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امنیتی:
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را فریب داد

دولت  مقامات  کرد،  اعالم  گزارشی  در  ملل  سازمان 
پولیس  عملکرد  بر  نظارت  مسوولیت  که  افغانستان 
در  شده  مطرح  شکایت های  به  داشتند  عهده  به  را 
و  نکرده  رسیده گی  پولیس  نیروهای  فساد  خصوص 

پیشنهاد کرده اند که این گزارش ها رد شوند.
توسعه  برنامه  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
خصوص  در  تحقیق  حال  در  همچنین  ملل  سازمان 
تحت  برنامه  این  از  بخشی  که چرا  است  مساله  این 
دستور  که  افغانستان«  قانون  و  نظم  »صندوق  عنوان 
این گزارش را صادر کرده، پس از ارائه این گزارش 
ارشد  به مقامات  در جون سال جاری میالدی آن را 

سازمان ملل نشان نداده است.
قانون  و  نظم  »صندوق  از  سواالت  تازه ترین  این 
به منظور  از سال 2002 میالدی  افغانستان« است که 
دیگر  و  افغانستان  پولیس  نیروهای  حقوق  پرداخت 
اهدا  هر طرف  از  دالر  میلیارد   3  /  6 هزینه ها حدود 

کنندگان بین المللی دریافت کرده است.
گذشته  سال  اواخر  افغانستان  قانون  و  نظم  صندوق 
کرد  صادر  را  گزارش  این  انجام  دستور  میالدی 

از  شکایات  دریافت  سیستم  چرا  که  شود  متوجه  تا 
رفتارهای نادرست پولیس که یک خط تلفن 24 ساعته 

است به ندرت منجر به پیگرد شده اند.
در گزارش سازمان ملل آمده است، در یک سال تنها 9 
مورد از 2000 شکایت مطرح شده به دفتر بازرس کل 
شده  ارجاع  پیگرد  برای  افغانستان  داخلۀ  وزارت  در 

است.
حکیم  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  گزارش  این  در 
این  ارشدش  کارمندان  و  آژانس  این  رییس  نجرابی، 
شکایت ها را رد یا مسدود...            ادامه صفحه 6
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آن هایي كه هميشه از خود راضي و خشنود استند، همواره 
آماده اند كه انتقام بگيرند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

غنی ضمن تأکید برُگسترش همکاری ها با تهران:

افغانستانرابهمرکزهمکاریهامبدلمیسازیم

افغانستان  تازه یی گفته که زنان در  سازمان ملل در گزارش 
هنوز با موانع زیادی برای دسترسی به عدالت مواجه اند.

سازمان  نمایندگی  دفتر  از سوی  دیروز  که  گزارش  این  در 
بشر  حقوق  عالی  کمیساریای  و  )یوناما(  افغانستان  در  ملل 
سازمان ملل در کابل و ژنو منتشر شد، این موانع در مورد 

زنان معروض به خشونت تشخیص شده است.
فساد  جمله  از  قضایی«  نظام  در  »نارسائی هایی  گزارش  در 
اداری، سوء استفاده از صالحیت و موقعیت شغلی، حرفه ای 

نبودن مسئوالن و همچنین...                     ادامه صفحه 6

سفیر روسیه در کابل می گوید که کشورش آمادۀ همکاری های 
نظامی، اقتصادی، فرهنگی با افغانستان است.

الکساندر مانتیتسکی، سفیر روسیه، در نخستین نشست کمیتۀ 
افغانستان که روز گذشته در سفارت روسیه  پارلمان  دوستی 
فدراتیف  رییس جمهور  که  بود، گفت  برگزار شده  کابل  در 
روسیه، آرزو دارد که افغانستان را به عنوان یک کشور دوست؛ 
غنی  اشرف  که  کرد  امیدواری  ابراز  او  ببیند.  مستقل  و  مرفه 
رییس دولت وحدت ملی، در نشست شانگهای که قرار است 
در روسیه برگزار شود، شرکت کند....            ادامه صفحه 6

این  از  پس  که  اند  داده  هشدار  امنیتی  ارشد  مقام های 
خون  انتقام  و  کرد  نخواهند  رحم  افغانستان  دشمنان  بر 
»دشمنان«  از  را  بی  گناه  شهروندان  و  امنیتی  نیروهای 

خواهند گرفت. 
وزیر داخله با اشاره به حوادث اخیر در کشور می گوید که 
مشکالت به حدی که بزرگنمایی می شود نیست و نیروهای 
امنیتی همیشه تالش دارند که دشمن را »سر جایش بنشانند«.
رییس  معاون  مراد  مرادعلی  داخله،  وزیر  علومی  نورالحق 
ستاد ارتش و معاون ریاست امنیت ملی در پیوند به تشدید 
نا آرامی ها به جلسۀ روز یک شنبۀ مجلس سنا فرا خوانده 

شده بودند.
نورالحق علومی وزیر داخله گفت: »همه روزه قربانی داریم؛ 
اما نیروهای امنیتی نسبت به دهشت افگنان دست باال دارند. 
به نیروهای امنیتی دستور داده شده که پس از این به دشمنان 
مردم رحم نکنند و آنان را به خاک و خون بکشانند و آنان 

را بجای خودشان بنشانند؛ این وظیفه است«.
آقای علومی افزود که مشکالت به حدی که بزرگ نمایی 
هر  در  کس  هر  و  است  بزرگ  افغانستان  نیست.  می شود 
گوشۀ این کشور گلی را به آب می دهند؛ اما مهم این است 

که رسیده گی صورت می گیرد.
علومی بیان داشت: » گزارشات امنیتی زیاد است؛ اکثرا خنثی 
می شوند، اما یکی از برنامه هایی که خطا می رود، حادثه یی 

مثل ننگرهار رخ می دهد«.
در حمله انتحار روز گذشته در ننگرهارحدود 40 نفر کشته 

و بیش از ۱00 نفر زخمی شدند.
آقای علومی در خصوص داعش گفت که دشمن اصلی را 
بازهم فراموش می کنیم؛ داعش از بیرون نیامده و آنانی اند 
امنی ها در داخل کشور دامن می زدند؛   نا  به  که در گذشته 
و  نیاید  افغانستان  داخل  در  ثبات  می خواهند  که  آنانی 
النه های تروریستی را زیرنام طالب و حاال داعش حمایت 

می کنند و ما دنبال ماهیت هستیم نه شکل.
او تاکید ورزید که نیروهای امنیتی پالن های عملیاتی را در 

والیت های نا امن به ویژه سمت شمال روی دست دارند.

وزیر داخله در مورد تنش...                    ادامه صفحه 6
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یک  شدِن  سپری  از  پس  رییس جمهوری 
جرمِ  ولسوالی  مرموزِ  و  خونبار  حملۀ  از  هفته 
بدخشان که در آن نزدیک به چهل سربازِ ارتش 
با  و  کرد  این والیت سفر  به  بریده شدند،  سر 
که  غنی  آقای  کرد.  دیدار  مسووالن  و  مردم 
انتخاباتِی  مبارزاِت  زمان  در  می کند  فکر  هنوز 
خود قرار دارد، در سخنرانی اش در میان جمعی 
عنوان  »به  که  گفت  بدخشان  شهروندان  از 
سرقوماندان اعلی قوای مسلح، به بدخشان آمده 
که همه بفهمند که در چهاردیواری ارگ نیست، 

بلکه در میاِن شما قرار دارد«. 
کشور  در  بدخشان  حادثۀ  مثل  حادثه یی  اگر 
آن  رییس جمهورِی  بازهم  می داد،  رخ  دیگری 
حاضر  حادثه  منطقۀ  در  زودی!  این  به  کشور 

می شد؟ 
همه حادثۀ نشریۀ طنزِی شارلی ابدوی فرانسه را 
به یاد دارند، از این حادثه زماِن زیادی نمی گذرد. 
پیوست،  به وقوع  ابدو  این که حادثۀ  به محض 
رییس جمهوری فرانسه از نخستین کسانی بود که 
در صحنه حاضر شد و قضایا را از نزدیک مورد 
بررسی قرار داد. آقای غنی به عنوان فرمانده کل 
قوا و رییس جمهوری افغانستان، وقتی حادثه یی 
به بزرگی حادثۀ بدخشان به وقوع پیوست، کجا 
بود؟ چرا پس از سپری شدِن یک هفته از چنین 

حادثۀ ناگواری، آقای غنی به این والیت سفر 
کرد؟ 

البته این پرسش ها متوجه آقای غنی است 
و او اگر دلش خواست، می تواند به آن ها 

پاسخ بدهد و اگر نخواست، می تواند 
پاسخ ندهد؛ اما این هم انصاف نیست 
پُررویی مدعی شود که  با  که چنین 

او در چهاردیواری ارگ محصور نشده و در 
میاِن مردم قرار دارد. 

آقای غنی زمانی وارد بدخشان شده که بیشتر از 
یک هفته از حادثه گذشته و بسیاری از مسایل 
چهاردیواری  در  اگر  او  است.  شده  مشخص 
اسیر  است،  مدعی  خودش  که  آن گونه  ارگ 
نیست، چرا در همان ساعاِت اولیه به این والیِت 
بررسی  به  نزدیک  از  و  نکرد  سفر  مصیبت زده 

مسایل نپرداخت. 
دارد  تنها یک هدف  این سخنان،  با  غنی  آقای 
حالی  در  کند،  کمپاین  خود  برای  این که  آن  و 
هر  به  دیگر  او  و  گذشته  کمپاین ها  زماِن  که 
کرسی  بر  و  رسیده  آرزویش  به  ممکن  شکل 
آقای  است.  زده  تکیه  کشور  ریاست جمهوری 
آن  دیگر  افغانستان  که  کرده  فراموش  غنی 
طالبان  سال های  چشم وگوش بستۀ  افغانستاِن 
نیست که کسی چیزی نفهمد و چیزی نشنود. 

مردم می بینند، مقایسه و قضاوت می کنند. مردم 
از طریق  دیگر کشورها را هم  رؤسای جمهورِ 
رسانه ها می بینند که چه گونه زنده گی می کنند و 
می پردازند.  کشورشان  حاد  مسایل  به  چه گونه 
را  مردم  نمی تواند  چنین سخنانی  با  غنی  آقای 
فریب دهد که گویا او در میاِن آن هاست. مردم 
فاصلۀشان را با رییس جمهوری نه تنها می بینند، 

که حس می کنند. 
آقای غنی از کانال ارگ ریاست جمهوری به همه 
به  می خواهد  کانال  این  از  و  می کند  نگاه  چیز 
واقعیت های کشوری که هزار مشکِل حل ناشده 

دارد، 

بپردازد. کانال ارگ برای بررسی مسایل افغانستان 
و رسیدن به واقعیت ها، بسیار کاناِل بدی است. 
در  کانالیزه شده  صورت  به  همه چیز  ارگ  در 
اختیار مسووالن درجه یِک کشور قرار می گیرد و 
به همین دلیل ممکن نیست که آقای غنی دردی 
مردم  که  را  روزگاری  و  می کشند  مردم  که  را 

سپری می کنند، بفهمد و حس کند. 
با مردم، فاصله یی غیرقابل  فاصلۀ ارگ همواره 
افغانستان  رییس جمهورهای  است.  بوده  اندازه 
از  و  دارند  اختیار  در  را  دستکاری شده  حقایق 
به سر  اطراف شان  در  که  تنی  چند  نگاهِ  منظر 
بدخشان  حادثۀ  می ببینند.  را  مسایل  می برند، 

از  پس  هفته  یک  غنی  آقای  که  نبود  حادثه یی 
قاطعیت  با  کند.  سفر  والیت  این  به  آن،  وقوع 
اگر چنین حادثه یی در کشورِ  حکم می کنم که 
را  بزرگی  دگرگونی های  می داد،  رخ  دیگری 
در  مسووالن  از  عده یی  حتمًا  می آورد.  پی  در 
همان ساعاِت اولیه به عنوان افراد متهم شناخته 
پنهان حادثه،  پیدا و  می شدند. حتمًا دست های 
آشکار  حادثه  ُکنِه  حتمًا  و  می شدند  بررسی 
اطالعات  بدخشان،  مورد حادثۀ  در  اما  می شد. 
چه قدر هست و چه قدر عمِق این حادثه مورد 

بررسی قرار گرفته است؟ 
از جانب دیگر، آقای غنی در بدخشان به حادثۀ 
جان  روز  همان  در  که  می کند  اشاره  ننگرهار 
صد  از  بیش  و  گرفته  را  تن  چهل  به  نزدیک 
زخمی به جا گذاشته است. آقای غنی 
را  این حادثه  می گوید که مسوولیِت 
داعش  بل  نگرفته اند،  دوش  به  طالبان 
شک  جای  این  در  است.  آن  مسووِل 
نیست که مسوولیِت حادثۀ خونین ننگرهار 
موضوع  این  اما  گرفت،  عهده  به  داعش  را 
چرا باعث می شود که آقای غنی زمینۀ برائِت 
طالبان را فراهم کند. مگر طالبان در این کشور 
مگر  آوردند؟  به وجود  را  حوادثی  چنین  کم 

طالبان کم سر بریدند و کم انتحار کردند؟ 
و  القاعده  داعش،  می خواهد  غنی  آقای  وقتی 
شک  بدون  کند،  متمایز  یکدیگر  از  را  طالبان 
او  سیاسِی  اهداِف  راستای  در  تمایزسازی  این 
صورت می گیرد. در حالی که جنایت، جنایت 
است و با تمایزسازی نمی توان جنایت کاران را 
خطاب  با  غنی  آقای  کرد.  تفکیک  یکدیگر  از 
قرار دادِن طالبان، می خواهد جنایاِت این گروه 
این  به  نسبت  ذهن ها  در  و  کند  الپوشانی  را 

گروه، نوعی رابطۀ احساسی به وجود آورد.
 طالبان دقیقًا چند سال پیش در همین کابل بانک 
و  زدند  مشابه  جنایتی  به  دست  ننگرهار، 
این بار  که  کاری  انداختند؛  به راه  خون  حمامِ 
آقای  داد.  انجام  را  آن  داعش  نوظهورِ  گروه 
چهرۀ  طالبان  از  این که  ضمن  می خواهد  غنی 
برنامۀ صلِح  از  ارایه دهد، تالش دارد که  نوی 
نیز به گونه هایی دفاع کند. او می داند که  خود 
به جایی  برای گفت وگوهای صلح  اقدام هایش 
نرسیده و این برنامه بدون این که آغاز شود، به 

پایان رسیده است.
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احمـد عمران

غنـیفریبـانۀعـوامسخـنان
دربـدخشان

 

وزارت خانه های شان  به  ورود  کارِت  هم  دیگر  وزیِر  شانزده 
تا با هشت وزیر و رییس عمومِی دیگر که پیش  را گرفتند، 
بودند،  گرفته  قرار  مجلس  نماینده گان  اعتماد  مورد  این  از 
فقط  کنند.  تکمیل  تقریبًا  را  ملی  وحدِت  حکومت  کابینۀ 
مانده یک وزیر کلیدِی دیگر یعنی وزیر دفاع که با توجه به 
اهمیت مفرِط نهادهای امنیتی، در تیم ملِی سیاسِت افغانستان 
این  با  است  قرار  افغانستان  حاال  دارد.  را  دروازه بان  حیثیِت 
تأیید  مورد  و  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  تیِم دست چیِن 
انبوهی  و  مشکالت  از  کوهی  سراغ  به  نماینده گان،  مجلس 
از چالش های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بروند. 
از  برآمده  و  تازه تأسیس  تیِم  این  که  این جاست  اما  پرسش 
تنش های هفت ماهه، آیا به اندازۀ کافی با قواعد بازی آشنایند و 
اصاًل اراده یی به توپ زدن به سمِت دروازۀ آفت ها و مشکالِت 
مردم دارند و یا فقط به میدان آمده اند تا نامی و نانی از این 

آشفته بازار نصیب شوند؟
از عدمِ  ناشی  نابساماِن کشور،  اوضاِع  از  بدون شک، بخشی 
تکمیل کابینه بود؛ اما حاال که خوشبختانه تقریبًا همۀ ناخدایان 
نشسته اند،  خود  کرسی های  بر  حکومت  طوفان زدۀ  کشتِی 
انتظار می رود که به تدریج تغییراِت ملموسی در وضِع جامعه 
به میان آید تا جوانه های امید بارِ دیگر در دل های مردم بروید. 
روی خوش نشان دادِن مجلس به این نامزدوزرا نیز دقیقًا به 
همین  خاطر بود. مجلسی که قباًل مو در ماست می پالید، حاال 

به تمامِ آن ها لبیک گفته است.
این کار مجلس هرچند به دلیل مصالِح کالِن کشور قابل توجیه 
پیِش وکال در  است، اما هرگز برخی بهانه جویی های چندماهِ 
نمی کند.  را توجیه  پیشین  پیشنهادِی  نامزدوزیراِن  قبال برخی 
شکی نیست که در آن دوران، تعدادی از نامزدوزیراِن متعهد و 
متخصص در مجلس قربانی بازی های ناجوان مردانۀ برخی از 

نماینده گاِن متعصب شدند. 
به هر حال، مجلس نماینده گان به وزرای جدید فرصت داده 
تا در برابر مشکالِت بی شماری که حاال در هیأِت یک هیوالی 
وحشتناک به سراغ جامعه آمده، وارد میدان شوند. امید می رود 
منافع ملِی کشور قدم  که وزرای جدید، صادقانه در راستای 
بگذارند و به عنوان خادمان ملت، زمینه تحقِق عینِی حکومِت 
وحدت ملی را فراهم کنند. وزرای جدید باید بکوشند تا در 
میدان بازی، چهرۀ ملِی موفقی از خود به نمایش بگذارند و 
قواعد بازِی جوان مردانه را به خوبی رعایت کنند. اولین اصلی 
باید آن را با خط سرخ در ذهن و ضمیِر خود  که این وزرا 

بنویسند، همان اصل »وحدِت ملی« است. 
از  بسیاری  که  بودیم  شاهد  پیشین  دولِت  در  متأسفانه 
وزارت خانه ها از همان آغاز کار، به سنگرهای قومی و سمتی 
بدل شدند و علی رغم نقد و نظرهای بسیار، این رویکرد در 
یک  در  که  حالی ست  در  این  یافت.  ادامه  سال ها  آن  تمامِ 
دولت ملت مدرن، نهاد دولت از آن جا که مشروعیِت خود را 
این  به  است.  نهادی همه شمول  می گیرد،  مردم  آحاد  از همۀ 
ترتیب، اصِل اولی که باید در دستور کارِ هر دولت مردی قرار 
کشور  شهروندان  همۀ  انگاشتِن  برابر  و  عدالت  اصل  گیرد، 
است. به خصوص در حکومتی که خود را با عنوان »وحدت 
ملی« مزیّن کرده، حاشیه رفتن از این اصِل حیاتی و عبور از 
این خط سرخ، هزینه های سنگیِن بسیاری برای سکان داراِن آن 

خواهد داشت.
انتظار  تازه،  چهره های  این  از  برخی  بی تجربه گی  علی رغِم 
می رود که وزارت خانه های افغانستان در این حکومت، قدری 
مسووالنه تر به امور محولۀ شان بپردازند و ضرورت این امر، به 
کار گماشتن و جاسازی افراد شایسته و متخصص در ساختار 
اداراِت کشور است. موضوع مبارزه با فساد هم بدون شک از 
پیش شرط های اصلِی یک ادارۀ سالم و موفق است که هرچند 
با شاخ و برگی که غول بی سروپای فساد گرفته، امری دشوار و 
نیازمند ازخودگذری ست، اما راهی  است که باید پیموده شود 

و هیچ چارۀ دیگری وجود ندارد. 
طبق معمول، وزرای جدید دست کم تا یک هفتۀ دیگر غرق 
در خوشی ها و پیام های تبریکی می باشند. اما مسلمًا با سپری 
شدِن این موعد، نوبِت کار فرا می رسد و چشم های مردم به 
اجراآِت آن ها دوخته می شود. بزرگ ترین پرسشی که حاال در 
این وزرا ارزِش هفت ماه  آیا  این است که  ذهِن همه است، 

انتظارِ تلِخ مردم را داشتند یا خیر؟
گذر زمان به این پرسش به روشنی پاسخ می دهد!

ماهههفتوزرای
چـهخواهنـدکـرد؟

آقای غنی از كانال ارگ 

ریاست جمهوری به همه چيز نگاه 

می كند و از این كانال می خواهد 

به واقعيت های كشوری كه هزار 

مشکِل حل ناشده دارد، بپردازد. 

كانال ارگ برای بررسی مسایل 

افغانستان و رسيدن به واقعيت ها، 

بسيار كاناِل بدی است. در ارگ 

همه چيز به صورت كاناليزه شده در 

اختيار مسووالن درجه یِک كشور 

قرار می گيرد و به همين دليل ممکن 

نيست كه آقای غنی دردی را كه 

مردم می كشند و روزگاری را كه 

مردم سپری می كنند، بفهمد و حس 

كند
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هارون مجيدی
دولت  مسلح  مخالفان  حمالت  تشدید  با  همزمان 
کشور،  در  داعش  حضور  ُگسترش  از  نگرانی  و 
متحدۀ  ایاالت  از  انتقاد  به  نظامی- سیاسی  تحلیلگران 
امریکا پرداخته و گفته اند که این کشور به تعهداتی که 
در پیمان استراتژیک و امنیتی به کابل سپرده بود، عمل 

نکرده است. 
شماری از استادان دانشگاه و آگاهان نظامی می گویند 
که دولت افغانستان در زمان چانه زنی روی موافقت نامۀ 
با  امریکا  امریکا، خوش بینانه برخورد کرد و  با  امنیتی 
افغانستان  از  را  خود  پای  امنیتی  موافقت نامۀ  امضای 

بیرون کشیده است.
آنان هم چنان می گویند، دولت افغانستان با فقدان یک 
برنامۀ استراتیژیک به سر می برد که به همین علت هر 

روز فرزندان کشور جان خود را از دست می دهند.
شدنش  تشکیل  از  بعد  روز  چند  ملی  وحدت  دولت 

دو موافقت نامۀ مهم امنیتی را با سفیر امریکا در کابل 
افغانستان امضا کرد. این سند  ناتو در  و نمایندۀ ویژۀ 
روند حضور نظامی ناتو و امریکا را پس از سال 20۱4 

در افغانستان مشخص ساخت. 
رییس جمهور غنی در زمان امضای این دو موافقت نامه 
در  نظامی  نیروی  از  استفاده  این  از  قبل  بود،  گفته 
سال  در  ملل  سازمان  فیصلۀ  براساس  افغانستان  خاک 
شاهد  افغانستان  امروز  و  می گرفت  صورت   200۱
همکار خود  دولت های  با  کشور  این  دولت  مساوات 
در دنیا است که به صورت یک دولت مستقل براساس 
برداشت منافع ملی خود قراردادیی را برای ثبات، خیر 

و رفاه مردم خود و برای ثبات و خیر دنیا امضا می کند.
قرارداد  این  براساس  بود،  گفته  همچنان  غنی  آقای 
امنیتی  نهادهای  تقویت  برای  بین المللی  کمک های 
افغانستان مصرف شده و حق استعمال نیروی نظامی بر 

اساس فیصله حکومت افغانستان خواهد بود.
سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکدۀ  استاد  هاشمی  طاهر 
اوضاع  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  به  کابل  دانشگاه 
دشمنان  می شود؛  خطرناک تر  به روز  روز  افغانستان 
مردم افغانستان متوجه پیمان هایی است که افغانستان با 
کشورهای دیگر بسته و آنان اهدافی را مورد هدف قرار 

می دهند که در این پیمان ها درشت شده است.
میان  که  موافقتنامه یی  دو  در  می افزاید:  هاشمی  آقای 
که  داده شده  تذکر  امضا رسید  به  امریکا  و  افغانستان 
هرگاه سرحدات افغانستان مورد مداخلۀ بیرونی ها قرار 
گیرد، در آن صورت دولت امریکا با دولت افغانستان 
تصمیمی  هم  اتفاق  با  و  شده  مشوره  و  مذاکر  داخل 
نیاز همکاری های نظامی نیز  گرفته و حتا در صورت 

می کنند.
این استاد دانشگاه تأکید می کند: »من در همان زمان هم 
مسایل  بسیاری  و  نیست  مکمل  قرارداد  این  که  گفتم 
ساده  بسیار  را  دیپلماسی  فن  ما  این که  خاطری  به 

می گیریم، از دست ما رفت.«
بود  خاطر  همین  به  که  گفت  هم چنان  هاشمی  آقای 
که امریکایی ها چندی بعد از امضای این موافقت نامه 
موضوعات  از  را  طالبان  موضوع  ما  که  کردند  اعالم 
داخلی افغانستان می دانیم، به همین دلیل طالبان دشمن 

ما نیستند و ما در این مورد مداخله نمی کنیم.
این حقوق دان خاطر نشان می کند که به تعقیب امضای 

سرحد  که  گفتند  هم چنان  آنان  امریکا  با  موافقت نامه 
دیورند را به عنوان سرحد رسمی جهانی می شناسیم که 
این مورد مهم هم تذکر داده نشد و از این خال استفاده 
شد و در شرایط امروزی هیچ راه دیگر به جز همین 
خط دیورند نیست که مورد تهاجم قرار گیرد؛ طالبان 
و تروریستان با عبور از همین مسیر مصروف کارهای 

تخریبی اند.
آقای هاشمی تصریح می کند: در ماه های اخیر پاکستان 
اعالم کرد که ما طالبان افغانی را از خاک خود بیرون 
به  کار  این  می فرستیم؛  افغانستان  داخل  به  و  می کنیم 
این مفهوم بود که جنگ را با طالبان به افغانستان انتقال 
افغانستان  داخل  موضوع  این  که  بگویند  بعد  و  دهند 

است و تمویل و تجهیز آن در آن طرف سرحد شود.
این استاد دانشگاه باور دارد: زمانی که امریکا بر بنیاد 
مواد موافقت نامه برخورد کند ما چیزی برای دفاع از 
خود نداریم؛ نمی توانیم ادعا داشته باشیم که در چنین 
موارد چرا امریکا با ما همکاری نمی کند و در کنار ما 

ایستاد نمی شوند.
بیرون  دولت  از  که  مسایلی  می گوید:  هاشمی  آقای 
می شود بسیار نا امید کننده است و تلفات روز افزونی 

را که می دهیم ناشی از نبود برنامۀ اسراتیژیک است.
آقای هاشمی با اشاره به حوادث اخیر در کشور خطاب 
به رهبران دولت وحدت ملی می گوید که مسایل ملی 
را باید در نظر گیرند و اختالفات کوچک و تیمی خود 

را کنار گذاشته و حکومت واقعی را شکل دهند.
مسایل  آگاه  امرخیل  عتیق اهلل  جنرال  حال،  این  در 
امریکا،  با  از امضای موافقت نامه  نظامی می گوید: بعد 
تأمین امنیت به دوش نیروهای افغانستان سپرده شد و 

نیروها  این  مشاور  و  آموزگار  تنها  خارجی  نیروهای 
باقی ماندند.

آقای امرخیل تصریح می کند: »امریکایی ها غِم خود را 
روز  هر  و  کشیدند  از جنگ  را  خود  پای  و  خوردند 

فرزندان افغانستان جان خود را از دست می دهند.«
افغانستان  دولت  رهبران  که  می افزاید  امرخیل  آقای 
ادارۀ درست ندارند و هر روز درگیر کارهای کوچک 

اند و مسایل بزرگ را از یاد برده اند.
این آگاه نظامی خطاب به رهبران دولت می گوید که 
باید از قدرت مشروع خود استفاده کرده و از امریکا 
او  کنند.  کمک  افغانستان  با  جنگ  در  که  بخواهند 
می گوید: »رهبران باید به امریکا بگویند که تو جنگ را 

شروع کردی و باید به پایان برسانی.«
با امضای موافقتنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن حدود 
دیگر  از  نیرو  تعدادی  و  آمریکایی  نیروی  هزار   ۱0
کشورهای عضو ناتو می توانند پس از پایان ماموریت 
رزمی نیروهای ناتو در پایان سال 20۱4 در افغانستان 

باقی بمانند.
نیروها  این  اصلی  مأموریت  ناتو  مقامات  گفته  به 
و  نظامی  نیروهای  از  و حمایت  مشوره دهی  آموزش، 

امنیتی افغانستان خواهد بود.
که  امنیتی  موافقت نامۀ  کنونی  پیش نویس  براساس 
نیروهای  شده،  تایید  مشورتی  لویه جرگه  سوی  از 
کابل،  بگرام،  پایگا ه هایی در  در  افغانستان  در  خارجی 
هلمند  و  گردیز  شیندند،  قندهار،  هرات،  مزارشریف، 

مستقر خواهند شد.

ناجيه نوری
با  افغانستان  در  انتخابات  پروسۀ  بر  ناظر  نهادهای 
رهبران  که  می گویند  ملی  دولت وحدت  از  انتقاد 
کمیسیون های  در  اصالحات  برای  اراده یی  دولت 

انتخاباتی ندارند. 
جامعۀ  تعهدات  بردن  زیرپرسش  با  همچنان  آنان 
انتخابات شفاف، تقویت  جهانی مبنی بر برگزاری 
دموکراسی و جامعۀ مدنی در کشور گفتد که در این 
بین المللی  همکاران  و  غربی  کشورهای  خصوص 

افغانستان سکوت کرده اند. 
در این حال، معاون کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
کار  به  آغاز  برای  آماده گی  نوع  هیچ  می گوید: 
انتخاباتی وجود ندارد؛ این  کمیسیون اصالح نظام 
کمیسیون دبیرخانه و مقر مشخص ندارد و جلسات 

مقدماتی خود را نیز برگزار نکرده است. 
رهبران دولت وحدت ملی تا اکنون بر سر رییس 
این کمیسیون به توافق نرسیده اند. عبداهلل عبداهلل 
رییس اجرایی می گوید که رییس کمیسیون باید 
برگزیده  انتخابات  براساس  و  15 عضو  میان  از 
به  اما رییس جمهوری شکریه بارکزی را  شود؛ 
رسمًا  عبداهلل  عبداهلل  است.  برگزیده  سمت  این 
اعالم کرد که شکریه بارکزی از سمت ریاست 

این کمیسیون برکنار شده است. 
از  انتخاباتی،  اصالح  کمیسیون  اعضای  از  یکی 

وضعیت کنونی ابراز نگرانی می کند. 

در  کمیسیون  این  معاون  توحیدی  صدیق اهلل 
مصاحبه با روزنامه ماندگار گفت: کمیسیون اصالح 
نظام انتخاباتی تا اکنون حتا یک روز تشکیل جلسه 
نداده و هنوز مشخص نیست که رییس و اعضای 

این کمیسیون تغییر خواهند کرد و یا خیر. 
در  اصالحات  منتظر  ما  اگر  کرد:  تاکید  توحیدی 
اصالح  کمیسیون  توسط  انتخابات  کمیسیون های 
انتخابات  باید  صورت  این  در  باشیم،  انتخاباتی 

پارلمانی تا سال آینده به تعویق انداخته شود.
اما او به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات را 
کمیسیون  اگر  گفت:  دانسته  اساسی  قانون  خالف 
آغاز  را  خود  کار  زودتر  هرچه  انتخابات  اصالح 
مواجه  قانونی  مشکل  این  با  ما  بدون شک  نکند، 

خواهیم شد. 
راه  های  از  یکی  شاید  ولی  کرد:  تصریح  توحیدی 
تابستانی  رخصتی  زمان  در  که  باشد  این  حقوقی 
به  تقنینی  فرمان  براساس  رییس جمهور  پارلمان، 
پارلمان  کار  افتاده،  تعویق  به  انتخابات  اینکه  دلیل 

را تمدید کند.
برای  می گوید:  تیفا  رییس  ایواب زاده  نعیم  اما 
حفظ  و  افغانستان  در  دموکراسی  کردن  نهادینه 
دست آوردهای ۱3 ساله گذشته باید کمیسیون های 
آن  معین  زمان  در  انتخابات  و  اصالح  انتخابات 

برگزار شود. 

به  وضعیت  باشد  قرار  اگر  کرد:  تاکید  تیفا  رییس 
شکلی که در انتخاب رییس کمیسیون توافق وجود 
به  عالقمند  کمیسیون  این  اعضای  تعداد  ندارد، 
کمیسیون  این  نیستند،  کمیسیون  این  به  پیوستن 
هنوز یک دفتر مشخص ندارد و ده ها مورد دیگر، 
ادامه پیدا کند، تاثیرات منفی باالی زمان برگزاری 
انتخابات، شفافیت آن و اعتماد مردم نسبت به رفتن 

به پای صندوق های رای خواهد گذاشت. 
اصالح  کمیسیون  آغاز  عدم  علت  ایواب زاده 
اول  گفت:  کرده  عنوان  مورد  چند  را  انتخاباتی 
نبود اراده برای آوردن اصالحات در کمیسیون های 

انتخاباتی.
او افزود: دوم سکوت جامعه جهانی در این مورد 
در  گذشته  دهه  یک  در  دموکراسی  حامیان  که 
دالر  میلیون  ده ها  راستا  این  در  و  بودند  افغانستان 
پول مصرف کردند و همین طور مشکالت امنیتی، 
با  را  کمیسیون  این  کار  آغاز  که  هستند   مسایلی 

چالش هایی مواجه کرده است.
نماینده گان  مجلس  عضو  اعتمادی  شاه  چمن  اما 
آوردن  زمان  تا  اقل  حد  اینکه  برای  می گوید: 
پارلمان  انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصالحات 
پارلمان  کار  ادامه  و  نباشد  سرپرست  افغانستان 
غیر قانونی نباشد، رییس جمهور می تواند براساس 

فرمان تقنینی کار پارلمان را تمدید کند.
اساسی  کار  اما  کرد:  تاکید  مجلس  عضو  این 
کمیسیون  کار  آغاز  باید  ملی  وحدت  حکومت 
اصالح انتخاباتی برای آوردن اصالحات اساسی در 
باید  کمیسیون  واین  باشد  انتخاباتی  کمیسیون های 

هرچه زودتر کار خود را آغاز کند.
اکثریت  حاضر  درحال  هرچند  افزود:  وی 
وزارت خانه و دادگاه عالی توسط سرپرستان اداره 
می شوند؛ اما تمدید کار پارلمان نباید مانند دادگاه 
محدود  مدت  یک  برای  بل  شود،  طوالنی  عالی 
پارلمان  اعتبار  به  تا از یک سو  درنظر گرفته شود 
صدمه وارد نشود و از سوی دیگر انتخابات به بازی 

گرفته نشود.  
اصالح  کمیسیون  کار  نشدن  آغاز  علت  اعتمادی 
حکومت  رهبران  میان  توافق  عدم  را  انتخاباتی 
این  اساسی  مشکل  گفت:  دانسته  ملی  وحدت  
است که در شش ماه گذشته رهبران حکومت برای 

اصالح کمیسیون انتخابات به توافق نرسیدند.
که  حکومت  ساختار  به  اساسی  مشکل  اوافزود: 
متشکل از رییس جمهور، رییس اجراییه، چهارمعاون 
و  خواسته  که  می گردد  بر  است،  مشاور  دها  و 

ناخواسته مشکالتی را ایجاد می کنند.
کمیسیون اصالح انتخاباتی که یکی از مواد اساسی 
توافق نامه سیاسی است، به هدف آوردن تغییر در 
مقررات، قوانین انتخاباتی و هم چنان تغییر و تبدیل 
برخی از کارمندان ارشد کمیسیون های انتخاباتی که 
یافتۀ  سازمان  و  گسترده  تقلبات  در  می شود  گفته 
که در انتخابات ریاست جمهوری سال پار صورت 
گرفته بود و افغانستان را تا لبه پرتگاه به پیش برد، 
ایجاد گردیده، اما اکنون مشکالت و موارد اختالفی 
به  و  دارد  کمیسیون وجود  این  درکارشیوۀ  زیادی 
کمیسیون  این  مشکالت  و  اختالفات  همین  دلیل 
که مدت زمان کمی به برگزاری انتخابات پارلمانی 

باقی مانده است، نتوانسته کار خود را آغاز کند.
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آگاهان با انتقاد از اجرایی نشدن مواد موافقتنامۀ امنیتی:

امریکاافغانستانرافریبداد

معاون کمیسیون اصالح انتخاباتی و شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات:

ارادهییبرایآوردناصالحاتدرکمیسیونهایانتخاباتیوجودندارد

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1519   د    و    شنبه          31حمل   /   فر   و   رد    ین              y 1394  1رجب المرجب    y 1436 20ا پر    یل      2015 گزارش

امریکایی ها غِم خود را خوردند و پای خود را از جنگ كشيدند و هر روز فرزندان 
افغانستان جان خود را از دست می دهند. رهبران دولت افغانستان ادارة درست 

ندارند و هر روز درگير كارهای كوچک اند و مسایل بزرگ را از یاد برده اند.
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جورجو زونينو 
برگردان و تلخيص: علی رضا 

نياززاده نجفی 
در پروسه یی که کروچه به نظریۀ پرانتزی 
عقل ستیزی  به  توتالیتاریسم  می دهد،  جان 
عقل  می شود؛  زده  پیوند  هجده  قرن 
موجبات  خود  نوبۀ  به  که  ستیزی یی 
از  ناشی  اول و شورش های  جنگ جهانی 
تارخ  صورت،  این  به  آورد.  فراهم  را  آن 
جهانی  جنگ  دو  میان  در  ایتالیا  و  اروپا 
می توانست محتوایی به خود گیرد. کروچه 
منشای  که  زمانی  در  و   ۱946 سال  در 
جنگ جهانی اول و بنابراین فاشیسم را در 
“ناسالمی درونی” شناسایی می کرد، چیزی 
اضافه   ۱930 های  سال  در  ایده هایش  به 
نمی کرد. “ناسالمی درونی”یی که در چین 
و چروِک رمانتیسم النه کرده بود. کروچه 
اخالقی  “آگاهی  قرن هجده،  دوم  نیمۀ  در 
اروپا” را  تیره و تار شده دیده بود: “در میان 
حرص و آز به لّذت، روح ماجراجویی و 
تشویش”،  قدرت،  سرسامِ  و  جنون  فتوح، 
به  تبدیل  اروپایی  انسان  عمل  و  فکر 
دارایی های یک “انسان حیوانی شده” شده 
بودند. نقش مهمی در این تیره گی “روح و 
جان” را عقل ستیزی، و یا بهتر، “ایده آلیسم 

عقل ستیزانه” بر عهده داشت.
دّرۀ  به  اروپا  واژگونی  این  در  واقع  در 
رمانتیسم  این  پای  جای  کروچه  جنگ، 
و  “فاسد”  بنابراین  و  “احساساتی” 
می کرد.  مشاهده  را  “طبیعت گرایانه” 
از  را  “دیگر”  رمانتیسم  که  رمانتیسمی 
صحنه خارج کرده بود، رمانتیسم “نظری”، 
ناخالصی ها  این  روحانی.  و  ایده آل گرا 
انسان ها  آن که  از  پیش  ـ  را  اروپا  به خوبی 
حاکم  را  نیستی  تا  ببرند  اسلحه  به  دست 
به این  کنند ـ آغشته به خود کرده بودند. 
به  میدان  در  آن که  از  قبل  جنگ  صورت، 
وقوع بپیوندد “در روح شکل گرفته بود”. 
جدا  “صنعت گرایی”  همچون:  هم  عواملی 
“سیاست  انرژی”،  “برتری  روح،  از  افتاده 
برای سیاست” و انقیاد رو به افزایش نسبت 
به “علوم طبیعی” جاده را برای این جهنم 

خالصه،  طور  به  می کردند.  سنگفرش 
“انسان” از طریق “خیال پردازی”های ناشی 
“جانور”  یک  به  فاسد،  رمانتیسم  یک  از 
به  منجر  این عوامل  بود. همۀ  تبدیل شده 
و  قدرت  “رژیم های  که  بودند  شده  این 
در  گیرند.  قرار  ستایش  مورد  خشونت” 
واضح  فیلسوف  نظری  سردرگمی  این جا 
خاص  ویژه گی های  به  سویی  از  است: 
ایتالیا  از  را  فاشیسم  تا  اشاره می کند  ایتالیا 
از  حرف  دیگر  جانبی  از  و  کند،  جدا 
بدون  می زند  اروپا،  تمام  در  کّلی،  مرضی 
ایتالیا.  جامعۀ  ویژه گی های  گرفتن  نظر  در 
کروچه برای نشان دادن ریشه های نازیسم 
در تاریخ آلمان تا دوران لوتر و جزییاتش 
پیش می رود، دورانی که بس فراتر از قرن 
هجدهم است؛ و در قبال فاشیسم ایتالیا به 

“ناسالمی درونی اروپایی” قناعت می کرد.
بعد از سقوط فاشیسم با توجه به نوشته ها 
نظر  به  کروچه،  اجتماعِی  مداخالت  و 
می رسد که جنگ جهانی اول همچون تنها 
توتالیتر  تجربۀ  سازندۀ  و  حقیقی  رخداد 
ایتالیا بوده است؛ با نظر به این که در باور 
او ناسیونالیسم و امپریالیسم تنها در “اوایل 
این  و  بودند  شده  پدیدار  نوزده”  قرن 
در  “نفوذ خارجی”  به خاطر  تنها  پدیده ها 

بافت جامعه شیوع پیدا کرده بودند.
این چنین “سردرگمی آگاهی ها” با “مستی” 
و  پیچ  در  می خورد.  گره  جنگ طلبانه 
خم های اندیشۀ فیلسوف، تار و پود جامعۀ 
ایتالیا از تجربۀ توتالیتر جداسازی می شود. 
همان طور که صراحتًا اعالم می کند: جنگی 
بود )جنگ جهانی اول( نخواسته از طرف 
دیگر”  قدرت های  “رقابت  از  که  ایتالیا، 
ناشی  اضمحالل  بود.  گرفته  سرچشمه 
Nev� عمومی”  “نِوروزی  و  جنگ  )از 
روان شناسی  در  که  روان نژندی  یا   rosi
اساس  و  پایه  که  است  سراسیمه گی یی 
متأثر  را  ایتالیا  جامعۀ  ندارد(  کالبدشناسانه 
خود کرده و راه را برای “تقلید ناسونالسیم 
و توتالیتاریسم دیگران” باز کرده بود. حاال 
جنگ  “بد”،  رومانتیسم  ایدۀ  سوای  دیگر، 
هیچ کس  “که  بود  رخدادی  اول  جهانی 

عوض  در  بفهمد”؛  را  دلیلش  نتوانست 
و  واضح  فیلسوف  نظر  به  جنگ  عواقب 

مبرهن بودند.

خاستگاه های غیرطبقاتی فاشیسم
خاستگاه شناسِی خط منحطی که فاشیسم را 
به وجود آورده بود، در نظر کروچه دو عامل 
اصلی و مشخص داشت: از سویی بیماری 
رمانتیک و از طرف دیگر تشنج به بار آمده از 
جنگ. در واقع، صورت نبردهای اجتماعی 
بین سال های ۱9۱9 تا ۱922 که مهر خود 
را بر تاریخ ایتالیا زده بودند، نقش خود را 
در تولّد دیکتاتوری به صورت فاحشی از 
کروچه،  نظر  به  فاشیسم،  می دادند.  دست 
در چرخش چند فصل از بین رفته بود، اگر 
خوراکش تنها از آنتاگونیسم )ستیزنده گی( 
دیگر،  عبارت  به  بود.  شده  تهیه  اجتماعی 
)فاشیسم(  سلطه جو  انحطاطی  روان پریشِی 
طبقاتی  تضادهای  از  ناشی  اول  وهلۀ  در 
تحدید  بورژوازِی  افراط  ثمرۀ  رژیم  نبود، 
نظم  از  دفاع  در  بلشویکی  طوفان  از  شده 
وجود  اگر  حتا  سرخ،  خطِر  نبود.  موجود 
داده  بروز  زمانی  در  را  می داشت، خودش 
در  چه  اخالقی،  فروپاشی  پروسۀ  که  بود 
طبقۀ حاکم چه در جامعه، دیگر به نقطه یی 
رسیده بود که امکان برگشتی باقی نگذاشته 

بود.
تاریخ و  از  تقلیل گرایانه  این طرح ریزِی  با 
از بین بردن اساِس ضد بلشویکی فاشیسم، 
کروچه یک خط جدایی واضح میان خطر 
می کشید.  فاشیستی  واکنش  و  انقالب 
اجتماعی  دالیل  میان  تفکیکی  همچنین 
کاملن  نتیجه یی  اخالقی،  دالیل  مقابل  در 

همگن با مدل “نو ایده آلیستی” می داد.
این  چه قدر  که  نیاورد  یاد  به  نمی شود 
در  دیگر،  بار  یک  کروچه یی،  بازسازی 
که  است  چیزی  آن  با  شدید  تضادی 
برداشت  واقعیت  از  پیش  سال  بیست 
اکثریت  او همانند  زمان،  آن  در  بود.  کرده 
لیبرال های حکومتی، در فاشیسم یک نقش 
سوسیالیستِی  ضد  معنای  در  نجات بخش، 

جنبش موسولینی، دیده بود. 

پرهام مارزلو
۴ـ بازی کنید

با کمی گشت وگذار در فضای وب و وب سایت های مرتبط به رمز و رازهای 
موفقیت، متوجه این موضوع می شویم که موثر بودن و بازدهی خوب تنها 
در کنار داشتن تفریح و سرگرمی معنا می دهد. این سرگرمی می تواند شامل 
مواردی همچون فوتبال دستی، شطرنج، یوگا، عبادت و تفکر و حتا یک 

بازی کالسیک رایانه یی شود.
5ـ مطالعه کنید

اختصاص دادن وقتی در روز به مطالعۀ کتاب ها و مجالت گوناگون )مثاًل 
فصلی از رمان مورد عالقه( کمک بسیار زیادی به درک نظریۀ ذهن افراد 
)توانایی یی که طبق آن متوجه می شویم که سایر افراد نقطه نظرات متفاوتی 
با ما دارند( می کند. همچنین هر بار مطالعه، شبکه های مغز را برای چند روز 

منظم و پیکربندی می کند.
تأثیر مطالعه را می توان به تجسم فکری در ورزش ربط داد. به عنوان مثال، 
زمانی که فرد به بازی کردن بسکتبال فکر می کند، رشته های ارتباطی مغز 
خود را با فیزیک بازی بسکتبال مطابقت می دهد. وقتی که در مورد مسایل 
زنده گی و کاری مطالعه می کنیم نیز در حقیقت مغز خود را برای رویارویی 

با مشکالت و حل آن ها در زنده گی آماده می کنیم.
همچنین می توانید برای مطالعه در دفتر کار، از کتاب های الکترونیکی در 

رایانه و یا تبلِت خود استفاده کنید.
6ـ ورزش کنید 

یکی از مهم ترین رموز موفقیت ریچارد برانسون )کارآفرین و سرمایه گذار 
نیز  او  تمرینات ورزشی است و خود  به  پرداختن روزانۀ وی  بریتانیایی( 
این امر را در کالم تصدیق کرده است. تحقیقات دانشگاه استاک هولم نشان 
می دهد با اختصاص دادن بخشی از ساعات کار به فعالیت های ورزشی و 
فیزیکی، نه تنها بهره وری در این ساعت ها پایین نمی آید، بلکه تأثیر مثبتی 
در  کارمندان  توسط  بیشتری  کار  اصل  در  می دهد؛  رخ  نیز  آن  میزان  در 

ساعات کوتاه تری به سرانجام می رسد.
ورزش کردن در روز نه تنها میزان کارایی و بازدهی شما در 24 ساعت را 
افزایش می دهد، بلکه موجب مقاوم شدن بدن تان در مقابل بیماری ها نیز 
می شود. اگر انگیزۀ- دایم ورزش کردن را در خود نمی بینید، می توانید به 

اپلیکیشن های مخصوص در این زمینه روی آورید.
۷ـ گزارشی تشویقی از خود بنویسید

ژورنال  یا  گزارش  یک  نوشتن  برای  روز  در  کوتاهی  وقت  اختصاص 
تشویقی از خود می تواند در باال رفتِن انگیزه و به دست آوردِن احساسی 
مناسب نسبت به خودتان تأثیر به سزایی بگذارد. این کار در نهایت موجب 
به  انتقال دهندۀ عصبی  یک  هورمون  این  می شود.  دوپامین  هورمون  تولید 
برای  بیشتر  انرژی  و  نشاط  احساس  معنای  به  آن  تولید  که  شمار می رود 

فعالیت های مختلف است. 
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بخش دوم و پایانی

جهت  روزانه  حواس پرتِی   ۷
بهره وری افزایش 

بخش سوم

فاشیسم در اندیشۀ
 بندّتو کروچه
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عبدالبشير فکرت بخشی
مقدمه

در این قحط ساِل اندیشه و تحقیق، هر که گامی می گذارد 
و قلمی برمی دارد، رسالِت پیامبرانه و روشن گرانه یی را 
به دوش کشیده است. کم اند آنانی که در عرصۀ فکر و 
اندیشه کاری انجام دهند و همچون نورافکنی، بر ذهن 
و زنده گِی ما روشنایی بخشند. انساِن روزگارِ ما چنان 
پرسش ها خمیده  از  انبوهی  زیِر  در  چنان  و  گم  شده 
را  فضا  نمی بیند.  رهایی  برای  توانی  و  تابی  که  است 
راه  هم  خورشید  که  کرده اند  آشفته  و  غبارآلود  چنان 

خانه ش را گم می کند.

جهان ز جوِش غبار من آن قدر آشفت
که راه خانۀ خود کرد آفتاب غلط

بیدل
و  متعهد  قلم به دستاِن  به  نیازمندی  وضعی،  چنین  در 
حقیقت جو بیش از پیش محسوس است، اما اندک اند 

آنانی که متعهدانه گام برمی دارند 
و چشم داشتی جز از خدا ندارند. 
عمدتًا  روزگار  این  قلم به دستاِن 
و  افتاده اند  قدرت  آستاِن  بر  یا 
یا در پیشگاه ثروت. کمترکسی 
را می توان یافت که فارغ از هر 
نوشتن  به  مادی یی،  دلبسته گِی 
بزند.  دست  روشن گری  و 
روزی  کمینگاه  را  نویسنده گی 
کرده اند و در توجیه زور و زر 
به راه افتاده اند. وقتی فالن رهبر 
خدمِت  به  قلم  کرد،  تأمین شان 
حمایتش  چون  و  می گیرند  او 
وی  از  قلم  داشت،  دریغ  را 
دیگری  جهِت  در  و  برمی تابند 
همان  این ها  می افتند.  به راه 
تعبیر  به  حرفه یی  روشن فکراِن 
ادوارد سعید اند، همان هایی که 
در  و  وصالند  قدرت  منبِع  به 
عوض، آزادی اندیشۀشان را به 

قمار گذاشته اند. 
که  نیست  ثروت  و  قدرت  تنها 
است،  کرده  زندانی  را  قلم ها 
این گونه اند.  نیز  جریان ها 
و  نام  با  گوناگونی  جریان های 
اندام  عرِض  مختلف  عناویِن 
روشن فکر  به  که  کرده اند 
ضرورت ندارند، بلکه به سرباز 
انتخاِب  روِش  آنان  نیازمندند. 
هواخواهان شان  به  را  آزادانه 
ضرورتی  شاید  و  نمی آموزند 
به آن نمی بینند، بلکه انتخاب ها 
تحمیل  و  تعیین  آنان  برای  را 
افرادی   و  اشخاص  می دارند. 
انتخاب هایی  به  دستی  دو  هم 
می شود،  داده  خوردشان  به  که 

انتخاب  چگونه  بیاموزند  این که  به جای  و  چسپیده اند 
به  چه  چیزی  که  می آموزند  معیاری؛  چه  بر  و  کنند 
آنان چه چیزی توصیه  به  انتخاب شان داده می شود و 
ناآگاهانه  رویکرد،  این   نمایند.  انتخاب  که  می شود 
آزادانه  ندارد  حق  سرباز  چنان که  است؛  سربازانه  و 
داشته  اختیار  در  گوناگونی  گزینه های  و  کند  انتخاب 
زورها  و  زر  و  از حرکت ها  بسیاری  شیفته گاِن  باشد، 
نیز این گونه اند. فکرها به اسارت برده شده و مجالی 
برای رهایی نمی بینند، اما سروگردن ها از سقِف آسمان 

بیرون زده و جایی برای گنجیدن ندارند. 
روشن گرانه،  و  آزادنه  نوشتِن  فضایی،  یک چنین  در 
تحمل  باید  که  آسیب هایی  و  دارد  همراه  به  خطراتی 
فرهنگ  و  دین  حوزۀ  در  نوشته  این  که  به ویژه  شود. 
دارند،  دو  این  که  حساسیت هایی  به دلیِل  و  باشد 
دشواری آن چندچندان می شود. نیازِ ما به روشن گراِن 
با  ما  از هر حوزۀ دیگر است.  دینی و فرهنگی، بیش 
عظمِت  نیز  و  روبه روییم  دین  از  نادرستی  فهم های 
فرهنگِی ما آرام آرام کنار گذاشته می شود. شاید کسانی 
که چراغ فرهنگ را به دست دارند، به حاشیه می روند 
به  می کنند،  فرهنگ زدایی  فرهنگ،  نام  به  که  آنانی  و 

جانِب متن می آیند. 
راه  دین،  و  فرهنگ  میانۀ  در  زدن  گام  روی،  هر  به 
دشواری است و مسیری پُرخم وپیچ. خواجه بشیراحمد 
انصاری با نوشتِن »اسالم و هویِت ملی ما«، راه تازه یی 
افِق  سوی  به  روزنی  تاریک،  سقِف  این  از  و  گشوده 

بی کران کشیده است. 
دوزخ است آن خانه کان بی روزن است
اصل دین ای خواجه روزن  کردن است

مولوی
انصاری در این اثر ـ چنان که خود توجه داده است ـ بر 

سه مسالۀ زیر متمرکز است: 
طرِح مسالۀ اسالم و هویِت ملی بر اساس   )۱

عدمِ تعارض )سازگاری(
رابطۀ زبان فارسی و عربی  )2

واکاوی زنده گی برخی از یاران پیامبر اکرم   )3
)ص( 

است.  ابداع گرانه  و  مبتکرانه  دست،  این  از  نوشتنی 
پرسِش بزرگی که انصاری می خواهد بدان پاسخ دهد 
اسالمی  فرهنِگ  و  اسالم  به راستی  »آیا  که  این است 
این  است  ممکن  آیا  بازهم  و  می شود  تازیان  مربوِط 
پرسش ،  این  نگریست؟«.  فاشیستی  دیدی  با  را  دین 
پرسشی جدی است. وقتی پرسشی جدی باشد، طبیعتًا 
و  می شود  گرفته  نیز جدی  آن  به  داده شده  پاسخ های 

اهمیتی باال می یابد. 
هر اثری خوبی هایی دارد و کاستی هایی که اثر خواجه 

نیست.  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  انصاری  بشیراحمد 
سپس  و  می پردازیم  اثر  این  مزایای  به  نخست  ما 

نارسایی های آن را برخواهیم شمرد. 
خوبی های این اثر

آن ها  از  شماری  به  که  است  مزایایی  دارای  اثر  این   
می پردازیم:

توجه به فعل و انفعاالت یا داد و ستدهای   .۱
فرهنگی: بشیراحمد انصاری به تأثیر متقابِل خراسانی ها 
و عرب ها انگشت می نهد و با شواهدی تاریخی نشان 
می دهد که فرهنِگ خراسان نیز بر عرب ها اثر گذاشته 
و چنان نبوده است ـ چنان که برخی ها گمان برده اند ـ 
که ما همواره در مقامِ اثرپذیری قرار داشته ایم. این نوع 
رویکرد بسیار مؤجه است کما این که نمی توان از رابطۀ 
اثرپذیری  یک سویه سخن گفت و بر اثرگذارِی بدوِن 
میان  که  ستدهایی ست  و  داد  از  پُر  تاریخ  فشرد.  پای 
فرهنگ ها ـ  چه غالب و چه مغلوب ـ صورت گرفته 
به جدی بودِن  او  است.  برنداشته  هم  استثنایی  هیچ  و 
مسالۀ بحراِن هویت و ضرورِت بیرون شِد آن نیز اشاره 

دارد و کار او از این منظر اهمیِت وافری می یابد.
و  جمعی  هویِت  بودِن  »سه الیه یی  طرِح   .2
تبییِن آن بر مبنای مکّملیّت«، مزیِت دیگِر این اثر است. 
اسالم  دورۀ  اسالم،  ماقبِل  جمعی  هویّت  از  انصاری 
تقسیم بندِی  مبنای  ظاهراً  و  می گوید  سخن  معاصر  و 
می دهد.  تاریخی شکل  بزرِگ  تحوالِت  و  زمان  را  او 
هویِت  از  الیه یی  هیچ  نباید  که  است  معتقد  انصاری 
برابِر دیگری  را در  فرو گذاریم و یکی  را  جمعی مان 
قرار دهیم. او دیِد مکملیِّت این الیه ها را می پرورد و 
می بیند.  در طول  هم  بلکه  هم،  در عرِض  نه  را  آن ها 

الزمۀ این رویکرد، توجه به پیوسته گِی هویِّت جمعی 
و عدمِ گسسِت تاریخِی آن است. چندالیه یی بودنی که 
انصاری از آن سخن می گوید، علی الظاهر نشان می دهد 
که ما هیچ گاهی با گسسِت تاریخِی هویِت جمعی مان 
مواجه نبوده ایم، بلکه این هویت در الیه های گوناگونی 
خودش را نشان داده و وحدتش را همواره حفظ کرده 

است.
چیزی که برای من بسیار اهمیت دارد، نگاه   .3
پسینی به مسأله است. انصاری از آدرِس آنانی  که دین 
را در برابِر فرهنگ قرار می دهند، و نیز آنانی که فرهنگ 
با  او  به کار می گیرند، سخن نمی زند.  برابِر دین  را در 
در  آن که  بدوِن  و  می نگرد  مسأله  به  استعالیی  نگاهی 
تبییِن  به  محققانه  باشد،  گرفته  قرار  جناح ها  از  یکی 

رابطۀ اسالم و هویت می پردازد.
و  دارد  به سزایی  زبانِی  قوِت  انصاری   .4
نوشته های او در مسایِل اجتماعی، تاریخی و فرهنگی 
و  لفظی  محسنات  از  او  است.  فرد  به  منحصر  بسیار 

به  مفاهیم  انتقال  در  و  می گیرد  کار  به خوبی  معنوی، 
مخاطبش، دسِت باالیی دارد.

دینِی  و  تاریخی  روایاِت  بر  انصاری  کتاب   .5
به شمار می آید.  آن  دیگِر  مزیِت  که  دارد  اتکا  بسیاری 
ما کمتر داشته ایم کسی را که هم به دین مسلط باشد 
و هم گذشتۀ پُربارِ فرهنگی مان را بداند. دین آشنایاِن ما 
از شعر و ادب و فرهنگ بی خبرند و حتا گاهی با آن 
می ستیزند، و فرهنگیاِن ما را بویی از دین و ارزش های 
دینی به مشام نرسیده و با سالِح فرهنگ به مصاِف دین 
برآمده اند. انصاری از آنانی است که هم از دین آگاهی 
دارد و هم از فرهنِگ گذشتۀ ما. او می تواند و توانسته 
است در این میان به خوبی حرکت کند و در این عرصه 

صاحب صالحیت است.

نارسایی های این کتاب
با این همه مزیّتی که برشمردیم، کاستی هایی نیز در این 
اثر به چشم می خورد که اینک بدان  مختصراً می پردازیم:

الف: به  لحاِظ محتوا
نوشتۀ انصاری بیشتر از آن که تحقیقی جامع   .۱
نامنسجم  و  کم ربط  تک مقاالِت  به  باشد،  پیوسته  و 
شباهت دارد. برای هر پژوهنده یی روشن است که برای 
وارد شدن به بحث »اسالم و هویِت ملی ما«، می بایست 
و  اسالم، هویت  اصطالحاِت  مفهومی  تحدیِد  به  ابتدا 
سردرگمی  با  مخاطب  تا  می شد  پرداخته  )ملت(  ملی 
روبه رو نمی بود. پُرواضح است که بررسی رابطۀ اسالم 
و هویِت ملی، زمانی مؤجه است که نویسنده منظورش 
را از اسالم و هویِت ملی روشن کند. نویسنده ظاهراً 
معنای اصطالحاتی چون اسالم و هویِت ملی را مسلم 

این  از  مختلفی  برداشت های  درحالی که  است،  گرفته 
دو  مناسبِت  سنجِش  اصوالً  دارد.  وجود  اصطالح  دو 
مؤجه  معقول  زمانی  ملی،  هویِت  و  اسالم  اصطالِح 
است که این دو اصطالح به روشنی توضیح داده می شد 

و نویسنده منظورش را از آن ها بیان می کرد.
انصاری در بحث از هویت، عنصِر زبان در   .2
هویت را فربهی بسیار بخشیده، درحالی که عناصر دیگِر 
ظاهراً  است.  نگرفته  قرار  چندانی  توجه  موردِ  هویت 
هویت در حِد هویِت زبانی فرو کاسته شده، و به انواِع 

دیگر آن چنان که می بایست، پرداخته نشده است.
که  می آید  نظر  به  چنان  اثر  این  روحیۀ  از   .3
واکنشی و شتاب آلود نوشته شده است. گمان می برم که 
فرهنگ ستیزاِن دین گرا  با دو گروه  انصاری  رویارویی 
نوشتِن  انگیزۀ  و  ضرورت  فرهنگ گرا،  دین ستیزاِن  و 
این اثر باشد. این امر باعث شده تا انصاری شتاب آلود 

بنویسد و از نیش و کنایه  نیز در نوشتار بهره جوید. 
ب: به  لحاِظ روش

آمدیم،  گفته  چنان که  انصاری   .۱
اثر  این  در  منسجمی  بسیار  بحِث 
ملی  هویِّت  و  »اسالم  کتاِب  ندارد. 
باهم  مقالۀ  سه  حقیقت  در  ما« 
تحت  که  انصاری ست  جناب  مرتبِط 
است.  شده  گردآوری  واحد  عنوانی 
زمانِی  ترتیِب  مقاله ها  که  طبیعی ست 
را  و هدِف مشخصی  ندارند  را  الزم 
عدمِ  حساب،  این  با  نمی کنند.  دنبال 
پیوسته گی محتوایی الزم در اثِر مزبور 

را می توان توجیه کرد.
استفاده  اثر  این  در  که  مآخذی   .2
شده است، از وثاقِت الزم برخوردار 
بدوِن  که  وقایعی  بسا  چه  نیست. 
دقیقًا  خواننده  و  می شود  نقل  منبع 
نمی داند که از کجا گرفته شده است. 
نمونه هایی از این دست بسیار است از 
بخاری  »امام  این سطور:  به  آن جمله 
که تنها جّد دومش مسلمان شده بود، 
دین  این  به  را  خدمت  بزرگ ترین 
نمود که کتاِب او از معتبرترین کتب 
اسالمی به حساب می آید. اما ابن حجر 
عسقالنی نسِب بخاری را به »بَردِزبَه« 
آمده  دهقان  معنای  به  فارسی  به  که 

است، می رساند« می توان اشاره کرد.
 پُرروشن است که بحث های تاریخی 
و  کرد  طرح  منبع  بدوِن  نمی توان  را 
تاریِخ بدوِن منبع هیچ ارزشی ندارد؛ 
اما تحلیل از وقایعـ  آن هم در صورتی 
که خودِ واقعه مؤثق باشد ـ می تواند 
از آِن نویسنده باشد و هیچ منبعی نیاز 
هر  پایان  در  انصاری  هرچند  ندارد. 
اما  می کند،  معرفی  را  منابعی  مقاله، 
به درستی  و  نیست  کافی  مقدار  این 
دانسته نمی شود که از کجا اخذ شده 

است.
مآخذی که انصاری در پایاِن مقاله ها معرفی   .3
کتاِب   33 صفحۀ  در  مثاًل  است.  غیرمعیاری  می کند، 
آورده  نوت  عنوان  تحِت  ما«،  ملی  هویِّت  و  »اسالم 

است:
»در نگارش این مقاله از مآخذ ذیل استفاده شده است:

قرآن کریم  )۱
افغانستان بعد از اسالم، عبدالحی حبیبی  )2

محمد  میرغالم  تاریخ،  مسیر  در  افغانستان   )3
غبار«. 

زیرا  نیست.  معیاری  هیچ وجه  به  منبع نویسی  نوع  این 
نوبت چاپ و سایر  تاریخ چاپ، محل چاپ،  در آن 
مشخصاِت اثر به درستی روشن نیست و این مسأله با 
توجه به معیارهای علمی امروز، یک نقص به حساب 
می آید و این نقص تقریبًا در کِل این اثر قابل مالحظه 

است.
گفتنی ست این نقد و نظرها هرگز نمی تواند از ارزش 
ما  ضرورِت  این که  به ویژه  بکاهد،  اثر  این  اهمیِت  و 
کردن  راه  باز  است.  دیگر  زماِن  هر  از  بیش  آن،  به 
که  بزرگی ست  فرهنگ و دین، رهیافِت بس  میانۀ  در 
اثر  این  می آید.  به شمار  حیاتی  ما  هم روزگاراِن  برای 
راهی ست که از هویِت ملی به هویِت اسالمی کشیده 
درهم  بودند،  بسته  را  مسیر  این  که  موانعی  و  شده 
با  همگام  که  آثاری  یک چنین  مطالعۀ  است.  شکسته 
می شوند،  نوشته  ضرورت مندی ها  و  روزگار  حوادِث 
دردهاِی  برای  امروزی  نسخه یی  و  راه گشاست  بسیار 

امروز است. 
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رهیافت در میانۀ دین و فرهنگ
نگاهی به کتاب »اسالم و هویِت ملی ما«
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زنانافغانستانبهعدالت...
 فشارهای فرهنگی و خانوادگی از جمله عواملی شناخته 
شده است که زنان را مجبور می کند، »میانجیگری« را بر 

راه حل های قضایی ترجیح دهند.
معروض  زن   ۱۱0 با  مصاحبه  براساس  گزارش  این 
زنان  میان  از  است.  شده  تهیه  افغانستان  در  خشونت  به 
را  خود  پرونده های  آن ها  درصد  پنج  شونده،  مصاحبه 
مجازات  عوامل خشونت  که  کرده  حل  قضایی  طریق  از 
انتخاب  را  میانجیگرانه  حل های  راه  همه  بقیه  و  شده اند 

کرده اند.
امور  در  ملل  سازمان  کل  دبیر  معاون  شیمونویچ،  ایوان 
شد،  مصاحبه  آنها  با  که  زنانی  است  گفته  بشر  حقوق 
هرچند خواستار رسیدگی به مسایل از طریق میانجیگری 
است  آن  بیانگر  آمده  دست  به  تجربه های  ولی  شدند، 
معیارهای  که  تنظیم شود  باید طوری  هم  میانجیگری  که 

باالتری داشته باشد.
طریق  از  رسیدگی  که  می افزاید  ملل  سازمان  گزارش 
زنان،  علیه  خشونت  پرونده های  به  قضایی  روندهای 
فراهم  زنان  برای  را  محدودی«  »گزینه های  دادگاه ها 

می کنند، چرا که تمرکز آنها بر مجازات عامالن خشونت 
است، در حالی که در راه حل های حقوقی غیرقضایی هیچ 

نوع حکم قانونی در مورد عوامل خشونت وجود ندارد.
زنان  بیشتر  که  است  آن  بیانگر  هم  گزارش  یافته های 
حقوقی  حل های  راه  یافتن  پی  در  خشونت  به  معروض 
مانند طالق، توافق در مورد حضانت یا زندگی در محلی 
علیه  کیفری  مجازات  وضع  برای  تالش  تا  بوده اند  امن 

عامالن خشونت.
یوناما و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته اند 
که وابستگی اقتصادی زنان، ضمانت های ضعیف حقوقی 
در مورد حفظ دارایی ها و سایر حقوق آنها مانع اقدام زنان 

قربانی خشونت علیه عامالن خشونت شده است.
این دو نهاد سازمان ملل افزوده اند که اگر زنی از خشونت 
خانه  می شوند  مجبور  ببرد،  شکایت  دولتی  مقام های  به 
متعلق به همسرش را ترک کند، در حالی که جای دیگری 

هم برای رفتن ندارد.
و  ملل  سازمان  کل  دبیر  ویژه  فرستاده  هیسم،  نیکالس 
رئیس دفتر یوناما گفته است: »همان طوری که تقاضا برای 
افغانستان  در  میانجیگری  طریق  از  عدالت  به  دسترسی 
که  کند  حاصل  اطمینان  باید  حکومت  می یابد،  افزایش 

استفاده از میانجیگری حقوق قربانیان را به طور کامل مورد 
محافظت قرار می دهد.«

قضایای  »میانجیگری  است:  کرده  تاکید  هیسم  آقای 
تا  است  نظارت  و  حمایت  مستلزم  زنان  علیه  خشونت 
اطمینان حاصل شود که این روند مطابق به اصول رضایت، 
مصئونیت، بی طرفی و همه شمول بودن صورت می گیرد.«
وزارت امور زنان افغانستان از 25 نوع خشونت علیه زنان 
گزارش کرده که ۱9 مورد آن در قانون منع خشونت علیه 

زنان جرم تعریف شده است.
در  بشری  حقوق  مهم  مسایل  از  زنان  علیه  خشونت 
فعاالن  و  بشر  حقوق  مدافع  نهادهای  که  است  افغانستان 

حقوق زن در مرکز توجه خود قرار می دهند.
بیشتر گزارش هایی که آنها منتشر می کنند، بیانگر افزایش 
و  آگاهان  از  برخی  ولی  است،  بوده  زنان  علیه  خشونت 
مسئوالن گفته اند که افزایش موارد ثبت شده خشونت به 
معنای افزایش واقعی خشونت نیست، بلکه باال رفتن میزان 
آگاهی اجتماعی و گسترش دامنه فعالیت نهادهای مدافع 
را  زنان  با  خشونت  موارد  بیشتر  ثبت  زمینه  زنان  حقوق 

فراهم می کند.

رؤسای جمهور افغانستان و ایران، بر همکاری منطقه یی در 
مبارزه با تروریسم تأکید کرده و همچنان گفته اند که ارادۀ 

جدی برای گسترش مناسبات دوجانبه دارند. 
رییس جمهور غنی روز گذشته در رأس یک هیأت بلندپایه 
مقامات  از  شماری  و  رییس جمهور  با  و  شد  تهران  وارد 

ایرانی دیدار و گفت وگو کرد. 
سپس، آقای غنی در یک کنفرانس مشترک خبری با حسن 
افغانستان  دولت  گفت:  ایران  جمهوری  رییس   روحانی 
مصمم است تا در چارچوب مناسبات دوجانبه ضمن حل 
برخی مشکالت، از همه فرصت های موجود برای گسترش 
صلح، همکاری، رفاه و ثبات برای مردم ایران و افغانستان 

استفاده کند.
وی در ادامه مسأله مهاجرین را برای دولت افغانستان مسأله 
حیاتی توصیف کرد و گفت: الزم می دانم از کمک و توجه 
شما به برادران افغان خود و همراهی و کمکی که در طول 
مردم  و  افغانستان  مسایل  به  نسبت  همه سال های گذشته 
برای  کلی  طرح  یک  ما  کنم.  تشکر  داشته اید  کشور  این 
پناهجویان افغانستانی داریم و خواهان ثبت ورود و حضور 
تک تک مهاجرین افغان به ایران هستیم تا هم آمار و ارقام 
دقیقی از حضور و وضعیت آنان در ایران داشته باشیم و هم 
بتوانیم با بسترسازی الزم، زمینه بازگشت آنان به افغانستان 

را پیگیری کنیم.
رییس  جمهوری کشور در ادامه امنیت منطقه یی را دغدغه 
مشترک دو کشور ذکر کرد و افزود: متأسفانه افغانستان مورد 
و  ما خواهان همکاری  و  است  بین الملل  تروریسم  توجه 
تروریستی  گروه های  همه  با  مقابله جدی  برای  همفکری 

هستیم.
برای  اساسی  افغانستان طرحی  داشت:  اظهار  غنی  اشرف 
مقابله با تهدیدات منطقه از ناحیه تروریسم دارد و اعتقاد 
جدی دارد که رفع خطر تروریسم از منطقه بدون ایجاد یک 

چارچوب همکاری منطقه یی ممکن نیست.
زمینه های  دیگر  از  را  مخدر  مواد  معضل  ادامه  در  وی 
همکاری ایران و افغانستان برشمرد و تصریح کرد: مقابله 
با تجارت مواد مخدر باید در دو حوزه اقتصادی و امنیتی 
صورت بگیرد که در گام اول نباید از مقابله با قاچاقچیان 

مواد مخدر در حوزه امنیتی غافل شویم.
دو  روابط  گسترش  خواهان  افغانستان  جمهوری  رییس  
کشور در عرصه تجارت، زراعت و مبادله برق شد و گفت:  
افغانستان برای اتصال خطوط راه آهن از ایران به افغانستان 

و از آنجا به تاجیکستان و چین عزم جدی دارد.
اشرف غنی با بیان اینکه ایران و افغانستان مرزهای آرامی 
دارند، خواهان تقویت بیش از پیش همکاریهای دو همسایه 
شد و گفت: افغانستان عالقمند است به مرکز همکاری های 
بین المللی تبدیل شود اما در عین حال هرگز اجازه نخواهد 
از همسایگانش  این کشور علیه هیچ یک  از خاک  تا  داد 

استفاده شود.
حق آبه  موضوع  فصل  و  حل  خواهان  همچنین  وی 

با  منطقه یی  رژیم  یک  چارچوب  در  مرزی  رودخانه های 
رعایت مالحظات زیست محیطی شد.

با دعوت از حسن روحانی برای سفر به کابل  دکتر غنی 
کامل  شفافیت  با  باید  کشور  دو  مقامات  که  کرد  تأکید 
مشکالت و فرصت های دو جانبه را طبقه بندی کرده و بعد 
برای رسیدگی به آنها یک برنامه زمانی تدوین کرده و اراده 
جدی دو طرف برای گسترش روابط را بر ظرفیت ها تطبیق 

دهند.
رییس  افغانستان،  جمهوری  ریاست  خبرنامۀ  براساس 
جمهور با اشاره بر این که افغانستان می خواهد در ساحات 
دهد،  گسترش  ایران  با  را  خویش  همکاری های  مختلف 
گفت که هیاتی از کشور چین بزودی مسأله احداث خط 
آهن از چین به واخان و هرات را مورد بررسی قرار خواهد 

داد.
رییس جمهور غنی با تاکید بر اینکه حکومت وحدت ملی 
پایدار و مستحکم است، گفت که ما برای رسیدن به صلح، 
ثبات و رفاه، اراده قوی داریم و می خواهیم افغانستان را به 

مرکز همکاری ها مبدل سازیم.
خاک  از  که  نمی دهیم  اجازه  ما  که  افزود  جمهور  رییس 

افغانستان بر علیه همسایه های ما استفاده صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، در این حال، حسن روحانی رییس جمهور 
برای گسترش همه  تهران – کابل  اینکه  بر  تاکید  با  ایران 
طرف  دو  کرد:  تصریح  دارند،  جدی  اراده  روابط  جانبه 
با  مقابله  زمینه  در  همکاری  و  همفکری  برای  همچنین 
خطر افراط و تروریسم در کل منطقه و رفع ریشه ای این 

خطرهمگانی مصمم هستند.
عالی رتبه  هیأت های  مشترک  نشست  در  روحانی  حسن 
ایران و افغانستان گفت: ترانزیت و تجارت بین دو کشور، 
کابل   – تهران  روابط  گسترش  برای  اصلی  برنامه های  از 

است.
دو  روابط  آن،  نتایج  و  سفر  این  امیدوارم  گفت:  روحانی 
پیش  از  بیش  عالقه،  مورد  عرصه های  همه  در  را  کشور 

گسترش دهد.
افغانستان در  در  ملی  فعالیت دولت وحدت  تبریک  با  او 
این  اقوام  و  گروه ها  همه  حضور  و  آرامش  تامین  جهت 
کشور،  افزود: بسیار خوشحالیم که در افغانستان شاهد اتحاد 
رفاه  توسعه و  برای  ملی  انسجام  این  و  برادری هستیم  و 
مردم ضروری است. اعتماد متقابل مردم و دولت باالترین 
سرمایه ملی است و نتیجه آن نیز ثبات، امنیت و در نهایت 
نفع  به  و هم  افغانستان  ملت  نفع  به  که هم  است  توسعه 

ملت های منطقه است.
و  شود  تر  امن  افغانستان  چه  هر  اظهارداشت:  روحانی 
بیشتر توسعه یابد، تبادالت اقتصادی و در نتیجه تعامالت 
اجتماعی و فرهنگی ایران و افغانستان نیز بیشتر خواهد شد 

و این به نفع دو کشور است.
رییس جمهوری ایران گفت: مایه افتخار است که به عنوان 
دو دولت بتوانیم وحدت، اتحاد و نزدیکی دو ملت ایران و 

افغانستان را تعمیق و تقویت نماییم و زمینه را برای روابط 
گسترده تر و رفاه بیشتر مردم دو کشور فراهم کنیم.

مهاجران  گسترده  حضور  به  ادامه  در  روحالنی  حسن 
اشاره و خاطر  ایران طی دهه های گذشته  در  افغانستانی 
نشان کرد: مانعی برای حضور قانونمند، فعالیت اقتصادی 
از  ایران  افغانستانی حاضر در  و حتی بهره مندی مهاجران 
به  دولت  دو  اما  ندارد،  آموزشی وجود  و  علمی  امکانات 
دقیق  وضعیت  و  تعداد  شدن  روشن   خواهان  طور جدی 
تمام مهاجران افغان در ایران، ثبت نام در فرایندهای قانونی 

و در نهایت بازگشت آبرومندانه به کشورشان هستند.
نگرانی های  به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  روحانی 
فعالیت های  و  امنیتی  مسایل  درباره  کشور  دو  مشترک 
تروریستی در منطقه، اظهار داشت: امروز منطقه با مشکالت 
زیادی در این زمینه مواجه است و ما عمیقاً از کشته شدن 
افراد بی گناه توسط تروریست ها ناراحت و نگران هستیم. 
لذا هر دو طرف آمادگی خود را برای همفکری و همکاری 
در زمینه مقابله با خطر افراط و تروریسم در کل منطقه و 

رفع ریشه ای این خطرهمگانی اعالم می کنیم.
تولید و تجارت مواد مخدر  به موضوع  ادامه  روحانی در 
برای هر دو ملت اشاره و تصریح کرد:  به عنوان خطری 
باید با همفکری و هماهنگی با یکدیگر مزارع افغانستان را 
با کشت جایگزین به بستری برای گسترش خیر و برکت 
برای مردم این کشور و منطقه تبدیل کنیم و در این زمینه 
افغانستان  به  آماده هرگونه کمک  ایران  جمهوری اسالمی 
زمینه  باید در  البته  الگوی کشت می باشد.  تغییر  زمینه  در 
مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر نیز همکاری های دوجانبه 

را گسترش دهیم.
او در بخش دیگری از سخنان خود به گفتگوهایش با دکتر 
اشاره  بین المللی  و  منطقه یی  دوجانبه،  مسایل  درباره  غنی 
کرد و گفت: دو کشور خواهان برقراری صلح و ثبات در 
کل منطقه هستند و معتقدیم که در کشورهای منطقه و از 
و  را حل  نظامی مشکالت  از طریق  نمی توان  یمن  جمله 
فصل کرد. استفاده از هواپیما و بمباران به نتیجه نخواهد 
گروه های  و  مردم  خود  کشوری  هر  در  باید  بلکه  رسید، 
سیاسی در قالب گفتگوهای ملی مشکالتشان را مرتفع کنند 
برای  را  زمینه  فقط  باید  همسایگان  و  دیگر  دولت های  و 

برقراری این گفتگوها تسهیل کنند.
روحانی با تأکید بر ضرورت پایان حمالت و درگیری ها 
تا همه گروه های  باید کمک  کنیم  اظهار داشت:  در یمن، 
یمنی دور یک میز به مذاکره پرداخته و در دولت آینده این 
کشور، همه سهیم باشند تا امنیت، ثبات و آرامش به این 

کشور باز گردد.
رییس جمهوری ایران با اشاره به مذاکرات دو کشور درباره 
حق آبه رودخانه های مرزی، اظهار داشت: دو کشور باید 
چارچوبی برای این موضوع طراحی کنیم تا حق، عدل و 
انصاف برقرار شده و حقوق دو ملت تأمین و به این ترتیب، 
پایه های دوستی و برادری دو ملت، تحکیم و تقویت شود.
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فریادمللمتحدازفساد...
کرده اند.

این  در  مند  نظام  فساد  است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
سازمان رایج شده چرا که مدیریت این سازمان نه تنها این 
فسادها را تحمل کرده بلکه انجام آن ها را تسهیل کرده و در 

بسیاری موارد در این فسادها دست داشتند.
نجرابی تمامی این اتهامات مطرح شده در این گزارش را 
صورت  سیاسی  انگیزه  با  اتهامات  این  گفت:  و  کرده  رد 

گرفته است.
وی گفت، از زمانی که زمام امور را به دست گرفته بیش از 
50 تن از مقامات وزارت داخله تحت تحقیق قرار گرفتند و 

22 پرونده مورد پیگرد قرار گرفتند.
نسخه یی از این گزارش به هیات ضد فساد افغانستان موسوم 
به کمیته ارزیابی و نظارت مشترک مستقل ارایه شده است.

مقامات در این کمیته تایید کردند که این گزارش را دریافت 
کرده اند.

این  ارایه  چرا  که  نکرده  اعالم  ملل  سازمان  توسعه  برنامه 
گزارش با تاخیر مواجه شده است.

آمادههمکارینظامی...
سفیر روسیه در این نشست که با حضور اعضای کمیته 
دوستی مجلس نماینده گان و برخی نماینده های رسانه های 
افغانستان برگزار شده بود، گفت که رابطه میان مسکو و 
دیالوگ های  و  سیاسی  تماس های  شامل  اکنون  تا  کابل 
همکاری  اقتصادی،  عرصۀ  در  همکاری  بین االپارلمانی، 
در عرصۀ تخنیکی- نظامی و همکاری در عرصۀ مبارزه 
را  خود  روسیه  که  گفت  او  است.  بوده  مخدر  مواد  با 
با ترورزیم، مواد  ملزم به همکاری در زمینه های مبارزه 
تخنیکی در عرصه های مشخص  مخدر و همکاری های 

به افغانستان می داند.
مبارزه  پولیس  مأموران  کشورش  گفت  روسیه  سفیر 
پروژۀ  تحقق  چارچوب  در  را  افغانستان  مخدر  مواد  با 
تربیۀ  هدف  به  برنامه ها،  سایر  و  ناتو  روسیه-  شورای 
مختلف  مرحله های  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  کادرهای 

آموزش داده اند. 
دارد  تصمیم  کشورش  که  گفت  مانتیتسکی  الکساندر 
آن  سندهای  که  کند  امضا  کابل  با  را  موافقت نامه هایی 
موافقتنامه ها،  این  او،  به گفتۀ  دارد.  قرار  بررسی  درحال 
میان  همکاری های  تخنیکی،  و  نظامی  کمک های  شامل 
مجلس  و  روسیه  فدرال  دولتی  دومای  میان  پارلمانی 
حکومت های  بین  موافقت نامه  و  افغانستان  نماینده گان 
فدراسیون روسیه و حکومت افغانستان در زمینۀ حمایت 

از سرمایه گذاری می باشد. 
همکاری  ما  که  گفت  نشست  این  در  روسیه  سفیر 
داده  انجام  افغانستان  به  ناتو  را در چارچوپ  نظامی مان 
توجه  همکاری  این  به  امریکایی ها  متأسفانه  اما  بودیم؛ 

نکردند. 
سفیر روسیه گفت که اختالف نظرهای ما با امریکا نباید 
سفیر  بگذارد.  افغانستان  در  ما  همکاری های  بر  تأثیری 
روسیه گفت که کار ساخت برخی پروژه هایی را که از 
دوران اتحاد شوروی روی دست گرفته شده بود، آغاز 
زمینه های مختلف  در  از همکاری های شان  و  اند  کرده 
که  گفتند  داده  اطمینان  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی، 
این  اما  افغانستان هستیم  به  نظامی  ماخواهان کمک های 
در صورتی ممکن است که به خواست دولت افغانستان و 

به رهبری این دولت، در توافقات دوجانبه باشد.
فرهنگی  همکاری های  که  گفت  همچنان  روسیه  سفیر 
فرهنگ،  و  علم  مرکز  فعال شدن  با  افغانستان  به  روسیه 

روی دست گرفته می شود.
افغانستان ضمن قدردانی  پارلمان  اعضای کمیتۀ دوستی 
از همکاری های گذشته و حال روسیه، نخستین نشست 
کمیتۀ پارلمانی دوستی را در سفارت روسیه به فال نیک 
کشورش  که  کردند  پیشنهاد  روسیه  سفیر  به  و  گرفته 
پروژه هایی را که از دوران شوروی سابق نیمه کاره مانده 
و  آموزشی  نظامی،  زمینه های  در  نیز  و  برساند  اتمام  به 
اقتصادی و فرهنگی با دولت و مردم افغانستان همکاری 

کند.
 نماینده گان گروپ دوستی پارلمان افغانستان گفتند که 
و  نماند  بی طرف  منطقه  امنیتی  مسایل  در  باید  روسیه 
تهدیدهای جدید در افغانستان را جدی پندارد و  برای 

مهار آن با افغانستان همکاری کند.
از  استقبال  ضمن  نشست  این  در  مجلس  نماینده گان   
امنیت  همکاری های  سازمان  در  افغانستان  ناظرشدن 
را  امنیتی  نظامی-  مسایل  روسیه  باید  که  گفتند  جمعی 
در افغانستان جدی بگیرد و به حفظ سرحداتش به هدف 

ممانعت از ورود مواد مخدر به بازار جهانی بپردازد.

بردشمنانرحمنکنیدو...
که  گفت  والیات  برخی  در  نشین ها  ده  و  کوچی ها  میان 
مثل  به  تنش ها  این  تا  کنترل شود  تنش ها  می کنیم  تالش 

سال های قبلی نرسد.
در  فساد  از  نیز  ارتش  ستاد  رییس  معاون  مراد  مرادعلی 
وزارت دفاع یاد کرد و گفت: » فساد و هیاهوی اختالس 
در وزارت دفاع تاثیر منفی خود را باالی تمامی منسوبین 
این وزارت برجا گذاشته و ما منتظر هستیم که کمیسیون 
که  کس  هر  که  کند  پیگیری  طوری  را  مساله  این  ویژه 
منتظر  دفاع  وزارت  و  شود  مجازات  است  جرم  مرتکب 

اجرای آن حکم است«.
آقای مراد در خصوص حادثه بدخشان یادآور شد: »حادثه 
بدخشان را جبران می کنیم و بر قاتالن سربازان سربریده 
شده رحم نخواهیم کرد؛  پالن عملیاتی داریم که گزارش 

آن را بعداً خواهید شنید«.
مراد، از مشکالت ساحه یی و منطقه یی ابراز نگرانی کرد و 
افزود که این مشکالت به حدی است که نیروهای امنیتی 

را به چالش می کشد.
نیروهای  امکانات  معاون رییس ستاد ارتش در خصوص 
ارتش گفت: »بیش از یک هزار واسطه زرهی و موتردار 
را تسلیم گرفته ایم که بزودی در خدمت نیروهای امنیتی 

قرار می گیرد«.
در  ملی  امنیت  اول  معاون  حسام  الدین  حسام  همچنین، 
طالبان  همان  افغانستان  در  داعش  که  گفت  داعش  مورد 
تند  های  حرکت  با  و  کرده  بدل  جامه  که  هستند  سابقه 
مبارزه  آنان  با  امنیتی  نیروهای  اما  کنند  می  عمل  داعشی 

خواهند کرد.
هدایت  به   « گفت:  مسافر   3۱ در خصوص  حسام  آقای 
رییس جمهور کارهای دوام دار صورت می گیرد و تاکید 
برویم؛  پیش  تفاهم  و  مصالحه  طریق  از  که  است  این  بر 
پیشرفت های است و امیدواریم در روزهای نزدیک این 

هموطنان خود را نجات دهیم«.

غنی ضمن تأکید برُگسترش همکاری ها با تهران:

افغانستانرابهمرکزهمکاریهامبدلمیسازیم

ACKU
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ورزش
واردهنـامــــۀ

افغانستان  می  گوید  افغانستان  فوتبال   ملی  تیم  مربی  معاون  لعلی  عسکر  علی 
ظرفیت های فوتبالی زیای در اروپا دارد که  میتوانند در تیم ملی افغانستان تاثیر 

گذار باشند. 
لعلی میگوید هنوز  بازیکنان افغان زیادی در اروپا هستند که می توانند با پذیرفتن 
دعوت تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات مقدماتی جام جهانی به تیم ملی 
کمک کنند. لعلی همچنان گفته است با توجه به این که در داخل فوتبال افغانستان 
استعدادها و ظرفیت های مناسبی وجود دارد با چند بازیکن دیگر برای پیوستن 

به تیم صحبت شده است. 
از  بعد  که  نگاشته است  فیسبوکش  فوتبال در صفحۀ  ملی  تیم  معاون  همچنان 
صحبت ها و تماس های مکرر با بازیکنان طراز اول افغانستانی که در لیگ های 
بازیکنانی چون  از  بعد  تا  باالخره موفق شدیم  بازی می کنند  اروپا  مختلف در 
بازیکنان  اقبالزاده  انوش دستگیر، عصمت شنواری، سباوون قیومی و روح اهلل 
خوب دیگر مانند شبیر یوسفی و نوراهلل امیری هم حاضر به بازی در تیم ملی در 

مسابقات مقدماتی جام جهانی بگردند. 
در صحبت هایی که روز جمعه گذشته با دو بازیکن خوب کشور، میالد سالم و 
یوسف شیردل داشتیم پیوستن این دو بازیکن به تیم ملی کشور هم قطعی شد و 

در قسمت زمانبندی آن برنامه ریزی گردید.
به  دوباره  هفته  همین  چهارشنبه  روز  به  زانو  عملیات  از  بعد  که  سالم  میالد 
تمرینات بدن سازی شروع می کند در آخرین اردوگاه تیم ملی که در آخر ماه 
می جهت آمادگی برگزار می گردد شرکت خواهد کرد و در مسابقه تدارکاتی که 
درمقابل لبنان قبل از بازی با سوریه در نظر گرفته شده است بازی خواهد کرد.

تیم های گالسگو رنجرز، وست هام یونایتد و بلک بورن روَورز سه تیمی هستند 
که با یوسف شیردل در حال مذاکره بخاطر قرارداد با وی هستند. زیادتر امکان 
امضا قرارداد با گالسگو رنجرز می رود که هفته آینده روشن خواهد شد. یوسف 
شیردل آمادگی خود را اعالم داشت تا بعد از امضای قراردادش به تیم ملی کشور 

بپیوندد.
بازیکنان چون مصطفی  با داشتن  تیم  تهاجمی  بازیکن بالک  این 4  پیوستن  با 
آزادزوی، فیصل شایسته، عصمت شنواری و دیگر بازیکنان تغییر کیفی زیادی 
خواهد کرد. با داشتن بازیکنان چون اباسین علی خیل، آرش هاتفی، حسن امین، 
مصطفی حدید، انوش دستگیر و دیگر بازیکنان، بالک دفاعی تیم هم از کیفیت 

خوب برخوردار خواهد بود.
منصور فقیریار بعد از مدت زیاد مصدومیت تمرینات خود را آغاز کرده است 
و قرار است تحت نظر اریک رسپ مربی دروازه بانان تیم ملی کشور تمرینات 
که  است  این  بر  امید  نماید.  پیگیری  را  مقدماتی  مسابقات  برای  آمادگی خود 

منصور فقیریار همزمان با میالد سالم دوباره آماده مسابقات باشد.
برای آمادگی هرچه بیشتر تیم در مقابل سوریه آقای سالون یک ویدیوانالیست 
به نام پرسمیسالو گمولکا را استخدام کرده است تا تمام نقاط ضعف و قوت 
تیم سوریه را در مسابقات اخیر این تیم بررسی کرده و ویدیویی را ترتیب دهد 
تا سالون بتواند با استفاده از آن برای آمادگی هرچه بهتر تیم برنامه ریزی نماید.
چهار  سوریه  مقابل  مقدماتی  مسابقه  اولین  برای  آمادگی  جهت  جدید  برنامه 
بحرین،  های  تیم  با  ترتیب  به  که  است  شده  بین  پیش  را  تدارکاتی  مسابقه 

تاجکستان، لبنان و مالدیو بایستی ترتیب داده شود.

رییس جمهورِ  اشرف غنی  داکتر  محمد  آقای 
جمهوری اسالمی افغانستان، سالم بر شما!

ولسوالی  باشندۀ  محمداکبر  ولد  محمدمنیر  من   
خواجه غار والیت تخار هستم. من وکیل بالتوکیِل 
می باشم  محمداکبر  پدرم  غیرمنقوِل  دارایی های 
در  موجود  ناهنجاری های  بر  بنا  قبل  دهه  دو  که 
نیز در همان  پناهنده شد و حاال  به هالند  کشور، 
دارای  پدرم  زمین های  می کند.  زنده گی  سرزمین 
ملکیت های وی  بوده و هیچ کس در  قبالۀ شرعی 

شریک نمی باشد.
متأسفانه یازده سال قبل، قسمتی از زمین های پدرم 
سالح  زورِ  به  شاه ولی  حاجی  به نام  شخصی  را 
اسناد جعلی در محکمۀ  با ساختن  و  غصب کرد 
با  که  سال هاست  خواجه غار،  ولسوالی  ابتدایی 
فروش زمین های پدرم و با دادن رشوه به شماری 
از  عظیمی  بخش   محاکم،  در  قانون شکن  افراد  از 
ملکیت های پدرم را به تصرف درآورده. من که نه 
تفنگ و قدرت داشتم و نه به فساد و ارتشا باور؛ 
با تحمل مشکالِت  یازده سال گذشته،  در جریاِن 
محکمه  ستره  رهبری  هیأت  حمایت  و  فراوان 
نقض  را  محاکم  غیرعادالنۀ  فیصله های  توانستم 

کنم.
محکمه  ستره  تجارت  دیوان  در  من  دوسیۀ  حاال 
اساس  بر  و  گرفته  قرار  دوباره  بررسی  مورد 
والیت  محاکم  ریاست  که  تازه یی  گزارش های 
تخار به ریاست محترم دیوان جزای ستره محکمه 
فرستاده، قرار است ملکیت های از دست رفتۀ پدرم 
را دوباره به دست بیاورم. اما آن چه که مایۀ تأسف 
و تشویش من است این که: تا کنون سه فیصله خط 
در داخل دوسیۀ نسبتی من و حاجی شاه ولی وجود 
دارد که تاریخ صدور این فیصله خط ها در یک روز 
می باشد، اما نسخه های اصلی این سه اصالح خط از 
دوسیه برداشته شده و کاپی های آن موجود است. 
با اخذ رشوت،  این نشان می دهد که چند قاضی 
جعلکاری کرده و باید مطابق احکام قانون مجازات 
شوند. اگر این قاضیان مجازات نشوند، بازهم افراد 
مظلومی چون من طعمۀ این قانون شکنان خواهند 
قرار  سوال  زیر  قضایی  نهادهای  حیثیِت  و  شد 

خواهد گرفت.
هیأِت  یک  که  دارم  تمنا  محترم  عالی جناب  از 
من  نسبتی  دوسیۀ  بررسی  برای  را  باصالحیت 
در  را  دوسیه  این  تا  بفرمایید  تعیین  مدعی ام  و 
روشنایی به گونۀ درست بازنگری کنند. زیرا تنها 
راهی که می توان حق را به حق دار رساند و چهرۀ 
سیاهِ رشوه خواران و دشمناِن عدالت را افشا کرد، 

همین است.
دروغ  حرف هایم  درصورتی که  هستم  حاضر   
ثابت شوند، در پیشگاه قانون به عنوان یک مجرم 
دوسیه،  این  بررسی  که  دارم  یقین  مجازات شوم. 
دستگاه  در  موجود  بی عدالتی هایی  از  بسیاری 
قضایی افغانستان را برمال خواهد کرد و وعده یی را 
که شما مبنی بر پاک کارِی دستگاه قضایی افغانستان 

از وجود فساد داده بودید، محقق خواهد ساخت.

با احتـرام
محمـد منیـر 

یک شهروند مظلومِ افغانستان
شمارۀ تماس: 0۷00۷۴0095

افغانستانـیگانستارهازدعـوت
مقیماروپابهتیمملی

مسی  لیونل  و  رونالدو  کریستیانو 
با گلزنی در بازی شب گذشته تیم 
های خود رکورد های بی نظیری 

از خود به جای گذاشتند.
مسی  لیونل  و  رونالدو  کریستیانو 
رکوردها  کتاب  مداوم  طور  به 
دو  این  کنند.  می  بازنویسی  را 
ترکیب  در  نیز  شنبه  بازیکن شب 
رونالدو  درخشیدند.  تیم هایشان 
مقابل  گل  یک  رساندن  ثمر  به  با 
تاریخ  بازیکن  اولین  به  ماالگا 

فصل   5 مدت  به  که  تبدیل شد  اسپانیا  فوتبال 
متوالی در تمامی رقابت ها بیش از 50 گل به 

ثمر می رساند.
پنجاهمین گل فصل  این  بود که  نکته جالباین 
رونالدو بود، به این ترتیب فوق ستاره پرتغالی 
به  متوالی،  فصل  پنجمین  برای  مادرید،  رئال 

رکورد حداقل 50 گل زده در یک فصل رسید.
رونادو در این فصل تا به اینجا، در 45 مسابقه، 

به رکورد 50 گل رسیده است.
باشگاه  آرژانتینی  ستاره  فوق  مسی،  لیونل 
بارسلونا نیز توانست در آخرین ثانیه های دیدار 
شب گذشته تیمش برابر والنسیا گل شماره 400 

خود را با پیراهن آبی اناری ها به ثمر برساند.

 4۷۱ در  آرژانتینی  مهاجم  این 
کننده  خیره  آمار  چنین  به  بازی 
ای رسیده است. مسی در سال 
2005 اولین گلش را برای بارسا 
به ثمر رساند و طی ۱0 سال از 
آن زمان، به رقم 400 گل برای 
که  البته  است.  رسیده  بارسا 
رکوردهای  بارسا،  ستاره  فوق 
متفاوتی را نیز به نام خود ثبت 

کرده است.
 46 در  نیز  فصل  این  در  مسی 
بازی، موفق به زدن 46 گل شده 

است.
واکنش این بازیکن پس از رسیدن به این تعداد 
به  اجتماعی خود  در شبکه  بارسلونا  برای  گل 
این شرح بود: گل برای بارسلونا! امیدوارم که 
ترین  مهم  اما  باشد،  راه  در  بیشتری  های  گل 
نکته این بود که توانستیم در مسابقه ای بسیار 

دشوار سه امتیاز بازی را به دست آوریم.

ستارههاکتابرکوردهارابازنویسیمیکنند
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در حالی که باراک اوباما در خارج از امریکا همچون یک شخصیت مشهور تلقی 
می شود اما در داخل کشورش با انتقادهای سنگین و کاهش محبوبیت مواجه 
نیز یک  او  نیز صدق می کند.  است، همین حقیقت در مورد هیالری کلینتون 
چهره مشهور جهانی است که در داخل امریکا یک شخصیت اختالف برانگیز 

به حساب می آید.
خبرگزاری شینهوا در تحلیلی درباره کاندیداتوری هیالری کلینتون برای ریاست 

جمهوری امریکا نوشته است:
رسمی  اعالم  از  پس  روز  چند  کلینتون  که  هنگامی  گذشته  سه شنبه  روز 
کاندیداتوری اش برای انتخابات ریاست جمهوری سال 20۱6، اقدام به برگزاری 
خبرنگاران  از  تعدادی  کرد،  امریکا  آیووای  ایالت  در  انتخاباتی  میتینگ  یک 
خارجی چنان به تعقیب خودروی او پرداختند که گویا به دنبال یک هنرپیشه 

شناخته شده جهانی هستند.
سابق  نخست  بانوی  شامل  افتخاری  پر  کاری  رزومه  کلینتون،  آنکه  رغم  به 
امریکا و وزیر خارجه سابق این کشور دارد و در سطح جهانی شناخته شده 
است اما این مساله برای مردم عادی امریکا مهم نیست. آنچه که بیش از همه 
برای امریکایی ها مهم بوده و هست اقتصاد است و آن ها می خواهند کاندیدایی 
را ببینند که بتواند آن ها را متقاعد کند که مسائل روزمره طبقه عادی و متوسط 

امریکا را درک می کند.
فرانک نیوپورت، سردبیر شرکت نظرسنجی گالوپ می گوید: کلینتون صراحتا 
یکی از مشهورترین افراد در امریکا است اما دیدگاه های امریکایی ها درباره او 

چه مثبت و چه منفی بیش از هر چیز بسیار حزبی خواهد بود.
درصد   48 امریکا  در  کلینتون  محبوبیت  نرخ  گالوپ  برآورد شرکت  براساس 

است و نرخ عدم محبوبیت وی نیز 42 درصد است.
نیوپورت به شینهوا گفت: کلینتون یک چهره به شدت شناخته شده است اما 
برای امریکایی ها یک چهره اختالف برانگیز است؛ بعضی از مردم او را دوست 

دارند و بعضی نیز از او خوششان نمی آید.
کلینتون،  بیل  که  را  کلینتون جذبه ای  تحلیل گران خاطرنشان می کنند: هیالری 
رییس جمهور سابق امریکا و همسر وی داشت، ندارد و برای ارتباط برقرارکردن 
با مردم امریکا به سختی تالش می کند. در حال حاضر کلینتون در تالش برای 
رفع هرگونه تلقی منفی مردم از او به عنوان یک شخصیت سرد و کم کار است 
انتخاباتی خود سفری با خودرو به ایالت آیووا انجام  و در قدم اول تبلیغات 
داد. این شیوه مسافرت وی برخالف شیوه او در تبلیغات انتخاباتی سال 2008 
که  ویدیویی  در  می پرداخت.  سفر  به  اختصاصی  هلی کوپتر  یک  با  که  است 
روز یکشنبه گذشته به منظور اعالم رسمی کاندیداتوری هیالری کلینتون برای 
ریاست جمهوری امریکا منتشر شد، تصاویری از امریکایی های عادی شامل زن 
خانه داری که پس از 5 سال به سرکارش بازمی گردد، دو برادر اسپانیایی  زبانی 
امریکایی در تدارک  که تجارت خود را آغاز می کنند و یک زوج آفریقایی- 

برای تولد نوزادشان، نشان داده شدند.
این ویدیو صراحتا، هدفش رساندن پیام کلینتون به طبقه متوسط امریکا بوده 
است مبنی بر اینکه آن ها در صدر دستور کار او هستند. کلینتون در این ویدیو 
دشوار  دوران  گذاشتن  سر  پشت  برای  سختی  به  امریکایی ها  می دارد:  اظهار 
است.  مرفه  طبقه  نفع  به  اقتصادی  شرایط  هنوز  اما  کرده اند  مبارزه  اقتصادی 
امریکایی های هر روزه به یک قهرمان نیاز دارند و من می خواهم همان قهرمان 

باشم.
در حقیقت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا شخصیت بر سیاست ها برتری 

دارد و این مساله احتماال چالش اصلی کلینتون در رقابت برای رسیدن به کاخ 
سفید خواهد بود.

با  او  کردن  برقرار  ارتباط  کلینتون  اصلی  قوت  نقاط  از  یکی  حاضر  حال  در 
زنان امریکایی است که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. یک 
نظرسنجی اخیر گالوپ نشان می دهد 56 درصد از زنان امریکا کلینتون را تایید 
گالوپ  سوی  از  میالدی  جاری  سال  اوایل  که  دیگری  نظرسنجی  و  می کنند 
عنوان  به  کلینتون جایگاه وی  نقطه قوت  بزرگترین  داد،  نشان  نیز  منتشر شد 
نخستین رییس جمهور زن امریکا در صورت پیروزی در انتخابات خواهد بود. 
با این حال با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 20۱6 دیگر مسائل به 
غیر از جنسیت برای کلینتون مطرح خواهند بود. کاندیداهای جمهوری خواه به 
دنبال آن هستند تا برخی اقدامات اشتباه کاخ سفید در زمینه سیاست خارجی 
را به کلینتون با توجه به اینکه او در دوره  ریاست جمهوری اول اوباما، وزارت 

امور خارجه را به عهده داشت، نسبت دهند.

تعداد  او  که  است  این  دارد  اهمیت  کلینتون  برای  آنچه  می گویند  کارشناسان 
پایگاه  از  فراتر  باید  و  ندهد  قرار  مخاطب  را  جامعه  طبقات  از  محدودی 
نظرسنجی ها  برخی  باشد.  گروه ها  دیگر  آرای  دنبال جلب  به  دموکرات خود 
دریافته اند که بسیاری از امریکایی ها و حتی برخی از حامیان حزب دموکرات 
به کلینتون اعتمادی ندارند. این مساله به ویژه پس از افشای اینکه کلینتون از 
حساب شخصی پست الکترونیکی خود استفاده می کرده تا در دوران تصدی اش 

بر وزارت امور خارجه اقدامات تجاری را دنبال کند تقویت شده است.
مشکل  بزرگترین  گفت:  شینهوا  به  جمهوری خواه  استراتژیست  اوکانل،  فورد 
کلینتون این است که از کمبود اعتماد رنج می برد. مردم او را یک فرد صادق و 

قابل اعتماد نمی دانند. 

چالشکلینتوندرجلبآرایامریکاییها پنتاگون:
چینوروسیهنظامیپیشرفت

فراترازانتظارمابودهاست
که  گذشته  سال   ۱3 در  کرد:  اعالم  امریکا  دفاع  وزیر  معاون 
توانایی های  بوده،  افغانستان  و  عراق  جنگ  درگیر  واشنگتن 
نظامی روسیه و چین بیش از آنچه که تصور می شد، پیشرفت 

داشته است.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رابرت ورک، معاون وزیر دفاع 
امریکا اعالم کرد: در ۱3 سال گذشته توانایی های نظامی روسیه 
و چین سریع تر از آنچه که ما تصور می کردیم، پیشرفت داشته 

است.
معاون وزیر دفاع امریکا خاطرنشان کرد: ما تالش داریم تا در 
نظام بین المللی چین و روسیه را شریک کنیم. وی ادامه داد: ما 
اکنون پرسیده  . سوال اصلی که  نیستیم  با آن ها  خواهان جنگ 
می شود این است که اهداف آن ها چیست و ما چگونه باید از 

ورود به یک بحران جلوگیری کنیم؟
رابرت ورک این اظهارات را در جریان نشست فرماندهان نظامی 

امریکا و اروپا در اشتوتگارت آلمان مطرح کرد.
این مقام پنتاگون با اشاره به بحران در شرق اوکراین گفت که 
به طور خاص در پی آن است که افکار و نظرات طرف اروپایی 
را درباره شرق اروپا و علی الخصوص وضعیت اوکراین بداند.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
برای 30 روز $ 1200برای 14روز $ 600برای 7روز $ 400

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر

مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر

نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

برای 180 روز 40% تخفیفاز 31 الی 80 روز 20% تخفیفاز 1 الی30 روز اندازه
14/4 cm

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm

12/6 cm

16/25 cm

1
2
3
4
5
6
7

ACKU




