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در سال گذشته میالدی بیش از 1100 غیرنظامی در انفجار 
ماین ها و مهمات منفجر نشده در افغانستان جان داده اند. 
و  ماین  افنجار  در  تن   95 ماه  هر  اوسط  به صورت  یعنی 

مهمات منفجر نشده جان می دهند.
مناسبت  به  ملل  از سوی سازمان  ارایه شده  آمار  براساس 
چهارم اپریل، روز جهانی » آگاهی از خطرات و مبارزه با 
ماین«، 80 درصد از اراضی افغانستان در ماموریت 26 ساله 
نشده  منفجر  مهمات  و  ها  ماین  از  پاکی  ماین  موسسات 
پاکسازی شده اند؛ اما هنوز چهار هزار ساحه آلوده به ماین 

و مهمات منفجر نشده وجود دارد.
در دوم ماه اپریل، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان 
بان کی مون، سرمنشی سازمان  و  تجلیل کرد  این روز  از 
ملل متحد در پیامی ویدیویی گفت که »تنها در سال گذشته 
400 هزار ماین و بقایای منفجر نشده و در حدود دو هزار 

مهمات قدیمی در افغانستان ختثی شده اند«.
ماین  امور  هماهنگی  مرکز  رییس  راشد،  صدیق  محمد 
پاکی افغانستان در مصاحبه با دویچه وله گفت که فعالیت 
بهتر  کیفیت  نظر  از  گذشته  سال  در  پاکی  ماین  موسسات 
داشته  چشمگیری  کاهش  کاری  کمیت  نظر  از  اما  شده، 

است.
وی افزود در سال 2013 این موسسات توانسته بودند بیش 
از 80 کیلومتر مربع را از ماین و مهمات پاکسازی کنند، اما 
در سال 2014 به دلیل کاهش بودجه، این موسسات فقط 

47 کیلومتر مربع را پاک کرده اند.
در  پاکی  ماین  برنامه  بودجه  گذشته  »سال  گفت:  راشد 
در  باید  که  بود  شده  برآورد  دالر  میلیون   76 افغانستان 
کمتر  بودجه  درصد   45 ما  ولی  گرفت،  می  قرار  دسترس 
آوردهای  دلیل سال گذشته دست  این  به  کردیم.  دریافت 
مان نسبت به سال قبلی اش...                 ادامه صفحه 6
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   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

سرپرست وزارت تحصیالت عالی در پیوند به مشکالت 
در کانکور امسال به ویژه مساله عدم تبدیلی  دانشجویان 
به  غیردلخواه  و  متغییر  های  رشته  در  آنان  معرفی  و 

مجلس نمایندگان فراخوانده شد.
محمدعثمان بابری معین و...             ادامه صفحه 7 

رییس مجلس نماینده گان، موضع گیری حمایتی از عربستان 
برای  و  خواند  غیرمسووالنه  یمن  مساله  در  را  سعودی 
خطوط  فرستادن  خواستار  اظهارات  گونه  این  از  جلوگیری 

اساسی سیاست خارجی کشور به شورای ملی شد.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان گفت: در مورد 
حکومت  و  جمهور  رییس  از  صراحت  به  خارجی  سیاست 
را  افغانستان  سیاست خارجی  اساسی  که خطوط  می خواهیم 
از  تا  بفرستد  ملی  به شورای  تصویب  برای  تر  عاجل  هرچه 

»اظهارات غیر مسووالنه« جلوگیری صورت گیرد.
موقف  هر  در  افغانستان  در  »هر کسی  افزود:  ابراهیمی  آقای 
دولتی و غیر دولتی که قرار داشته باشد باید به مسوولیت شان 
در این مساله )سیاست خارجی...                ادامه صفحه 7

وزارت تحصیالت عالی:
به شکایات داوطلبان 

کانکور رسیده گی می     شود

رییس مجلس:

حمایت از عربستان غیرمسووالنه است

قربانیان ماین در کشور افزایش یافته است

به مـالزمـاِن 
سلـطان کـه 
رسانـد این 

2دعـا را؟
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کارهای 
فرهنگِی 

»ماندگار« 
ماندگار شده 

است!

در برگ ها

زنده گی
 در قرون 

وسطای جدید

معاون کمیسیون اصالحات انتخاباتی:

 عالقه یی به اصالحات 
انتخاباتی وجود ندارد

صفحه 7

یادداشت: شش ماه بعد از ایجاد دولت وحدت ملی، رییس جمهور غنی 
پیش از سفرش به امریکا با فرمانی اعضای كمیسیون اصالح انتخاباتی را 
كه از موارد درشت در تفاهم نامۀ ایجاد دولت وحدت ملی بود، مشخص 

كرد؛ اما بعد از گذشت نزدیک به دو هفته از ایجاد این كمیسیون تا هنوز 
اعضای آن هیچ گونه جلسۀ كاری برگزار نکرده و مقر كارشان نیز مشخص 

نشده است.
 كمسیون اصالح انتخاباتی به شمول نمایندة ملل متحد 15 عضو دارد. 

ریاست جمهوری شکریه باركزی عضو مجلس نماینده گان را به حیث رییس 
این كمیسیون معرفی كرد؛ اما رییس اجرایی با این تصمیم مخالفت كرده 

و گفته است كه بانو باركزی در دقیقۀ نود وارد فهرست اعضای این 
كمسیون شده است. 

 كمیسیون اصالح انتخاباتی به هدف آوردن تغییر در مقررات و قوانین 
انتخاباتی و هم چنان تغییر و تبدیل برخی از كارمندان كمیسیون های 

انتخاباتی ایجاد گردیده كه مشکالت و موارد اختالفی زیادی در كارشیوة 
این كمیسیون وجود دارد.

برای واكاوی این موارد با صدیق اهلل توحیدی معاون كمیسیون اصالح 
صفحه 6انتخاباتی گفت وگو كرده ایم كه اینک  می خوانید: 

بادمبارک

پس از

 2017
چه خواهیم 

کرد؟
ACKU



سعی  و  باطل  دورِ  شش ماه  از  پس  دیگر  حاال 
نافرجامِ حکومت وحدت ملی، هرکسی می تواند 
و  آزمون  محِک  در  را  حکومت  این  کارنامۀ 
ارزیابی قرار دهد. حکومت وحدت ملی با تمام 
خلق  افغانستان  مردم  برای  که  امیدواری هایی 
کرد، در طول این مدت نتوانست چهره یی فراتر 
از یک حکومِت متشتت با اختالفاِت سرشار در 
حرکت های  و  ماجراجویی ها  و  داخلی  عرصۀ 
متهوّرانه در صحنۀ سیاسِت بین الملل از خود به 

نمایش بگذارد.
با وجود آن که این حکومت از دل یک بن بسِت 
بحران  پرتگاه  لبۀ  از  و  انتخاباتی  سهمگیِن 
نفس  بسیاری،  دالیل  به  بازهم  اما  بود،  برآمده 
بسیاری  امیدواری های  حکومت  این  تشکیل 
کرد.  خلق  جهانی  جامعۀ  و  مردم  دل  در  را 
مطروحه  رنگارنِگ  استراتژی های  و  برنامه ها 
مردم  بیزاری  و  انتخاباتی  رقابت های  دورۀ  در 
اجتماعی سبب شده  موجود  نابسامان  از وضع 
از  پس  هم  ُخرده گیران  و  بدبینان  حتا  که  بود 
امیدی  چشم  جایی  تا  حکومت،  این  تشکیل 
این وجود  با  باشند.  داشته  آن  به عمل کردهای 
عمرش  درصد   20 حکومت  این  که  حاال  اما 
با موضع گیری ها و عمل کردهای  و  را گذرانده 
مختلفش در عرصه های گوناگون  واقعیت های 
بسیاری را پیش چشمان جامعه آشکار کرده، به 
نظر می رسد که رشته امیدهای بسیاری  پنبه شده 

است.
حکومت وحدت ملی در عرصه های مختلف از 
و  رشد  خوب،  حکومت داری  حیطۀ  در  جمله 
توسعۀ روند ملت سازی، سیاست خارجِی موفق 
نه تنها  کنون  تا  اجتماعی  خدمات  ارایۀ  حتا  و 
گاهی  حتا  که  بزند  شمشیری  چندان  نتوانسته 
حرکت های یأس آور و تأسف بارِ بسیاری به بار 

آورده است.
عرصۀ  در  حکومت  این  درونِی  اختالف  اوج 
و  رهبران  در سخناِن  می توان  را  حکومت داری 
عبداهلل  داکتر  سخنان  جمله  از  آن  سردمداراِن 
استاد  حکومت،  این  اجراییۀ  رییس  عبداهلل، 
محقق، معاون دومِ رییس اجراییه و حتا جنرال 
رییس جمهور  اوِل  معاون  عنوان  به  دوستم 
به  داکتر عبداهلل در سفرش  غنی دید. وقتی که 
با  مالقات  سه«  یا  و  دو  یک،  »احتمال  از  هند 
می گوید،  تردید سخن  و  با شک  طالبان  سران 
قبال  در  ارگ  بر موضع گیری  او  که  وقتی  یا  و 

که  معناست  این  به  می کند،  انتقاد  یمن  جنگ 
حکومت  رأس  در  هرچند  غنی  رییس جمهور 
وحدت ملی از مشارکت سیاسِی همۀ گروه های 
حاضر  اما  می زند،  سخن  حکومت  در  سیاسی 
مسیِر  یک  در  سیاسی اش  شریک  با  نیست 
از  هم  محقق  استاد  وقتی  برود.  راه  مشترک 
و  می کند  بی خبری  ابراز  صلح  روند  جزییات 
ارگ  خبرنامۀ  حمایت  اعالم  دیگر،  سوی  از 
را  یمن  قبال  در  سعودی  عربستان  موضع  از 
امنیت می داند و یا هم  برخالف توافق شورای 
از اختالفات بنیادین حتا در قبال صالحیت های 
نمی توان  بازهم  می کند،  یاد  اجراییه  ریاست 
و  غنی  رییس جمهور  از تک روی  غیر  نتیجه یی 
این  از  جدا  گرفت.  درون حکومتی  اختالفات 
جنرال  موضع گیری  اجرایی،  ریاست  مقام  دو 
دوستم به عنوان یار انتخاباتی رییس جمهور غنی 
و معاون اوِل او در نقد و شکوه از تک روی های 
اشرف غنی و حنیف اتمر، نمونۀ برجسته تری از 

اقتدارگرایی های رییس جمهور است.
کار  کشیدِن  درازا  به  اختالفات،  این  کنار  در 
اجرایی  بازوی  و  اصلی  رکن  عنوان  به  کابینه 
نظام از یک سو و در برزخ ماندن مسالۀ اصالح 
نظام انتخاباتی از سوی دیگر، سبب شده است 
دستگاه  و  َدم  از  چندانی  خوِش  دل  مردم  که 
حکومت داری  رییس جمهور غنی نداشته باشند. 
از  مردم  که  بود  حداقل توقعی  موضوع  دو  این 
حکومت پُرادعای وحدت ملی داشتند؛ در حالی 
که هنوز هم که هنوز هست، هیچ تضمینی برای 
پایان قصۀ هزار و یک شِب کابینه و یا کابوس 
وجود  دیگر  بحران آفریِن  انتخاباِت  یک  شوم 
بر  این ضعف ها و کم کاری ها فقط  ندارد. همۀ 
حکومت  این که  آن  و  می کند  داللت  چیز  یک 
موجود حتا به جادۀ اصالحات و حکومت داری 

خوب هم قدم نگذاشته است!
در عرصۀ اجتماعی هم که تکلیف معلوم است؛ 
آن قدر جنجال و مشکل از پیش بوده و در طول 
که  شده  تلمبار  آن  روی  مرور  به  این شش ماه 
نمی توان تصورِ آن را کرد. جدا از آن چه که از 
باید  متأسفانه  رسیده،  ارث  به  پیشین  حکومت 
گفت که در این حکومت، بارهای دوِش مردم 
به مراتب بیشتر از پیش شده است. اگر پیش از 
این غم مردم، غم نان و غم جان بوده، حاال غم 
خشونت های اجتماعی و غم رشد سیستماتیِک 
را  جامعه  ذهن  هم  شدن  اسیر  غم  و  تبعیض 

همۀ  مقابل  در  است.  کرده  مشغول  خود  به 
رییس جمهور  معنادار  سکوت  نابسامانی ها  این 
تراژیک  فاجعۀ  مانند  مسایلی  قبال  در  غنی 
قتل فرخنده از یک سو و فریاد معنادارِ او برای 
پوزش طلبی از طالبان از سوی دیگر، نمکی بر 

زخم دِل پُرریش جامعه شده است.
شاهکارهای رییس جمهور در عرصۀ بین المللی 
برخالف  او  نیست.  پوشیده  کسی  هیچ  بر  هم 
میل مردم و جامعۀ مدنی، دست بیعت به سوی 
بهای  به  عربستان  و  پاکستان  مانند  شرکایی 
دراز  ایران  و  هند  مانند  کشورهایی  رنجاندن 
ایران  نیابتی  بی جا در جنگ  مداخلۀ  با  او  کرد. 
در  تغییری  هیچ  هرچند  یمن،  در  عربستان  و 
افغانستان  منطقه یی  وجهۀ  اما  نیاورد،  معادالت 
را به شدت زیر سوال برد. در رابطه با پاکستان 
با وعده های رنگ باخته و  تا  او حاضر شد  هم 
تکراری اسالم آباد، هند را که یکی از بزرگ ترین 
حلقۀ  از  بود،  افغانستان  دولت  کمک کننده گان 

یاران و شرکا پس بزند.
این  که  می دهد  نشان  به خوبی  موارد  این  همۀ 
سروصداهای  و  ادعاها  برخالف  حکومت 
آب  به  ُگلی  هیچ  کنون  تا  داشت،  که  بسیاری 
نداده و هیچ شمشیری نزده است. برعکس، این 
حکومت در این شش ماه نخست نشان داده که 
اولویت و  به جای  حکومت خودرایی است که 
ملی، در صدد  به مسایل خطیر  دادن  ارجحیت 
و  منطقه یی  موج سازی های  و  ماجراجویی ها 
بیش  زدِن  لطمه  جز  حاصلی  که  است  جهانی 
از پیش به جایگاه و وجهۀ بین المللی افغانستان 

نخواهد داشت.
از  همه روزه  مردم  که  شرایطی  چنین  در 
آزادسازی  از  و  فرخنده  پروندۀ  به  رسیده گی 
بی کاری  از  و  می گویند  سخن  دربند  اسیر   31
روند  در  تعلل  می دهند،  سر  ناله  بدبختی  و 
اصالح نظام انتخاباتی و جبهه گرفتن در میدان 
جنگ نیابتی یمن یا پوزش طلبی از قاتالن مردمِ 
مرکب  رفتِن  بی راهه  از  نشان  همه  افغانستان 
حکومت است. رییس جمهور غنی باید بداند که 
اگر میلی به حفظ و تداوم حکومتش دارد، باید 
به جای همدلی با طالبان و همزبانی با پادشاهان 
پس مانده اش  خانه گی  کارهای  به  آل سعود، 

بپردازد.
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علی پارسـا

به مـالزمـاِن سلـطان کـه 
رسانـد این دعـا را؟

 

امروز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک ساله می شود و 
نیز روزنامۀ ماندگار وارد هفتمین ساِل نشراتِی خویش می گردد. 
نخستین شمارۀ روزنامۀ ماندگار، در 16 حمل یک هزار و سه صد 
و هشتاد وهشت خورشیدی منتشر شد و تا کنون خوش بختانه 
بدون انقطاع ادامه یافته است. روزنامۀ ماندگار در این شش سال 
را  ریاست جمهوری  انتخاباِت  سه  خویش،  نشراتی  فعالیِت 
شاهد بوده است؛ انتخابات های ریاست جمهورِی 1388 و دو 

دور انتخاباِت 1393.
ریاست جمهوری  انتخابات  دومین  امروز،  از  پیش  یک سال 
به  را  انتخابات  این  عوامل  برخی  اما  شد.  برگزار  افغانستان، 
شد.  برگزار  16 حمل   در  انتخابات  اوِل  دور  برد.  دوم  دورِ 
دیگر  به  نسبت  را  رأی  بیشترین  عبداهلل  داکتر  روز،  این  در 
نامزدان از خود کرد و آقای اشرف غنی احمدزی با فاصلۀ 14 
درصد رای در جایگاه دوم قرار گرفت. در آن زمان واضح بود 
برای رسیدن  را  آرا  پنجاه جمِع یک درصِد  عبداهلل  داکتر  که 
کمیسیون  اما  است؛  کرده  آِن خود  از  را  ریاست جمهوری  به 
انتخابات که زیر فرماِن حامد کرزی قرار داشت، توانست آرای 
داکتر عبداهلل را کم و از دیگر نامزدان را بیشتر کند تا انتخابات 

بی نتیجه بماند. 
همکارِی  در  بود،  رییس جمهور  آن زمان  در  که  کرزی  حامد 
برخی نهادها و سفارت خانه های خارجی، این انتخابات را به 
شد.  انتخابات  دومِ  دور  واردِ  عبداهلل  داکتر  و  برد  دوم  دورِ 
عبداهلل  داکتر  دوم،  دور  انتخابات  برگزاری  از  قبل  هرچند 
هشدارهایی را از طرِف دوستانش دریافت کرده بود که وارد 
این میدان نشود و از آرای واقعی اش در دورِ اول دفاع کند؛ 
اما داکتر عبداهلل با اطمیناِن خاطر وارد دور دوم شد و این گونه 

بزرگترین اشتباهش را انجام داد. 
دور دومِ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ـ خالف قانون 
به  ـ  می شد  برگزار  بعد  روز  چهارده  باید  که  کشور  اساسی 
همۀ  این زمان  در  اما  شد.  برگزار   1393 جوزای   24 تاریخ 
در  شد.  سازمان دهی  اول  دورِ  از  بیشتر  تقلب،  برای  راه ها 
روز برگزاری دور دوم انتخابات، مردم در سطح بسیار پایین 
در انتخابات شرکت کردند، اما شام روز انتخابات دور دوم، 
اعالم  باال  بسیار  را  مردم  مشارکِت  میزان  انتخابات  کمیسیون 
کرد. در این دور، پنج هزار مرکز خیالی در مناطق ناامن ایجاد 
اشرف غنی  انتخاباتِی  تیم  از  انتخاباتی  کارمند  چهارهزار  و 
به  آن  در  تقلب  سطح  این رو،  از  شد.  میدان  وارد  احمدزی 
بحران  به  را  انتخابات  و  کرد  شوکه  را  جهان  که  بود  حدی 
کشید و چیزی نماند که داکتر عبداهلل دولِت خودش را اعالم 
امریکا و پس  به ویژه  با مداخله جامعۀ جهانی  کند. سرانجام 
از چانه زنی ها و مشوره های زیاد، دولت وحدت ملی میاِن دو 
نامزد که هر دو مدعی برنده گی ـ البته یکی برحق و دیگری 
ناحق ـ بودند، شکل گرفت. مبنای مشروعیت دولت وحدت 
ملی هم توافق نامۀ سیاسی یی بود که تا کنون به جز یک مورد 

عملی نشده است. 
البته طرح دولت وحدت ملی، تحفه یی از جانب امریکا نبود، 
بلکه بسیار وقت پیش این طرح در چوکات آجندای ملی از 
طرف کنفرانس آجندای ملی به ریاست  احمدولی مسعود ارایه 
شده بود و در نزدیکی های انتخابات، مورد توافق امریکایی ها 

و همۀ کشورهای همسایه و منطقه قرار گرفت. 
و  می گذرد  انتخابات  اول  دور  برگزاری  از  سال  یک  اکنون 
شش ماه هم از تشکیل دولت وحدت ملی. اما این دولت هنوز 
صورت بندی نشده و به اولویت هایی که در توافق نامۀ سیاسی 
بر آن ها تأکید رفته، نپرداخته است. کمیسیون  اصالح انتخاباتی، 
ناوقت اما بسیار ناقص ایجاد شده که مورد قبول داکتر عبداهلل 
نیست. کابینه تکمیل نشده و زمینۀ برگزاری انتخاباِت پارلمانی 
وجود ندارد و از مبارزه با فساد نیز جز شعار و نمایش چیزی 
اوِل  دور  از  بعد  سال  یک  ترتیب،  این  به  است.  نشده  دیده 
قرار  گذشته  مشکالِت  ادامۀ  در  هنوز  که  می بینیم  انتخابات 
داریم؛ قطب بندی های قومی و سمتی در دولت وحدت ملی، 
بیشتر رونما شده و امید های مردم نسبت به این دولت به یأس 
آقایان غنی و عبداهلل در ساِل  بدل شده است. دیده شود که 
کدام  به  را  افغانستان  کشتی شکستۀ  و  می کنند  رو چه  پیش 

ساحل رهنمون می شوند! 
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دلیل  به  تا  خواست  مالزی  وزیر  نخست  از  محمد  ماهاتیر 
عملکرد ضعیفش استعفا بدهد.

»نجیب  دولت  عملکرد  از  شدید  انتقاد  محمد ضمن  ماهاتیر 
تون رزاق« از او خواست تا برای نجات کشور و حزب حاکم 

از سمت خود کناره گیری کند.
در  مدیریت  کنفرانس  یک  از  پس  خود  اظهارات  در  وی 
پایتخت مالزی به خبرنگاران گفت که عملکرد نخست وزیر 
او )عبداهلل احمد  از  بعد  از نخست وزیر  مالزی حتی  کنونی 
بداوی( نیز بدتر بوده است و حزب حاکم را در وضعیت بدی 

قرار داده است.
نخست وزیر دوران شکوفایی مالزی تصریح کرد: اگر حزب 
آمنو می خواهد نجات پیدا کند و کشور را از وضعیت فعلی 

خارج کند باید رهبر خود را عوض کند.
برکنار شود  کار  از  این است که نجیب  تاکید کرد: مهم  وی 
و اینکه چه کسی جانشین نجیب شود به اعضای حزب آمنو 

بستگی دارد.
ماهاتیر محمد افزود که او مرحله سکوت را پشت سر گذاشته 
باید صریحًا اظهار نظر کند؛ زیرا  و حاال احساس می کند که 
سطح  در  مالزی  شهرت  رزاق،  تون  نجیب  مدیریت  تحت 

جهان در حال خراب شدن است.
فکر  کشورم  به  تنها  من  نیستم.  عصبانی  من  کرد:  بیان  وی 
این  از  اما  بودم  می کنم. طی چند سال گذشته سکوت کرده 
دولت  و  مدیریت  داشتن  به  ما  کشور  کرده ام.  عبور  مرحله 

خوب مشهور بود اما دیگر چنین نیست.

براساس یک تحقیق تازه 

اسالم سریع ترین رشد در جهان را دارد
امریکا  در  شده  انجام  مطالعات  تازه ترین  در 
مشخص شد که رشد تعداد مسلمانان در جهان 
در مقایسه با سایر ادیان بیش تر است به نحوی 
که تا سال 2050، 10% کل ساکنان قاره اروپا را 

مسلمانان تشکیل خواهند داد.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، در 
تحقیقاتی که اخیراً توسط چند مرکز امریکایی 
گرفته  صورت  »بیو«  تحقیقات  مرکز  جمله  از 
آینده مسیحیت  تا چهار سال  مشخص شد که 
همچنان بزرگترین دین جهان باقی خواهد ماند 
از مسیحیان  تعداد مسلمانان بیش  آینده  اما در 
خواهد شد. به نحوی که تعداد مسلمانان تا سال 
2027، در امریکا افزایش یافته و اسالم دومین 
دین امریکا خواهد شد و تعداد مسلمانان در کل 

جهان از مسیحیان بیشتر می شود.
همچنین این تحقیق نشان داد که تا سال 2050، 
10% کل ساکنان قاره اروپا را مسلمانان تشکیل 

خواهند داد.
طبق این تحقیق، دلیل افزایش تعداد مسلمانان 
به دو عامل یکی افزایش مهاجرت خانواده های 
این  اروپا و دیگری تعداد فرزندان  به  مسلمان 

خانواده ها برمی گردد.
که  اروپا  قاره  در  مسلمانان  تعداد  افزایش  با 
می رود  انتظار  می برد،  رنج  جمعیت  کاهش  از 
تعداد مسیحیان ساکن این قاره کاهش یافته و 

65% کل ساکنان قاره را تشکیل دهند.
مسووالن این تحقیق بیش ار 2500 برگه آمار و 
گزارش رسمی مربوط به ساکنان بیش از 175 

کشور را مورد مطالعه قرار دادند.
در سال 2010 تعداد مسلمانان جهان 1.6 میلیارد 
تن و تعداد مسیحیان 2.17 میلیارد تن بود اما در 
این تحقیق پیش بینی شده تعداد مسلمانان پس 

از چهار سال با مسیحیان برابری کند.
بینی شده  پیش  تحقیق  این  در  دیگر  از طرف 
تعداد یهودیان جهان نیز چندان افزایش نمی یابد 
به ویژه که 60% تعداد کل یهودیان جهان، بیش 

از 60 سال سن دارند.
که  کرده  بینی  پیش  همچنین  تحقیق  این 
مسلمانان تا سال 2050، 2.8 میلیارد از جمعیت 

را  جهان  ساکنان  از  درصد   30 یعنی  جهان 
تشکیل دهند.

آنان  نیز جمعیت  دین  بی  اقلیت های  مورد  در 
مسن  بیشترشان  چراکه  یافت  خواهد  کاهش 
خانواده های  تشکیل  برای  تمایلی  و  هستند 

بزرگ ندارند.
طبق این تحقیق انتظار می رود تعداد مسلمانان 
طی 45 سال آینده بیشترین رشد را به ویژه در 
مناطق خاصی چون خاورمیانه، هند و صحرای 

آفریقا داشته باشد. ماهاتیر محمد:

 نخست وزیر مالزی باید 
استعفا بدهد

نبرد ارتش پاکستان با طالبان
 بر سر یک دره استراتژیک

هند تا 2050 بزرگترین
 جمعیت مسلمان جهان را خواهد داشت

محاکمه مجدد مبارک و پسرانش
 به اتهام فساد مالی

براساس یک مطالعه جدید توسط اندیشکده 
هندوستان  که  شد  مشخص  امریکایی 
جمعیت  بیشترین  و  بزرگترین   2050 تا 
مسلمان در دنیا را خواهد داشت حتی بیشتر 

از اندونزی.
براساس  پی.تی.آی.  خبرگزاری  گزارش  به 
پیو  مذهبی  تحقیقات  مرکز  جدید  آمارهای 
جمعیت  رشد  که  شد  مشخص  امریکا  در 
مسلمانان بیشتر از جمعیت کل جهان است 
رشد  با  سختی  به  مسیحیان  و  هندوها  و 
رقابت  در سراسر جهان  مسلمانان  جمعیت 

می کنند.
هندوستان  است،  آمده  گزارش  این  در 
اکثریت هندوها را در اختیار خواهد داشت 
اما تا 2050 جمعیت مسلمانان در این کشور 

حتی از اندونزی هم فراتر خواهد رفت.
بنا بر داده های این موسسه در سال 2011، 
جمعیت مسلمان اندونزی 205 میلیون تن و 
هندوستان 177 میلیون تن بود. در چهار دهه 
بعدی، مسیحیان همچنان بزرگترین جمعیت 
نیز  اسالم  اما  بود  خواهند  مذهبی  گروه  و 

رشد سریعی خواهد داشت.

در این گزارش پیش بینی شده که تا 2050 
مشابهت جمعیتی میان مسلمانان و مسیحیان 
یعنی  دهد  رخ  تاریخ  در  بار  نخستین  برای 
جمعیت  و  درصد   30 مسلمانان  جمعیت 

مسیحیان به 31 درصد می رسد.
در سال 2010، تعداد جمعیت مسلمان جهان 
1.6 میلیون بود در حالی که در همان سال 
تعداد جمعیت مسیحی 2.17 میلیارد تخمین 
زده شد. اگر این روند ادامه یابد، اسالم پس 
از 2070 بیشترین پیرو را در سراسر جهان 
مسلمانان حدود   ،2050 در  داشت.  خواهد 
خواهند  دربر  را  اروپا  جمعیت  درصد   10
گرفت که 5.9 درصد بیشتر از 2010 است.

درصد   34 نیز  هندوها  جهانی  جمعیت 
میلیارد   1.4 به   2050 تا  و  می یابد  افزایش 
تن خواهد رسید و این آیین سومین رتبه را 

خواهد داشت.
پیش بینی  همچنین  تحقیقی  بررسی  این  در 
را  انگلیسی ها  نهم  یک   2050 تا  که  شد 
مسیحیت  اما  می دهند  تشکیل  مسلمانان 
خواهد  انگلیس  در  اکثریت  دین  همچنان 

بود.

ارتش پاکستان طی هفته های اخیر یکسری حمالت هوایی و 
 )Tirah( »زمینی را علیه شبه نظامیان طالبان در دره »تیراه

انجام داده است.
در  را  اصلی  راه های  پاکستان  ارتش  نیشن،  روزنامه  نوشته  به 
کنترل  به  هیچ گاه  منطقه  این  اما  گرفته   دست  به  مذکور  دره 
از  تیراه که بخشی  بود. عملیات در  نیامده  پاکستان در  دولت 
منطقه قبیله ای خیبر است، هدفش حمله به مقر گروه »تحریک 
در  شبه نظامی  گروه های  سایر  و   )TTP( پاکستان«  طالبان 
حومه وزیرستان شمالی است که از جون سال گذشته آغاز شد.
ارتش پاکستان ماه گذشته دست کم 230 شبه نظامی را در تیراه 
که از مدت ها قبل مخفیگاه تحریک طالبان پاکستان بود، کشت.

گذرگاه های  از  یکی  که  کرد  اعالم  پاکستان  ارتش  سخنگوی 
اصلی که به والیت ننگرهار افغانستان مرتبط می شود، در دست 
گرفته اند. یکی از منابع امنیتی در شمال شرق پاکستان همچنین 
ارتش  کنترل  در  اصلی  مسیرهای  از  دیگر  از  یکی  که  گفت 

است.

دادگاه کیفری قاهره  روزشنبه اولین جلسه تجدید نظر در 
پرونده دیکتاتور مخلوع مصر و دو پسرش عالء و جمال 

مبارک را به اتهام فساد مالی آغاز کرد.
به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، اولین جلسه دادگاه 
تجدید نظر حسنی میارک، رییس جمهور مخلوع مصر و 
پسرانش عالء و جمال مبارک به اتهام برداشت غیر قانونی 
بیش از 125 میلیون پوند مصری از بودجه مالی کاخ های 
وقت  به  گذشته  روز   11 ساعت  راس  جمهوری  ریاست 
محلی با حضور متهمان و وکالی مدافع در آکادمی پلیس 

قاهره آغاز شد.
در این جلسه که به ریاست حسن حسانین، برگزار شد به 
پرونده فساد مالی مبارک و دو پسرش که در مصر به پرونده 

کاخ های ریاست جمهوری مشهور است رسیدگی شد.
و  مبارک  آن  در  که  دادگاه  پیشین  جلسات  برخالف 
با  با لباس متهم حاضر می شدند در این جلسه  فرزندانش 

لباس شخصی در دادگاه حضور داشتند.
سوی  از  شده  صادر  حکم  قاهره  دادگاه  گذشته  جنوری 
پرونده  زمینه  در  پسرانش  و  مبارک  علیه  جنایی  دادگاه 

کاخ های ریاست جمهوری را باطل اعالم کرد.
دادگاه جنایی قاهره پیش تر سه سال زندان برای مبارک و 
چهار سال زندان با اعمال شاقه برای هر یک از پسرانش 

در نظر گرفته بود.
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نویسنده: امبرتو اكو
برگردان: عاطفه اولیایی 

غالب  نگرانی   است:  ناامنی  کلیدی  واژۀ 
و   آخرالزمانی  خاتمه یی  هزاره،  این  بر 
دیگر   حاال  است.  بوده  عظیم  فاجعه یی 
افسانه شده  به  تبدیل  وحشت سال 1000 
است، اما در طول قرن دهم ترس از پایان 
جهان گسترده بوده و تنها  در آخر هزاره 
بود که این روان پریشی رنگ باخت. و اما 
در دوران ما، موضوع بمب اتمی و فاجعۀ 
همان  وجود  شاهد  خود  زیست محیطی 
وحشت آخرالزمانی است. در گذشته درمان 
امپراتوری  بازسازی  در   را  وحشت  این 
انقالب  ایدۀ  امروز  و  می یافتند   روم]15[ 
راه  دو  هر  این  است.  گرفته  را  آن  جای 
اولیه،  بودن هدف  متفاوت  با وجود  چاره 
می کنند  ارایه  دلپذیر  چشم اندازی  هنوز 
بازسازی  که  نیست  امپراتوری  این  )البته 
بازتولید  شاهد  امروزه  بلکه  می شود، 
مطلقۀ  حکومت های  برآمدن   و  کمون ها 
امنیت  عدم  کنترل  هدف  به    ]16[ ملی  
نیست،  »تاریخی«  تنها  ناامنی  اما  هستیم(. 
ـ  انسان  رابطۀ  با  و  است  نیز  روانی  بلکه 
انسان ـ جامعه، همگون و   / زیست محیط 
در  پرسه زنان  وسطا  قرون  در  است.  یکی 
بزهکار برمی خوردند،  به گروه های  جنگل 
و  نمی شد  خارج  شهر  از  به آسانی  کسی 
بسیار  شرایطی  چنین  بودند.  مسلح  مردم 
شبیه شرایطی است که در آن سفیدپوستان 
از  بعد  پنج  از  بعد  نیویورک  متوسط  طبقۀ 
یا  و  نمی نهند  پارک  سنترال  به  پا  ظهر، 
از  زودتر  بسیار  زنان  )و  نیمه شب  از  بعد 
نیمه شب( سوار ترن زیرزمینی نمی شوند، 
تجربۀ انقالبِی ربودن اموال و یا سفرا رواج 
پیدا کرده است، درست به همان منوال که 
رابین هود  کاردینال ها را می ربود تا با چند 
و  زندان  به  محکوم  که  همراهانش  از  نفر 
امروزه  کند.  مبادله  بودند،  بیگاری شده  یا 
همچون گذشته و مغایر با عمل کرد سنت 
ملل لیبرال، جنگ اعالم نمی شود و امکان 
آیا وضعیت جنگی است  این که  از  آگاهی 
یا نه، امکان پذیر نیست. به همین دلیل در 
مناطق مستقل، از لگورن نا ورونا و مالت، 
هیأت های  نقش  در  امپراتوری  لشکرهای 

اجرایی و نیروهای چندزبانه، آمادۀ اجرای 
که  دریایی اند  نیروی  فرماندهان  دستورات 
یا  جنگ  شروع  به  قادر  مستقالنه  خود 

اعمال سیاست های خودند.
ناامنی،  طعمۀ  وسیِع  مناطق  این  در 
دسته های واخورده و مطرود، ماجراجویان 
می زنند.  پرسه  صوفیان   ـ  دراویش  و 
را  دانشجویان  دانشگاه ها،  عمومی  بحران 
به عیاراِن دوره گردی تبدیل کرده است که 
با رویگردانی از »مدرسین طبیعی« خود به 
اساتید غیررسمی چشم دوخته اند. از جانب 
پی  در  که  می بینید  را  دیگر، صدقه گیرانی 
خوشبختی عارفانه )با توسل به مواد مخدر( 
می گذرانند.   زنده گی  خیریه  و  صدقه  از 
زده  سر  آنان  پذیرش  از  بومی  شهروندان 
و آنان را مورد ایذا قرار می دهند. همچنان 
که در قرون وسطا مرز بین دزدان و صوفی 
بود؛  کم رنگ  بسیار  دوره گرد   دراویش  ـ 
است   راهبه یی  همان   ]17[ منسون   مثاًل  
به  اعقابش  مانند  و  کرده  زیاده روی  که 
همانند  است.  آورده  رو  آیین های شیطانی 
داستان  فیلیپ خوش رو ]18[  و تمپالرها، 
به  قدرت  صاحب  یک  توهین  نیز  امروزه 
نشانه  هم  را  او  خود  مشروع،  حکومتی 
آیین های  و  عرفانی  محرک های  می رود. 
که  دره]19[   ژیل  شبیه اند؛  بسیار  شیطانی 
زنده  بسیاری   کودکان  خوردن   جرم  به 
جنگی  همراهان  از  شد،  کشیده    آتش  به 
هم  بسیار   ]20[ چه  همچون  و  ژاندارک 
دیگری   سیاسی  گروه های  بود.  باجذبه 
درویشی  ـ  صوفی  همچون  مرامی  با  نیز 
در  ریشه  که  اخالق گرایی  و  دوره گردی، 
کیش های صومعه نشینان داشت، مانند فقر، 
اعالم  مردم«،  به  » خدمت  و  زاهدانه  رفتار 

وجود می کردند.
می آید،  نامعقول  نظرتان  به  تشابه  این  اگر 
کافی ست به تفاوت آشکار بین راهبانی که 
با  در خلوت صومعه  مذهب،  لوای  تحت 
می پرداختند  مراقبه  به  خشونت،  و  شدت 
توده گرا ]21[  فعال و  فرانسیسکن های  و  
غیر  و  جزمی  فرانسیسکن های  )همان    ، 
جامعه یی  از  داوطلبانه  که  انعطاف،  قابل 
که به نظرشان شیطانی، منحط و سرچشمۀ 
ازخودبیگانه گی و روان پریشی می آمد، انزوا 
طلبیدند(، نظر بیفکنید. هر گروه دگراندیش 

و مرتدهای خود را ایجاد می کند؛ حمالت 
به  نسبت  دمینیکن ها  و  فرانسیسکن ها 
بدل های  و  رد  با  تفاوتی  هیچ  یکدیگر، 
ندارد.  استالینیست ها  و  تروتسکیست ها 
به  و  بیهوده  هیچ وجه  به  برخوردها  این 
نبوده،  بی هدف  بی نظمِی  ایجاد  منظور 
بلکه برعکس نمایشی از نیروهای جدیدی 
است که در پی ترسیِم تصویر جدیدی از 
علیه  مبارزه  بدون  که   جمعی اند  زنده گی 
آگاهانه  تحملی  عدم  و  موجود  » نظام« 

)نظری و عملی( امکان شکل گیری ندارد.
عصر  دو  این  هنرِی  و  فرهنگی  مقایسات 
بسیار پیچیده ترند. از یک سو تطابقی وجود 
دارد: هر دو دوران، به انحا مختلف ولی با 
ایدیولوژیکِی  استتار  و  آموزشی  آرمان های 
اختیار  در  هدف  )به  مشابهی  پدرساالرانۀ 
گرفتن اذهان(، از طریق  ارتباطات بصری، 
فرهیخته  فرهنگ  بین  زدن  پل  در  کوشش 
و عامه می کنند.  در هر دو دوره، نخبه گان 
دانش  کرده، سپس  تهیه  را  مباحثات  متون 
زمان، داده های اصلی و ساختار ایدیولوژی 
ترجمه  تصویر  به  عامه  برای  را  غالب 
می کنند. قرون وسطا دارای تمدنی بصری 
و  عظیم اند  و  سنگی  کتبی  کلیساها  است: 
مصور  داستان های  و  تبلیغات  واقع  در 
از  را   چیز  همه  توضیح  وظیفۀ  عرفانی، 
دستی،  کارهای  و  هنر  تا  زمین  روی  ملل 
و  بذرافشانی  فصول  سال ها،  و  روزها 
تاریخ  از  صحنه هایی  مذهب،  اسرار  درو، 
زنده گی  باالخره  و  کفرآمیز  یا  و  مقدس 
مقدسین را )سرمشق هایی عالی از رفتار ـ 
پاپ  مانند ستاره گان وخوانندگان موسیقی 
سیاسی  قدرت  بدون  نخبه گانی  ـ  امروزه 
کننده (  مجذوب  بسیار  شخصیتی  با  ولی 

برعهده می گیرند.
بنگاه )تجاری( عظیم فرهنگ  این  در کنار 
مردمی، فرهنگ آموخته گان بر تخته پاره های 
عنوان  به  می کنند.  تولید  گذشته  فرهنگ 
مثال به قوطی های معجرۀ کرنل و یا آرمان، 
تولیدی  ماشین های  ارنست،  دانشکدۀ 
فکر    ]22[ تنیگلی   یا  و  مورانی  بی فایدۀ 
کنید و خود را در فضایی بدون هیچ گونه 
رابطه با رافایل یا کنو وا ]23[  ولی ذایقه یی 
وسطایی  قرون  زیبایی شناسی  شبیه  بسیار 

می یابید.

راضیه كتابچی
کنند،  از دیگری عذرخواهی  از یک دعوا زودتر  اگر پس  معتقدند  برخی 
به  ناحق  به  درگیری  آن  تمامِ  مسوولیِت  و  است  تقصیر  قبوِل  معنای  به 
کنند،  عذرخواهی  دیگری  از  اگر  می کنند  فکر  آن ها  افتـد.  می  گردن شان 
موجب می شوند طرف مقابل گناه سهِم خود در ایجاد درگیری را نپذیرد 
و همۀ خطاها را متوجه آن ها نماید. گاهی اوقات هم حس می کنند ممکن 
آمده جلب  پیش  به خطای  توجه ها  تمام  شود  موجب  عذرخواهی  است 
شود، خطایی که بهتر است فراموش شود. در هر حال، در شرایط مناسب 
عذرخواهِی مناسب به تمام مشکالت پایان می دهد و می تواند ارزش های 

مشترک را تأیید کند و احساسات مثبت را به وجود بیاورد.
چه موقع عذرخواهی درست نیست؟

بر اساِس قول های پوچ و بی ارزش، بسیار بد و  باشد عذرخواهی  یادتان 
نامناسب است. یکی از مهم ترین عمل کردهای عذرخواهی، اصالح وضع بِد 
ایجاد شده و بازسازی اعتماد از دست رفته است. پس اگر قصد ندارید دست 
از رفتار آزاردهندۀ خود بردارید، بهتر است بدانید عذرخواهی کوچک ترین 
دردی را دوا نخواهد کرد. اگر قول بدهید تغییر خواهید کرد اما همچنان به 
رفتار نامناسب تان ادامه دهید، پس بهتر است هرگز عذرخواهی نکنیـد، چون 
اوقات هم ممکن  ارزش نخواهد داشت. گاهی  این شکل  به  عذرخواهی 
است طرِف مقابل برای قبول عذرخواهی، درخواست هایی غیرمعقول و حتا 
غیرممکن داشته باشد که در این مواقع نیز عذرخواهی چندان کاری پیش 
نخواهد برد، زیرا هیچ شخصی نمی تواند به خواسته های نامعقول شخص 

دیگر پاسخ مثبت دهد.
چه گونه عذرخواهی کنیم؟

باید  وقتی متوجه شدید کار ناپسندی انجام داده و فردی را رنجانیده اید، 
از او عذرخواهی کنید؛ اما آیا می دانید چه گونه باید عذرخواهی کرد؟ این 

روش ها می تواند راهنمای شما باشد:
بدانید چه وقت باید عذرخواهی کنید

اندازۀ چه گونه عذرخواهی  به  کنید،  موقع عذرخواهی  این که چه  دانستن 
باعث  موضوعی  کردید  احساس  هرگاه  کلی،  طور  به  است.  مهم  کردن 
رنجش کسی شده است، بهترین کار عذرخواهی و از بین بردن فضای تیرۀ 
حاکم است؛ اما اگر مطمین نیستید کار بدی کرده اید و طرف مقابل بدون 
و  کنید  دربارۀ موضوع صحبت  می توانید  است، شما  ناراحت شده  منطق 

ببینید آیا واقعًا دلیل ناراحتی فرد مقابل صحیح است.
مسوولیت پذیر باشید

مسوولیت پذیری یعنی پذیرفتن اشتباهاتی که موجب صدمه رساندن به دیگری 
شده و مهم ترین ـ و فراموش شده ترین ـ بخِش اکثر عذرخواهی هاست. اما 
وقتی می گویید: متأسفم که از حرفم ناراحت شدی، یعنی این که من حرفی 

نزده ام که تو ناراحت شوی و این واکنش تو اصاًل منطقی نیست.
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حمیدرضا امیدی سرور
از اعضای مجلۀ بلک ماسک بود که در نیمۀ نخست قرن 
بیستم، انقالبی در ادبیات پولیسی به راه انداختند. هرچند 
ریموند  و  همت  دشیل  جریان،  این  پیشرِو  چهره های 
مک  هوراس  یا  و  گاردنر  استنلی  ارل  اما  بودند،  چندلر 
کوی و... نیز به فراخورِ اهمیت  و سبک و سیاِق خاص 
بر  پایان  نقطۀ  که  داشتند  این جریان  در  کارشان، سهمی 
و جهت  گذاشت  اروپایی  پولیسی  ادبیات  دوران طالیی 
از  بود،  امریکا  به  اروپا  از  پیش تر  که  را  پولیسی  ادبیات 

امریکا به اروپا برگرداند.
پولیسِی جدیدی شکل گرفت که  ادبیات  ترتیب،  این  به 
با واقعیت های جاری در زنده گی مردمِ زمانۀ خود نسبت 
قالب  در  اجتماعی گری  و  ریالیسم  این  داشت.  مستقیم 
ادبیات  جدیت  به  امریکایی،  نویسنده گان  نوار  رمان های 

پولیسی در نزد صاحب نظران انجامید.
ارل استنلی گاردنر به سال 1889 در ماساچوست امریکا به 
دنیا آمد و همان جا هم کودکی و نوجوانی اش را گذراند و 
سپس به مدرسۀ حقوق رفت. بعد از دانشگاه، دفتر وکالتی 
برای خودش دست وپا کرد، اما شیفتۀ داستان نویسی بود. 
در اوقات بیکاری اش شروع به نوشتن داستان کوتاه کرد. 
از تجربیات خودش به عنوان یک وکیل در داستان نویسی 
استفاده کرد و همین باعث شد که حاصل کارش با دیگران 

متمایز باشـد.
به  مختلف،  نشریات  در  پراکنده  فعالیت  مدتی  از  بعد 
بلک ماسک رفت که در روزگار خود نشریه یی معیار برای 
خلق  و  خود  تجربه های  از  استفاده  بود.  پولیسی  داستان 
آثارش،  در  میسـون«  »پری  نام  به  زبردست  وکیل  یک 

و  برانگیخت  را  مخاطبان  عالقۀ  و  توجه  ابتـدا  همان  از 
ازآن پس وکیل )پری میسون(، یک منشی و یک کارآگاه 
او بدل شدند و  )پل دریک( به شخصیت های ثابت آثارِ 
شهرتی جهانی و فوق تصور برای او، کتاب هایش و مهم تر 
از همه، خود شخصیت داستانِی پری میسون به دست آمد.

 
دلیل  به  که  بس  همین  گاردنر  استنلی  ارل  شهرت  در 
پولیسی  داستان  پنجاه  و  صد  به  قریب  آثارش،  استقبال 
و صد اثر وسترن به نگارش درآورده است و اما در این 
میان، پری میسون و رمان هایی که این شخصیت در آن ها 
حضور دارد، در شهرت و اعتبار، متمایز از دیگر آثار او 

هستند.
او در نوشتن داستان های پولیسی همانند اکثریت قریب به 
بداعت های سبکِی چندلر و همت  از  اتفاق هم نسالنش، 
مانع  تأثیرپذیری  این  که  بود، هرچند  گرفته  فراوان  تأثیر 
به کار انداختن خالقیت و استفاده از ویژه گی های سبکی 

خاِص خود او نشد.
رمزگشایی از پرونده های گوناگون در آثار او به شیوه یی 
تازه و منحصربه فرد انجام می شد و در رمان های او، بخش 
قابل توجهی از رخداد ها در جلساِت دادرسی می گذشت 
که پرداخت توأم با جذابیِت چنین جلساتی به دلیل سکون 

حاکم بر صحنه، کار ساده یی نبود.
به  میالدی  پنجاه  دهۀ  در  میسون  پری  شهرت شخصیت 
حدی بود که فلم ها و سـریال های بسیاری بر اساس این 
گاردنر ساخته شدند.  استنلی  ارل  رمان های  و  شخصیت 
وجود  بی آن که  وکیل  این  بگوییم  اگر  نیست  پُربیراه 
خارجی داشته باشد، در میانۀ قرن بیستم از معروف ترین 

وکالی جهان به شمار می رفت که ماجراهایش در قالب 
رمان  با تیراژهای میلیونی به فروش می رسید.

سریال پری میسون در 130 کانال تلویزیونی پخش شد و 
با بیش از 270 قسمت، سال ها مردم کشورهای گوناگوِن 
جهان ـ از  جمله ایران پیش از انقالب ـ را به خود مشغول 
تعداد  به  گاردنر  استنلی  ارل  رمان های  این حال،  با  کرد. 
انگشت شماری به فارسی برگردانده شدند که این نکته با 
توجه به خیل رمان های پولیسیی که در آن سال ها ترجمه 
و منتشر می شدند، کمی عجیب است. در حالی در همان 
نویسنده روزانه ده ها هزار نسخه  این  از رمان های  سال ها 

در امریکا به فروش می رفت.
رمان های  موفق ترین  جمله  از  خوشحال  بازندۀ  ماجرای 
تعدادِ  همین  میان  در  که  می شود  محسوب  او  پولیسِی 
اندکی که از آثار او به فارسی برگردانده شده، این رمان 
»بازندۀ  عنوان  با  یک بار  است.  درآمده  فارسی  به  بار  دو 
خوشحال«  بازندۀ  »ماجرای  عنوان  این بار  و  خوشبخت« 
که این دومی که به همت نشر مروارید با ترجمۀ رامین 
آذربهرام منتشر شده و از کیفیِت درخورِ اعتناتری هم از 

لحاظ ترجمه و هم به لحاظ سر و شکِل ظاهری کتاب، 
برخوردار است.

روبه رو  متفاوت  پرونده یی  با  میسون  پری  رمان  این  در 
می شود، او بی آن که چیزی از پرونده بداند، حتا از ماجرای 
مأموریت  باشد،  داشته  اطالعی  محکومین  و  دادخواست 
پیـدا می کند که در دادگاه بنشیند به گفت وگوهای ردوبدل 
می گذرد،  آن چه  از  را  خود  برداشِت  و  کند  گوش  شده 

اعالم کند.
حکایت  ماجرا،  اصل  که  می یابد  در  او  بعد  اندکی  اما   
تصادفی منجر به مرگ است که متهم چیزی از آن به یاد 
نمی آورد؛ پری میسون رفته رفته کشف می کند که در شب 
حادثه متهم پشت فرمان نبوده و یک زن آن را می رانده 

و... .
ارل استنلی گاردنر که در سال 1970 درگذشت، وصیت 
فراز  بر  و  بسوزانند  را  جسدش  مرگ  از  بعد  بود  کرده 

مجمع الجزایر باجا در جنوب کالیفرنیا به باد بسپارند.
الف کتاب/ مد و مه، 26 شهریور 1393
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دربارۀ »ماجرای بازندۀ خوشحال«؛
 ارل استنلی گاردنر، ترجمۀ رامین آذربهرام
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کارهای فرهنگِی »ماندگار« ماندگار شده است!
به بهانۀ شش ساله گی روزنامۀ ماندگار

غالم محمد محمدی
حمل   16 تاریخ  به  قبل  سال  شش  روزنامۀماندگار 
1388 وارد کارزار رسانه یی شد. از آن روزگار تا اکنون  
ماندگار  روزنامۀ  کارکردهای  دربارۀ  متفاوتی  نظریات 
تعدادی  مسلکی،  آن ها  از  تعدادی  که  می شود  مطرح 
سلیقه یی، تعدادی سیاسی و گاهی هم مغرضانه است. 
یکی  روزنامه  این  فعالیِت  شش سال  طی  که  بنده  اما 
حسنات  بوده ام،  آن  خواننده های  ثابت قدم ترین  از 
و  ضعف ها  به  نسبت  را  ماندگار  خالقیت های  و 
کمبودهایش بیشتر می بینم. طی سیزده ساِل اخیر تعداد 
شمار  از  باشند،  بوده  »ماندگار«  حد  در  که  نشریاتی 
انگشتاِن دست فراتر نرفته است. این داوری از آن جا 
سرچشمه می گیرد که من هر هفته بیش از 30 شماره 
روزنامه و مجلۀ مختلف را با دقت تمام مطالعه می کنم 
و قرار عادت، زیر هر جملۀ مهم و با ارزِش آن خط 

می کشم.
از 50هزار  بیش  و   زنده گی  نیز  تهران  در  چند سالی 
هرچند  کرده ام.  مطالعه  را  جریده  و  روزنامه  ورق 
تمام  و  بود   32 تا   16 بین  آن ها  اکثِر  صفحات  شمارِ 
اما  می شد؛  نگاشته  جهانی  معیارهای  با  مطالب شان 
نکاسته  من  نزد  »ماندگار«  اعتبارِ  از  هرگز  تجربه  این 
است. زیرا در کشور ما، سطح عالقۀ فرهنگِی اکثریِت 
مردم، بسیار پایین و تأسف آور است. حتا اهل معارف، 
دانشگاه ها و سیاست مداراِن ما در هفته  یک نشریه را 

نمی خوانند.
در حقیقت حامی و مشوِق روزنامه ها و نشریات، مردم 
هستند و بلند بودِن سطح آگاهی آن ها و عالقۀ شان به 
مطالعه، به رشد و تکامِل نشریات کمک می رساند. اما 
گونۀ  به  جراید  و  روزنامه ها  درصد   90 افغانستان  در 
روزنامۀ  یک  درحالی که  پس  می شوند.  توزیع  رایگان 

متوسط در کشور، دست کم ماهانه 15هزار دالر مصرف 
دارد، چه گونه می تواند با توزیع مجانی ارتقا یابد و از 

لحاظ کمی و کیفی به سطح نشریات ایرانی برسد؟ 
وزارت اطالعات و فرهنِگ ما که سال هاست در خواب 
با  غفلت به سر می برد. در بزرگترین منطقۀ شهر کابل 
جمعیت یک میلیونی، یک غرفۀ فروش اخبار و جراید 
وجود ندارد. با این همه مشکالت، روزنامۀ ماندگار از 
صفحه آرایی  است:  بوده  برخوردار  خوبی  مواصفاِت 
بدون  و  منظم  انتشار  شفاف،  نوشتارِی  زبان  مناسب، 
گسست، جسارت و شجاعِت الزم در افشای خیانت ها 
و بر مالکردِن حقایق. به همین سبب، به داشتن »زبان 

سرخ« مشهور شده است.
بعضی ها انتقاد دارند که ماندگار بسیار سیاسی است یا 
بی طرفی اش را باید بیشتر از این حفظ کند. اما به باور 
من، واقعیت این است که جامعۀ ما بیش از حد سیاسی 

است. هرچند سیاست هم علم است و هم هنر؛ اما در 
کشور ما از علم سیاست زیاد استفاده نمی شود، بلکه 
گرفته  بهره  آن  شیطانی  هنر  از  آن هم  سیاست  هنِر  از 
تمام  و  ثالثه  ارکان  با  دولت  می بینیم  وقتی  می شود. 
را  عدالت جایش  و  مافیایی شده  وابسته اش  نهادهای 
به ظلم، بی عدالتی، تقلب و خیانت ملی داده، بی طرفی 

دیگر مفهومی ندارد.
ماندگار از نادر نشراتی بوده که از پرداختن به مسایل 
داغ نهراسیده و اخبار معتبر و دست اول را نشر کرده 
است. این در حالی است که مبارزه علیه جنایت کاران، 
کار ساده یی نیست و به قیمت سِر انسان تمام می شود. 
و  خبرنگاران  سِر  بر  که  هستیم  شاهد  روز  هر  ما 
اصحاب رسانه ها چه بالهایی می آید و چه دسیسه های 
دامن گیرشان می شود. کارکناِن روزنامۀ ماندگار از جمله 
به تخطی رسانه یی محکوم شده و  بار ها  نیز  مدیر آن 
زندان  سال  نیم  و   2 غیابی  به طور  دادگاه  باری  حتا 

برایش بریده است.
گوناگون،  فشارهای  و  سیاسی  مسایل  از  گذشته 
از  ـ  را  جامعه  توجه  مورد  مسایِل  همۀ  »ماندگار« 
صفحۀ  تا  گرفته  نخست  صفحۀ  خبری  تیترهای 
ـ  کشکول  و  فرهنگستان  خیابان،  جهان نما،  سیاست، 
به طور فشرده در 8 صفحه جا داده است و با امکانات 
داشتن،  انتظار  این  از  بیشتر  مالی اش،  محدود  بسیار 

هرگز منصفانه نخواهد بود. 
قابل یادآوری است که دو موضوع در کارنامۀ »ماندگار« 
نامزدی  از  حمایت  یکی  می شود:  مالحظه  برجسته 
داکتر عبداهلل در انتخابات ریاست جمهوری و دیگری، 
از سوی مؤسس  ملی« که  »اجندای  به طرح  پرداختن 
گردید.  ارایه  مسعود  احمدولی  آقای  روزنامه  این 
اجندای ملی هرچند یک راهکارِ جامع، ملی و علمی 
بود، اما به نتیجۀ دلخواه نرسید و حتا می توان ادعا کرد 
این  به هدر رفت؛ چون در  آقای مسعود  که زحماِت 
کشور، جهالت، تعصب قومی، زورگویی، قبیله پرستی، 
نهادینه  سیاست بازی  و  خیانت  معامله گری،  حق تلفی، 
شده و اصالِح این همه، نیازمند یک مبارزۀ طوالنی و 

بسیار نفس گیر است. ACKU



گفت وگو كننده: هارون مجیدی
این که  از  فراوان  سپاس  با  توحیدی  آقای   -
برای این گفت و گو وقت می گذارید. به عنوان پرسش 
نخست، ایجاد کمیسیون اصالح انتخاباتی را در شرایط 
امروزی افغانستان و با توجه با چالش هایی که انتخابات 

افغانستان سپری کرد، چقدر مهم می پندارید؟
یکی از مسایل روشن و مبرهن در پروسۀ انتخابات اصالح 
نظام انتخاباتی افغانستان بود؛ اصالحات در تمام بخش ها 
از جمله در قوانین، لوایح، طرزالعمل ها، چگونگی گزینش 
کمیشنران، چگونگی استخدام و انفکاک در کمیسیون های 
انتخاباتی و هم چنان میکانیسم هایی که کارآیی الزم نداشته 

و زمینه ساز تقلبات در انتخابات شده است.
داکتر  میان  که  ملی  وحدت  دولت  ایجاد  تفاهم نامۀ  در 
رسید،  امضا  به  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  و  غنی  محمداشرف 
یکی از موارد اساسی ایجاد کمیسیون ویژه برای اصالحات 
نظام انتخاباتی بود که متأسفانه حکومت ماه ها بعد به این 
این  دولت،  ایجاد  از  ماه  از شش  بعد  و  پرداخت  مأمول 

کمیسیون را ایجاد کرد.
هیأت  و  اعضا  عنوان  به  از شخصیت ها  شماری  اعالم  با 
رهبری کمیسیون اصالح انتخاباتی، تا کنون این کمیسیون 

به گونۀ رسمی به کار خود آغاز نکرده است.
جناب توحیدی، قسمی که گفته شد نزدیک   -
به دو هفته است که اعضای این کمیسیون اعالم شده 
و پیشتر از این گفته می شد که بعد از برگشت رهبران 
دولت از امریکا این کمیسیون رسمًا کار خود را آغاز 

می کند؛ اما تا هنوز چنین نشده، علت چیست؟
 دلیل روشن از عدم توافق سران دولت افغانستان، دربارۀ 
با  که  بود  این  به  ما  باور  است؛  کمیسیون  این  کار  نحوۀ 
این  امریکا،  از  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  برگشت 
کمیسیون بالفاصله باید آغاز به کار می کرد که تا هنوز هم 

این مأمول برآورده نشده است.
اگر قرار بر این باشد که کمیسیونی واقعًا کارا و موثر در 
زمینۀ آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی افغانستان باشد، 
طبیعتًا باید الیحۀ وظایف این کمیسیون تعدیل و در پیوند 
گیرد. حضور  مجدد صورت  بحث  باید  اعضا  ترکیب  به 
افراد تخنیکی که در ارتباط به انتخابات افغانستان تجربه و 
یا مطالعات کافی دارند، در زمینۀ آوردن اصالحات در این 
کمیسیون تضمین کننده است، تا این که افراد و چهره های 

سیاسی در این کمیسیون حضور داشته باشند.
از طرف دولت مطرح شد که  این  از  پیش   -
آماده گی های الزم برای ایجاد این کمیسیون گرفته شده، 
اما قسمی که از صحبت های شما بر می آید آماده گی یی 
انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  با  چرا  نبوده،  کار  در 

این گونه برخورد شده است؟
هیچ نوع آماده گی برای آغاز به کار این کمیسیون وجود 
ندارد. این کمیسیون دبیرخانه و مقر مشخص نداشته است. 
و  نکرده  برگزار  را  مقدماتی خود  کمیسیون جلسات  این 
دولت  رهبران  توسط  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 

فرمان  نکرده و فقط یک  آغاز  به کار  وحدتی ملی رسمًا 
فرستاده  کمیسیون  این  اعضای  به  وظایف  الیحه  ضمیمۀ 

شده و بس.
برای  ویژه  عالقه مندی   که  است  این  وضعیت  این  معنی 
آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی افغانستان وجود ندارد 
انتخاباتی،  قوانین  و  نهادها  در  اصالحات  آوردن  بدون  و 
انتخابات پارلمانی افغانستان برگزار نخواهد شد و اگر با 
ساز و کارهای موجود انتخاباتی برگزار شود، به این معنا 
در  بزرگ  بحران  و  چالش  گرفتار  دیگر  یک بار  که  است 
پارلمانی هر والیت  انتخابات  والیات خواهیم شد؛ چون 
یک حوزۀ انتخاباتی است که شمار زیادی از افراد خود را 
نامزد انتخابات پارلمانی خواهند کرد که یک رقابت جدی 
است و اگر زمینۀ تقلب فراهم باشد اعتراضات شدید را 

نیز در پی خواهد داشت.
چهره هایی که در این کمیسیون انتخاب شده   -
اند، تا چه میزانی در زمینۀ انتخابات تخصص دارند و 

می توانند اصالحات بنیادی را بار آورند؟
شماری از اعضای این کمیسیون چهره های نخبه هستند و 
اما  قانون گذاری و مسایل حقوقی تجربه دارند؛  در زمینۀ 
شماری دیگر فقط به نماینده گی از تیم های سابق انتخاباتی 

عضو این کمیسون شده اند.
حضور  است،  کم  ترکیب  این  در  چیزی که  متأسفانه 
گزارش های  که  است  ملی  ناظر  نهادهای  نماینده گان 
اند.  داشته   1393 انتخابات  تقلب  جریان  از  را  مفصلی 
هم چنان حضور اعضای جامعۀ مدنی به تناسب نماینده گان 
دو تیم سیاسی کم رنگ است که همۀ این موارد به این معنا 
است، این کمیسیون بیشتر یک کمیسیون سیاسی است تا 

یک کمیسیون تخنیکی.
کمیسیون  کمیشنران  از  شماری  این  از  پیش      -
ناظر  نهادهای  اعضای  گویا  که  بودند  گفته  انتخابات 
انتخابات  کمیسیون  در  به خاطر عضویت شان  انتخاباتی 
روی اصالحات در نظام انتخاباتی پافشاری دارند، این 

گفته تا چه حد موجه است؟
خودم عضو هیأت مدیرۀ اکسین هستم که از اعضای این 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولسوالی  از  گروه 

افغانستان نظارت می کردند.
نهادهایی  افراد  موثرترین  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون  در 
بودند که در این زمینه تجربه داشتند و از جریان انتخابات 
1393 افغانستان نظارت کرده بودند و این که عده یی تالش 
کرده باشند تا از این طریق وارد کمیسیون انتخابات شوند 
نیستم که  نمی کنم و من شاهد  تائید  را من  چنین چیزی 
کسانی در صدد عضویت در کمیسون انتخابات بوده باشند.
اگر احیانًا کسانی چنین خواستی هم داشته باشند بر اساس 
اصالحاتی که باید به میان آید، معیارها و مشخصاتی که 
باشند؛  داشته  را  دارند  انتخابات  کمیسیون  در  کمیشنران 
بحث  اما،  ندارد.  وجود  مشکلی  هیچ گونه  قانونی  نظر  از 
اصلی این است که اصالحات الزم و فراگیر باید در پروسۀ 
این اصالحات  با  بیاید که  انتخاباتی  نهادهای  انتخابات و 

اعتماد و اعتبار مردم نسبت به نهادهای ملی و مردمی اعاده 
انتخابات  در  مردم  نشود،  ساخته  اعتماد  این  اگر  و  شود 

پیش رو کمتر شرکت خواهند کرد.
حد  چه  تا  شده  تنظیم  کمیسیون  برای  -کارشیوه یی که 

واقع بینانه و پاسخ گو است؟
تمام  تا  شده  سعی  وظایف  الیحۀ  یا  کارشیوه  این  در 
مادۀ  اما، دو  کند؛  احتوا  را  انتخابات  به  مرتبط  حرف های 
و  کرد  خواهد  تضعیف  را  کمیسیون  این  کارشیوه  این 
ویژه  مشورتی  کمیسیون  یک  به  مبدل  را  کمیسیون  این 
پیشنهادات  خواست  اگر  جمهور  رییس  که  کرد  خواهد 
در  که  نپذیرد  نخواست،  اگر  و  بپذیرد  را  کمیسیون  این 
پانزده  طویل  و  عریض  کمیسیون  به  نیازی  صورت  این 
نفری نخواهد بود. رییس جمهور اگر مشوره می خواستند 
و  می کردند  مشوره  مختلف  نهادهای  با  که  بود  این  بهتر 
دیدگاه های موجود را جمع آوری کرده تصمیم می گرفتند. 
در  به صراحت  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون  که  زمانی  اما 
باید یک  الزامًا  ایجاد دولت وحدت ملی آمده،  تفاهم نامۀ 
کمیسیون کارا و مقتدر را ایجاد می کردند تا اصالحات یک 

امر حتمی می بود.
که  است  آمده  کارشیوه  این  هفت  مادۀ  در  هم چنان، 
از  بعد  بوده،  محرم  کمیسیون  این  طرح های  و  پیشنهادها 
تصویب کمیسیون اعالم می شود. در حالی که به باور من 
افغانستان محرم  در  قانونی  موارد خاص  هیچ چیزی جز 
نیست؛ به ویژه در زمینۀ انتخابات هیچ سندی محرم بوده 
برای  پیشنهادی  طرح  میکانیسم،  طرزالعمل،  نمی تواند، 
شد  خواهد  سبب  ماده  این  و  نیست  محرم  اصالحات 
برای  موثر  پیشنهادات  و  خوب  طرح های  از  بسیاری  تا 
اصالحات انتخاباتی پنهان بماند تا زمانی که با تغییر و طرح 
ُکلی به تصویب برسد که در آن زمان دادخواهی نهادهای 
جامعۀ مدنی برای تصویب طرح موثر را جلوگیری خواهد 

کرد.
تعیین  چهارماه  کمیسیون  این  کاری  زمان   -
شده، آیا در این مدت زمانی اصالحات الزم و موثر به 

میان خواهد آمد؟
یکی از دالیل دیگری که عدم تعهد حکومت را نسبت به 
می سازد، همین  انتخابات مشخص  در  اساسی  اصالحات 

مسأله است.
به انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراهای ولسوالی 
این  و  است  وارد  تقلب  و  اتهام  یک  و  هزار  افغانستان 
انتخابات  از تکرار آن در  تا  نیازمند بررسی دقیق را دارد 
آینده جلوگیری شود. چهارماه فرصت بسیار کم است تا 

این دم هم روزهای زیادی از آن سپری شده است.
تنها  آمد؛  نخواهد  میان  به  الزم  اصالحات  مدت  این  در 
شاید یک اصالحات ظاهری بیاید و بعد تقلب و تخطی 

در انتخابات کماکان ادامه داشته باشد.
اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد انتخابات   -
پارلمانی افغانستان با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد؟

ما همان تجربۀ تلخ تقلب، اتهام تقلب، نارضایتی، بحران و 
چالش هایی که آسیب آن بیشتر به مردم خواهد رسید تا به 

نهادهای دولتی را شاهد خواهیم بود. 
دولت  رهبران  به  شما  پیشنهادات  اخیر  در   -

وحدت ملی چیست؟
نهادهایی که  از  چهره هایی  که  است  این  من  اول  پیشنهاد 
واقعًا  گذشته  سال های  جریان  در  افغانستان  انتخابات  از 

نظارت کرده اند، شامل این کمیسیون شوند.
باید توسط اعضای کمیسیون  این کمیسیون  دوم، رهبری 

انتخاب شود نه به صورت مستقیم.
از  منظوری  جهت  فقط  کمیسیون  این  فیصله های  سوم، 
نه  شود،  فرستاده  رییس جمهور  به  اجرایی  رییس  طریق 

جهت تصمیم گیری نهایی.
که  بسپارند  تعهد  باید  کمیسیون  این  اعضای  چهارم، 
و  سمتی  زبانی،  قومی،  گرایشات  مبنای  بر  را  اصالحات 
سیاسی نه، بل این اصالحات را به خاطر بهتر شدن روند 

انتخابات در افغانستان به میان خواهند آورد.
سپاس.

سالمت باشید.

معاون کمیسیون اصالحات انتخاباتی:

عالقه یی به اصالحات انتخاباتی وجود ندارد
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محمداكرام اندیشمند 
یکی از دستاوردهای سفر اخیِر رییس جمهور و رییس 
اجرایی به امریکا، پذیرش پرداخِت هزینۀ نیروهای نظامی 
و امنیتِی دولت افغانستان تا سال 2017 از سوی ایاالت 
متحدۀ امریکاست. این در حالی ست که بدون تأمین این 
هزینه، نیروی نظامی و امنیتی از هم می پاشد و دولت نیز 
متالشی می شود. آیا پس از 2017، دولت افغانستان قادر 
خواهد بود که بودجه و مصارِف نیروهایش را از عواید 
داخلی تأمین کند و دور باطِل فروپاشی دولت و نظام 

سیاسی تکرار نشود؟ 
اسناد و شواهد تاریخی نشان می دهد که بزرگ ترین و 
اصلی ترین مشکِل دولت ها در افغانستان، مشکِل تأمین 
امنیتی است. پس از  بودجه به ویژه در عرصۀ نظامی و 
پایان دوران امپراتوری های شکل گرفته در این سرزمین 
امروزِ  جغرافیای  از  فراتر  بسیار  ثغورشان  و  حدود  که 
و  لشکرکشی  از  هم  را  هزینه هایش  و  بود  افغانستان 

گرفتِن غنایم تهیه می کرد؛ دولت ها و زمام داراِن سده های 
کمک های  به  وابسته  خود،  هزینه های  تأمین  در  اخیر 
خارجی شدند. تا زمانی که این کمک ها و وام ها ادامه 
می یافت و دولت، مصارف و بودجۀ خود را به خصوص 
در بخش امنیتی و نظامی از این کمک ها تأمین می کرد، 
تا مرز مرگ  به چالشی خطرناک  پایداری دولت  بقا و 
را  واقعیت  و  تجربه  این  نمی شد.  کشانده  فروپاشی  و 
طی  افغانستان  زمام داراِن  و  دولت ها  تاریخ  در  می توان 
و  مطالعه  میالدی  بیستِم  و  نوزدهم  هژدهم،  سده های 

مشاهده کرد. 
این شواهد و تجارب، بر زنده گی و مرِگ دولت در سدۀ 
را در  اصلی  نقش  تعمیم است و  قابل  نیز  بیست ویکم 
پایداری و فروپاشِی دولت بازی می کند. همچنان شواهد 
می دهد  نشان  سده ها  این  تمامِ  در  تاریخی  تجارب  و 
کمکی  دولت،  هزینه های  تأمین  در  خارجی  کمک  که 
مداوم و پایدار نیست. قطع این کمک ها و حتا کاهش 

افغانستان را به سوی فروپاشی و مرگ  آن، دولت های 
افغانستان  دولت  و  چیست  راه حل  پس  است.  کشانده 
و  سقوط  باطِل  دایرۀ  این  از  را  خود  می تواند  چه گونه 

فروپاشی برهاند؟ 
دولت  بودجۀ  و  هزینه  تأمین  راه حل،  تردید  بدون 
از  آن  نظامِی  و  امنیتی  نیروهای  بخش  در  به خصوص 
عوایدی ست که دولت خودش آن را تهیه می کند. یکی 
از منابع اصلی و بسیار مهِم عایداتی دولت، مالیات است. 
اما تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین منبِع مهم و پایدار 
عایدات دولت، در موجودیت فساد مالی و اداری کنونی، 
نامحتمل و غیرعملی است. تا زمانی که دولت افغانستان 
به یک دولِت سالم و پاسخ گو تبدیل نشود و تا زمانی که 
زمام داراِن دولِت فعلی به خصوص رییس جمهور و رییس 
اجراییه اراده و تواِن خود را در ایجاد حکومت داری سالم 
و کم از کم در کاهش فسادِ رو به گسترِش مالی و ادارِی 
این دولت نشان ندهند و تثبیت نکنند، مالیات هیچ گاه به 
منبع اصلِی دولت در جهت استقالل و پایدارِی آن تبدیل 

نخواهد شـد.
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قربانیان ماین در کشور...
حدود 50 درصد کاهش یافت«.

سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام ویدیویی اش به مناسبت روز 
جهانی آگاهی دهی و مبارزه با ماین از کشورهای عضو خواست 

تا به حمایت مالی و سیاسی از برنامه ماین پاکی ادامه دهند.
افزایش تلفات ملکی

ماین یا »دشمن کور« بیشتر از مردم ملکی و به خصوص کودکان 
افغانستان می  پاکی  ماین  امور  قربانی می گیرد. مرکز هماهنگی 
گوید که آمار تلفات ماین های باقی مانده از جنگ های سابق در 

این کشور از 700 تن در سال به 42 تن کاهش یافته است.
اما محمد صدیق راشد، رییس این مرکز می گوید از جانب دیگر 
تلفات افراد ملکی در نتیجه انفجار مهمات منفجر نشده و ماین 
های کنار جاده که در جنگ های کنونی فرش می شوند، به شدت 
مرمی  از  ناشی  که  تعداد حادثاتی  »متاسفانه  است:  یافته  افزایش 
های منفجر نشده رخ می دهد، در سال گذشته بیشتر از 400 نفر 
اطفال هستند و بمب های کنار جاده ای  قربانیان  بیشتر  بود که 
که به شکل ماین فرش می شوند، چیزی کم 700 قربانی به جای 
افزاید به طور اوسط هر ماه 95 تن در  گذاشته است.« وی می 
نتیجه انفجار ماین های کنار جاده ای در افغانستان جان می بازند.

»بی توجهی ناتو«
از  همچنان  افغانستان  پاکی  ماین  امور  هماهنگی  مرکز  رییس 
نیروها  این  که  می      گوید  کرده،  انتقاد  ناتو  المللی  بین  نیروهای 
معلومات کافی از مهمات منفجره یی که در بیش از یک دهه اخیر 
در مناطق جنگی به جای گذاشته اند ندارند و همکاری الزم را با 
موسسات ماین پاکی نمی کنند: »آن مهمات منفجر نشده ای که 
از خود در میدان های جنگی باقی گذاشته اند، هنوز در این زمینه 
تقاضا کرده  آنها  از  بارها رسمًا  ما  اقدامی صورت نگرفته است. 
ایم. جواب شان این بوده که در این مورد کار می کنیم. اما تا حاال 

جواب درستی از آنان نشنیده ایم«.
راشد می افزاید مطابق با کنوانسیون های بین المللی نیروهای ناتو 
به  تمرینات  و  عملیات  در جریان  که  را  مناطقی  موظف هستند 
مهمات منفجر نشده آلوده ساخته اند، مشخص نموده و پاکسازی 

کنند.
وزارت دفاع امریکا به تازگی با موسسه ماین پاکی تجارتی »ای.
اف.بی.ای« قرارداد بسته تا مناطق تمرینات نظامی و پایگاه های 
از  نظامی  پیمان  این  مالی  با حمایت  افغانستان  در  را  ناتو  سابق 

وجود مهمات منفجر نشده پاکسازی کند.
این موسسه  افغانستان می گوید  پاکی  امور ماین  مرکز هماهنگی 
کارش  و  کرده  دریافت  را  افغانستان  در  فعالیت  جواز  خارجی 
جریان  هماهنگی  مرکز  نظارت  تحت  افغان،  پاکان  ماین  توسط 
مناطق  در  ناتو  مانده  باقی  مهمات  خطر  اصلی  مشکل  اما  دارد؛ 

مسکونی جنگ زده است که شامل کار این موسسه نمی شود.
تلفات ماین پاک ها

رییس مرکز هماهنگی امور ماین پاکی در افغانستان می  گوید که 
افغان در سال های گذشته در جریان کار تلفات  ماین پاک    های 
کمتری دادند، چرا که حاال با وسایل و لباس های محافظتی بهتر 
آنان  از  بیشتری  قربانیان  امنیتی  رویدادهای  اما  اند،  شده  مجهز 

می گیرند.
بنا بر آمار این مرکز از زمان آغاز ماموریت موسسات ماین پاکی 
تاکنون 1166 ماین پاک قربانی شده اند که 158 تن در حادثات 
اند.  باخته  جان  ها  ماین  سازی  خنثی  جریان  در  بقیه  و  امنیتی 
این مرکز سال گذشته را خونین ترین سال برای ماین پاک ها در 
افغانستان خواند. 17 تن در جریان کار ماین پاکی کشته و زخمی 
شده اند، در حالی که 27 تن در حمالت شورشیان کشته و 34 

تن دیگر زخمی شدند.
نیروهای خارجی و  دادن  قرار  به خاطر هدف  طالبان  شورشیان 
ماین  و  می کنند  بمبگذاری  را  مواصالتی  راه های  معموال  افغان 
موسسات  که  حالی  در  می دانند؛  کارشان  برای  مانعی  را  پاک ها 

ماین پاکی در هیچ جنگی دخیل نیستند.
اشرف غنی رییس جمهور افغانستان نیز به مناسبت روز جهانی 
آگاهی دهی و مبارزه با ماین در پیامی ویدیویی از کار ماین پاک ها 
و موسسات ماین پاکی قدردانی کرد و از وزارت معارف خواست 

مکاتبی را به نام ماین پاک ها مسما کند.
سازمان های مختلف ماین پاکی همچنان از صنف هفتم تا دوازدهم 
به همکاری این وزارت در نصاب تعلیمی مکاتب کتاب         هایی را 
برای آگاهی دهی از خطرات ماین و مهمات منفجر نشده چاپ 
کرده اند و روی کتاب هایی برای صنوف اول تا ششم نیز کار 

می کنند.
مهاجران  برای  ماین ها  خطرات  از  دهی  آگاهی  برنامه های 
افغانستان  مرزی  های  ورودی  در  گردشگران  و  عودت کننده 
به  آلوده  مناطق  به  نیز  آگاهی دهی  تیم های سیار  دارد و  جریان 

ماین و مهمات رفته و مردم را آگاه می سازند.
در سال 2005 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهارم اپریل 
روز بین المللی آگاهی از خطرات و مبارزه با ماین اعالم گردید و 

از آن به بعد همه ساله در سراسر جهان تجلیل می شود.
بنابر آمار ارایه شده از سوی سازمان ملل متحد، کارمندان ماین 
پاکی این سازمان در سال گذشته 1500 کیلومتر سرک را از وجود 
از  آگاهی  ملکی  فرد  ها  میلیون  برای  و  کرده  پاکسازی  ها  ماین 
همچنان  اند.  نموده  ارائه  نشده  منفجر  مهمات  و  ماین  خطرات 
هزاران نیروی پولیس و اردوی افغانستان را نیز آموزش های ضد 
ماین و خنثی سازی مصون ماین ها و مهمات منفجر نشده داده 

اند.

پس از 2017 چه خواهیم کرد؟
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تیم ملی 15 سال افغانستان با کسب یک 
پیروزی، سه تساوی و یک شکست وارد 
افغانستان شد و مورد تشویق کادر رهبری 

فدراسیون فوتبال افغانستان قرار گرفت.
در  فوتبال،  فدراسیون  خبرنامۀ  براساس 
نشستی که در این فدراسیون برگزار شده 
فدراسیون  رییس  کریم  الدین  کرام  بود، 
و  بازیکنان  تمام  از  افغانستان  فوتبال 

مربیان این تیم قدردانی کرد.
تیم  تساوی  که  ساخت  خاطرنشان  او 
تیم هایی  با  افغانستان  سال   15 فوتبال 
قدردانی  قابل  جاپان  و  ازبکستان  مانند 
است و این کشورها جز کشورهای برتر 

آسیا هستند.
او گفت: این نتایج شما نشان از پیشرفت 

فوتبال افغانستان در رده های سنی دارد.
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مخالفت فرگوسن با ورود بیش 
از حد تکنولوژی به فوتبال

رییس فدراسیون فوتبال در دیدار با بازیکنان تیم ملی 15 سال:

تساوی شما با جاپان و ازبکستان 
نشان دهندۀ رشد فوتبال ماست

بهترین  می گوید  مونیخ  بایرن  سرمربی 
شاگردانش  به  اما  نیست  جهان  مربی 
است  باور  براین  و  دارد  باالیی  اطمینان 
مختلف  های  رقابت  در  توانند  می  که 

بدرخشند.
پپ گواردیوال، سرمربی بایرن مونیخ یکی 
از بهترین مربیان کنونی فوتبال جهان به 
که  است  داده  نشان  او  آید.  می  شمار 
است  باتجربه ای  و  سبک  صاحب  مربی 
و در هر تیمی می تواند به موفقیت دست 
یابد. گواردیوال در نخستین تجربه خود با 
بارسلونا نتایج درخشانی به دست آورد و 
تیم  این  قهرمانی  برای  را  زمینه  توانست 
او  کند.  فراهم  مختلف  های  رقابت  در 
االن هدایت بایرن مونیخ را بر عهده دارد 
نتایج  نیز  تیم  این  با  که  است  امیدوار  و 

درخشانی به دست آورد.
پپ  از  ستایش  به  آلمانی  های  رسانه 
از  و  پرداختند  بایرن  سرمربی  گواردیوال 
فوتبال  کنونی  مربی  بهترین  عنوان  به  او 
جهان یاد کردند اما خود گواردیوال چنین 

نظری ندارد.
من  گفت:  بایرن  اسپانیایی  سرمربی 
بهترین مربی جهان نیستم. دوست ندارم 
به  ببرم.  کار  به  را  واژه های  چنین  که 
کمک  تیمم  بازیکنان  به  تا  آمده ام  اینجا 

کنم. درست است که بهترین مربی جهان 
نیستم اما به بازیکنان بایرن اطمینان دارم 
و براین باور هستم که آنها می توانند در 

رقابت های مختلف بدرخشند.
در  امتیاز   64 با  مونیخ  بایرن  چند  هر 
با  و  دارد  قرار  بندی  رده  جدول  صدر 
نزدیک ترین تعقیب کننده خود 10 امتیاز 
اختالف دارد اما سرمربی اسپانیایی بایرن 
هنوز براین باور است که تکلیف قهرمان 
باید  گفت:  او  است.  نشده  مشخص 
دوران  سخت ترین  اپریل  ماه  که  بگویم 
در  و  است  مونیخ  بایرن  در  من  حضور 
این ماه است که تکلیف بسیاری از چیزها 
مشخص می شود. این ماه چالش بزرگی 
برای من است و باید نهایت تالش خود 
را بکنم که در این ماه بهترین نتایج را به 

دست آورم.
سرمربی اسپانیایی بایرن در پایان سخنان 
خود گفت: ماه اپریل ماه سرنوشت ساز 
ما  برای  دیداری  هر  است.  بایرن  برای 
باید  بازیکنان  دارد.  را  فینال  یک  حکم 
انجام  کاری  اکنون هیچ  تا  ماه  بدانند که 
در  که  اهدافی  به  نتوانیم  اگر  ایم.  نداده 
سر داریم برسیم تنها خودمان را سرزنش 
بدانیم که کار  باید  بنابرین  خواهیم کرد. 

سختی پیش رو داریم. 

را  دروازه بان   2 رئال مادرید  باشگاه  روسای 
مدنظر خود قرار داده اند.

باشگاه  سران  که  بود  گذشته  سال  تابستان 
ناواس،  کیلور  با  کردند  اعالم  مادرید  رئال 
این  بسته اند.  قرارداد  خود  جدید  دروازه بان 
در حالی بود که ایکر کاسیاس و دیگو لوپس 
حضور  باشگاه  در  دروازه بان  عنوان  به  هم 
قوهای  بود  موقع مشخص  همان  از  داشتند. 
سپید قصد دارند در چهارچوب دروازه این 

تیم دگرگونی هایی ایجاد شود.
بسیاری از اعضای هیات مدیره رئال مادرید 
دارند.  زیادی  عالقه  دخیا  داوید  خرید  به 
یک  شماره  اکنون  جوان  دروازه بان  این 
آینده  دروازه بان  و  است  منچستریونایتد 
می رود.  شمار  به  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم 
برای خرید  را  تمایل خود  بارها  مادریدی ها 
یونایتد  با  دخیا  قرارداد  کردند.  اعالم  دخیا 
تا سال 2016 معتبر است و با این که سران 
یونایتد تالش زیادی برای تمدید آن کرده اند 
است.  نشده  تمدید  هنوز  قرارداد  این  اما 
یونایتدها که در سال 2011 برای به خدمت 
پرداختند،  یورو  میلیون   22.7 دخیا  گرفتن 
وی  برای  را  یورو  میلیون   68 فروش  مبلغ 

اعالم کرده اند که واقعی به نظر نمی رسد.
این  از  سرخ  شیاطین  ساله   24 دروازه بان 
گرفتن  خدمت  به  خواهان  مادرید  رئال  که 
نظر می رسد و دوست  به  اوست، خوشحال 
حضور  اما  بازگردد  اسپانیا  فوتبال  به  دارد 
در  تابستانی  انتقال های  و  نقل  فصل  در  او 
آینده  است.  ذهن  از  دور  برنابئو  سانتیاگو 
ادامه  و  مادرید  رئال  در  کاسیاس  نامشخص 
حضور وی می تواند به ماندن دخیا در لیگ 

عدم  اما  دیگر  سوی  از  شود.  منجر  انگلیس 
حضور منچستریونایتد در لیگ قهرمانان سال 
آینده می تواند ادامه حضور دخیا در این تیم 

را با تردید روبه رو کند.
اگر دخیا تابستان سال جاری به رئال مادرید 
نرود، حضور او در سانتیاگو برنابئو تا فصل 
17-2016 به تعویق می افتد. آن گاه دو حالت 
دخیا  که  این  نخست  داشت.  خواهد  وجود 
دوم  و  می پیوندد  رئال  به  آزاد  قراردادی  با 
درست  رونالدو  کریستیانو  همانند  او  اینکه 
منچستریونایتد  با  قراردادش  تمدید  از  پس 
به عضویت رئال درمی آید. بر اساس ادعای 
قرارداد  بندهای  از  یکی  انگلیسی  رسانه های 
جدید دخیا که به او پیشنهاد شده، بازخرید 
30 میلیون یورویی برای هر سال از قرارداد 

او با منچستریونایتد است.
پتر  می تواند  مادرید  رئال  دیگر،  سوی  از 
چک 32 ساله را از چلسی به خدمت بگیرد. 
کاسیاس که هنوز اعالم نکرده در پایان فصل 
سانتیاگو  اگر  گرفت،  خواهد  تصمیمی  چه 
برنابئو را ترک کند، چک می تواند خیلی زود 
جای او را پر کند. درست است که قرارداد 
این دروازه بان تا سال 2016 است اما او بدون 
هیچ تردیدی خواهان ترک چلسی است زیرا 
در این فصل از رقابت های لیگ برتر انگلیس 
نیمکت نشین تیبو کورتوا، دروازه بان جوان و 
بلژیکی این تیم شده است. شرایط به شکلی 
پیش می رود که به نظر می رسد سران باشگاه 
کاسیاس  ایکر  که  آن  از  پیش  مادرید  رئال 
بگیرد،  آینده اش  مورد  در  تصمیمی  بخواهد 

دروازه بان جدید تیمشان را می خرند.

با  را  خود  مخالفت  منچستریونایتد  پیشین  سرمربی 
ورود بیشتر تکنولوژی به ورزش فوتبال اعالم کرد.

دروازه  خط  دوربین  تکنولوژی  که  بود  گذشته  سال 
در گرفتن  داوران  به  بتواند  تا  فوتبال شد  دنیای  وارد 

تصمیم های درست کمک کند.
در  مربیگری  دوران  در  که  فرگوسن  آلکس  سر 
منچستریونایتد بارها به خاطر اعتراض به تصمیم های 
داوران با آنها مشاجره داشت و به خاطر اظهارنظرهایش 
در مورد آنها از سوی اتحادیه فوتبال انگلیس جریمه 
وارد  این  از  بیش  تکنولوژی  اگر  کرد  تاکید  شد،  هم 

فوتبال شود، برای این ورزش مخرب خواهد بود.
موجب  تکنولوژی  می کنم  فکر  گفت:  باره  این   در  او 
بیش  نباید  من  عقیده  به  اما  می شود  ورزش  پیشرفت 
از  می تواند  تکنولوژی  از  استفاده  زیرا  باشد  اندازه  از 
قدرت داوران در زمین مسابقه بکاهد. فکر می کنم در 

آن صورت زمین فوتبال شبیه کشتارگاهی می شود.
دروازه  خط  دوربین  از  استفاده  داد:  ادامه  فرگوسن 
خوب است. فکر می کنم استفاده از آن مشکلی ندارد 
اما اگر بخواهیم برای تصمیم گیری ها در گرفتن خطاها 
از تکنولوژی استفاده  نیز  و یا کارت های زرد و قرمز 

کنیم، همه چیز سخت می شود.

ورزش

ورزش

گواردیوال: 

من بهترین مربی جهان نیستم

جانشین کاسیاس کیست؟
به شکایات داوطلبان...

سرپرست وزارت تحصیالت عالی گفت که 
شکایات داوطلبان کانکور تا پایان روز شنبه 
به  دوهفته  مدت  در  و  می شود  آوری  جمع 

این شکایات رسیدگی خواهد شد.
از  پر  را  امسال  کانکور  روند  بابری  آقای 
چالش خواند که به گفته وی؛ این چالش ها 
محلی،  مقام های  همکاری  عدم  نتیجه  در 
و  انترنت  و  تیلفن  مانند  تکنالوزی  دخالت 

دخالت زورمندان به وجود آمد.
به بیان وی، کمیته کانکور به هر نوع پرونده 
دخالت  اما  است؛   کرده  رسیده گی  تقلب 
کننده گان در کانکور از محاکم برائت گرفته 

اند.
او بی نتیجه ماندن برخی داوطلبان با نمرات 
بلند و یا معرفی آنان را در رشته های خالف 

آنان  خود  نادرست  انتخاب  از  ناشی  توقع، 
عنوان کرده و این وزارت راهنمودهای جامع 

را در اختیار آنان قرار داده بود.
سرپرست وزارت تحصیالت در مورد تبدیلی 
ها گفت: » پرونده ها برای درخواست تبدیلی 
توازن را در  این موضوع عدم  زیاد است و 

سطح دانشگاه ها به وجود می آورد«.
به  گذشته،  سال  در  که  افزود  بابری  عثمان 
جز از رشته های پزشکی، انجنیری، حقوق و 
اقتصاد که یک معیار نمره تعیین شده، دیگر 

درخواست کنندگان تبدیل شده اند.
 3700 حدود  که  شد  یادآور  بابری  آقای 
خودشان  برای  تبدیلی  کننده  درخواست 
پرونده درست کرده و این یک مشکل را بار 
نمی  داده  تشخیص  ناحق  از  حق  که  آورده 

شود.

های  دانشکده  دانشجویان  وی،  گفته  به 
والیات  های  دانشگاه  در  را  خود  دلخواه 
ناامن که به نمره کم ضرور است انتخاب می 
دوباره  کامیاب می شوند؛  که  زمانی  و  کنند 
تبدیل  اگر  و  دهند  می  تبدیلی  درخواست 
شوند صنف ها خالی شده و مشکالت عدم 

توازن را به بار می آورد.
تبدیلی  برای  که  کرد  تصریح  بابری 
دانشجویان دختر یک کمیته توظیف شده که 

این مساله را بررسی کند.
او خاطرنشان کرد: » اگر درخواست ها قابل 
کنیم،  مدیریت  آنرا  بتوانیم  و  باشند  قبول 
تبدیلی تردیدی ندارد، در غیرآن اگر دروازه 
تبدیلی که قطعا  کنیم، 55 هزار  باز  را کمی 
جدی  مشکل  اند  کرده  انتخاب  خودشان 

ایجاد می کنند«.

حمایت از عربستان غیر...
 کشور( متوجه باشند«.

غالم حسین ناصری عضو دیگر مجلس 
نیز موضع گیری حکومت را در خصوص 
سیاست خارجی با شرایط کنونی کشور 

ناسازگار یاد کرد.
و  مشکالت  به  اشاره  با  ناصری  آقای 
ناامنی ها در کشور افزود: » این حکومت 
پارادوکس ها  و  تناقضات  از  مملو  که 
حل  توانیم  نمی  را  مشکل  یک  است، 
در  رویم؛  می  دیگر  مشکل  دنبال  بکنیم 
می  را  شعر  همین  من  خارجی  سیاست 
خوانم که ، تو کار زمین را خوب )نیکو( 

ساختی که چنگ اندر آسمان انداختی«.

عنوان  به  نفر  میلیون   6 افزود: حدود  او 
با  دنیا  کشور   72 در  افغانستان  اتباع 
باز حکومت  بی عزتی به سر می      برند که 
موضع  یک  خود  خارجی  سیاست  در 
برخالف منافع ملی را تصمیم می گیریم.

نماینده گان مجلس، موضع گیری  برخی 
افغانستان را در قبال مساله یمن همسویی 
ضرورت  یک  آنان  گفته  به  که  می دانند 

است.
مجلس  دیگر  عضو  ینج  ته  بشیراحمد 
از  افغانستان  حمایت  اعالم  گفت: 
عربستان در مساله یمن هرچند سمبولیک 
بوده و باالتر از توان و قوت کشور است؛ 
یک  همکار  کشورهای  با  همسویی  اما 

ضرورت است.

آقای ته ینج می گوید که این موضع گیری 
به دلیل جلب توجه و حمایت کشورهای 
افغانستان صورت گرفته  به  کننده  کمک 

است.
از سویی هم، رییس مجلس با ذکر حادثه 
خوست، مساله گروگانگیری 31 مسافر، 
در  پذیری  مسوولیت  عدم  و  امنی ها  نا 
والیات از حکومت خواست که به مساله 
پایان  نقطه  محلی  ادارات  در  سرپرستی 

بگذارد.
قانون  خالف  که  افزود  ابراهیمی  آقای 
اموال  که  است  ماه   7 مدت  سرپرستی، 
نتیجه عدم  تاراج می شوند و در  دولتی 
هجوم  مورد  فامیل ها  پذیری  مسوولیت 

قرار می گیرند.

ACKU
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عاصم اسفزاری
با نزدیک شدن زمان تشکیل اجالس کشورهای عضو 
سازمان همکاری شانگهای که در چین برگزار خواهد 
به  افغانستان  دایمِی  عضویت  بحِث  ضرورِت  شد، 
روابط  گسترش  راستای  در  عمیق  مسالۀ  یک  عنوان 
الزامی  افغانستان  دولت  توسط  منطقه  کشورهای  با 

می نماید.
این که آیا مسالۀ عضویت دایمی افغانستان که در حال 
حاضر عضو ناظر این سازمان به شمار می رود، مورد 
توجه قرار خواهد گرفت، موضوعی ست که باید بدان 
پرداخته شود. اگرچه افغانستان از سال 2012  به عنوان 
اما  است،  شده  پذیرفته  سازمان  این  در  ناظر  عضو 
عضویت دایمی افغانستان در این سازمان در وضعیت 
کنونی، می تواند بر حال و آیندۀ کشور تأثیرگذار باشد.

قزاقستان،  چین،  روسیه،  کشور  پنج   1996 سال  در 
پیمانی را  قرقیزستان و تاجیکستان در شهر شانگهای 
به منظور تقویت اعتماد نظامی در نواحی مرزِی خود 
به امضا رساندند. این پیمان در سال 2001 با پیوستن 
همکاری  سازمان  به  مغولستان،  سپس  و  ازبکستان 

شانگهای تغییر نام یافت. 
کوششی  شانگهای  پیمان  که  بود  این  تصور  آغاز  در 
از  جلوگیری  برای  است  روسیه  و  چین  جانب  از 
تهدید  شدن  برجسته   اما  شرق؛  به  ناتو  سازمان  نفوز 
تروریستی  ضد  جهت گیری های  القاعده،  و  تروریسم 
و ضد افراطی گری را در این سازمان تقویت بخشید. 
تشکیل یک مرکز ضد تروریستی در تاشکند، پایتخت 
این  با  مقابله  برای  تصویب چندین سند  و  ازبکستان 
پدیده، نتیجۀ تشدید نگرانِی کشورهای عضو سازمان 
نسبت به پدیدۀ تروریسم و افراط گرایی بوده است ـ که 
برعکس  را   این سازمان  از  اولیه  برداشت  این مسأله 
ثابت ساخت. هدف این سازمان در کنار مبارزه علیه  
به هم  را  سازمان  این  اعضای  که  مشترکی  تهدیدهای 
منطقه یی  اقتصادی  مسالۀ همکاری های  می زند،  پیوند 
است. سازمان همکاری شانگهای با پذیرش عضویت 
کشورهای ایران، هند، پاکستان و افغانستان به صورت 
ناظر، تالش دارد تا از نقطه نظر همکاری های منطقه یی، 
توان مندی ها و ظرفیت های این سازمان را به طور قابل 

مالحظه یی افزایش دهد.

و اما ضرورِت افغانستان به سازمان همکاری شانگهای 
افغانستان در سال 2012  بعد از ایران، هند و پاکستان، 
عضویت این سازمان را به صورت ناظر به دست آورد 
است.  این سازمان  ناظر  کنون عضو  تا  زمان  آن  از  و 
می تواند  شانگهای  همکاری  سازمان  در  افغانستان 
عمده ترین مشکالِت منطقه یِی خود را که سال هاست 
با آن مواجه است، مطرح و سپس راه حل مناسِب آن را 
جست وجو نماید. دالیل زیر ضرورت عضویت دایمی 

افغانستان را جدی تر می سازد. 
نخست این که افغانستان به تازه گی در مسیر توسعه گام 
برداشته و نیازمند کمک کشورهای دیگر در بخش های 
این رو  از  است؛  فرهنگی  و  امنیتی  اقتصادی،  سیاسی، 
رشد  صلح،  راستای  در  منطقه  کشورهای  همکاری 
افغانستان را در جبران  اقتصادی و فرهنگی، می تواند 

عقب مانده گی های به جا مانده از جنگ یاری رساند.
دوم این که افغانستان در حال حاضر دچار تهدیدهای 
بسیار جدی در منطقه می باشد. گسترش تروریسم و 
پدید آمدِن گروه داعش در شرایطی که بحث خروج 
و همکاری  مطرح  در سال 2016  امریکایی  نیروهای 

است؛  شده  کمتر  افغانستان  به  کمک  برای  امریکا 
اعضای  همکاری  جلب  و  اعتماد  آوردن  به دست 

سازمان همکاری شانگهای را حیاتی ساخته است. 
حال  در  افغانستان  در  صلح  مسالۀ  حل  این که  سوم 
است.  همسایه  کشورهای  همکاری  به  وابسته  حاضر 
کشور  دو  عنوان  به  ایران  و  پاکستان  که  آن جایی  از 
تأثیرگذار از اعضای ناظر؛ و روسیه، چین، تاجکیستان 
می باشند،  سازمان  این  اصلِی  اعضای  از  ازبکستان  و 
زمینه سازی گسترش روابط بین همسایه های افغانستان 
و  چین  کشورهای  و  است  میسر  سازمان  این  در 
پاکستان،  بر  کردن  وارد  فشار  با  می توانند  روسیه 
زمینۀ گفت وگوی صادقانه بین دو کشور )افغانستان و 

پاکستان( را مساعد سازند. 
و اما اهمیِت ثبات افغانستان برای منطقه 

در  جغرافیایی  نقطه نظِر  از  افغانستان  که  واقعیت  این 
مرکز کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قرار 
دارد و کشورهای ناظِر آن را احاطه نموده، کشورهای 
این کشور  به  به توجه دقیق  را  ناظر سازمان  عضو و 
مکلف می سازد و هرگونه تهدید در برابر افغانستان را 
تهدیدی برای منطقه به حساب می آورد. از این رو ثبات 
و امنیت در افغانستان همان قدر که برای این کشور مهم 
می باشد، برای کشورهای بزرگی چون چین و روسیه 
که از جهاتی با امریکا در حال مبارزه هستند نیز بسیار 

حیاتی می نماید. 
سازمان  عضو  کشورهای  برای  که  دیگری  مسالۀ 
مواد  مسالۀ  بود،  خواهد  مهم  شانگهای  همکاری 
تولید  افغانستان  در  اگرچه  مخدر  مواد  است.  مخدر 
می شود، اما بیشترین آسیب را از این ناحیه کشورهای 
بنابراین،  می بینند.  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو 
سرمایه گذاری جهت ایجاد ثبات و کاهش تولید مواد 
مخدر و نابودی پایگاه های هراس افکنان در افغانستان، 
حیاتی  و  مهم  شانگهای  های عضو  کشور  همۀ  برای 

می باشد. 
از جملۀ  و  شانگهای  اصلی  دو عضو  و چین  روسیه 
بر  بنابراین  می باشند؛  بین الملل  در عرصۀ  ابرقدرت ها 
خود  مناسباِت  در  را  توازن  اصل  که  است  افغانستان 
و  چین  و  ما  حامِی  بزرگترین  عنوان  به  امریکا  میان 
بین المللی حفظ  ابرقدرِت دیگر در عرصۀ  روسیه دو 

کند. 
دایمِی  عضویت  گرفتن  برای  افغانستان  دولت  تالش 
با  روابط  گسترش  و  شانگهای  همکاری  سازمان 
یک  نه تنها  سازمان  این  طریق  از  همسایه  کشورهای 
ضرورِت جدی برای حال و آیندۀ کشور می باشد، بلکه 
در شرایط بحرانی یی که ممکن بعد از خروج نیروهای 
امریکایی در افغانستان پدید آید، یک امِر کاماًل حیاتی 

شمرده می شود.

ضرورت عضویت دایمِی افغانستان 
در سازمان همکاری های شانگهای

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
شماره موقعیت اعالن در روزنامه
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