
این  یادآوری  بحث،  آغاز  از  پیش  اما 
نکته ضروری است که منظور از اقتصاد 
مدرن، جریانی است که از سال ۱۹80 
به بعد ظهور کرد و مبتنی بر ریاضیات 

و آمار شکل گرفت.
از  ذهن،  تقریب  برای  ابتدا  است  مفید 
رشتۀ  دیگری که شاید برای ما و شما 
در  بزنم.  مثالی  باشد،  شده تر  شناخته 
جزِو  آهن  آلیاژ های  مکانیک،  مهندسی 
دغدغۀ  و  می شوند  قلمداد  مقاوم  مواد 
به  آلیاژها  این  اصلی مهندسین، مطالعۀ 
مکانیکی  سازه های  در  استفاده  منظور 
است. اما طراح همواره باید چند اصل 
اساسی را که در آزمایشگاه ها در مورد 
بگیرد.  نظر  اثبات شده، در  آلیاژ ها  این 
برای مثال، من هرگز فراموش نمی کنم 
شریف  دانشگاهِ  آزمایشگاهِ  در  که 

آزمایشی را انجام دادیم که نشان می داد 
آهن در دمای به اندازۀ کافی سرد، ترد 
با  و شکننده می شود. قطعه آهنی را که 
نایتروجن مایع به اندازۀ کافی سرد شده 
بود، به کمک آونگی که از ارتفاع های 
می کردیم.  قطع  می شد،  رها  مختلف 
می توانستیم  ما  آزمایش،  این  کمک  به 
شکننده گی  میزان  مختلف  دماهای  در 
آهن را اندازه بگیریم. عماًل در شرایط 
ثابت  را  دیگر  عوامل  همۀ  آزمایشگاه 
صورت  به  را  عامل  یک  و  می کردیم 
آهن  تا خواص  می دادیم  تغییر  برون زا 
تیـوری  این  درستی  و  کنیم  مطالعه  را 
شکننده  پایین  دمای  در  آلیاژ  این  که 

می شود را بسنجیم.
در اقتصاد هم یک تیوری بدیهی داریم 
افزایش قیمت یک کاال، مصرِف  با  که 
دیگر،  زبان  به  می شود؛  کم  کاال  آن 
کم  )یکی  است  نزولی  تقاضا  منحنی 
همۀ  این  اما  می شود(.  زیاد  دیگری  و 
مارشال  مثال  برای  نیست.  داستان 
است  ممکن  که  کرده  تأکید   )۱8۹۵(
منحنی  فقیر،  بسیار  خانوارهای  برای 
تقاضا صعودی باشد. چه گونه؟ مثاًل هر 
فقیر نیاز دارد در روز ۱000 کالری برای 
زنده ماندن دریافت کند. برای ساده گی 
فرض کنید وی تنها به دو کاال دسترسی 
هزار  ازای  به  کالری   ۳00 با  نان  دارد: 
ریال و گوشت با ۱00 کالری به ازای 
گوشت  دیگر،  عبارت  به  ریال.  هزار 
بسیار گران تر است و هر هزار ریالش 
این  درآمد  اگر  دارد.  کمتری  کالری 
در  ریال  هزار  چهار  تنها  فقیر،  خانوار 
روز باشد، فرض کنید وی با سه هزار 
ریال، ۹00 کالری نان  می خرد و با هزار 
گوشت  کالری   ۱00 باقی مانده  ریال 

به  گران شود  نان  اگر  می کند.  مصرف 
نحوی که با هزار ریال، تنها بتوان 2۵0 
کالری نان به جای ۳00 کالری خرید، 
وی برای دریافت ۱000 کالری در روز 
مجبور است تمام درآمدش را خرج نان 
شدن  گران  با  وی  مثال،  این  در  کند. 
نان، آن قدر فقیر شده که ناچار است نان 
بیشتری بخرد تا زنده بماند؛ به عبارت 
ناِن  مصرف  نان،  شدن  گران  با  دیگر، 
او بیشتر شده است یا منحنی  تقاضای 

صعودی.
تقاضا،  منحنی  صعودی  رفتار  این  به 
رفتار گیفن گفته می شود. حال چه طور 
را  تقاضا  منحنی  رفتار  این  می شود 

مثال  مشابه  ساده گی.  به  کرد؟  تحقیق 
اگر  هم  اقتصاددانان  مکانیک،  در  آهن 
آزمایش  می توانند  برسد،  دست شان 
به  پدیده یی  چنین  آزمایش  برای  کنند. 
اول  درجۀ  در  داریم؟  نیاز  موادی  چه 
باید افراد خیلی فقیری را بیابیم که در 
باید  افراد  این  هستند.  نان  تهیه  مضیقۀ 
و  باشند  داشته  ساده یی  غذایی  ساختار 
مثاًل دو نوع کاال مانند نان و گوشت را 
کاالی  هم چنین  کنند.  مصرف  هم زمان 
سهم  باید  است،  نان  این جا  که  گیفن، 
را  خانوارها  این  کالری  تأمین  عمدۀ 
تشکیل دهد. در نهایت، باید تنها یکی 
تغییر  برون زا  صورت  به  قیمت ها  از 
کنند، تا بتوان اثر آن را بر روی مصرف 

خانوار سنجید.
جنسن  که  است  آزمایشی  دقیقًا  این 
نتایج  و  دادند  انجام   )2008( میلر  و 
مجلۀ  معتبرترین  در  را  تحقیق شان 
اقتصادی چاپ کردند. این دو در یکی 
از استان های جنوبی چین به مدت ۵ ماه 
برخی از خانوارها را به صورت کاماًل 
تصادفی انتخاب کردند و به آن ها 
این خانوارها  که  دادند  کاالبرگی 
که  را،  برنج  تنها  می توانستند 
مصرفی شان  کاالی  عمده ترین 
است، با تخفیف بخرند. در مقابل 
این گروه، خانوارهای دیگری به 
انتخاب  تصادفی  کاماًل  صورت 
شدند، که هیچ کاالبرگی دریافت 
ریِز  محققین  ولی  نمی کردند، 
تمام مخارج مصرفی شان را مانند 
گروه اول ثبت کردند. توجه کنید 
قیمت  گروه،  دو  تفاوت  تنها  که 
برای  که  است  مصرفی   برنج 
برون زا  صورت  به  اول  گروه 
است  کافی  بنابراین  شده،  کاسته 
این اقتصاددانان مصرف برنِج دو 
با  تا  با هم مقایسه کنند  را  گروه 
تولید  که  آزمایشگاهی  شرایط 
آزمایش  برای  ابزاری  کرده اند، 

تیوری فوق به دست آورند.
آزمایشگاهی،  شرایط  این  نتایج 
خانوارهایی  بود.  جالب  بسیار 
که بسیار بسیار فقیر بودند و تنها 
برنج مصرف می کردند، با دریافت 
کاالبرگ، مقادیر بیشتری از برنج 
مصرف کردند. این گروه احتماالً 
اجرای  از  قبل  بودند که  دسته یی 
آزمایش کمتر از ۱000 کالری در 
جالب تر  می کردند.  دریافت  روز 
دستۀ دومی بودند که فقیر بودند 
فقیر  اول  دستۀ  اندازۀ  به  ولی 
آزمایش،  این  اجرای  از  قبل  و  نبودند 
می کردند.  مصرف  هم  گوشت  کمی 
این دسته با ارزان شدن برنج )دریافت 
برنج  کمتری  مقدار  تخفیفی(  کاالبرگ 
با  دیگر،  عبارت  به  کردند.  مصرف 
آن قدر  دسته  این  آزمایش  این  اجرای 
درآمدشان افزوده شد، که حتا با کاهش 
قیمت برنج مصرف برنج شان کمتر شد. 
این آزمایش به هدف خود رسیده بود 
و توانسته بود نشان دهد برای برخی از 
)رفتار  است  تقاضا صعودی  تابع  فقرا، 
گیفن( و ارزان  کردن کاالهای ضروری،  
کاالی  آن  از  کمتر  مصرف  به  منجر 

ضروری می شود.
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بخش نخسـت

پیـش به سوی فکر آزاد!

هیچ کاری را آن طور که باید انجام نمی دهیم و توجه الزم به مسایِل مختلف 
را نداریم. باید »فکر کردن« را تمرین کرد. این تمرین در همۀ زمینه ها الزم 
و مفید است. شما باید حتا به خوردِن خود هم فکر کنید تا با آرامش و 

سرعِت کمتری غذا را بجوید و هضم کنید.
 

اندیشیدن را تمرین کنید
در شهرهای بزرگ، ترافیک بسیار زیاد است و روزانه ساعت های زیادی از 
عمِر خود را پشت چراغ قرمزهای طوالنی و اعصاب ُخردکن سپری می کنیم 
مشکِل  این  اما  ندارد.  ما  برای  هم  کالفه گی  و  عصبانیت  جز  هیچ چیز  و 
ناراحت کننده را می توان برطرف کرد. روی جعبۀ فرماِن موتر یک نوشته 

بنویسید »به راننده گی فکر کن!« 
در طول مسیر، با موبایل خود صحبت نکنید و در طول راننده گی به مسایل 
در حالت  که  کنید  فکر  به چیزهایی  و  باشید  نداشته  توجهی  هیچ  جانبی 
این چوکی  آیا بدن شما در  مثال،  به طور  ندارید.  به آن ها  عادی توجهی 
راحت است؟ آیا چوکی نرم یا سفت است؟ چه طور دست خود را روی 
فرمان می گیرید؟ به صدای ماشین موتر توجه کنید. با این کارها در واقع 
ذهِن خود را به مسایلی معطوف می کنید که می تواند اضطراب ترافیک را 

از بین ببرد.
 

فکر کردن را با گفت وگو کردن تمرین کنید
فکر کردن، یک نظم و یک مهارت است. اگر می خواهید در کار فکر کردن 
نخبه شوید، باید برای آن برنامه داشته باشید و بر روی آن کار کنید. تفکر، 
نوعی گفت وگو است. اصاًل فکر کردن یعنی گفت وگو. پس تا می توانید با 
پدر، مادر، افراد بزرگ تِر خانواده و دوستان تان گفت وگو کنید. فکر کردن با 
دیگران نتایج بهتری به ارمغان می آورد. مثل این است که به خودتان یک راه 
میان بر بدهید. همیشه سعی کنید ایده ها و راه های جدیدی برای گفت وگو 
کردن پیدا کنید و به ایده های دیگران احترام بگذارید. هرگز گمان نبرید که 

همیشه حق با شماست.
بخشی از زماِن خودتان را با کسانی صرف کنید که نظرات شما را به چالش 

می کشند؛ یعنی شما را به پرسش گری و پرسش انگیزی ترغیب می کنند.
که  اسفنج  همچون  می زند،  حرف  کسی  وقتی  بگیرید  یاد  و  کنید  تمرین 
آب را جذب می کند، تک تک کلماِت او را جذب کنید. به واکنش بدن 
هنگام گوش سپردن به دیگران توجه کنید. نتیجۀ این تمرین، آرامش بیشتر، 

هیجانات منفِی کمتر و خون سرد بودن است.

با فکر غذا بخورید
به جای این که هنگام تماشای فلم یا مطالعۀ کتاب یا مجله و یا پاسخ دادن 
به ایمیل غذا بخورید، سعی کنید فقط و فقط غذا بخورید. اگر همۀ حواِس 

خود را به غذا خوردن معطوف کنید، بسیار آهسته تر غذا می خورید.
برای تمرین این کار، ذهن تان را فقط به غذایی که می خورید معطوف کنید؛ 
چه مزه یی دارد؟ آیا طعم قاشق اوِل غذا با بعدی فرق دارد؟ چه قدر غذای 
خود را می جوید؟ چه گونه غذا را قورت می دهید؟ یا شاید حتا بتوانید یک 
قدم جلوتر بروید؛ غذا از کجا آمده است؟ به طور مثال، اگر قهوه می نوشید، 
تصور کنید دانه های آن چه گونه هستند و از کجا تهیه شده است و چه طور 

برشته و آسیاب شده اند.

منـبع: تبیـــان

اقتصادچهگونهمیآزماید؟
بخشنخسـت



       دكتر شهرام پرستش

 
عزیمِت  نقطۀ 
پییر بوردیو در 
پدیدۀ  مطالعۀ 
نقد  ادبی، 
ی  ها د یکر و ر
مِ  سو مر
و  عین گرایانه 
نه  یا ا هن گر ذ
مواجهه  در 
ادبی  مادۀ  با 
است. در حقیقت، رهیافت پیشنهادی او با فراروی 
ترابِط  بر  و  می گیرد  دوگانه شکل  اقطاِب  این  از 
این  مطابق  است.  استوار  موضع گیری  و  موضع 
تولید  میدان  در  نویسنده  موضع  بین  رهیافت، 
ادبی و موضع گیری های بیان شده در جهان رمان، 
نوعی رابطۀ تناظری وجود دارد که بوردیو آن را 
است  آشکار  می نامد.  میدان  و  متن  هومولوژی 
پای  در  متن  نه جهان درونی  این رویکرد،  با  که 
جهان بیرونی میدان تولید ادبی قربانی می شود و نه 
بالعکس؛ بلکه این دو دنیا به منزلۀ دو دنیای مکمل 
ساختاری  لحاظ  به  هم  با  که  می آیند  حساب  به 
انطباق دارند. مکانیسم این انطباق از رهگذر عمل 
رؤیت پذیر  جهان های شان  در  قهرمان  و  نویسنده 
از  ادبی،  تولید  میدان  در  نویسنده  عمل  است. 
منِش  ویژه گی های  که  می کند  تبعیت  منطقی 
می نماید.  دیکته  را  آن  میدان  قواعد  و  نویسنده 
جهان  دیگرگونۀ  ادراِک  توانایی  نویسنده  منش 
تعلیمات  سایۀ  در  نویسنده  و  می دهد  او  به  را 
می یابد  دست  زیبایی شناسانه یی  منش  به  سخت، 
می دهند.  ودیعه  را  زیبایی شناسانه  نگاه  او  به  که 
نگاه زیبایی شناسانه در تقابل با نگاه ساده انگارانه 

معنی می گیرد.
زیبایی شناسانه،  نگاه  کنه  در  دیگر،  بیان  به 
استقالل وجودی اثر نهفته است، حال آن که نگاه 
اثر  کارکردهای  و  ضرورت ها  به  ساده انگارانه 
معطوف می باشد. همۀ این موارد، به خصوصیات 
و  دارند  اشاره  زیبایی شناسانه  منش  تاریخی 
مدرنیته  خودارجاع  روح  با  را  آن  همخوانی 
نگرش  و  منش  ترتیب،  بدین  می دهند.  نشان 
مدرن  تربیتی  نهادهای  محصول  زیبایی شناسانه 
در همۀ وجوه  را  ناب گرایی  که جریان  می باشند 
و  هنرمندان  می نمایند.  تعقیب  اجتماعی  زنده گی 
موقعیت  یک  در  استقرار  با  نوآور  نویسنده گان 
متناقض، به منشی دست می یابند که جهت گیری 
عملی آن متوجه استراتژی تمایز است. استراتژی 
تمایز نشان گر آن است که این دسته از هنرمندان 
تنهایی  به  و نویسنده گان از جمع گریزان بوده و 
پناه برده اند. اما این برج عاج در حقیقت برساختۀ 
روح تمایزطلبی است که در اعماق جامعۀ مـدرن 

جریان دارد. 
به هر تقدیر، تمایزطلبی هنرمند مدرن به جایگاه 
طبقاتی متناقِض او در میدان قدرت باز می گردد، 
این  دارد.  تعلق  میدان  این  فرودستان  به  که  چرا 
مدرن  هنرمند  که  می گردد  آن  موجب  موقعیت 
به طور کامل از طبقۀ بورژوا جدا نشود، ضمن آن که 
با عامۀ مردم نیز به طور کامل ارتباط برقرار نکند. 
فقیِر یک خانوادۀ  او خویشاوند  بوردیو،  تعبیر  به 
شرایطی  موقعیت  همین  اما  می ماند.  باقی  بورژوا 
ناب  هنر  سوی  به  هنرمند  که  می آورد  فراهم  را 
اثبات  به  نفی طبقۀ مسلط  زیرا  کند؛  پیدا  گرایش 
طبقه تحت سلطه از جانب او نمی انجامد. بنابراین 
هنرمند مدرن در حالتی از تعلیق به سر می برد که 
نگاه او را به سوی هنر ناب سوق می دهد. بدین 
بی شباهت  نوآور،  هنرمند  زنده گی  شیوۀ  ترتیب، 
نیز  او  زیرا  نیست؛  پیامبرگونه  زنده گی  شیوۀ  به 
سنت های رایج را گردن نمی گذارد وبا رفتن به راه 
خود در حقیقت، قدم در راه بی برگشت می گذارد. 
همۀ این ها موجبات نوعی زنده گی زاهدانه را برای 
هنرمند و نویسندۀ مدرن فراهم می آورند. نوعی از 

دگراندیشی،  هم چون  مولفه هایی  با  که  زنده گی 
در  می شود.  مشخص  ناکامی  و  دودلی  بی قیدی، 
با رنج بردن به  حقیقت هنرمند و نویسندۀ مدرن 

جاودانه گی راه می یابد.
 

منش زیبایی شناسانه به لحاظ وجودی قائم بالذات 
نیست، بلکه مقوم به میدان تولید ادبی است. میدان 
تولید ادبی، یکی از میدان هایی است که با پیشرفت 
تمایز به منزلۀ ذات مدرنیته در جامعۀ مدرن شکل 
خاِص  عمل کردی  قواعد  از  میدان  این  می گیرد. 
قاعدۀ  مهم ترین شان  که  می کند  تبعیت  خود 
بی غرضی )Disinterestednes(  است. قاعدۀ 
بی غرضی هم چون قانون اساسِی میدان تولید ادبی 
قلمرو  این  احواِل  و  اوضاع  به  که  می کند  عمل 
این  ذیل  در  که  عامالنی  همۀ  و  می دهد،  سامان 
میدان فعالیت می کنند، ناگزیر از پذیرش این قانون 
قاعدۀ بی غرضی، شهروند  قبول  با  می باشند؛ زیرا 
مقابل  نقطۀ  می شوند.  شمرده  ادبیات  جمهوری 
این قاعده در اصل منفعت طلبی نهفته است که در 

میدان تولید اقتصادی حاکمیت دارد. بنابراین میدان 
تولید ادبی وارونه جهان اقتصادی است و عقالنیت 
اقتصادی  از نوع عقالنیت کنش های  بر آن  حاکم 
رتبه بندی  اصول  به  می توان  قضیه  این  از  نیست. 
سامان دهندۀ  اصول  عنوان  به  وابسته  و  مستقل 

میدان تولید ادبی دست یافت.
معیارهای  به  توجه  بدون  مستقل  رتبه بندی  اصل 
رتبه بندی می کند، درحالی که  را  ادبی  آثار  بیرونی 
اصل رتبه بندی وابسته نظر به معیارهایی هم چون 
موفقیت اقتصادی دارد و آثار ادبی را با توجه به 
فراوانی فروش و یا اموری از این قبیل دسته بندی 
می نماید. به بیان دیگر، اصل رتبه بندی مستقل ناظر 
ادبی  آثار  آن  تولید محدود است که در  بر قطب 
داخلی  مصـرف  که  آثاری  می شوند؛  تولید  ناب 
تولید  قطب  در  وابسته  رتبه بندی  اصل  اما  دارند. 
گسترده تجلی می یابد؛ جایی که جهت گیری آثار 
دو  این  منازعۀ  است.  خارجی  بازارهای  متوجه 
اصل، ساختار دو قطبی میدان تولید ادبی را شکل 
می دهد؛ ساختاری که بنا بر شرایط تاریخی مختلف 
به تفوِق یکی از این اقطاب می انجامد. این ساختار 
و  اقتصادی  سرمایه های  توزیع  هم چنین وضعیت 
می دهد،  نشان  را  ادبی  تولید  میدان  در  فرهنگی 

زیرا قطب مستقل با تمرکز سرمایۀ فرهنگی همراه 
تجمع  محل  وابسته  قطب  که  حالی  در  است، 
نیز  ادبی  عامالن  جایگاه  است.  اقتصادی  سرمایۀ 
با توجه به میزان سرمایه های اقتصادی و فرهنگی 
این  بازنمود  می گردد.  تعیین  میدان  این  در  آن ها 
ساختار تقاطعی در منازعات ادبی میدان تولید ادبی 
به دو دستۀ اصلی  این منازعات  مشهود می باشد. 
و فرعی تقسیم می شوند. منازعۀ اصلی بین قطب 
جریان  ادبی  تولید  میدان  وابستۀ  قطب  و  مستقل 
دارد که در قالب منازعه بین ادبیاِت ناب و ادبیاِت 
متعهد )غیر ناب یا وابسته( تجلی می یابد. منازعۀ 
فرعی نیز در هر قطب بین قطب های داخلی تحقق 
آوانگاردهای  بین  منازعه  چنان که  می کند،  پیدا 
بین  منازعه  نسل های مختلف در قطب مستقل و 
طرف داران ادبیات اشرافی و ادبیات عامه پسند در 
میدان  در  منارعه  نوع  این  بازنمود  وابسته،  قطب 
ادبی است. آشکار است که نحوۀ درگیری  تولید 
موقعیت  اساس  بر  منازعات  این  در  ادبی  عامالن 
سرمایه های  به  دست یابی شان  میزان  و  آن ها 

تعیین  ادبی  تولید  میدان  در  فرهنگی  و  اقتصادی 
می شود. ضمن آن که ساختار دو قطبی این میدان، 

همتای ساختار تقاطعی میدان قدرت می باشد.
سویی  از  نویسنده  منش  تعریف  با  ترتیب  بدین 
منطِق  به  دیگر، می توان  از سوی  میدان قدرت  و 
عمل در این میدان دست پیدا کرد و تمایز آن را 
از منطق های عمل در میدان های دیگر دریافت. در 
علت های  محصول  نه  ادبی  فعالیت  رویکرد،  این 
دیالکتیک  بلکه  است؛  درونی  دالیل  نه  و  بیرونی 
منش زیبایی شناسانه و ساختار میدان آن را شکل 
در  سنتی  روش های  که  است  واضح  می دهد. 
موافق  ادبی  مطالعۀ عمل  توانایی  اجتماعی،  علوم 
این  زیرا  ندارند؛  را  بوردیو  تلفیقی  الگوی  با 
روش ها یا بر وجه عین گرایانۀ واقعیت ادبی تأکید 
می گذارند و یا بر وجه ذهن گرایانۀ آن، در حالی 
که برنامۀ پژوهشی رابطه گرای بوردیو به ترابط این 

وجوه وفادار می باشد. 
به هر روی، رابطه گرایی روش شناختی بوردیو در 
می یابد.  نمود  تکوینی  ساختارگرایی  به نام  روشی 
این عنوان خواست تعالی از دوآلیسم روش شناختی 
در علوم اجتماعی را نشان می دهد، چرا که ساختار 
نقطۀ  که  می شود  تلقی  انتزاعی  امر  یک  مثابۀ  به 

پدیده  یک  تکوین  تاریخچۀ  یا  سرگذشت  مقابِل 
است. بدین ترتیب، ساختارگرایی تکوینی به نوعی 
یک اصطالح پارادوکسیکال می باشد که بوردیو با 
حقیقت  در  گلدمن،  و  پیاژه  لوین،  از  آن  اقتباس 
خود  پیشنهادی  روش شناسی  رابطه گرایانۀ  بنیاد 
را نشان می دهد. در ذیل این روش شناسی، تبیین 
عمل ادبی نه مبتنی بر علت خواهد بود و نه مبتنی 
بر دلیل؛ بلکه تبیین میدانی است که این دو لحظۀ 

متفاوت را با هم ترکیب می کند.
هدف  با  تکوینی  ساختارگرایی  تقدیر،  هر  به   
نویسنده  زنده گی  مسیر  میان  هومولوژی  برقراری 
قهرمان  زنده گی  مسیر  و  ادبی  تولید  میدان  در 
منظور،  بدین  می شود.  راه اندازی  رمان  جهان  در 
ترسیم  قدرت  میدان  در  نویسنده  موقعیت  ابتدا 
وی  همتای  موقعیت  آن،  اساس  بر  و  می گردد 
از  پس  می شود.  بازسازی  ادبی  تولید  میدان  در 
در  را  موقعیت  این  بازتاِب  می توان  که  است  آن 
میدان رمان مشاهده کرد. بدین ترتیب، با برقراری 
موضع گیری،  و  موضع  بین  ساختاری  هومولوژی 
شرایط برون رفت از دوگانه گرایی مواجهۀ بیرونی 

و درونی با اثر ادبی مهیا می گردد.
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رابطه گرایی روش شناختی بوردیو در 
روشی به نام ساختارگرایی تکوینی 

نمود می یابد. این عنوان خواست تعالی 
از دوآلیسم روش شناختی در علوم 
اجتماعی را نشان می دهد، چرا كه 

ساختار به مثابۀ یک امر انتزاعی تلقی 
می شود كه نقطۀ مقابِل سرگذشت یا 

تاریخچۀ تکوین یک پدیده است. بدین 
ترتیب، ساختارگرایی تکوینی به نوعی 

یک اصطالح پارادوكسیکال می باشد كه 
بوردیو با اقتباس آن از لوین، پیاژه و 
گلدمن، در حقیقت بنیاد رابطه گرایانۀ 
روش شناسی پیشنهادی خود را نشان 
می دهد. در ذیل این روش شناسی، 
تبیین عمل ادبی نه مبتنی بر علت 

خواهد بود و نه مبتنی بر دلیل؛ بلکه 
تبیین میدانی است كه این دو لحظۀ 

متفاوت را با هم تركیب می كند



حمایت نخبه  گان پروان...
در  ملی  همسبتکی  و  همگرایی  تفاهم،  ایجاد  منظور  به 

طویل المدت می باشد.
او گفت که رویکرد اجندای ملی در کوتاه مدت مبتنی است 
برای  نخبگان سیاسی- مدنی کشور  تفاهم و همگرایی  بر 

تشکیل دولت وحدت ملی.
سخن  آن  از  ما  ملی یی که  وحدت  که  گفت  مسعود  آقای 
جمله:  از  روشن  مؤلفه های  بر  است  مبتنی  می زنیم 
ملی؛  کالن  سیاست گذاری های  در  مشترک  تصمیم گیری 
نهادمندساختن مشارکت ملی به اساس سهم گیری نخبه گان 

فکری؛ تخصص گرایی.
و  پروان  والیت های  نخبه  گان  و  بزرگان  نشست،  این  در 
کاپیسا، هرکدام دیدگاه های شان را دربارۀ طرح اجندای ملی 

مطرح کرده و حمایت شان را از این طرح ابراز داشتند.
طرح اجندای ملی از سوی احمدولی مسعود رییس عمومی 

بنیاد شهید مسعود مطرح شده است.
بن بست  از  راه کارهای خروج  این طرح،  در  مسعود  آقای 

کنونی را ارایه کرده است.
این طرح با استقبال نهادهای داخلی و بین المللی از جمله 

سازمان ملل متحد مواجه شده است.
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رییسجمهورکرزیبهشورایعدلیوقضاییریاستجمهوری:

پروندۀ روزنامۀ ماندگار بسته شود

فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان در اظهاراتی گفت، پیمان 
امنیتی دو جانبه با افغانستان بهترین راه برای برقراری صلح 

و ثبات و پیشرفت در افغانستان و غلبه بر دشمنان است.
جنرال جوزف دانفورد، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان 
ملی  امنیت  نیروهای  گفت:  کابل  در  خبری  کنفرانسی  در 
نتیجه  در  اما  نداشتند  موجودیت  پیش  دهه  یک  افغانستان 
تقویت  و  ایجاد  نیروهای  این  گذشته  سال   ۱0 تالش های 

شده اند.
وی افزود: در طول این دوران ۱82 هواپیما، بیش از ۱00 
هزار موتر و بالغ بر ۵00 هزار سالح و بیش از 200 هزار 

تجهیزات مخابراتی برای نیروهای افغان تامین شده است.
معاهده  امضای  از  افغانستان  حامد کرزی، رییس جمهوری 
اجازه  امریکا  به  که  خارجی  نیروهای  با  امنیتی  جانبه  دو 
از سال 20۱4  افغانستان پس  در  را  می دهد سربازان خود 

حفظ کند، امتناع کرده است.
جنرال دانفورد در اشاره به امضای این معاهده امنیتی اظهار 
افزایش  باعث  معاهده  این  امضای  در  تاخیر  که  داشت 
سردرگمی در میان ائتالف بین المللی و افغان ها خواهد شد.
برای  راه  بهترین  توافق  این  معتقدم  کرد:  تاکید  دانفورد 
برقراری صلح و ثبات در افغانستان و از بین بردن شبه نظامیان 

و حمایت از امنیت و گذار سیاسی در این کشور است.
زندانی  آزادی 88  اعالم خبر  دانفورد در خصوص  جنرال 
زندان پایگاه هوایی بگرام افغانستان از سوی رییس جمهوری 
میان  که  است  توافقی  ناقض  اقدام  این  که  گفت  کرزی 
به  زندان  این  تاسیسات  انتقال  زمینه  در  کابل  و  واشنگتن 

مقامات داخلی امضا شد.

قضایی  و  عدلی  شورای  نشست  در  کرزی  رییس جمهور 
رسانه یی  پروندۀ  بسته شدن  دستور  ریاست جمهوری، 

مدیرمسوول روزنامه ماندگار را صادر کرده است. 
دادگاه عالی و  تا  داده است  آقای کرزی دستور  همچنان، 
دادستانی کل از تعقیب پرونده های رسانه های کشور دست 

بردارند.
پنجشنبه  روز  ریاست جمهوری  سخنگوی  فیضی  ایمل 
ماندگار،  روزنامۀ  مسوول  مدیر  با  تلیفونی  تماس  در یک 
گفت که رییس جمهوری کرزی به شورای عدلی و قضایی 
ریاست جمهوری، امروز )۱۹ جدی( هدایت داد تا پروندۀ 
رسانه یی مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه های 

کشور را ببندند و از تعقیب آن دست بردارند.
این دستور پس از شکایت شفایی نظری پریانی مدیرمسوول 
روزنامۀ ماندگار  به حامد کرزی، به ارگان های مربوط داده 

شده است.
از  شماری  با  رییس جمهوری  نشست  واپسین  حاشیۀ  در 
مسووالن رسانه ها در ارگ ریاست جمهوری، مدیر مسوول 
روزنامۀ ماندگار به رییس جمهور کرزی شکایت کرده بود 
که نهادهای عدلی و قضایی کشور در یک محاکمۀ غایبانه 
تنفیذی  به دو سال و شش ماه حبس  او را  و غیرقانونی، 

محکوم کرده اند.
حکم  این  که  بود  گفته  رییس جمهوری  به  پریانی  آقای 
ماندگار  روزنامۀ  انتقادهای  دلیل  به  غیرقانونی،  و  ظالمانه 
از تقلبی که در انتخابات گذشتۀ ریاست  جمهوری صورت 
گرفته بود و نیز به دلیل انتقاد این روزنامه از فساد اداری در 
کشور و به ویژه ناتوانی عزیزاهلل لودین رییس پیشین ادارۀ 
عالی مبارزه با فساد اداری در مبارزه با فساد گستردۀ اداری، 

صادر شده است.
 مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار به آقای کرزی گفته بود که 
چند ماه پس از صادرشدن این حکم دادگاه، خبر شده است 
که پرونده یی در دادگاه دارد و فوراً از ریییس دادگاه عالی 

کشور حکم دایرشدن دادگاه استیناف را گرفته است. 
رییس جمهور کرزی از شنیدن این خبر متعجب شد و گفت 
که حکم »معاف«شدن روزنامۀ ماندگار و همۀ رسانه ها را 

صادر می کند.
که  شد  خبر   )۱۳۹2/۳/۱۵( پیش  ماه  چند  پریانی  نظری 
دادگاهی در کابل به تاریخ ۱۳۹۱/۱2/۱2 در یک محاکمۀ 
غایبانه، او را به دوسال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم 
به مجازات کرده است. اتهامی که در این دادگاه به نظری 
یریانی وارد شده است »تخطی رسانه یی، توهین و تحقیر 
موظف خدمات عامه و قذف » می باشد. اما نظری پریانی 
این حکم دادگاه را ناعادالنه، غیرقانونی و باطل خوانده و 
عالی  دادگاه  رییس  به  آن طی عریضه یی  از  بدون درنگ، 
به  کشور،  عالی  دادگاه  رییس  بود.  کرده  شکایت  کشور 
دادگاه استیناف کابل هدایت داده بود تا به توجه به معاذیر 

شرعی، به عرایض آقای پریانی رسیده گی شود.
دادگاه استیناف به تاریخ ۱۳۹2/4/8 عنوانی ریاست تنفیذ 
احکام دادستانی کل، هدایت داد تا »دوسیه را قبل از تنفیذ 
ارسال  دیوان  این  به  استینافی  مرحلۀ  غور  جهت  حکم 
نماید«؛ اما تا اکنون ادارۀ دادستانی کل)لوی سارنوالی( این 

پرونده را به دادگاه استیناف نفرستاده است. 
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری به روزنامۀ ماندگار 
به شورای  کرزی  رییس جمهور  هدایت  بنیاد  بر  که  گفت 
عالی عدلی و قضایی ریاست جمهوری، پرونده های رسانه ها 
درجا  می شود،  تعقیب  یا  و  دارد  جریان  سارنوالی  در  که 
و  نمی گیرند  قرار  بررسی  مورد  دیگر  و  می شوند  متوقف 
همچنان دربارۀ آن پرونده های رسانه  یی که محکمه در مورد 
به  عدلیه  وزارت  طریق  از  باشد،  کرده  صادر  حکمی  آن 
تا آن را طی حکمی  پیشنهاد می شود  رییس جمهور رسماً 

مختومه اعالم کند و مورد »عفو« قرار دهد.
را  بزرگی  تخلف  و  جرم  هیچ  آن که  با  مانگار  روزنامۀ 
مرتکب نشده است که از سوی نهادهای عدلی و قضایی 
این  با آن هم  اما  مورد تعقیب قرار گیرد و مجازات شود، 
که  دارد  باور  و  می ستاید  را  کرزی  رییس جمهوری  اقدام 
را در رستای  بلندی  این دستور، گامی  با  رییس جمهوری 
تقویت رسانه های کشور، آزادی بیان و نهادینه کردن فرهنگ 

انتقادپذیری، برداشته است.
برای  بدین سو، همواره  تأسیس  از هنگام  ماندگار  روزنامۀ 

ناهنجاری ها  فساد،  با  مبارزه  و  نظام  در  اصالحات  ایجاد 
و نابسامانی ها، نظام را نقد کرده و از برخی عملکردهای 
رییس جمهور کرزی به شدت انتقاد کرده است. اما هیچ گاه 
رییس جمهور کرزی به دلیل این انتقادها بر روزنامۀ ماندگار 
فشار وارد نکرده است؛ اما حلقاتی در ارگ ریاست جمهوری 
و برخی مقام های حکومتی، بارها این رسانه را زیر فشار 
و قضایی کشور  امنیتی، عدلی  نهادهای  از  و  داده  اند  قرار 
به عنوان ابزار فشار بر روزنامۀ ماندگار در موارد مختلف 

استفاده برده اند. 
متحمل  را  فشارها  این همه  ماندگار  روزنامۀ  مسووالن  اما 
شده و لب به شکایت نگشوده اند تا این که حکم ناعادالنۀ 
وادار  را  روزنامه  این  مسوول  مدیر  کابل،  در  دادگاه  یک 
کرد تا در یک فرصت مناسب از آنچه بر سر او و روزنامۀ 

ماندگار می گذرد، به رییس جمهوری شکایت کند.
حکومت  دست آوردهای  بزرگترین  و  مهمترین  از  شاید 
حامدکرزی بسترسازی برای ظهور رسانه های آزاد و آزادی 
بیان بوده باشد. این آزادی سبب شد تا رسانه ها بیشترین 
میان  در  کنند.  وارد  رییس جمهور  بر  را  انتقادهای شان 
روزنامۀ  رییس جمهوری  از  را  انتقادها  بیشترین  رسانه  ها، 
بر  همواره  کرزی  رییس جمهور  اما  است.  داشته  ماندگار 
پاسداری از آزادی بیان و حمایت از رسانه  ها تأکید کرده 

و گفته است که رسانه ها هرچه می توانند از او انتقاد کنند.
انتقادهای ما به خاطر ایجاد اصالحات در تمامی  با آن که 
سطوح نظام بوده است و هیچ مرام دیگری وجود نداشت؛ 
اما بازهم صبر و حوصلۀ رییس جمهوری در برابر انتقادهای 
تندی که از او صورت گرفته، ستودنی است و اگر شخص 
دیگری جای او قرار می داشت، ممکن این همه انتقادهای 

تند را بر نمی تافت و بر آن می شورید. 
هدایت  از  تأسی  به  مربوط  ارگان های  امیدواریم  حاال  اما 
رییس  جمهور کرزی پروندۀ مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار 
را   استیناف است  دادگاه  انتظار  در  دادستانی کل و  که در 
روزنامۀ  دست اندرکاران  نگرانی های  بر  این گونه  و  ببندند 

ماندگار پایان داده و امنیت روانی آنان را تأمین کنند.
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دولت از وضعیت اقتصادی...
 باور دارد، بانک داری در افغانستان بنابر منافع شخصی 
شکل گرفته است و در کنار آن یک مقدار سهولت هایی 
اند،  آورده  میان  به  برای مردم  پول  دادن  انتقال  برای  را 
کشور  از  پول  بی رویه  انتقال  و  پول شویی  زیاد  مقدار 
صورت گرفته است و در مقابل آن عرضۀ خدمات برای 

مردم بسیار ناچیز بوده است.
افغانستان  »دولت  می گوید:  هم چنان  دانشگاه  استاد  این 
را  خود  افغانستان صالحیت های  مرکزی  بانک  ویژه  به 
در قسمت کنترول بانک ها در این کشور اجرایی نکرده، 
ما دیدیم اعتماد مردم روی این بانک ها هر روز نازل تر 
می شود و امروز هم این بانک ها تنها مصروف پول شویی 

و فراردادن پول از کشور هستند«.
به باور این استاد دانشگاه، وابسته ساختن این بانک ها به 
نهادهای سیاسی در کشور نیز روی ضعف بانک داری در 

کشور تأثیر داشته است.
بانک های خصوصی  با اشاره بر مدیریت  استاد سیحون 
مدیریت  کشور  در  »بانک داران  می گوید:  کشور  در 
دقیق  بسیار  تیوری های  و  روش ها  بانک داری،  مدرن 
نمی دانند؛  را  بانک داری  فکری  عمل کردهای  و  پولی 
ناتوان این بانک ها را مدیریت  شخصیت های ضعیف و 

می کنند«.
این استاد دانشگاه بانک های خصوصی در کشور را شبیه 
نهادهای انتقال پول دانسته می گوید، این ها تنها پول مردم 
را جمع کردند با این نیت که بروند در کشورهای بیرونی 

مانند دوبی به مصرف برسانند.
محافظه کارانۀ  نگاه  هم چنان  سیحون  سیف الدین 
ناکام بودن  در  را  امریکا  ویژه  به  بیرونی  کشورهای 
بانک  »کابل  افزود:  دانسته  دخیل  کشور  در  بانک داری 
زمانی که در معرض شکست قرار داشت، توسط ناظران 
و  بود  شده  معرفی  مؤفق  و  کامیاب  بانک  یک  بیرونی 
بعدها نتایج نشان داد که چنین نبوده است؛ بل مشکالت 
فراوانی وجود داشته که ناظران بیرونی روی آن تماس 

نگرفته بودند«.
روی  سیگار  ادارۀ  انتقادهای  بر  اشاره  با  سیحون  استاد 
قانون بانک داری در کشور می گوید، بانک مرکزی توسط 
اداره شده  گذشته  در طول سال های  چهره های ضعیف 
بانک داری  بند  نیم  قانون  نتوانستند  چهره ها،  این  است. 
نگاه های  آن،  کنار  در  و  کنند  تطبیق  را  کشور  در 
محافظه کارانه روی اقتصاد بی در و پیکر در کشورمان نیز 

در این ناکامی ها نقش داشته است.
معتقد  کابل  دانشگاه  دیگر  استاد  سیدمسعود  هم چنان، 
است، گزارش سیگار را نباید ساده فکر کرد؛ چون این 
گزارش نکات مثبت و منفی فراوانی در خود دارد و روی 

نظام بانک داری در کشور تأثیر خود را می گذارد.
استاد مسعود ضمن اشاره بر نکات برازندۀ این گزارش 
سقوط  از  بعد  افغانستان  در  بانک داری  »نظام  می گوید: 
گروه طالبان یک حرکت بسیار سریع بود؛ ما روش هاِی 
متنوع نظام بانک داری را تجربه کردیم، اما بحرانی که در 
این نظام بوجود آمد و از بحران های دیگری که هشدار 
داده شده است، همه برمی گردد به نظارت ضعیف بانک 

مرکزی روی بانک های خصوصی در کشور«.
بانک داری  نظام  اگر  که  است  معتقد  دانشگاه  استاد  این 
مدیریت  اگر  و حاال  می شد  درست  مدیریت  کشور  در 

درست شود، بحرانی وجود نخواهد داشت.
 استاد مسعود با اشاره بر گزارش تازه نشر شدۀ سیگار 
می افزاید، این گزارش در واقع هشدار می دهد که سیستم 
نظارتی باالی بانک های خصوصی باید جدی گرفته شود 
و در ضمِن آن طرزالعمل های جدیدی به وجود آید تا از 

تکرار بحران های دیگر جلوگیری صورت گیرد.
را  سیگار  ادارۀ  توسط  گزارش  نشر  دانشگاه  استاد  این 
یک کار مثبت تلقی کرده می گوید، اگر بار دیگر بحرانی 
در نظام بانک داری افغانستان به وجود آید مسوولیت آن 
و  اند  ندیده  را  گزارشی  چنین  که  است  کسانی  بدوش 
از ضعف هایی که در این گزارش از آن یاد آوری شده 

است، غفلت کرده اند.
را  بانک داری  در  ضعیف  مدیریت  اقتصادی  آگاه  این 
بانک داری کشور می داند و  از مشکالت عمده در نظام 
می گوید، باید از راه ها و روش های درستی که در زمینۀ 
نظارت  و  شده  استفاده  دارد  وجود  بانک ها  از  نظارت 
هیچ  شود  استفاد  روش ها  این  هرگاه  گیرد،  صورت 
بحرانی متصور نخواهد بود، چون حمایت گران قوی در 
این زمینه وجود دارد و مردم نیز عالقه دارند تا فرهنگ 

بانک داری بیشتر تقویه شود.
بین المللی  در عین حال، آذرخش حافظی رییس روابط 
اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید، نظام بانک داری 
شکل  اساسی  قانون  اساس  بر  که  افغانستان  خصوصی 
گرفته، یکی از دست آوردهای بسیار بزرگ در سال های 

پسین است.
سال های  در  بانک داری  نظام  به  بااشاره  حافظی  آقای 
زمینۀ  در  دست آوردها  وجود  »با  می افزاید:  گذشته 

بانک داری، متأسفانه این نظام نیز مانند بخش های دیگِر 
از  این دست آورد  اگر  بوده است.  ما، شکننده  اقتصادی 
باعث  گردد،  حفظ  و  شود  آورده  بیرون  موجود  حالت 

پیشرفت سیستم های اقتصادی در کشور خواهد شد«.
شرایط  از  ناآگاهی  به  را  دولت مردان  حافظی  آقای   
وضعیت  از  »دولت  می گوید:  کرده  متهم  اقتصادی 
این  و  ندارد  درست  و  کامل  آگاهی  مملکت  اقتصادی 
موارد سبب می شود تا یک سلسله ریخت هایی در اقتصاد 

کشور به وجود آید«. 
رییس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان 
هم چنان می افزاید: »بانک های خصوصی در کشور برای 
تضمین خود یک سلسله جایدادها را در نظر گرفته است 
قیمت جایدادها  زمانی که  آن ها قرضه می دهد،  برای  و 
پایین بیاید یک قسمت قرضه ها با خطر مواجه می شود 
و این موارد را باید دولت و بانک مرکزی تشخیص کند 
و به خاطر بیرون رفت از چنین وضعیتی راه های بیرون 

رفت وجود داشته باشد«. 
آقای حافظی معتقد است، اقتصاد ملی کشور روی اقتصاد 
زمینه  این  در  ما  است و دولت مردان  اثر گذاشته  بانکی 

هیچ نمی دانند و تدابیری را اتخاذ نکرده اند.
آذرخش حافظی نشر گزارش ادارۀ سیگار را بسیار مهم 
تلقی کرده افزود، ما با امریکا پیمان استراتیژیک داریم و 
اقتصاد  در ضمن  داریم،  اقتصادی  بسیار گستردۀ  روابط 
موجودِ ما تا حد زیادی وابسته به کشورهای کمک دهنده 

در این زمینه است. 
دولت مردان  باید  است،  معتقد  همچنان  حافظی  آقای 
افغانستان همیشه دنبال حوادث نروند و چاره سنجی هایی 
در بین خود داشته باشند و با پذیرش واقعیت های موجود 

برنامه ریزی کنند. 
رییس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان 
از  افغانستان  دولت  و  مرکزی  بانک  تا  می کند  پیشنهاد 
کشور  در  بانک داری  زمینۀ  در  احتمالی  بحران های 
پرداخت  با  دقیق  بررسی های  از  بعد  و  کنند  جلوگیری 
بهتر  شرایط  یک  در  را  آن ها  بانک ها،  این  برای  نقدینه 

قرار دهند. 
افغانستان،  در  بانک داری خصوصی  ویژه  به  بانک داری 

پدیده جدیدی است و عمری کمتر از یک دهه دارد.
بانک داری  نظام  در  بحران  که  دارند  باور  اقتصاددانان 
یک  در  دیگر  بحران های  آمدن  به وجود  باعث  می تواند 

کشور شود.

کرزی قرارداد امنیتی...
به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه واشنگتن پست در 
گزارشی اعالم کرد: جیمز کانینهام دیپلمات ارشد امریکا 
نمی کند  فکر  که  است  نوشته  محرمانه  مطلب  یک  در 
کرزی با امضای توافقنامه امنیتی پیش از زمان برگزاری 

انتخابات افغانستان در ماه اپریل موافقت کند.
کاخ سفید اعالم کرد، امریکا خواهان آن است که دولت 
امضا  آینده  هفته  چند  ظرف  را  توافقنامه  این  افغانستان 

کند.
در صورتی که این توافقنامه میان واشنگتن و کابل به امضا 
افغانستان  از  را  خود  نیروهای  تمام  باید  امریکا  نرسد، 

خارج کند.
امریکا در حال حاضر 46 هزار نیرو در افغانستان دارد و 
قرار است این نیروها در اوایل سال میالدی جاری به ۳4 

هزار تن کاهش یابد.

راه  غلبه بر دشمنان از 
دیدگاه جنرال دانفورد



کانالیزاسیون  و  رسانی  آب  مستقل  ادارۀ 
می گوید برای اعمار سیستم کانالیزاسیون در 
سطح کشور به هشت میلیارد دالر نیاز دارد، 
به  نهاد و کشور کمک کننده حاضر  اما هیچ 

پرداخت این مبلغ نیست.
برخی  افغانستان  شهرهای  دیگر  و  کابل  در 
چاه های  از  را  خود  آشامیدنی  آب  مردم 
شخصی به دست می آورند. این چاه های آب 
نزدیکی چاه های بدرفت )سیپتیک( قرار  در 
دارند و امکان آلوده شدن آب آشامیدنی به 

مواد فاضله انسانی باالست.
به دلیل نبود سیستم آب رسانی و کانالیزاسیون 
صحی  و  زیستی  محیط  مشکالت  با  مردم 
این  در  اخیر  سال های  در  اما  اند.  مواجه 
عرصه نه تنها کاری صورت نگرفته بلکه در 
در چندین شهر، شهرک های جدیدی بدون 

سیستم کانالیزاسیون معیاری ایجاد شده اند.
مستقل  اداره  رییس  بهیر،  محمد  داد  انجنیر 
آب رسانی و کانالیزاسیون افغانستان مشکل 
در  و  شهری  پالن  ماستر  نبود  در  را  اصلی 
ساخت  در  زیربنایی  تاسیسات  گرفتن  نظر 
گفت:  وله  دویچه  به  بهیر  می بیند.  شهرها 
ملزوم  و  الزم  رسانی  آب  و  »کانالیزاسیون 
تخنیکی،  استندرد  اساس  بر  اند.  دیگر  یک 
شبانه روز برای هر فرد ۱00 متر مکعب آب 
باید در نظر گرفته شود. اما ما توانایی تامین 

آن را نداریم«.
به گفته رییس اداره آب رسانی و کانالیزاسیون، 
مشکل اصلی این است که شهرها به صورت 
بنیادی  معیارهای  و  شده  ساخته  غیرمعیاری 
شهرسازی در نظر گرفته نشده است. به گفته 

او، برنامه یی برای کاهش این مشکل وجود 
ندارد.  وجود  آن  برای  بودجه یی  اما  دارد، 
رسانی  آب  اداره  مقام های  برآورد  براساس 
برای  دالری  میلیارد  هشت  کانالیزاسیون،  و 
اعمار سیستم کانالیزاسیون در افغانستان نیاز 

است.
انجنیر داد محمد بهیر می گوید آب رسانی در 
افغانستان اولویت دارد: »آب کافی در منابع 
بتوانیم برای فاضالب  ما وجود ندارد که ما 
کار کنیم. سیستم فاضالب یک سرمایه گزاف 
کار دارد. در قدم اول برای سیستم فاضالب 
و کانالیزاسیون در کابل حدود ۱20 تا ۱40 
میلیون دالر نیاز است تا ما بتوانیم تنها سیستم 
فاضالب یک پنجم شهر کابل را منحیث یک 

پروژه امتحانی عملی بسازیم«.
از سالیان متمادی به دلیل نبود وعدم تطبیق 
صورت  به  شهرها  شهری،  پالن  ماستر 
اداره  مسووالن  اند.  شده  ساخته  غیرمعیاری 
می  فکر  این  به  کانالیزاسیون  و  رسانی  آب 
بهبود  توانند در شهرها  کنند که چگونه می 
این  که  نیست  ممکن  آن  غیر  در  بیاورند، 
ساخته  نو  از  دوباره  و  شده  ویران  شهرها 

شوند.
اداره آب رسانی و  در عین حال، مسووالن 
آبرسانی  پروژه های  تطبیق  از  کانالیزاسیون 
خبر  کابل  شهر  در  میالدی   20۱4 سال  در 
می دهند. انجنیر بهیر می گوید در شهر کابل 
حدود 7۱ میلیون دالر از سوی آلمان، فرانسه 
و امریکا برای این پروژه ها هزینه می شود. با 
از نعمت  برنامه ۵0 هزار خانوار  این  تطبیق 

آب صحی بهره مند خواهند شد.

         احمـد عمران

تقویم  اساس  بر  انتخاباتی  مبارزات  رسمی  آغاز  به 
مانده  باقی  دیگر  روزِ   2۵ به  نزدیک  انتخابات،  کمیسیون 
است. ولی اکنون مسأله این جاست که نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای والیتی، در این مدت بی کار 
ننشسته اند و می خواهند بر اساس قانون، مبارزات خود را 

آغاز کنند. 
آغاز  از  پیش  می دهند،  نشان  قراین  و  شواهد  که  آن گونه 
انتخابات  نامزدهای  از  بسیاری  انتخاباتی،  مبارزات  رسمی 
برنامه های خود را آغاز کرده اند و در حاِل برگزارِی مبارزاِت 

پنهانی هستند. 
به  روزها  این  در  انتخاباتی  تیم های  اعضای  و  نماینده گان 
مبارزات  راه اندازی  با  دارند  تالش  و  شده اند  فعال  شدت 

زودهنگام، از رقبای خود در این میدان پیشی بگیرند. 
آغاز  در خصوِص  مشکالتی  نیز  انتخاباتی  تقویم  در  البته 
مبارزات رسمِی انتخابات وجود دارد. تقوم انتخابات، شروع 
رسمی مبارزات انتخاباتی را ۱۵ دلو اعالم کرده و تا رسیدن 
این تاریخ، از تمام نامزدهای انتخابات خواسته است که از 
مبارزاِت زودهنگام بپرهیزند. اگر آغاز رقابت های انتخاباتی 
روز  که  حمل   ۱6 تا  صورت  این  به  پس  باشد،  دلو   ۱۵
در  زمان  روز   60 فقط  نامزدها  است،  انتخابات  برگزاری 
اختیار دارند تا به مبارزات انتخاباتِی خود بپردازند. اما در 

این مورد چند مسأله قابل توجه است:
 ۱ـ زمان شروع مبارزات انتخاباتی، با اوج سرمای زمستان 
بعید  کشور،  جوی  وضعیت  به  توجه  با  و  است  مصادف 
فرصت  از  بتوانند  انتخابات  نامزدهای  که  می رسد  نظر  به 
موجود برای مبارزاِت خود به خوبی استفاده کنند. سرما و 
یخ بندان سبب می شود که بسیاری از برنامه های انتخاباتی، 
به خوبی انجام نشوند و یا در کل لغو گردند؛ زیرا برگزاری 
گردهمایی های مردمی در چنین فصل سال، کاری غیرممکن 

اگر نباشد، ولی بی نهایت دشوار خواهد بود. 
سوی  از  انتخاباتی  مبارزات  برای  قانونی  فرصِت  2ـ 
با  است.  شده  تعیین  روز   60 حدود  انتخابات،  کمیسیون 
توجه به این مسأله که افغانستان ۳4 والیت دارد و بسیاری 
دارند، چه گونه  زمستان  در  راه های دشوارگذار  از والیات 
ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزدهای  که  است  ممکن 
خود را به تمامِی این والیات برسانند و با مردم در مورد 
برنامه های خود صحبت کنند؟ اگر قرار باشد که یک نامزد 
تاریخ  از  قانون مند،  گونۀ  به  ریاست جمهوری  انتخاباِت 
تعیین شده به مبارزات انتخاباتی خود آغاز نماید، چه گونه 
خواهد توانست به تمام والیات کشور سفر کند، آن هم اگر 
نامزد  شرایط جوی مساعد باشد؟ بر این اساس، اگر یک 
فقط  والیت  هر  در  بخواهد  ریاست جمهوری  انتخابات 
باید  کند،  سپری  راه  در  هم  را  روز  یک  و  بماند  روز  دو 
حداقل ۹0 روز زمان در اختیار داشته باشد. پس می توان 
قادر  انتخابات ریاست جمهوری هرگز  نامزدهای  گفت که 
نخواهند بود که به تمام والیاِت کشور سفر کنند مگر این که 
را  افغانستان  مناطق  و  ببرند  استفاده  بدیل  مکانیزم های  از 

میاِن خود و معاونان شان تقسیم کنند. بنابراین دیده می شود 
که کمیسیون برگزاری انتخابات، شرایط مساعدی را برای 
مبارزات انتخاباتی در نظر نگرفته است. این موضوع سبب 
استفاده  میان بُر  راه های  از  انتخابات  نامزدهای  که  می شود 
کنند و به مبارزات زودهنگام دست بزنند که آن هم مخالِف 

قانون و تقویم انتخاباتی است. 
مسایل  این  انتخابات،  برگزارکننده گان  که  می رفت  انتظار 
را در نظر می داشتند و با توجه به شرایط جوی و اقلیمی 
چیزی  از  بیشتر  را  انتخاباتی  مبارزات  زماِن  مدت  کشور، 
که در حال حاضر در نظر گرفته اند، تعیین می کردند. این 
و  زودهنگام  مبارزاِت  برای  را  زمینه  شک  بدون  شرایط 
غیرقانونی فراهم می کند. همین حاال بسیاری از نامزدهای 
به  سفر  حال  در  نماینده گان شان  یا  و  ریاست جمهوری 
والیاِت کشور استند و زیر نام های مختلف، به کمپاین های 
انتخاباتی می پردازند. از یک سو این افراد حق دارند که از 
چرا  بپردازند،  انتخاباتی  مبارزات  به  و  کنند  تخطی  قانون 
که قانون چنان غیر واقع بینانه در این خصوص عمل کرده 
که محال است در فرصت قانونی تمام نامزدها مجال رفتن 
از سوی دیگر،  باشند و  را داشته  به سمت رأی دهنده گان 
آغاز مبارزاِت زودهنگام افزون بر این که حسن هایی دارد، 
خطرهایی را نیز متوجه روند برگزاری انتخابات می سازد. 
از حسن های آن می توان به این نکته اشاره کرد که حداقل 
به یک روند  تهدید،  تطمیع و  به جای  انتخابات  نامزدهای 
دموکراتیک گردن می نهند و از راه گفت وگو و بحث تالش 
می ورزند که شهروندان را به سوی خود جلب کنند؛ ولی 
خطرهایی را که مبارزات زودهنگام می تواند به وجود آورد، 
بدون  که  است  انتخابات  حوزۀ  در  هرج ومرج  و  انارشی 
برنامه هایی  آن جا  و  این جا  در  پنهانی  گونۀ  به  و  نظارت 
اجرا می شود که محتوا و موضوِع آن ها کاماًل روشن نیست. 
قومی  کارت های  همان  فضایی  چنین  در  دیگر،  جانب  از 
می دهند  نشان  را  خود  کارآمدی  بیشتر  که  است  زبانی  و 
مبارزات  به  کارت هایی،  چنین  از  استفاده  با  نامزدها  و 

انتخاباتی شان اقدام می ورزند. 
یک مورد از چنین مبارزاِت زودهنگام را در هفته های گذشته 
شاهد بودیم که باعث سروصداهای بسیار شد. اشرف غنی 
احمدزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو که در 
او  از  باال تر  حتا  و  انشتین  هم طراز  را  خود  دانش  و  علم 
می داند، چنان مبارزات انتخاباتی را در کابل به راه انداخت 
که به جای استقبال، به شدت مورد نکوهش و سرزنش قرار 
گرفت. دلیل آن کاماًلً روشن بود؛ آقای احمدزی در جوی 
قرار گرفته بود که فکر می کرد همه خودی هستند و چرا در 
یک جمع خودی، حرف های آن چنانی و عوام فریبانه را بر 
زبان نیاورد. آقای احمدزی در آن لحظه که به احتمال زیاد 
جوگیر شده بود، فکر نمی کرد که این صحبت ها در جایی 

مطرح شود و یا رسانه ها به نشر آن  بپردازند. 
باشد که در کل  این  مبارزات زودهنگام، می تواند  عواقب 
روند انتخابات را صدمه بزند و به جای انجام رقابت های 
سالم و دموکراتیک، احساساِت دیگر نامزدهای انتخابات را 

جریحه دار سازد.
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ادارة مستقل آب رسانی و كانالیزاسیون:

کمک نمی کنند کانالیزاسیون شهر 
را بسازیم

سراسیمه گی و مبارزات انتخاباتِی زودهنگام

بایرن بهترین تیم جهان در سال 2013 ستایش  به  بارسلونا  باشگاه  رییس 
را  او  و  پرداخت  هرناندس  ژاوی  از 

»مهندس سبک تیکی تاکا« دانست.
که  ندارد  وجود  شکی  هیچ  این  در 
ژاوی هرناندس یکی از تاثیرگذارترین 

بازیکنان بارسلونا در سال های اخیر به شمار می آید. 
ساندرو روسل، رییس باشگاه بارسلونا به ستایش از 
کاپیتان تیمش پرداخت و او را مهندس سبک تیکی 

تاکا دانست.
روسل گفت: سبک بازی بارسلونا بدون ژاوی نامفهوم 
است. او یک مهندس تمام عیار است. بارسلونا بدون 
حضور ژاوی ، اینیستا ، مسی و بوسکتس به سختی 
می توانند سبک بازی خود را به حریفان تحمیل کند و 
به گل برسد. آنها مخترعان سبک تیکی تاکا به شمار 
می آیند اما ژاوی مهندس این سبک است. تیکی تاکا 
آیا  که  نمی دانم  است.  ژاوی  نام  به  ثبت شده  مارک 
بارسلونا بدون ژاوی می تواند با این سبک خود بازی 
کند یا نه؟ تنها چیزی که می توانم بگویم این است که 
از حضور چنین بازیکن توانایی در ترکیب تیم خود 

احساس افتخار می کنم.
است.  اسطوره  یک  بارسلونا  برای  ژاوی  افزود:  او 
آن  شایسته  که  جایگاهی  به  را  بازیکنی  هر  زمان 

از سال ها درخشش  است می رساند. ژاوی االن پس 
در بارسلونا به جایگاهی که شایسته آن است رسیده 
به دنیای  از فوتبال هم  از خداحافظی  او پس  است. 
مربیگری روی خواهد آورد، چرا که توانایی و استعداد 
آن را دارد. ژاوی کمک زیادی به بارسلونا کرده است. 
تاثیرگذار بوده است.  تیم ما  او در کسب قهرمانی ها 

او شخصیتی قابل احترام برای همه ما 
به شمار می آید. خوشحالیم که چنین 

بازیکن بزرگی را در اختیار داریم.
گفت:  خود  سخنان  پایان  در  راسل 
من به آمار و ارقام عالقه دارم. ژاوی 
رفته  میدان  به  بارسلونا  پیراهن  با  بار   700 حاال  تا 
است و این بیانگر توانایی این بازیکن است. امیدوارم 
که او هم چنان در بارسلونا تاثیرگذار باشد. بارسا به 

بازیکنانی همچون ژاوی نیاز دارد.
با مجله  پیش در گفت و گویی که  ژاوی چند روز 
در  دارد  دوست  گفت  داشت   »PANENKA«
حال  این  با  کند.  خداحافظی  فوتبال  از  بارسلونا 
به  خوبی  شرایط  »در  ندهد:  رخ  اتفاق  این  بسا  چه 
فوتبال  از  بارسلونا  در  که  است  سخت  می برم.  سر 
خداحافظی کنم. نمی دانم پس از این تیم باید پیراهن 
که  بگویم  باید   . کنم  تن  بر  را  دیگری  باشگاه  چه 
دنیای  از  بارسلونا  پیراهن  با  خداحافظی  آرزویم 
فوتبال است. درباره این سوال که پس از خداحافظی 
به دنیای مربیگری روی می آورم یا نه؟ باید بگویم که 
هنوز به این موضوع فکر نکرده ام. من عالقه زیادی 
به فوتبال دارم و امیدوارم که همیشه در ارتباط با این 

ورزش باشم.«

تیم  بهترین  عنوان  به  مونیخ  بایرن 
جهان در سال 20۱۳ انتخاب شد.

آمار  و  تاریخ  بین المللی  فدراسیون 
بایرن   باشگاه   )IFFHS( فوتبال 
سال  تیم  بهترین  عنوان  به  را  مونیخ 
سال  در  بایرن  کرد.  اعالم   20۱۳
20۱۳ عملکرد خیره کننده ای داشت 
هاینکس سه  هدایت  با  موفق شد  و 
گانه فوتبال اروپا و آلمان را به دست 
این  در  هم چنین  باواریایی ها  آورد. 
سال موفق شدند با پپ گوآردیوال ، 
اسپانیایی خود سوپر  سرمربی جدید 
جهانی  جام  و  اروپا  فوتبال  جام 
همین  کنند.  آن خود  از  را  باشگاه ها 
بهترین  به عنوان  تا  باعث شد  مساله 

تیم سال 20۱۳ انتخاب شوند.
بایرن با کسب ۳70 امتیاز در جایگاه 
تیم  این  از  بعد  گرفت.  قرار  نخست 
رئال مادرید با 2۹0 و چلسی با 27۳ 
دوم  جایگاه های  در  ترتیب  به  امتیاز 

مادرید  آتلتیکو  گرفتند.  قرار  سوم  و 
امتیاز  با 247  بارسلونا هم  با 2۵۱ و 
در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

که  است  آلمانی  تیم  اولین  بایرن 
عنوان بهترین تیم جهان را به دست 

می آورد.
با  که  است  تیمی  تنها  یوونتوس 
امتیازی بیشتر از بایرن توانسته عنوان 
کند.  خود  آن  از  را  دنیا  تیم  برترین 
کسب  با   ۱۹۹۳ سال  در  بیانکونری  
جهان  تیم  بهترین  عنوان  امتیاز   ۳72

را به دست آوردند.

ورزش
روسل:

 ژاوی یک مهندس تمام عیار است
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ایجادِ«دانشکدۀ  خاطر  به  نماینده گان،  مجلس  اعضای  از  شماری 
را  دانشکده  این  موجودیت  و  داده  نشان  عکس العمل  آماده گی« 

غیرقانونی خوانده اند.
سامعه عزیزی سادات عضو کمیسیون دینی  ، فرهنگی  ، معارف و 
گفت:   بخدی  خبرگزاری  به  نماینده گان  مجلس  عالی  تحصیالت 
»وزارت تحصیالت عالی مجلس نماینده گان را در جریان فعالیت 

این دانشکده قرار نداده و فعالیت این دانشکده غیرقانونی است.«
برای  خانم سادات می گوید که عملکرد وزارت تحصیالت عالی 
ایجاد این دانشکده غیرقانونی است و وزیر تحصیالت عالی در این 

مورد باید پاسخگو باشد.
کابل  پلتخنیک  دانشگاه  در  آماده گی  نام  زیر  دانشکدۀ  تازه گی  به 

ایجاد شده و بیش از یک هزار دانش آموز در آن جذب شده اند.
دانشجویان این دانشکده پس از ۹ ماه آموزش بدون سپری کردن 

امتحان کانکور، وارد دانشگاه های کشور می شوند.
براساس اصول کاری دانشکده آماده گی  ، دانشجویان از زمان ورود 
به این فاکولته رشتۀ دلخواه خود را انتخاب می کنند و پس از ۹ ماه 
آموزش به شکل  »خودکار« در دانشگاه های کشور جذب می شوند.
جذب  و  شده  فراخوانده  ناامن  مناطق  از  ظاهراً  دانش آموز  این 

گردیده اند.
که  گفت  بخدی  خبرگزاری  به  آماده گی  دانشکده  استاد  یک  اما 
تمامی دانشجویان این دانشکده از صنوف یازده و دوازده والیات 

انتخاب شده اند.
او که خواست نامش در خبر ذکر نشود، می گوید که هیچ یکی از 
این دانشجویان از مناطق جنگ زده نیستند و فقط تذکره های آنان 

از والیات ناآرام است.
به گفته این استاد  ، دانشکده آماده گی حیثیت پیش دانشگاهی را 
دارد و عالوه بر تدریس تمامی مضامین مکتب و مبادی رشته های 

دانشگاهی نیز در آن تدریس می شود.
او گفت: » دانشجویان دانشکده آماده گی، پس از سپری کردن ۹ 
به  کانکور  سراسری  آزمون  در  شرکت  بدون  آموزشی،  دوره  ماه 

فاکولته  های دلخواه شان راه می یابند.«

بیش از ۹0 درصِد این دانش آموزان از والیات قندوز  ، هلمند  ، 
لغمان  ، ننگرهار  ، میدان وردک  ، پکتیا  ، پکتیکا  ، لوگر  ، غزنی و 

خوست هستند.
خیلی ها می گویند که وزارت تحصیالت عالی در واکنش به ناکامی 

طرح سهمیه بندی کانکور دانشکده آماده گی را فعال کرده است.
واکنش وزارت تحصیالت عالی

وزارت تحصیالت عالی موجودیت دانشکده آماده گی را تایید کرده 
و گفته که فعالیت این دانشکده کاماًل قانونی است.

گفت:   عالی  تحصیالت  وزارت  سخنگوی  نوربخش  ،  عبدالعظیم 
دانشگاه  در  وزیران  شورای  فرمان  از  آماده گی  پس  »دانشکده 

پلتخنیک کابل ایجاد شده است.«
این دانشکده  افغانستان در  از سراسر  آقای نوربخش می گوید که 

دانش آموزان جذب شده اند.
مکاتب  فارغان  دانشکده،  این  در  شامل  افراد  که  افزود  نوربخش 
مناطق جنگ زده هستند، مناطقی که به گفته او، زمینه آموزش و 

تحصیل در آن فراهم نیست.
برنامۀ سیاسی؟

ایجاد  که  می گوید  سادات  عزیزی  سامعه  خانم  حال  ،  همین  در 
دانشکده آماده  گی یک برنامۀ کاماًل سیاسی است.

خانم سادات گفت:« »الیحۀ کاری وزارت تحصیالت عالی  ، قانونی 
وزارت  به  را  اجازه  این  افغانستان  شهروندی  حقوق  و  اساسی 
تحصیالت عالی نمی دهد که در هیچ شرایطی حتی یک دانش آموز 

را بدون امتحان کانکور وارد دانشگاه های کشور کند.«
او تاکید کرد که وزارت تحصیالت عالی به گونه سازماندهی شده 

شماری از دانش آموزان را وارد دانشکده آمادگی کرده است.
ایجاد دانشکده  با  پیوند  سادات گفت: »وزیر تحصیالت عالی در 

آمادگی باید به اعضای مجلس نماینده گان جوابگو باشد.«
انتظار می رود که در جریان هشت روز مانده به تعطیالت زمستان 
فراخوانده  نماینده گان  به مجلس  عالی  وزیر تحصیالت  مجلس  ، 

شود.

ایجاد یک دانشکدۀ غیرقانونی در چوکات 
وزارت تحصیالت عالی

دانش آموزانی كه بدون سپری كردن آزمون كانکور به دانشکده های دلخواه شان جذب می شوند

برای معلومات بیشتر به این شماره ها تماس بگیرید:
ـ نظري پریاني:                                                              070026۳۱۵2 
ـ مهندس شکور فقیر:                                                      07۹۹424۹۵۳  
ـ حشمت حیران:                                                           070027778۱ 
-سمیع دره یي:                                                                07۹۹۳۱4۹۳۱  
ـ حسین رحمتي:                                                            0772۱0۱6۹0 
ـ سعید جامي:                                                                07۹760۵60۵ 
ـ سید معراج الدین علوي:                                                          077۹۵۱0۹۵7 
ـ بسم اهلل بهادري:                                                             078620۱20۱ 

دیالوگ  خانۀ  مثابۀ  به  ملی  اجندای  کنفرانس 

بین االفغانی، در این مرحلۀ حساِس تاریخی به منظور 

گذار مسالمت آمیِز سیاسی در کشور از طریق گفتمان 

بین االفغانی و ایجاد تفاهم و همگرایی میان نخبه گان 

دینی،  بزرگان  فعال،  شخصیت های  مدنی،  ـ  سیاسی 

فرهنگِی  ـ  اجتماعی  ـ  سیاسی  تأثیرگذاِر  فعالین 

سراسر کشور، نشستی یک روزه را در جهت دست یابی 

به صلح پایدار، در اوایِل برج دلو در شهر کابل برگزار 

می کند.

عالقه مندان مطلع باشند!

 Conference of National Agenda
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