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که  است  گفته  زابل  والیت  والیتی  شورای  رییس 
این  والیتی  دفتر  شورای  به  انتحاری  پالن حمله  از 
والیت خبر داشته و بارها مسووالن امنیتی را به شکل 
رسمی با خبر ساخته است اما مسووالن توجه نکردند.
او این مطلب  را بعد از انجام یک حمله انتحاری در 

مقر شورای والیتی زابل با خبرنگاران مطرح کرد.
عطا جان حق بیان رئیس شورای والیتی زابل گفته که 
شمار زخمیان انفجار انتحاری صبح امروز)دیروز( در 
مقر این شورا به بیش از ۷۰ نفر رسیده که هفده نفر 

آنها زن هستند.
خبرنگاران  با  زابل  بیمارستان  در  که  حق بیان  آقای 
صحبت می کرد، گفت که چهار نفر از زخمیان اعضای 
شورای والیتی هستند، آشپز و دو محافظ امنیتی این 

شورا هم زخمی شده اند.
او افزود: »ما چندین مکتوب رسمی در دست داریم، 
نه مکتوب هم به فرماندهی پلیس فرستاده و خبر داده 

قرار  انتحاری  حمله  هدف  والیتی  شورای  که  بودیم 
می گیرد.«

قباًل  والیتی  »شورای  گفت:  والیتی  شورای  رئیس 
هم  اخیراً  بود،  گرفته  قرار  انتحاری  حمله  هدف  هم 
امنیت  به  بدبختانه  اما  داشتیم،  مورد  این  در  گزارش 

شورای والیتی کسی توجه نمی کند.«
عطا جان حق بیان افزود که...            ادامه صفحه 6
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قبول حقیقت از بیاِن حقیقت سخت تر است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

کنفرانس آجندی ملی با بررسی عملکرد چند ماهۀ دولت:

اجازه ندهیم دعوا بر سرقدرت وقت و فرصت مردم افغانستان را بگیرد

وزیر معادن و پطرولیم، گزارش ها مبنی بر این که گویا 
هند، معدن آهن کوتل حاجیگک را رد کرده است تایید 

نمی کند.
داد  قرار  هندوستان  دولت  که  بود  شده  گفته  پیشتر   
ملیارد  ده  از  بیش  ارزش  به  که  را  حاجی گک  معدن 
دالری به نفع افغانستان بوده است، بعد از امضای تفاهم 
نامه استخباراتی میان افغانستان...        ادامه صفحه 6

عبدالحی آخندزاده، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس 
با  استخباراتی  تفاهم نامه  که  است  گفته  نماینده گان 
پاکستان نهایی شده و آوردن تغییرات در این تفاهمنامه 

ناممکن است«.
این اظهارات پس از آن بیان شده است که دو روز قبل 
نماینده گان گفته  ملی در مجلس  امنیت  ییس عمومی  ر 
اداره  و  ملی  امنیت  میان  استخباراتی  تفاهم نامه  که  بود 
آی اس ای نهایی نیست و مراحل دیگری را برای تایید 

باید بپیماید. 
مجلس  گانه  سه  کمیسیون  گزارش گران  دیروز،  اما 
گزارش بررسی تفاهم نامه استخباراتی را به مجلس ارایه 
کار  که  می دهد  نشان  آنان  بررسی های  که  گفتند  کرده 
تفاهم نامه استخباراتی تمام شده و دیگر تغییراتی در آن 

وارد نخواهد شد. 

این در حالی است که پس از واکنش های تند اعضای 
مجلسین شورای ملی و آگاهان امور، رییس جمهور غنی 
نیز اعالم کرده است که تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان 

نهایی نشده و تغییراتی در آن به وجود خواهد آمد.
این  لغو  نماینده گان  خواهان  تر مجلس  پیش  یک روز 
تفاهم نامه با اکثریت آرای نماینده گان مجلس شده بودند 
و خواهان باز خواست کسانی شدند که این تفاهم نامه ار 

از حانب افغانستان امضا کردند.
اما دییروز مجلس نمایندگان، بعد شنیدن گزارش هیات 
بررسی کننده این تفاهم نامه، تصمیم گرفت تا حنیف اتمر 
بیشتر  توضیحات  ارایه  برای  ملی،  امنیت  رییس شورای 
به مجلس فرا بخواند. پیش از این در فراخوان هفته قبل 
مجلس، حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، به مجلس 
حاضر نشده بود؛ اما رییس عمومی امنیت ملی و حسام 

اداره که امضا کننده توافق  این  الدین حسام معاون اول 
این مجلس  به  است،  پاکستان  با طرف  استخباراتی  نامه 
حاضر شدند و گفتندکه این تفاهم نامه امضا شده تلقی 

نمی شود.

وزیر معدن:
تا هنوز معدن آهن به قرارداد 

نرسیده است

رییس شورای والیتی زابل:

پیش از پیش از حمله انتحاری خبر داده بودیم
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گزارش مجلس نماینده گان:

تفاهم نامه استخباراتی نهایی شده و تغییر ناپذیر است
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رهبران  برخی  باور  می رسد خالف  نظر  به 
بالقوه  خطری  را  داعش  که  کشور  سیاسِی 
حاال حضور  بودند،  دانسته  افغانستان  برای 
تبدیل  بالفعل  به خطری  نوظهور  این گروهِ 
شده است. اظهارات اخیر جنرال جان کمبل 
افغانستان،  در  بین المللی  نیروهای  فرمانده 
مناطق  برخی  در  داعش  که  می دهد  نشان 
گونۀ  به  و  بوده  فعال  به شدت  افغانستان 
به  برمی دارد. جنرال کمبل  حساب شده گام 
رسانه ها گفته که داعش هنوز در افغانستان 
عملیات نظامی صورت نداده، ولی به شدت 
جنرال  گفتۀ  به  است.  سربازگیری  حال  در 
کمبل، نفرات ناراضی طالبان که دل خوشی 
از مال عمر رهبِر این گروه ندارند، به سرعت 

در حال بیعت با گروه داعش استند. 
یک  را  داعش  هنوز  کمبل  جنرال  البته 
که  دارد  باور  اما  نمی داند،  بالفعل  تهدید 
این گروه به زودی می تواند از این وضعیت 
نیز  بیرون شود. تحلیل گران مسایل سیاسی 
داعش  حضور  نباید  که  عقیده اند  این  به 
نظر  به  شود.  تلقی  سرسری  افغانستان  در 
که  می دهد  نشان  طالبان  تجربۀ  آگاهان، 
و  جنگ طلب  گروه های  انگاشتِن  سرسری 
ویران گر  پیامدهای  می تواند  تمامیت خواه، 

در پی داشته باشد. 
یازده سپتمبر، گروه طالبان  از ماجرای  پس 
که در اثر ورود نیروهای ایتالِف بین المللِی 
ضد تروریسم محکوم به شکست شده بود، 
دوباره توانست به عنواِن یک تهدید کالن، 
خود را مطرح سازد. آگاهان به این نظر اند 
دچار  بین المللی  نیروهای  زمان،  آن  در  که 
فکر  و  شدند  خود  محاسباِت  در  اشتباه 
ماشین  طالبان،  رژیم  سقوط  با  که  کردند 
است.  افتاده  کار  از  توامان  نیز  آن ها  نظامِی 
گروه  که  شد  مشخص  مدتی  از  پس  ولی 
طالبان با بازسازی بدنۀ جنگی خود، دوباره 
فعالیت های نظامی را از سر گرفته و همچنان 

به پیکار خود ادامه می دهد. 
در مورد گروه داعش نیز این مورد می تواند 
صادق باشد. رهبران سیاسی افغانستان، اولین 
جرقه های حضور داعش در کشور را چندان 
جدی نگرفتند. حامد کرزی رییس جمهوری 
در  داعش  که  می کند  فکر  هنوز  تا  پیشین 
تبدیل  بالفعل  خطری  به  هیچ گاه  افغانستان 
داعش  کرزی  آقای  باور  به  زیرا  نمی شود؛ 
در  آن  حرکِت  و  دارد  بیرونی  ریشه های 

قرار  گروهی  هیچ  حمایِت  مورد  افغانستان 
نخواهد گرفت. 

مایه هایی  خود  در  اگر  تحلیل ها  این گونه 
شک  بدون  باشد،  نداشته  را  بالهت  از 
سطحی نگری  و  غلط فهمی  از  مملو 
در  داعش  نخستیِن  حرکت های  از  است. 
سیر  خط  می توان  امروز،  به  تا  افغانستان 
ترسیم کرد.  به خوبی  را  این گروه  صعودِی 
پیش  ماه  چند  افغانستان  در  داعش  گروه 
در  اگر  و  داشت  حضور  ذهن ها  در  فقط 
مورد  در  مطلبی  فیس بوک  صفحه های 
را  تندی  واکنش های  می رسید،  نشر  به  آن 
برمی انگیخت. اما به تدریج داعش در مراکز 
دانشگاهی و تحصیلِی کشور نفوذ پیدا کرد. 

هرچند  کابل  دانشگاه  دیوارنوشته های 
داشت،  دنبال  به  را  امنیتی  نهادهای  واکنش 
ولی در همین حال حاوی این پیام نیز بود 
در  است.  شده  افغانستان  وارد  داعش  که 
این که رهبراِن داعش هوشیارانه در پی شکار 
افکار عمومی استند، نمی توان تردید ورزید. 
مراکز  خود،  اولیۀ  تالش های  در  گروه  این 
دانشگاهی را نشانه گرفت تا به نوعی خود 
دهد.  نشان  دور  به  نظامی  برنامه های  از  را 
اما پس از چند ماه حاال این گروه عماًل به 
ایجاد مراکز نظامی و آموزشی و سربازگیری 
می پردازد. گروه  مختلف  میان گروه های  از 
عنوان  به  نیز  طالبان  برای  حتا  حاال  داعش 
برخی  اساس  بر  است.  شده  مطرح  رقیب 
که  والیاتی  در  گروه  این  افراد  گزارش ها، 

افراد  برابر  در  کرده اند،  پیدا  نظامی  نفوذ 
خودداری  آن ها  به  پیوستن  از  که  طالبان 

ورزیده اند، به مقابلۀ نظامی دست زده اند. 
گروه داعش گام به گام اما زیرکانه در حال 
افغانستان  در  خود  فعالیت های  گسترش 
است. شاید برای چند ماه دیگر نیز این گروه 
فعالیت های نظامی خود را در افغانستان آغاز 
نکند، اما این موضوع به این معنا نیست که 
نسبت به موجودیِت آن به عنوان یک تهدید 

بالفعل، اغماض و کم توجهی شود. 
افغانستان  وارد  که  منظوری  هر  به  داعش 
شده باشد، می تواند برای کشور خطرآفرین 
که  اند  باور  این  به  برخی ها  شود.  تمام 
دارد  برنامه  افغانستان  از  فراتر  گروه داعش 
اما  می کند.  عبور  کشور  این  از  به زودی  و 
واقعیِت مسأله این است که داعش به همان 
را  خود  نفوذ  حوزۀ  می خواهد  که  میزان 
امکاناِت  و  منابع  به  چشم  دهد،  گسترش 
گزارش ها  برخی  است.  دوخته  افغانستان 
می رسانند که داعش می خواهد از افغانستان 

به عنوان منبع مالی استفاده ببرد. 
کشت مواد مخدر در افغانستان، گروه داعش 
را به شدت به این کشور متمایل کرده است. 
گفته می شود در صورت دست یافتن گروه 
 1۰ تا   5 بین  ساالنه  منبع،  این  به  داعش 
میلیارد دالر عواید به دست خواهد آورد. در 
همین حال، این گروه می خواهد خود را به 
سالح های هسته یی پاکستان نیز برساند. این 
مطرح  دغدغه  یک  عنوان  به  حاال  موضوع 
قول  از  غربی  رسانه های  برخی  و  است 
این گروه خود  رهبراِن داعش نوشته اند که 
پاکستان  هسته یی  بمب های  نزدیکی  در  را 

می بیند. 
برنامه های  چنین  داعش  وقتی  تردید  بدون 
حضور  باشد،  داشته  سر  در  را  درازمدتی 
می پندارد.  ضروری  افغانستان  در  را  خود 
خطِر  زنگ  باید  حاال  از  افغانستان  دولت 
داعش را به صـدا درآورد و جلو گسترش 
افغانستان  نشود،  چنین  اگر  بگیرد.  را  آن 
و  خونین تر  به مراتب  جنگ هایی  شاهد 
مرگبارتر از امروز خواهد بود که مسوولیِت 
فعلِی  رهبران  دوش  به  شک  بدون  نیز  آن 
کشور است؛ رهبرانی که هنوز از اختالفاِت 
فکر  همچنان  و  نیافته اند  نجات  ذات البینی 
می کنند که می توان هر تهدیدی را با شعار و 

رجزخوانی در نطفه خنثا کرد. 
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احمـد عمران

داعش خطری بالقوه یا بالفعل؟  

نامِ  زیر  را  نشستی  ملی  آجندای  کنفرانس  گذشته،  روز 
»افغانستان به کدام مسیر روان است« با اشتراِک شماری از 
نخبه گان و شخصیت های علمی، سیاسی و فرهنگِی کشور 

در کابل برگزار کرد. 
ـ  نشست  این  در  مطرح شده  گفت وگوهای  و  بحث ها 
قبلِی  نشست های  به ساِن  و  آن  انتخابِی  عنوان  اساس  بر 
برگزارشده از این آدرس ـ پیراموِن اوضاِع خطیِر افغانستان و 
نگرانی های فراواِن موجود می چرخید. نخبه گاِن شرکت کننده 
از  را  خویش  خوانِش  و  برداشت  هرکدام  نشست،  این  در 
وضعیِت نزدیک به بحراِن کشور ارایه کردند و دیدگاه های 

کارشناسانۀ یکدیگر را برای گذار از این اوضاع شنیدند. 
تا  یابند  ادامه  نشست ها  این  که  است  این  بر  قرار  هرچند 
همه به یک نتیجه گیرِی واضح برسند، اما نقطۀ وحدِت اکثِر 
نخبه گان شرکت کننده  در این نشست، ناکامی و بی برنامه گِی 
سران حکومِت موجود و عدم تشکیِل دولت وحدت ملی به 
معنای واقعِی آن بود. نخبه گان اشتراک کننده در این نشست، 
می شمردند  مطلوب  را  ملی«  وحدت  »دولت  تشکیل  طرح 
نسخه یی  آن،  بی شمار  کاستی های  با  را  و حکومِت موجود 
برای گریز از بحران انتخاباتی ارزیابی کردند و بر اصالِح آن 
به مفهوم راستیِن دولت وحدت ملی   و نزدیک ساختِن آن 
تأکید ورزیدند. برخی دیگر از نخبه گان نیز از ضرورِت گذارِ 
صحنۀ  به  نظر،  و  بحث  ساحِت  از  ملی  آجندای  کنفرانس 
عمل و وسعت بخشیدن به ساحۀ فعالیت های آن در سرتاسِر 

کشور سخن گفتند.
آجندای  طرح  مبتکِر  عنوان  به  نیز  مسعود  احمدولی  آقای 
عدم  از  به صراحت  ملی،  وحدت  دولت  تشکیل  و  ملی 
تشکیل چنین دولتی سخن گفت و حکومت موجود را فقط 
دولت وحدت  مولفه های  از  واجد شماری  مجریه،  قوۀ  در 
از  را عاری  )مقننه و قضاییه(  دیگر  قوۀ  دانست و دو  ملی 

ویژه گی های دولت وحدت ملی دانست.
رهبرِی  به  ملی  آجندای  کنفرانس  که  یادآوری ست  به  الزم 
آقای مسعود و رای زنِی جمعی از نخبه گان افغانستان، چند 
بر  را  انتخاباتی  پس لرزه های  و  بحران ها  این،  از  پیش  سال 
بود  و  کرده  پیش بینی  افغانستان  جامعۀ  واقعیت های  اساِس 
سیاسِی  رهبران  به  را  ملی«  وحدت  دولت  »تشکیل  طرح 
تاریخِی  ناکامی های  باطِل  دورِ  به  دادن  خاتمه  برای  کشور 
افغانستان و گذار تدریجی به سوی ثبات و پیشرفت، پیشنهاد 
کرده بود. حتا آقای مسعود رساله یی در همین ارتباط تدوین 
آن  بیشتِر  بسط  و  شرح  به  ملی،  آجندای  چتر  زیر  و  کرده 
این  به  افغانستان  سیاسِی  رهبران  متأسفانه  گماشت.  همت 
طرح و سلسله راهکارها و مراحِل نهفته در آن توجه نکردند 
به صورت   ،93 انتخابات  از  پس  بحرانِی  شرایط  در  فقط  و 

بسیار ناقص و سترون به آن تمسک جستند.
با این  همه، طِی یک برآورد کلی، دیده می شود که کنفرانس 
آجندای ملی به شناخِت خوبی از وضعیِت کشور نایل آمده 
و نخبه گان شامل در این آدرس نیز ظرفیِت خویش را برای 
ثابت  افغانستان  برای  راه  نقشه  یا  ملی  برنامۀ  یک  ترسیِم 
ساخته اند. گذشِت زمان و تحقِق پیش بینی های این آدرس، 
نشان  را  ملی  آجندای  کنفرانس  فعالیت های  بودِن  جدی 
می دهد. چنان که حکومت وحدت ملِی کنونی که در مقطِع 
بسیار حساس انتخابات، التهاب ها و بحران ها را فروکش داد 

نیز مرهوِن فعالیت های این آدرِس گفتمانی می باشد. 
از تشکیل دولت وحدت ملِی  از گذشِت 9 ماه  اکنون پس 
کنفرانس  مسایل جدید،  و  چالش ها  شدِن  رونما  و  موجود 
مسوولیت  احساِس  آن  نخبه گانِی  تیم  و  ملی  آجندای 
به  این چنینی،  نشست های  گرفتِن  پی  با  می خواهد  و  کرده 
آسیب شناسِی وضعیت و ارایۀ راهکارهای متناسب با شرایِط 
کنونی بپردازد. مسلمًا از این پس، با توجه به افزایش  ناامنی ها 
در کشور و باال گرفتِن اختالفات میان سران دولِت موجود 
پذیرش  قابِل  بی اعتنایی  سقوط،  آمدِن خطر  میان  به  حتا  و 
نیست و نخبه گان کنفرانِس آجندای ملی با درِک این مطلب، 

می خواهند به مقابله با این وضع بشتابند. 

افغانستان به کدام
 مسیر روان است؟

كشت مواد مخدر در افغانستان، 
گروه داعش را به شدت به این 
كشور متمایل كرده است. گفته 

می شود در صورت دست یافتن گروه 
داعش به این منبع، ساالنه بین 5 
تا 10 میلیارد دالر عواید به دست 
خواهد آورد. در همین حال، این 

گروه می خواهد خود را به سالح های 
هسته یی پاكستان نیز برساند. این 
موضوع حاال به عنوان یک دغدغه 

مطرح است و برخی رسانه های غربی 
از قول رهبراِن داعش نوشته اند 
كه این گروه خود را در نزدیکی 

بمب های هسته یی پاكستان می بیند
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یما
عنوان  زیر  نشستی  در  ملی«  آجندای  »کنفرانس 
عملکردِ   است؟«،  روان  مسیر  کدام  به  »افغانستان 
وحدت  دولت  اجتماعی  و  اقتصادی  امنیتی،  سیاسی، 

ملی را بررسی کرد. 
در این کنفرانس که روز دوشنبه )چهارم جوزا( در کابل 
کنفرانس  رهبری  اعضای  به شمول  بود،  شده  برگزار 
نخبه گان،  شخصیت ها،  از  ده هاتن  ملی،  آجندای 
افغانستان  نماینده  گان  مجلس  اعضای  و  تحلیلگران 

اشتراک کرده بودند. 
آنان در یک گفتمان چندساعته، به بررسی کارکردهای 
و  پرداخته  گذشته  ماه   9 طی  در  ملی  وحدت  دولت 
ناکام  عملکردشان  در  را  ملی  وحدت  دولت  رهبران 

خواندند.
آنان ضمن نگرانی از بحران کنونی یک صدا گفته اند که 
کنونی  آشفته و خطرناک  از وضعیت  برون  برای  باید 

دست به کار شوند و بیش از این سکوت نکنند. 
طرح  طراِح  مسعود  احمدولی  کنفرانس،  آغاز  در 
کشور،  سیاسی  مطرح  فعاالن  از  و  ملی  اجندای 
ضرورت برگزاری چنین نشستی را در وضعیت کنونی 
نگرانی ها  بازتاب  برای  کشور توضیح داد و گفت که 
و تشویش های مردم و نخبه گان سیاسی، این محفل را 

برگزار کرده ایم. +
او با برشمردن چالش ها و مشکالت نگران کنندۀ حاکم 
در کشور گفت که آنان طرح »بومی« آجندای ملی را 
نامزد  دو  اما  کردند؛  ارایه  بحران  از  بیرون رفت  برای 
و  نگرفتند  جدی  را  آن  ریاست جمهوری،  انتخابات 
با فشار جان کری  انجام  کشور به بحران رفت و سر 

»ساختار دولت وحدت ملی« ایجاد شد. 
اما به گفتۀ آقای مسعود، اکنون دولت وحدت ملی را 
اکنون  تا  ملی  وحدت  واقتی  دولت  و  نمی بینند  آنان 

شکل نگرفته است. 
نا  شدت  به  نظام  که  گفت  ملی  آجندای  طرح  طراِح 
متعادل است و رهبران دولت هم مصروف زدوبند بر 
مسایل مختلف از جمله تعیین رییس کمیسیون اصالح 

نظام انتخاباتی و سمت های دیگر دولتی هستند.
احمدولی مسعود با انتقاد از کارگذاران دولت وحدت 
اقتصادی  نابسامان سیاسی،  با تشریح وضعیت  و  ملی 
می شود؛  روزافزون  مشکالت  گفت:  کشور  امنیتی  و 
باز  جبهات جدیدی  دشمن  می یابد؛  ُگسترش  امنی  نا 
سران  اما  می شود؛  بیشتر  تروریستان  قوت  می کند؛ 

دولت مصروف زدوبند هستند.
او گفت که طی 9 ماه گذشته نان از دسترخوان مردم 
افغانستان گم شده است و مردم به شدت مأیوس و نا 

امید گشته اند.  
بد  میراث  که  می دانیم  ما  گفت:  مسعود  ولی  احمد 
حکومت گذشته پا برجاست؛ اما چالش ها و مشکالت 
تازه یی هم ایجاد شده است. رهبران دولت وحدت ملی 

از خود قابلیتی نشان نداده اند. 
قانونی  با برشمردن مشکالت حقوقی و  آقای مسعود 
شرایط  در  که  کرده اند  تأکید  بارها  آنان  افزود:  نظام 
متأسفانه  اما  ندارد؛  بدیلی  ملی  وحدت  دولت  کنونی 
ماهیت دولت وحدت ملی تا اکنون شکل نگرفته است.   
رهبران  اگر  که  داد  هشدار  ملی  اجندای  طرح  طراِح 
باشند که وقت دارند  این فکر  به  دولت وحدت ملی 
و می  توانند در آینده کاری کنند؛ باید بدانند که مردم 

افغانستان، جامعه جهانی و... دیگر وقت ندارند. 
او با اشاره به سخنان اخیر وزیر دفاع هند گفت که در 
هیچ زمینه یی دولت وحدت ملی تا اکنون موفق نبوده 
است؛ شما در خصوص امضای تفاهمنامۀ استخباراتی 
شاهد بودین که از دولت چند صدای متفاوت و متضاد 

برامد. 
به  کامل  بی سرنوشتی  در  که در حال حاضر  او گفت 
سر می بریم و متأسفانه یک »مرجعیت ملی« هم وجود 

ندارد که مردم به آن رجوع کنند. 
آقای احمد ولی مسعود از نخبه  گان سیاسی حاضر در 
و  زمان  حساسیت  به  توجه  با  که  خواست  کنفرانس 
را  خویش  موقف  و  موضع  باید  کنونی  کالن  بحران 
روشن سازند و نگذارند که افغانستان باردیگر وارد یک 

جنگ نیابتی و طاقت فرسای دیگر شود. 
او گفت که باید یک نقشۀ راه ترسیم کرده و چه باید 

کردمان را مشخص سازیم. 
او دولت کنونی را »دولت وحدت ملی« ندانسته گفت 
اعتماد وجود  نه  »نامتجانس«  دولت  این  درون  در  که 
پایان  خواستار  مسعود  آقای  دستی.  هم  نه  و  دارد 

گفت  و  شد  ناهنجاری  و  نابسامانی  این  به  بخشیدن 
که نباید اجازه بدهیم دعوا بر سر قدرت و امتیاز طلبی 

وقت و فرصت مردم افغانستان را بگیرد. 
احمد ولی مسعود گفت که شماری از فراد معدود زیر 
افغانستان  مردم«  »پشت  در  ملی،  وحدت  دولت  نام 
قراردادها و تفاهمنامه های استخباراتی امضا می کنند و 
تصمیم می گیرند و سر انجام نام دولت را هم »وحدت 
ملی« می نامند؛ کدام دولت وحدت ملی؟ دولت وحدت 

ملی همین است؟
او خواستار برگزاری لویه جرگۀ اضطراری شد و گفت 
که یک ونیم سال بعد برای برگزاری لویه جرگه خیلی 
ناوقت است و باید دست به کار شویم و بیش از نباید 

بی تفاوت باشیم. 
اشراق حسینی، پژوهشگر سیاسی در این نشست گفت 
که افغانستان در وضعیت خطرناکی قرار گرفته است. 

که  گفت  کشور  کنونی  شرایط  بحرانی خواندن  با  او 
انجام  درستی  به  را  وظایف شان  نتوانستند  ساختارها 
بدهند و شخصیت ها و نخبه گان مان باید نسخه یی را 

برای بیرون رفت از وضعیت کنونی ارایه کنند. 
از  سپاس گذاری  ضمن  سیاسی  آگاه  رومان  خلیل 

این  موقع  به  برگزارکردن  خاطر  به  مسعود  احمدولی 
شرایط  در  همواره  مسعود  آقای  که  گفت  کنفرانس 
حساس دست به کار شده و نخبه گان و شخصیت های 
سیاسی را برای ارایۀ طرح ها و دیدگاه های شان دورهم 

آورده است. 
تشخیص  مشکل  باید  نخست  که  گفت  رومان  آقای 
شود و سپس به یک دیدگاه و نظریۀ واحد و ارایۀ یک 
اکنون  تا  او،  گفتۀ  به  برآییم.  مشکل  از  یکسان  نسخۀ 

اراده یی برای تشخیص مشکل وجود نداشته است. 
عنایت اهلل شاداب استاد دانشگاه در این نشست گفت 
که مردم افغانستان سال هاست بحران را تحمل کرده اند، 
چه در دورۀ جهاد و چه در دورۀ مقاومت؛ اما برخی 
عملکردهای رهبران از تحمل مردم خارج است. او با 
نقل قول از یک گفتۀ استاد برهان الدین ربانی گفت که 
هنوز هم ما در جنگ پکول و نکتایی قرار داریم و باید 
به تحمل پذیری برسیم و نیروهای خودی را دست کم 

نگیریم.
مردم  اسالمی  وحدت  حزب  عضو  ناطقی  محمد 
وحدت  دولت  که  گفت  نشست  این  در  افغانستان 
دست آورد  یک  کمی هایش،  و  کاستی ها  همۀ  با  ملی 
سیاست  عرصۀ  در  او،  گفتۀ  به  می شود.  محسوب 
خارجی گام هایی برداشته شده؛ اما در عرصۀ مدیریت 
داخلی مشکالتی بوده از جمله در تعیین والی ها و دیگر 
مقامات بلندپایۀ دولتی که امیدواریم رهبران بتوانند در 

خصوص مشکالت کالن باهم کنار بیایند. 
جنرال عتیق اهلل امرخیل از آگاهان نظامی، رهبران دولت 
وحدت ملی را به بی کفایتی و بی برنامه گی متهم کرد 
از نخبه گان سیاسی خواست که در شرایط بحرانی  و 

کنونی خاموش ننشینند. 
به  گذشته  ماه   9 در  ملی  وحدت  دولت  که  گفت  او 
هیچ یک از اولویت هایش که عبارت از صلح و امنیت 
و بازسازی و ... است، رسیده گی نکرده و مطلق ناکام 

بوده است. 
به گفتۀ او، کل دعوای این حکومت بر سر قدرت و 

چوکی است و مافیا بر آن حکومت می کند. 
او گفت که حساب نظام از حکومت جداست؛ ما از 
نظام حمایت می کنیم؛ اما حکومت باید تغییر کند، در 

این کشور قحط الرجال نیست. 
و  بی اعتمادی  اشاره  ضمن  خبرنگار  خنجانی  عبداهلل 
نبود تعهد برای کامیابی دولت گفت که ما قربانی جنگ 
قدرت هستیم و شماری  ها برای تثبیت جایگاه و موقف 
به  را  کشور  مسأله  این  و  هستند  تالش  در  خودشان 

چالش کشیده است. 
در  نماینده گان  عبدالقیوم سجادی عضو مجلس  داکتر 
ملی  وحدت  »دولت  که  گفت  گذشته  روز  کنفرانس 
»شِر ضروری« است و دیگر بدیلی ندارد. به گفتۀ او، 
ملی  وحدت  حکومت  ناکارآمدی  در  اساسی  مشکل 

است. 
کارآمدی  نا  باعث  نکته یی که  سه  بر  سجادی  داکتر 
که  گفت  و  پرداخت  است،  شده  ملی  وحدت  دولت 
فرهنگ  نبود  و  برنامه  فقدان  اعتماد؛  و  تفاهم  نبود 
قانون گرایی و حاکمیت قانون سبب شده که نظام نتواند 

به وظایف اولیۀ خود بپردازد و رهبران سیاست را ملک 
شخصی خود قلمداد کنند. 

گفت  کنونی  بحران  از  رفت  برون  راه حِل  ارایۀ  با  او 
طریق  از  را  ملی  وحدت  دولت  رهبران  باید  که 
بدهیم  قرار  فشار  تحت  نشست هایی  چنین  برگزاری 
تا توافقنامه یی را که پیش از این به امضا رسانیده اند، 

عملی سازند. 
محورهای  باید  که  افزود  همچنان  مجلس  عضو  این 
کالن منافع ملی را شناسایی کرده و براساس آن عمل 

کنیم. 
دکتر زیوری از سخنرانان دیگر این نشست، خواستار 
اساس  بر  اساسی  قانون  تغییر  و  لویه جرگه  برگزاری 
توافقنامۀ سیاسی شد و حکومت وحدت ملی را یک 

دست آورد خواند. 
رهبران  کشور،  سیاسی  تحلیلگران  از  سعیدی  احمد 
»بی برنامه«،  »حرف ناشنو«،  را  ملی  وحدت  حکومت 

»دروغ گو« و »فریبکار« خواند.
او گفت که اگر رهبران حکومت حرف مردم را نشنوند، 

باید طور دیگری با آنان برخورد صورت گیرد. 
کنفرانس  مسووالن  از  مجلس  عضو  هاشمی  شکیبا 
اجندای ملی خواست به والیت  ها نیز چنین نشست هایی 

را برگزار نمایند. 
روستاها صورت  از  کالن  تحوالت  تمام  که  گفت  او 
گرفته و باید در والیت های جنوبی، شمالی، شرقی و 

مرکزی کشور کنفرانس آجندای ملی برگزار شود. 
به  اشاره  با  پیشین  رییس جمهور  برادر  کرزی  محمود 
قدرت غرب در دنیای کنونی گفت که پس از جنگ 
جهانی دوم تمامی کشورهای در حال توسعه به دنبال 
کنارآمدن با غرب برآمدند؛ اما دولت پیشین افغانستان 

توانایی همکاری با غرب را نداشت. 
او گفت که هر کشور به دنبال منافع خودش است و از 
دیگران نباید توقع داشت؛ ما باید از خود بپرسیم که ما 

برای کشورمان چه کرده ایم؟ 
او ضمن هشدار از وضعیت اقتصادی مردم گفت: هر 
و  اقتصادی  ضعف  از  استفاده  با  بخواهد  گروهی که 
با دادن 1۰۰ دالر به جوانان به  بیکاری مردم می تواند 

اهداف خود برسد.
 آقای کرزی خواستار تالش در راستای زدودن بیکاری 
و بهبود اقتصاد مردم شد و از رهبران دولت خواست 

که براساس منافع ملی گام بردارند. 
آقای رحیمی استاد دانشگاه برخالف گفته های اکثریت 
دولت  که  گفت  نشست  در  حاضر  سیاسی  نخبه گان 
نبوده  نتیجه بخش  دنیا  از  جایی  هیچ  در  ملی  وحدت 
برای  اما  ندارد؛  بدیلی  دموکراسی  که  گفت  او  است. 
رحیمی  آقای  دارد.  وجود  بدیل  ملی  وحدت  دولت 
افزود که مشکل ما از نهادینه نساختن دموکراسی است. 
به گفتۀ او، حکومت وحدت ملی در چند ماه گذشته 

نشان داد که فاقد کارایی و توانایی کاری است. 
مردم  کنونی صبر  بحران  که  گفت  دانشگاه  استاد  این 
او  است.  کرده  لبریز  را  جهانی  جامعۀ  و  افغانستان 
کنترل نشود؛ دیگر کسی  اگر وضعیت  داد که  هشدار 

قادر به جمع کردن کشور نخواهد شد.
که  گفت  پژوهشگر  و  نویسنده  محدی  محمد  غالم 
عامل بحران »نفاق داخلی و اختالف با پاکستان است«. 
او خواستار بررسی دالیل نفاق درونی و تنش و جنگ 

با پاکستان شد. 
نصیر احمدفرهمند استاد دانشگاه در این نشست گفت 
که حکومت وحدت ملی به رکود مواجه است؛ چون 
یک طرف نظام پالیسی ساز و طرف دیگر مأمور است. 
او بحران کنونی را عمدی خواند و گفت که حکومت 
امنیت  و  کند  را اصالح  انتخاباتی  نظام  که  است  قادر 
بخش هایی از کشور را تأمین نماید؛ اما اراده به چنین 
نظام  گیرنده  تصمیم  طرف  او،  گفتۀ  به  ندارد.  کاری 
دموکراتیک و مبتنی بر رأی واحد را به سود و منافع 
خود نمی بیند؛ از همین رو، برنامه یی برای اصالحات 

ندارد.  
شاه گل رضایی عضو مجلس گفت که دولت وحدت 
ملی هم در نقش »پوزیسیون« و هم نقش »اپوزیسیون« 

قرار دارد و این به یک چالش تبدیل شده است. 
بانو رضایی گفت که باید یک گروه فشار ایجاد شود و 
در ضمن نخبه گان باید طرح های شان را به حکومت 
اکثریت  به  تبدیل  متأسفانه  مردم  او،  گفتۀ  به  بسپارند. 

خاموش شده اند. 
مشکل  که  گفت  سیاسی  فعال  خیرخواه  خیرالدین 
است؛  بوده  سیاسی  رهبری  از  همواره  افغانستان 
مردم نقش خود را به درستی ایفا کرده اند؛ در همین 
انتخابات هم مردم قربانی دادند؛ اما رهبران از قربانی 

آنها سوء استفاده کردند. 
او با اشاره به بازی های بزرگ جاری در کشور گفت 
که جنگ به طور سریعی به شمال انتقال داده شده است 
و باید واضح ساخته شود که کی ها جنگ را مدیریت 
کرده و به شمال انتقال داده اند و کی ها در پشت گروه 

داعش قرار دارند. 
نظر  اتفاق  که  گفت  سیاسی  تحلیلگر  حکیمی  حبیب 
وجود دارد که عمده ترین مشکل نا امنی است؛ اما ما 
در این زمینه به تیوری توطیه باور داریم و به بسترهای، 
کمتر  بحران  داخلی  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی 
داخلی  عوامل  به  پرداختن  فرصت  باید  پرداخته ایم. 

بحران فراهم شود. 
ضمن  مسعود  ولی  احمد  نشست،  پایان  در 
سازندۀ  دیدگاه های  و  طرح ها  ارایۀ  از  سپاس گذاری 
نخبه گان و شخصیت های سیاسی کشور گفت که چنین 

نشست هایی باید ادامه یابد. 
او افزود که کنفرانس آجندای ملی در گذشته هم در 
شماری از والیت ها برگزار شده بود و پس از این هم، 

این کنفرانس در والیات برگزار خواهد شد. 
دیدگاه های  از  کوتاه  نتیجه گیری  ضمن  مسعود  آقای 
اند  متفق  همه  گفت:  نشست  در  حاضر  تحلیلگران 
و  تغییرات  اما  بماند؛  باقی  جایش  در  باید  نظام  که 

اصالحات الزم باید بیاید. 
او گفت که همه خواستار عملی شدن توافقنامۀ سیاسی 

تشکیل دولت وحدت ملی هستند. 
رییس کنفرانس اجندای ملی گفت که همه تأکید کردند 

که باید نقشۀ راه و یا استراتژی ترتیب شود. 
و  شخصیت ها  دیدگاه های  و  نکته نظرات  کامل  متن 
نخبه گان سیاسی در شماره های بعدی روزنامۀ ماندگار 

به نشر خواهد رسید. 
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به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  و 

باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  با توجه  بلکه  باشد؛  استوار 
در  همه،  برای  دسترس  قابل  و  موجود 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور  منطقه 
به  بلکه  به عنوان یک پیش گویی،  نه  که 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  یک  مثابۀ 

پیش گویی و پیش بینی( مطرح می شود.
قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود  ایجاد 
شد  خواهد  تالش  دیگر  بخش های  به 
تصویر  یک  ولی  شوند؛  ارایه  پاسخ ها 
جامع، تنها در صورتی به دست می آید که 
از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنواِن 

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.

در  ما  منطقۀ  در  در حالی که وضعیت  و  حاال 
حال تغییراِت گسترده است و به نظر می رسد 
از  و  بی ثباتی  عوامل  برداشتن  میان  از  زمینۀ 
این  در  توسعه  ایجاد فرصت های  دیگر،  سوی 
منطقه میسر شده، روابط امریکا و پاکستان یک 

بارِ دیگر در حال گرم شدن است.
فرصت های  از  بتواند  این که  برای  پاکستان 
سود  می شود،  ایجاد  ما  منطقۀ  در  که  تازه ای 
در  بتواند  این که  برای  امریکا  و  ببرد  بیشتری 
ما  منطقۀ  در  اقتصادی اش  و  امنیتی  طرح های 
دسِت باالتر را داشته باشد، یک بار دیگر تالش 
می کنند اعتماد خدشه دارشده میان دو طرف را 

احیا کنند. 
 با توجه به این مسایل، در کوتاه مدت )حداکثر 
تا پنج سال آینده( این روابط دوباره گرمِی خود 
را خواهد یافت؛ ولی این هم روشن است که 
احیای رابطه میان پاکستان و امریکا، به عنوان 
حضور  به  توجه  با  استراتژیک،  شریک  دو 
احتمالی گستردۀ چین در پاکستان، بعید به نظر 

می رسد.
با این حال، تامین رابطۀ متقابل مبتنی بر احترام 
در  وپاکستان،  امریکا  میان  دوجانبه  اعتماد  و 
مقایسه با تیره گی روابط میان دوطرف، جداً به 

سود هر دو کشور خواهد بود.

II:رابطه با بریتانیا
از لحاظ تاریخی، رابطۀ انگلیس و پاکستان به 
که  زمانی  بعدها،  برمی گردد.  استعمار  دوران 
هندوستان تقسیم شد، رابطۀ پاکستان با انگلیس 

گرم تر از رابطۀ هند با انگلیس بود.
انگلیس ها با زیرکی یی که به آن مشهور استند، 
دواندند.  پاکستان ریشه  سیاسِت  پودِ  تار و  در 
به ویژه  و  پاکستان  سیاسی  احزاب  تمامِ  تقریبًا 

انگلیس  با  ویژه یی  رابطۀ  آن،  بزرگ ترین های 
دارند. 

که  تالش هایی  وجود  با  اخیر  سال های  در 
ثابت  برای  آن  حامیان  از  و شماری  افغانستان 
گروه های  از  پاکستان  حمایت  اتهام  ساختن 
تروریستِی مخالف افغانستان انجام دادند و حتا 
مقامات  بلندپایه ترین  از  شماری  که  جایی  تا 
مستقیم  اشاره های  مسأله  این  به  نیز  امریکایی 
و  پاکستانی  “البی”های  داشتند،  غیرمستقیم  و 
انگلیسی در اروپا و امریکا تمام تالش شان را به 
خرج دادند تا این اتهام به اثبات نرسد و در این 

امر، موفقیت های بزرگی نصیب شدند. 
انگلیس در حال حاضر نیز یکی از رهنماهای 
استراتژیِک پاکستان به شمار می رود و به نظر 
در  پاکستان،  در  انگلیس  نقش  این  نمی رسد 

آیندۀ نزدیک دست خوش تحول شود.
دنبال  به  منطقه یی،  تحول  هر  در  انگلیس ها 
تأمین منافع پاکستان در این منطقه خواهند بود 
و پاکستانی ها نیز در چنین مواردی، از تجربه ها، 
بیشترین  انگلیس،  حمایت های  و  مشوره ها 

استفاده را خواهند برد.
انگلیس ها اهمیت حضور میلیون ها پاکستانی در 
سرزمیِن خود را درک می کنند. این شهروندان 
جریان  در  به ویژه  سیاسی  میدان  در  پاکستانی 
انتخابات، رای قابل مالحظه یی را برای احزاب 
کالن انگلیسی به ار مغان می آورند و از سویی 
جامعۀ  مذهبی  افراط زده گی  به  توجه  با  هم 
پاکستان، میزان افراطی گری در میان شهروندان 
انگلیس ها  و  باالست  هم  انگلیس  پاکستانِی 
برای دفع این خطر، با پاکستان و انگلیسی های 

پاکستانی تبار از درِ مدارا پیش می آیند.
دچار  ما  منطقۀ  که  حالی  در  ترتیب،  این  به 
تحوالِت گسترده و مثبت است، به هیچ روی 
را  وضعیت  این  با  تقابل  مشورۀ  انگلیس ها 
تالش  برخالف،  و  داد  نخواهند  پاکستان  به 
خواهند کرد تا زمینه ساز سود بردِن پاکستان از 

این تحوالت باشند.

- رابطه با هندوستان:
اندازه  روابط این دو دشمن تاریخی، به همان 
که روشن و واضح است، پیچیده گی های خاِص 

خود را هم دارد.
در واقع دشمنی دو طرف، تاریخی است و حل 
بعید  میان مدت  و  کوتاه مدت  در  دشمنی،  این 
مسایلی چون مشکل کشمیر،  نظر می رسد.  به 
گروه های  از  پاکستان  حمایت  آب ها،  تقسیم 
از  هند  حمایت  و  هند،  برابر  در  افراطی 
گروه های سیاسی ناراِض عمدتًا پشتون و بلوچ 
پاکستان، کارت های بازِی دو طرف استند؛ ولی 

اصل مسأله، تاریخی است.
 با این حال، موقعیِت این دو کشور در معادالت 
دهۀ  چند  در  بزرگی  تحوالت  شاهد  جهانی، 

اخیر بوده است. 

به نحوی در محور  در جریان جنگ سرد، هند 
شوروی سابق و پاکستان عماًل در محور امریکا 
این وضعیت، نوعی  و متحدینش قرار داشتند. 
تعادل را در رقابت این دو کشور به وجود آورده 

بود.
افغانستان، دو  پس از شکست ارتش سرخ در 
کشور تقریبًا دو مسیر مخالف را دنبال کردند. 
درگیر  افغانستان  قضیۀ  در  همچنان  پاکستان 
تأمین  استراتژی  به  کرد  تالش  و  ماند  باقی 
مقابله  برای  افغانستان  در  استراتژیکش  عمق 
با هند بپردازد؛ درحالی که هندوستان بیشترینه 
توجه اش را به توسعۀ اقتصادی و مبدل شدن به 

یک اقتصاد قوی، مبذول داشت. 
که  است  دهه، روشن شده  دو  از  و پس  حاال 
پاکستان در مسیر غلط گام برداشته و هندوستان 
باال  دیگری،  از  پس  یکی  را  موفقیت  پله های 

می رود.
در حالی که دو دهه قبل توان نظامی و اقتصادِی 
دو کشور نسبتًا در حاِل تعادل بود، حاال قدرت 
پاکستان  از  بیشتر  چندین مرتبه  هند  اقتصادی 
همین  به  نیز  نظامی اش  ظرفیت های  و  است 

میزان، بیشتر شده است. 
دوراندیشانۀ  سیاست های  دیگر،  سوی  از 
هندی ها سبب شده است که روابط این کشور 
قابل  استحکام  و  افزایش  جهان،  سطح  در 
مالحظه یی داشته باشد؛ در حالی که پاکستان به 
عنوان یک شریِک غیرقابل اعتماد شناخته شده 

و به انزوا رفته است.
زرنگِی  با  هندی ها  که  است  روشن  هم  این 
بیشتر موفق شدند پاکستان را در مسالۀ کشمیر 
که  حدی  تا  دارند،  نگه  مشغول  افغانستان  و 
پاکستان  پالیسی های کالن  و  سیاست ها  تمامی 
به همین دو مساله پیوند خورده و هندی ها از 
این فرصت استفاده کرده وارد بازی های کالن 

جهانی شدند.
از سوی دیگر، هند که از سال های بسیار پیش 
تالش داشته تا نقش برادرِ بزرگ را در آسیای 
جنوب شرقی داشته باشد، تنها مانع عمده در این 
راه، پاکستان را می دیده و حاال که پاکستان در 
موقف ضعیف تری قرار گرفته، هندوستان عماًل 
نیپال،  چون  کشورهایی  بر  گسترده یی  نفوذ  از 
سریالنکا  و  بنگله دیش  حتا  و  بوتان  مالدیو، 

برخوردار شده است.
در حال حاضر، دیگر هند به پاکستان به عنوان 
یک رقیب نگاه نمی کند و در واقع، رقیب اصلی 

هند، چین است.
دهۀ  اواسط  از  می رسد  نظر  به  که  پاکستانی ها 
شده  مسأله  این  متوجه  جاری  قرن  نخسِت 
بودند، به تازه گی تالش دارند خود را از این دام 
بیرون کنند. به این ترتیب، پاکستان برای این که 
بتواند حداقل دوباره به جایگاه رقیب هندوستان 
و  اقتصادی  توسعۀ  جز  به  راهی  یابد،  دست 

نظامی و احیای روابطش با جهان، ندارد.

Monique Valcour :نویسنده
مترجم: مینا افروزی

مدیران باتجربه تاکنون در این حد نسبت به موفقیِت شرکت ها حساس نبوده اند؛ نه 
به این علت که کارکنان نمی توانند بدون راهنمایی آن ها به وظیفۀ خود عمل کنند، 
بلکه به خاطر نقش حیاتی و واجبی که مدیران در مدیریت و جذِب استعدادها دارند. 
از  که  چشم داشت هایی  و  مشاغل  مدیریِت  جامِع  سیستم های  برای  جایی  دیگر 
استخدام های طوالنی مدت به عنوان جزو الینفِک قرارداد بین کارمند کارفرما وجود 
نمانده است. در عوض عنصر مدیر کارمند خشِت جدیدی در ساختمان  داشت، 

یادگیری و توسعه در شرکت هاست.
مدیران خوب جوینده گاِن کار را جذب می کنند؛ عمل کرد، تعهد و ابقای کارمندان را 
مدیریت می کنند و همچنین نقش بسیار مهمی در به حداکثر رساندِن حس همکاری 
و کمک کارمندان با شرکت را دارند. اما در مقابل، مدیراِن ضعیف مانعی برای تحقق 
موارد باال هستند؛ در معامالت هزینۀ زیادی برای شرکت به بار می آورند و فرصت ها 
را برای همکاری با کارمندان از دست می دهند و بیشتر از آن چه تصور می کنید، به 

شرکت آسیب می رسانند.
و  یادگیری  فرصت های  نگران  بیشتر  همه  مدیر،  تا  تازه کار  از  کار،  جوینده گان 
پیشرفت هستند تا جنبه های دیگر شغل آیندۀشان. این موضوع، از آن جا که یادگیری 
مداوم، استراتژی کلیدی برای شکل دادن به یک شغل پایدار است، منطقی به نظر 
یادگیری  از  منابع در حدود 9۰ درصد(  بعضی  )به گفتۀ  می رسد. بخش عمده یی 
و پرورش در برنامه های یادگیرِی رسمی رخ نمی دهد، بلکه بیشتر در حین انجام 
گسترده،  اظهارنظرهای  و  وظایف  جدید،  چالش های  طریق  از  می افتد.  اتفاق  کار 
معلمان  مهم ترین  کارمندان،  مستقیم  مدیران  معموالً  بنابراین  آموزش.  و  مکالمات 
آن ها به حساب می آیند. در نتیجه، مهم ترین مالک نامزدان یک شغل، همکاری با 
دیگران، احترام گذاشتن و توانایی یادگیری آن هاست. از دید نامزد، رییس آیندۀ او، 

تنها فرد مهم در شرکت است.
مدیران همچنین تأثیر بزرگی در آیند و روند کارمندان و ابقای آن ها دارند. اولین 
است.  مدیرش  با  او  ضعیِف  رابطۀ  می دهد،  استعفا  کارش  از  کارمندی  که  دلیلی 
هیچ کس نمی خواهد برای رییسی کار کند که هیچ اهمیتی به رشد او نمی دهد، به 
او کمکی نمی کند و مهارت های جدید به او نمی آموزد یا توانایی هایش را تقویت 
که  نیست  چیزی  این  البته  نمی شودـ  قایل  ارزشی  همکاری اش  برای  و  نمی کند 
کارمندی در حین ترک کارش به رییسش می گوید. به هرحال چه کسی می خواهد 
پُل برگشت به کارفرمای قبلی اش را خراب کند؟ آن ها در عوض می گویند به خاطر 
که  می شود  آن  نتیجه  و  می کنند  ترک  را  شغل شان  دیگر  جای  در  بهتری  فرصت 

شرکتی با مدیران ناشایست و عمل کرد آسیب رسان شان در ظلمت می ماند.
صرف نظر از سایر انتظاراتی که شما از مدیران تان دارید، تسهیل روند یادگیری و 
رشد کارمند، باید یک قابلیت مشخص باشد. تیم تحلیل گر معروف شرکت گوگل، 
داده های هزاران کارمند را زیر نظر گرفته و نتایج کارآیی آن ها را بازرسی کردند 
تا دریابند که کدام رفتار، شخصیت موثرترین مدیران را شکل می دهد. در لیستی 
قرار  صدر  در  مربی گری  می شد،  نیز  شغلی  پرورش  و  رشد  به  کمک  شامل  که 
گرفت. تحقیقات موسسۀ گالوپ هم به نتایج مشابهی دست یافته است. آن دسته 
)یا شخص دیگری در  از سرپرست خود  کارمندان  آن  از گروه های کاری که در 
با  است،  قایل  اهمیت  آن ها  برای  که  می کنند  تعریف  فردی  عنوان  به  کار(  محل 
آن ها دربارۀ پیشرفت کاری شان صحبت می کند، به خاطر رشدی که داشتند آن ها را 
تشویق می کند و فرصت هایی برای آن ها فراهم می آورد که یاد بگیرند و پرورش 
یابند؛ نسبت به گروه های کاری که در آن کارمندان این عناصر توسعه یی را کمیاب 
صداقت  و  بهتر  بهره وری  و  باالتر  فروش  کمتر،  استخدام  و  اخراج  می شمارند؛ 

بیشتری با مشتری دارند.

HBR :منبع
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بخش نخست

نقش مدیران خوب
 در جذِب استعدادها
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فهیم دشتی
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رحیم اهلل خراسانی 
تردست بوده گی و سرنمون شده گِی عمر خیام در پهنۀ 
چامه و ادب پارسی دری بر کسی پوشیده نیست. مگر 
پهنۀ  شناخته اند،  کمتر  پهنه  آن  در  را  خیام  که  آن چه 
اخترشناسی است. هیچ کسی را باور بر آن نیست که 
آریانای  و  بزرگ  فرزانۀ گسترۀ خراساِن  و  نابغه  خیام 
اخترشناسی  دانِش  پهنۀ  سرآمدگرایان  از  یکی  کهن، 
است. استعداد ابرشگفت خیام در گسترۀ اخترشناسی 
نپاهشگران  و  اخترشناسان  که چشمان  بدان جاست  تا 
همین  برای  است.  کرده  خیره  را  باخترزمین  بزرِگ 
زبان  به  می شود  پخش  و  چاپ  کتابی  پاریس  در 
رویۀ  در  که  جهان«  بزرگ  »اخترشناسان  به نام  فرانسه 
را  زیر  سهان)جمله(  این  آن،  نخست  برِگ  نخستی 
و  دلنشین  چهارپاره های  چامه سرای  و  اخترشناس  از 

یعنی خیام  پارسی  زبان  ادب  زیبای گسترۀ فرهنگ و 
بزرگ می خوانیم:

»در آرزوی روزی هستم که رصدخانه یی داشته باشم 
و باغی پُرگل، آسمان را سیر کنم با جامی در کف و 

زیباروی در کنار«.
عمر خیام یکی از مهم ترین آموزگاران بشریت است، به 
استواری این که پرسمان های کالن و بنیادینی را دیده و 
پرسش هایی را درافکنده و پاسخ هایی را به آن پرسش ها 
پرسش گری هایش  و  پرسش  با  خیام  است.  داده 
پس  انسان های  در  را  پرسش گری  آهنِگ  می خواسته 
تا  این شکی نیست که  از خودش زنده نگه دارد. در 
زمانی که انسان در هستی بودش دارد، این پرسش های 
آن خیام  با  و هم چنان همراه  زنده اند  بنیادین  و  کالن 

جاویدانه است.

نگارنده در این جا نه در مورد چهارپاره های خیام، بلکه 
در مورد گاه شماری خورشیدی که توسط خیام زنده و 
بازتوانش شده است و به گسترۀ کردوکار)فعالیت(های 

اخترشناسی عمر خیام برمی گردد، می پردازد.
گاه شماری که امروز ما با آن روز، ماه و ساِل خود را 
می دانیم و تعیین می کنیم و ماه های آن به نام فروردین، 
ماندگارترین  از  یکی  است،  و...  خرداد  اردیبهشت، 
نپاهش ها و شاهکارهای عمر خیام در پهنۀ نپاهشگری 
از  را  گاه شماری  این  آن چه  می باشد.  اخترشناسی  و 
دیگر گاه شماری ها جدا می کند و به آن امتیاز می دهد، 
مورد  که  است  آن  فرسختینگی  و  )دقت(  پرسونگی 
اخترشناسی  پهنۀ  بزرِگ  اندیشمندان  از  بسیاری  تأیید 
و گاه شماری است و هنوز که ما در سدۀ بیست ویکم 
زیست می کنیم، سده یی که نوآوری ها و پیشرفت های 

چشم  گاه شماری  و  اخترشناسی  گسترۀ  در  شگرفش 
همه را خیره ساخته، گاه شماری خیام از پرسونگی و 

فرسختومندی باالیی برخوردار است. 
عمر خیام با سرودن چهارپاره های زیبا و دلنشین نه تنها 
پارسی،  زبان  ادب  و  فرهنگ  آسمان  در  ستاره یی شد 
این  کهِن  فرهنِگ  و  به هویت  ویژه یی  بلکه شیفته گی 
سرزمین داشته و آن را ترافرازیده و واالیش بخشیده 
مرز  تا  بلکه  گفت،  چهارپاره ها  این که  نه  خیام  است. 
توان توانست در چامه هایش از واژه های سره و ناب 
زبان پارسی کار بگیرد و همین گونه در این چهارپاره ها 
ـ  جمشید  و  کیخسرو  مانند  آریایی  گذشتۀ  شاهان  از 
به  وابسته  باافتخار  این شخصیت های  این که  فرنود  به 
برای  است.  برده  نام  زیاد  ـ  است  هویتش  و  فرهنگ 
به  را  همین خیام روز نخسِت گاه شماری خورشیدی 
به  جشن  بزرگترین  که  روزی  زد،  پیوند  بهـار  آغاز 
را  روز  این  زرتشت  که  می گردد  برگزار  نوروز  نام 
که روز غلبۀ روشنی بر تاریکی است، چندین بار در 
سروده هایش در گاتاها که کهن ترین بخش اوستاست، 

به کار برده است.
این که چرا خیام نوروز را به آغاز بهار پیوند زد، این هم 
یک پرسش است و جای بحث دارد که می باید آن را 
باز نمود. من دو گونه عامل را در آن ذی دخل می دانم. 
نخست این که گفتم خیام به فرهنگ و هویِت خویش 
ارزش ویژه یی قایل بوده است نه به دلیل این که فرهنگ 
و هویتش است، بل به این دلیل که خیام گونۀ گرانسگی 
دوم  و  است  می دیده  جشن  این  در  را  نازشخیزی  و 
این که این آیین)جشن نوروز( از دیدگاه پدیدارشناسی 
اخالق  و  خرد  از  گونه یی  خود  در  سرشت انگاری  و 
دیگر،  زمان  در  و  دیگر  جای  در  می شود  که  دارد  را 
باز نمود. میری جویس یکی  به آن پرداخت و آن را 
از ایران شناسان سرآمد می گوید: اندیشه گره زدن آیین 
و جشن نوروز با روز نخست گاه شماری خورشیدی 
پیش از خیام، یکی از آرزوهای مهِم خود زرتشت هم 

بوده است.
گاه شماری خورشیدی تا پیش از درآمدن اسالم و پس 
از آن تا زمان خیام، از یک راژمان)سیستم( نابسامان و 
آشفته رنج می برده است و هم چنان غیردقیق بودن و 
درهم ریخته گی گاه شماری مهتابی یا همان گاه شماری 
اسالمی، خواجه نظام الملک وزیر باهوش ملک شاه را 
و  بزند  نپاهشگاه  یک  ساخت  به  دست  که  وامی دارد 
در  را  عمرخیام  فرنشینی  به  اخترشناسان  از  گروهی 
آن  کار  بارآورد  از  یکی  بگمارد که  نپاهش  کار  به  آن 
نپاهگاهشگاه و کارنامۀ بزرگ خیام همین گاه شماری 
این  در  کار  درازای  شوربختانه  اما  است.  خورشیدی 
این  در  مغول  حملۀ  و  بوده  کوتاه  بسیار  نپاهشگاه 
جغرافیا بسیار سیجومند )خطرناک( بوده است. زمانی 
فرمانروایی  و  می تازد  سرزمین ها  این  به  مغول  که 
بیرون  نپاهشگاه  از  را  خیام  برمی اندازد،  را  ملک شاه 
کارِ  مغوالن  می کنند.  ویران  را  نپاهشگاه  و  می رانند 
خیام را پاس نمی دارند و به جای گاه شماری خیام، از 
گاه شماری خودشان به نام گاه شماری دوازده حیوانی و 

یا گاه شماری مغولی کار می گیرند.
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 نپاهشگر بزرگ
خیــام؛
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به روستا بازگشتم

با هیکلی که می شود گفت

ظاهراً شبیه یک انسان است
 

به درخت ها پناه آورده ام

تا دگر، آفتاب جهنمی نباشد معلق

که عادالنه روی همه آتش می پاشد
 

سفر دراز بود

درازتر از آنی که می شد

از خواِب ترسناکی در کودکی گذشت
 

پُر از خسته گی بود

خسته تر از پاهای کودکی

بازگشتمکه از مدرسه فرار می کند

ولی ساده گی ام را الی خاک بادها گم کرده

دل کوچک روستایی ام را

بازگشتمسرِ چهارراه ها وا مانده

مثل ماشینی که بی مسافر از تمام چراغ قرمزها فرار کرده

لطفاً مرا در بلندی های کوه، دستبند بزنید!
ش

وحیـد بکتا

دست عشق از دامن دل دور باد!

می توان آیا به دل دستور داد؟

می توان آیا به دریا حکم کرد

که دلت را یادی از ساحل مباد؟

موج را آیا توان فرمود: ایست!

باد را فرمود: باید ایستاد؟

آن که دستور زبان عشق را

بی گزاره در نهاد ما نهاد

خوب می دانست تیغ تیز را

در کف مستی نمی بایست داد

قیصر امین پور

ق
عش

ن 
زبا
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تا هنوز معدن آهن به...
و پاکستان، لغو کرده است. اما سفیر هند این ادعا را 

رد کرده است.
حاال وزیر معدن گفته است که تاکنون هیچ قراردادی 
که  شرکت هایی  با  معدن  این  کار  آغاز  مورد  این  در 

برنده شده اند صورت نگرفته است. 
داوودشاه صبا، وزیر معادن و پطرولیم دیروز گفت که 
گفت گو ها در مورد عقد قرار داد میان شرکت های 
نوع سندی  هنوز هیچ  تا  و  دارد  برنده هندی جریان 
برای انصراف از گفت وگو در مورد عقد قرارداد میان 
افغانستان و هندوستان به دست رس این وزرات قرار 

داده نشده است.
داوطلب  شرکت  میان شش  از  که  گفت  معدن  وزیر 

معدن حاجی گک ۲ شرکت هندی و کانادایی برنده 
شده اند.

قرارداد  امضای  سر  بر  ها  گفتگو  روال  که  گفت  او   
معدن آهن ادامه دارد و هنوز نهایی نشده است«

وزیر معادن بیان داشت: برای هر شرکت داوطلب سه 
بالک در نظر گرفته شده که اگر گفتگوها نهایی شود، 
بهره  آماده  آینده  سال  سه  تا  معدن  این  است  ممکن 

برداری گردد.
از  نظارت  و  مفاد  بودن  اجرایی  قابل  به  صبا  آقای 
قراردادها تاکید کرده و تصریح نمود: قراردادها از نظر 
مردم افغانستان پنهان نمی ماند و هر قرارداد از جانب 
این وزارت با وضاحت و شفافیت کامل صورت می 
گیرد؛ زیرا این حق ملت افغانستان است که استخراج 
کارایی  مردم  زندگی  روند  انکشاف  برای  معدن  هر 

داشته باشد.
به  کشور  در  معادن  استخراج  روند  شفافیت  از  وی 
که  کس  هر   « گفت:  و  داده  اطمینان  افغانستان  ملت 
همه  که  می کنیم  کوشش  کند؛  می  عقد  قرارداد  ما  با 
تکالیف طرفین واضح و روشن باشد تا ما از وضعیت 

ابهام بیرون آییم«.
از  بعضی  اوقات  اکثر  که  گفت  صبا  آقای  همچنین 
قراردادها بعد از بحث و مالحظه و بعضی معضالت 

فسخ می گردد که این یک روند طبیعی است.
گفتنی است که پیش از این، سفیر هند در کابل، توقف 
پروژه استخراج معدن آهن حاجیگگ را رد کرده است.
برنده  میالدی   ۲۰11 سال  در  هندی،  شرکت  این 
مناقصه استخراج معدن آهن حاجیگک والیت بامیان 

شده است.

علی پارسا
یک  اتفاِق  به  پیش  سال  چهار  که  هندی  کنسرسیومِ 
پروژۀ  بزرگ ترین  داوطلبی  برندۀ  کانادایی،  شرکت 
استخراج و تولید آهن و فوالد کشور شده بود، حاال 

ظاهراً انصراف داده و میدان را خالی کرده است. 
انصراِف این شرکت هندی پس از چهار سال انتظار، 
که حتا  ماست  اقتصادِ  دنیای  در  بدترین خبِر ممکن 
می تواند به اندازۀ رویدادهای ناگوار امنیتی، جاِن هر 
این  انصراف  آورد.  درد  به  را  سرزمین  این  شهرونِد 
و  فقر  حساِس  شرایط  این  در  شک  بدون  شرکت، 
بی کاری در کشور، از منظر اقتصادی هزینه های پیدا 
که  داشت  خواهد  کشورمان  برای  بسیاری  پنهاِن  و 
دالری و  ملیون  دسِت کم سبب می شود عواید 3۰۰ 
زمینۀ شغلی برای هزاران هموطن مان عجالتاً تا اطالع 
ثانوی به تعویق بیـفتد. آن چه اما بیشتر از دانستن این 
به  را  افغانستانی یی  هر  دِل  اقتصادی«  »واقعیت های 
درد می آورد، واقعیت های سیاسِی پشِت این تصمیم 
عمل کردهای  از  ناشی  که  هندی ست  کنسرسیومِ 

منطقه یی حکومِت وحدت ملی است. 
این  از  انصراف  اصلِی  علت  هندی،  کنسرسیوم  این 
در  »ناامنی«  در  را  دالری  میلیارد   11 تقریباً  پروژۀ 
افغانستان اعالن کرده  و گفته  است که حاضر نیستند 
در شرایطی که نسبت به وضعیت افغانستان شک و 
تردید وجود دارد، سرمایه گذاری کنند. با وجود این 
ناگفته پیداست که منظور این کنسرسیوم هندی، بیشتر 
امنیت  یعنی  آن  خاِص  مفهوم  به  امنیت  به  معطوف 
منافع جانِب هندی در اوضاع جدیِد افغانستان است؛ 
چه این که واضح است که در چهار سال پیش و در 
روی  سرمایه گذاری  داوطلِب  شرکت  این  که  روزی 
این معدن شده بود هم به گونۀ دقیق از اوضاع امنیتی 
این عذر  نمی توان  ترتیب  این  به  بوده و  آگاه  کشور 
جانِب هندی را به صورت عموم به ناامنی های حاِل 
این کنسرسیوم  بلکه آن چه  حاضر کشور نسبت داد. 
اوضاع  به  نسبت  تردید  و  شک  است،  شده  مدعی 
سیاسی ـ امنیتی جدید پس از نزدیک شدِن بیش از 

حد روابِط کابل و اسالم آباد است.

از  هندی  شرکت  منظور  و  مقصد  دیگر،  بیان  به 
»ناامنی« نه به معنای انصراف از بابت وخیم تر شدِن 
اوضاع امنیت ملی در افغانستان، بلکه به معنای شکل 
گرفتِن پویش های جدید امنیتی در افغانستان بر علیه 
منافع سرمایه گذاران هندی در این کشور است که از 
امضای  به  می توان  آن،  نمونه های  عمده ترین  جمله 
کرد.  اشاره  آی اس آی  با  کابل  استخباراتی  تفاهم نامۀ 
به این ترتیب، دیده می شود که علت اصلِی انصراف 
کنسرسیومِ هندی از این پروژۀ حیاتی برای افغانستان، 
ناشی از مسایل سیاسِت منطقه یی افغانستان و مشخصاً، 
برهم خوردِن توازن سیاست خارجِی افغانستان به نفع 

پاکستان و به ضررِ هند است.
اگر منصفانه قضاوت کنیم، در شرایطی که میان ادارۀ 
امنیت ملی افغانستان و سازمان استخبارات پاکستان که 
دشمن دیرینۀ هند است، تفاهم نامۀ استخباراتی به امضا 
رسیده و در متِن آن تفاهم نامه به صورت مشخص از 
مقابله با دشمن پاکستان یاد شده است، این کنسرسیومِ 
هندی حق دارد که از امنیِت خود در افغانستان نگران 
باشد. در سرزمینی که سازمان استخباراتی پاکستان به 
بهانۀ تفاهم نامۀ استخباراتی قدرِت حضور و مانور پیدا 
می کند، نه تنها برای کنسرسیوم هندی، که حتا برای 
شهروندان این کشور هم نفس کشیدن آسان نخواهد 

بود. 
این در حالی است که جدا از این تفاهم نامه، کارنامۀ 
به گونۀ روشن نشان می دهد  حکومت وحدت ملی 
برای خریدن صلح  این حکومت حاضرند  که سراِن 
از پاکستان، هر چک سفیدی را امضا کنند. سیاست 
به  که  ملی  وحدت  حکومت  هشت ماهۀ  خارجِی 
رییس جمهور  شخص  زعامت  تحت  مستقیم  گونۀ 
غنی بوده است، در مقاطِع خاص به خوبی نشان داده 
که حکومت جدید علی رغم همۀ کارشکنی هایی که 
از جانب پاکستان روا داشته شده، به گونۀ مفرط به 
سمِت این کشور گرایش داشته و این امر حتا بر روابط 
میان افغانستان و هند هم اثر گذاشته است. به تعلیق 
درآوردن درخواست تسلیحات سنگین از هند، شاید 
امتیاز به جانب  اولین قدم در این راستا بود که یک 

پاکستانی به بهای به سردی کشاندِن روابط افغانستان 
و هند شمرده می شود.

و  پاکستان  به  غنی  رییس جمهور  مکررِ  سفرهای 
دیدارهای متعددِ او با مقاماِت این کشور در کابل که 
انجامید،  با آی اس آی  استخباراتی  تفاهم نامۀ  به  نهایتاً 
همه  هند شد،  به  که  اخیری  کم مهری های  مقابل  در 
افغانستان  خارجِی  سیاست  توازن  خوردِن  برهم  از 
دارند.  حکایت  آسیا  جنوب  قدرِت  دو  این  قبال  در 
برایند مستقیِم این روند در سیاست خارجی حکومت 
جدید، کم میلی دهلی  نو به عنوان یکی از بزرگ ترین 
حامیاِن نظام پساطالبانی، به سرمایه گذاری و کمک در 

این کشور است.
بر سر  از سرمایه گذاری  هندی  کنسرسیومِ  انصراف   
همین  مستقیم  پیامدهای  از  یکی  حاجیگک،  معدن 
در  ملی  وحدت  حکومت  اخیِر  یک جانبه گرایی های 
این در حالی است که  عرصۀ سیاست خارجی ست. 
در وضعیت اسف بارِ کنونی که کشور در عرصه های 
سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی سیر قهقرایی را 
پروژۀ معدن حاجیگک و  تطبیق  طی می کند، شروع 
و  اقتصادی  عرصۀ  در  می تواند  آن  امثال  پروژه های 
بدون  بیافریند.  مردم  دِل  در  امیدی  بارقۀ  اجتماعی، 
شک همۀ مردم سخنان انتخاباتی رییس جمهور غنی 
و  می آورد  تغییر  مردم  دسترخان  در  می گفت  که  را 
از زندان طبیعی و  این که مناطق مرکزی کشور را  یا 
جغرافیایی بیرون می کند، به یاد دارند. شکی نیست که 
استخراج معدن حاجیگک می توانست تا اندازه یی در 
راستای تحقق بخشیدن به آن شعارها ُممد واقع شود. 
معدن  در  تن  الی 35 هزار  کار گماشته شدِن 3۰  به 
به عواید  دالر  میلیون  اضافه شدن 3۰۰  حاجیگک و 
ساالنۀ دولت، بدون شک می تواند شروِع خوبی برای 
تحقق بخشیدن به رویای آبادانی و توسعۀ کشور باشد. 
اما دیده می شود که این رشته ها همه پنبه شده اند و از 
بازی های پشت پردۀ سیاسی حکومت، نه تنها نانی به 
دسترخاِن ملت نیامده که جان های بسیاری هم به فنا 

رفته است. 
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پیش از پیش از حمله انتحاری...
برای  که  است  وخیم  زخمیان  از  شماری  سالمت  وضع 
درمان بیشتر به بیمارستانهای شهر قندهار فرستاده شده اند.
منابع امنیتی والیت زابل گفتند که فرد بمب گذار کامیونی را 
به ساختمان شورای والیتی کوبید که حدود هزار کیلوگرم 

مواد منفجره در آن جاسازی شده بود.
شاهدان عینی گفته اند که انفجار به حدی نیرومند بود که به 
شماری از ساختمان های نزدیک به ساختمان شورای والیتی 

نیز آسیب رسانده است.

سایِۀ سیاست بر سِر حاجیگک
نامۀ سرگشاده 

به وزارت محترم
 تحصیالت عالی ج.ا.ا!

مطالب ذیل را با درِک مسوولیت و احساس گرمِ شعله افزای 
طبیعی که در برابر انکشاف علم و آگاهی دهی نسل جوان و 
مردم در گذشته ها و اکنون داشته ام و دارم، با کمال صداقت 

ابراز می دارم:
دانشگاه  در  قباًل  که  کریدت  سیستم  این که  نخست  در 
پولی تخنیک کابل طرح شده بود، عماًل تطبیق شده نتوانست. 
علت اساسی آن، نبود البراتوارهایی با دستگاه های آموزشی 
الکترونیکی  و  تخنیکی  مجهز  کتابخانه های  تحقیقی،  و 

)انترنت( قلم داد گردید.
اخیراً طرح پروگرام دوکتورا از جانب یک تعداد استادنماها 
که چه اهدافی را در قبال دارند، پیشنهاد گردیده که برعالوۀ 
و  معاصر  تکنالوژی  با  آشنایی  عدم  و  سن  کبر  عوامل 
شدِن  عملی  و  تحقق  علمی،  تحقیقات  معاصر،  میتودهای 
این پروگرام ها در شرایط کنونی میهن ما و ضمنًا در فضای 
ترور،  در  آغشته  سرزمیِن  این  خونبار  و  دردآور  نامالیم 
ذهن خراش،  مصیبت  های  و  درد  غربت،  و  فقر  کشتارها، 
ساخته  نامساعد  را  ما  جامعۀ  فضای  که  اجباری  فرارهای 

است، امکان پذیر نیست.
مستلزم  علوم،  عالی  دوکتورای  پروگرام  تطبیق  به ویژه 
وسایل  و  البراتواری  دستگاه های  با  مجهز  البراتوارهای 
عملی  کارهای  نورمال  شرایط  و  تخنیکی  پیشرفتۀ 
به خصوص در رشته های سروی معادن در اراضی و ساحات 
آثار معدن خیز می باشد که تطبیق و  بازتاب دهندۀ عالیم و 

تحصیل آن ها در فضای ناگوار کنونی امکان ناپذیر است.
لحاظ  از  بایست  دوکتورا  تیزس  نتایج  دیگر،  جانب  از 
موثریت  و  الکترونیکی  و  تخنیکی  مساعد  زمینه های 
با  دولتی  مسلکی  باصالحیت  کمیسیون  توسط  اقتصادی 
با شفافیِت  تأیید  تجربه و دارای تحصیالت عالی دوکتورا 

همه جانبه تصدیق گردد.
ظرفیت  دارای  و  با صالحیت  عالی  کمیسیون  این  تشکیل 
علمی موجوده که با علم و تکنالوژی معاصر جهان آشنایی 
داشته باشد، قطعًا یک امر دشوار است؛ به دلیل این که قباًل 
و  تمام عیار  شورش های  و  جنگ ها  شد،  اشاره  آن  به  نیز 
علمی،  بنیادهای  همۀ  سرزمین  این  سی سالۀ  مصیبت گستر 
که  را  آموزشی  و  علمی  تحقیقی،  دستگاه های  پژوهشی، 
مقدار کمی از کشورهای پیش آهنگ جهان در داخل کشور 
نابود  و  برده  بین  از  متأسفانه  بود،  فراهم گردیده  کسب و 

ساخت.
بنابراین، ما بایست در گام نخست سیستم و نصاب درسی 
لیسانس  سویه های  به  را  موجوده  تحصیلی  موسسات 
عیار  جهان   موجوده  نصاب های  و  معیارها  با  ماستری  و 
سازیم، بعداً می توانیم گام های استواری را در جهت ارتقای 
تخصص به درجه های عالی و سطوح گران مایه تر ماستری 
و دوکتورا با در نظرداشت مطالبی که در فوق تذکر یافت، 

موفقانه به طور طبیعی برداریم.

با احترام
پوهاند عبدالسـالم ظفری

ACKU



سا  ل    هفتم        y شما  رة   y 1544    سه        شنبه             5جو     زا      /   خرد      ا     د         y 1394    7 شعبان المعظم      y 1436   26  می        72015 www.mandegardaily.com

ورزش
رییس کنونی فیفا:

من مانند بز کوهی هستم

پالتینی: 

ادامه ریاست بالتر فیفا را بی اعتبار می کند

به  را  خود  کلمبیایی  مهاجم  قرضی  قرارداد  کرد  تأیید  منچستریونایتد  باشگاه 
قرارداد دایمی تبدیل نخواهد کرد.

رادامل فالکائو که تابستان سال گذشته با رقمی هنگفت به طور قرضی از موناکو 
به  برای  بیشتر شبیه صحنه ای  او  برای  تئاتر رؤیاها  پیوست،  به منچستریونایتد 
نمایش درآمدن روزهایی کابوس وار در دوران بازیگری اش شد. عملکرد ضعیف 
ادامه  برای  باشگاه را  این  برای منچستریونایتد، سران  وی در فصل ۲۰14-15 
پایان  قصد  و  است  نکرده  متقاعد  مادرید  اتلتیکو  پیشین  مهاجم  با   همکاری 

همکاری با وی را دارند.
فالکائو که بازی شنبه شب شیاطین سرخ برابر هال سیتی در هفته پایانی لیگ برتر 
را به خاطر مصدومیت از دست داد، در صورت دائمی شدن قراردادش 5۰ میلیون 

یورو با دستمزد هفتگی 3۰۰ هزار یورو برای منچستریونایتد آب می خورد.
به  اشاره  با  باشگاه منچستریونایتد  با سایت رسمی  لوئیز فن  خال در گفت و گو 
جدایی مهاجم کلمبیایی اش گفت: فالکائو یک حرفه ای سطح باال و انسان خوبی 
است. از جانب خودم و تمامی اعضای باشگاه برای او در آینده بهترین آرزوها 

را دارم.
رادامل فالکائو ۲9 ساله در ۲9 بازی از رقابت های مختلف فصل جاری برای 
شیاطین سرخ به میدان رفت و تنها موفق به ثمر رساندن چهار گل شد. آخرین 
گل فالکائو برای منچستری ها به تاریخ 31 ژانویه ۲۰15 )11 بهمن 93( مقابل 

لسترسیتی بازمی گشت.

کاپیتان بارسلونا در پایان فصل جاری لیگا از این تیم خداحافظی کرد تا به فوتبالش در 
دنیای غیرحرفه ای و لیگ قطر ادامه دهد. سوال این است که چرا بازیکنی در اندازه های 

او این کار را انجام داده است.
به گزارش ایسنا، شعار »ما فراتر از یک باشگاه هستیم« در ورزشگاه نوکمپ پیچیده بود. 
مدت زیادی است که کاتاالن ها خودشان را بیش از یک باشگاه صرف می دانند. برای 
اثبات این مدعا شاید بتوان دالیل زیادی آورد اما اگر این حرف درست بود، می توان 

خیلی ساده به ژاوی هرناندس گفت: »فراتر از یک بازیکن«.
این هافبک خوش نقش یکی از بهترین بازیکنانی است که تاکنون در ترکیب بارسلونا به 
میدان رفته اند. البته شاید بسیاری بر این باور باشند که اگر بخواهیم پوستری از بارسلونا 
چاپ کنیم، بدون شک باید لیونل مسی را در آن گنجاند. پسرک آرژانتینی می تواند با 
 9 در  اروپا  در  قهرمانی اش  به چهارمین  اروپا  قهرمانان  لیگ  از  فصل  این  در  قهرمانی 
سال دست پیدا کند اما ژاوی، کاپیتان بارسلونا است و به نوعی چهره اصلی بلوگرانا به 

حساب می آید.
الماسیا  به  پا  که  داشت  سال  یازده  دارد.  نوکمپ حضور  در  که  است  سال   ۲4 ژاوی 
گذاشت و به بازیکنی بدل شد که در طول دهه گذشته هر چه بارسلونا به دست آورده 
است، او نبض اصلی آن قهرمانی ها بوده است. با کلمات کمی می توان کارهای بزرگی 
را که ژاوی برای بارسلونا انجام داده است، شرح داد. اگر بخواهیم عادالنه هم قضاوت 
کنیم، باید اعتراف کنیم تمامی سال های حضور و تمامی لحظه های بودن او در ترکیب 

بارسلونا حداقل یک وجه مثبت داشته است.
حاال اما تصمیمی که ژاوی برای رفتن به لیگ قطر گرفت کمی سوال برانگیز است. شاید 
در این برهه از زندگی  ژاوی گل به خودی زده است. در حالی که باشگاه بارسلونا به 
خاطر تخلف در امضای قرارداد با بازیکنان کم سن و سال با محرومیت از سوی فیفا 
رو به رو شده، چهره باشگاه به خاطر امضای قرارداد با نیمار خراب شده و 1۰ میلیون 
یورو هم به این خاطر جریمه شده و از سوی دیگر قانون ضداسپانسری در بارسلونا پس 
از 1۰۰ سال زیر پا گذاشته شده و نام »بنیاد قطر« روی پیراهن آبی - اناری نقش بسته 

است، به یک باره ژاوی نیز بارسلونا را ترک و اعالم کرد راهی لیگ قطر خواهد شد.
با احترام به این کشور عربی باید بگوییم ژاوی با کاری که انجام داد، چهره فوتبالی اش 
را خراب کرد. پنجشنبه گذشته بود که او اعالم کرد سه سال آینده را در لیگ کشور قطر 
و باشگاه السد سپری خواهد کرد و برای آکادمی فوتبال این کشور کار و به عنوان سفیر 

این کشور در راه تبلیغات برای جام جهانی ۲۰۲۲ نیز فعالیت می کند.
همه می دانند که انتخاب قطر برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ جنجال های زیادی داشته 
است. اتهام تبانی، برکناری محمد بن همام، زیر سوال رفتن اقدام های قطر برای کسب 
میزبانی، برخی اتهام ها به سپ بالتر برای سپردن میزبانی به قطری ها، کشته شدن بسیاری 
از کارگران مهاجر در قطر برای آماده کردن ورزشگاه های جام جهانی و مسایلی از این 
دست شاید هیچکس را به برگزاری این جام جهانی در کنار خلیج فارس خوش بین 
می دهد  نشان  است  داده  انجام  تایمز  ساندی  نشریه  اخیرا  که  تحقیقاتی  باشد.  نکرده 
بسیاری از اعضای کمیته اجرایی فیفا پیش از برگزاری رای گیری میزبانی جام جهانی 
۲۰۲۲ به نوعی با قطری ها دیدارهایی داشته یا وجوهی را دریافت کرده اند. پیشتر نیز به 
خاطر شرایط کاری کارگرانی که در این کشور کشته شده بودند، به قطری ها هشدارهایی 
داده شده بود. قرار بود وضع کارگران تغییر کند و اگر برای آنها اتفاقی افتاد، به خانواده 

آنها دیه پرداخت شود اما تاکنون هیچ اقدام اجرایی در این زمینه انجام نگرفته است.
از سوی دیگر هم قرار بود جام جهانی به خاطر گرما بسیار زیاد قطر در فصل تابستان به 
زمستان منتقل شود که هنوز تصمیمی قطعی در این خصوص گرفته نشده است. تالش 
به  انتخاب یک میزبان دیگر هم  برای  از کشورها برای رای گیری دوباره  های برخی 
جایی نرسیده است. از یک زمانی به بعد هم هیچ جزییاتی در زمینه فعالیت های قطر برای 
آماده شدن برای میزبانی جام جهانی منتشر نشده است. آنها هیچ واکنشی به نگرانی های 
سایر کشورها در خصوص اشتباه ها و کارهایی که انجام می دهند نشان نداده و گویی 

با لبخندی تمسخرآمیز به تمام دنیای فوتبال می نگرند.
چیزی که نیاز است تا قطری ها بتوانند به برگزاری تورنمنت ۲۰۲۲ امید داشته باشند 
و بتوانند با وجود مخالفت های جهانی آن را به موقع برگزار کنند، استفاده از نام های 
بزرگ است. کسانی که شخصیت باالیی در دنیای فوتبال دارند. ستارگانی که تمام دنیا 
آنها را می شناسند. فوتبالیست هایی که سال ها در مرکز توجه فوتبال دوستان قرار داشته 
اند تا با استفاده از این نام ها شاید بتوانند آمار کارگران کشته شده را الپوشانی کرده و 

کمبودهایشان را جبران کنند.

ژاوی کسی است که می داند در دنیای فوتبال چه می گذرد. شاید او از کارهایی که 
قطری ها و فیفا انجام داده اند نیز آگاه باشد اما 3۰ میلیون یورو برای سه سال در جیبش 
گذاشتند. شاید ژاوی به جای آن که با روحش در مورد سال های پایانی دوران فوتبالش 
تصمیم بگیرد، منفعت مالی را به هر چیز دیگری ترجیح داده است. این اسطوره اسپانیایی 
شاید اصولی را که در سال های وفاداری به بارسلونا تحت هر شرایطی حفظ کرد، به 

یک باره از یاد برد و کاری انجام داد که ارتباطی با ارزش های فوتبالی نداشته باشد.
شاید دفعه بعدی که فیفا یا کمیته برگزاری مسابقه های جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر به 
خاطر تخلفاتی که انجام می دهند مورد انتقاد و پرسش قرار بگیرند، آنها سفیر جدیدشان 
را برای مالقات با سران فیفا بفرستند. آنها از مردی که 133 بار برای تیم ملی فوتبال 
اسپانیا به میدان رفته و در دوران فوتبالش ۲6 جام گرفته است، استفاده خواهند کرد. 
کسی که یکی از بهترین ها در تاریخ فوتبال است و شاید بتواند در طول سه سالی که به 
عنوان سفیر جام جهانی در قطر کار می کند، رای بسیاری را به سود قطری ها برگرداند.
شاید در این فیلموگرافی ژاوی فکر کرده خیلی از اتفاق های اخیر در قطر نباید رخ 
می داده است اما نمی توان منکر آنها شد. شاید او با خود اندیشیده که می تواند نقش 
مثبتی برای سر و سامان دادن به خیلی چیزها ایفا کند اما در اصل با گذشته اش در دنیای 
فوتبال و کارهای بزرگی که انجام داده، شوخی کرده است. بدون شک ژاوی نمی تواند 
جلوی آمار کشته شدن یک کارگر در هر دو روز را بگیرد. او نمی تواند تغییری در شیوه 
ای که قطری ها میزبانی جام جهانی را کسب کردند ایجاد کند. تنها کاری که ژاوی می 
تواند انجام دهد این است که مقابل دوربین عکاسان لبخند بزند و با چاپ پوسترهایش 

در تبلیغ برای تورنمنتی که هرگز در آن حضور نخواهد داشت تبلیغ کند.
سوال اصلی این است که آیا 3۰ میلیون یورو به تمامی اینها می ارزد؟ ژاوی عضوی از 
تیم بارسلونای افسانه ای بوده است. او تاکنون هم ثروت زیادی اندوخته است. نیازی 
حتی به یک ِسنت از این 3۰ میلیون هم نداشت. در فصل جاری بیش از 9 میلیون یورو 
از بارسلونا دستمزد گرفته است. در این شرایط تصمیمی که برای حضور در قطر گرفت 
آن هم با دستمزدی مشابه آنچه در بارسلونا می گرفت را به سختی می توان توجیه کرد. 
او حتی اگر می خواست در هر شرایطی هم که شده به دوران فوتبالش ادامه دهد، می 
برایش  بیشتری  ارزش  که  کند  انتخاب  را  دنیا  از سراسر  دیگر  باشگاه  توانست صدها 
داشتند. لیگ کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا و یا حتی هند که بسیاری از ستاره های 
تاریخ گذشته در آن بازی می کنند اما چرا قطر؟ چرا او قرار است سفیر این جام جهانی 
برای قطری ها باشد؟ ژاوی تصمیمی گرفته است که کمی گیج کننده به نظر می رسد. 
او باید زمانی از بارسلونا خارج می شد که بسیار خاطره انگیزتر و بدون حاشیه تر می 
فوتبال مورد ستایش است و  تاریخ  بارسلونا و  بهترین های  از  به عنوان یکی  او  بود. 
باید به اینها افتخار کند اما در ازایش کاری کرد که نمی توان قضاوت خوبی در مورد 

تصمیمش داشت.
ژاوی یک نام بزرگ برای بارسلونا است. او همین است. بزرگ. شاید سال های دور از 

این کاری که انجام داده پشیمان شود.

باال  به  »بز کوهی« دانست که  را همانند  فیفا خود  رییس کنونی 
رفتن خود ادامه می دهد و کسی نمی تواند سد راهش شود.

بین المللی  فدراسیون  ریاست  تاکنون   1998 سال  از  بالتر  سپ 
برای  که  آن  از  بعد  قبل  سال  او چهار  دارد.  عهده  بر  را  فوتبال 
چهارمین بار به عنوان رییس فیفا انتخاب شد، تاکید کرد که این 
آخرین باری است که خود را در این پست می بیند اما این پیرمرد 
سوئیسی دست بردار نیست و به نظر می رسد که چهار سال دیگر 

نیز ریاست فیفا را بر عهده خواهد داشت.
پیش از این لوئیس فیگو و فان پراگ هلندی خواستار کناره گیری 
بالتر از کرسی ریاست فیفا شدند اما او این کار را نکرد و اکنون 
همراه با شاهزاده بن حسین دو نامزد نهایی پیروزی در انتخابات 

فیفا هستند.
بالتر درباره این سوال که آیا با توجه به سن و سال باالیی که دارد 
زمان آن نیست که بازنشسته شود، توصیف جالبی به کار برد و 
پاسخ داد: من مانند بز کوهی هستم. جلو می روم و جلو می روم 
و جلو می روم. کسی نمی تواند من را متوقف کند. به پیشروی و 
باال رفتن خود ادامه می دهم؛ بدون آن که مشکلی ایجاد و یا کسی 

سد راه من شود.
رییس سوئیسی فیفا در ادامه سخنانش خود را فردی ساده دانست 
انجام  که  کاری  نخستین  برمی گردم  زادگاهم  به  وقتی  گفت:  و 

می دهم رفتن سر قبر خانواده ام است. من آدم ساده ای هستم.

رییس اتحادیه فوتبال اروپا ابراز امیدواری کرد که رییس سوئیسی 
فدراسیون جهانی فوتبال برای پنجمین دوره متوالی در انتخابات 

ریاست فیفا پیروز نشود.
میشل پالتینی می گوید انتخاب مجدد سپ بالتر به عنوان رییس 
به  است،  داشته  بر عهده  را  آن  که 1۷ سال تصدی  فیفا، سمتی 
نتواند  اینکه  از  بالتر  و  می زند  ضربه  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
برای پنجمین دوره متوالی رییس نهاد حاکم بر دنیای فوتبال شود، 

هراس دارد.
پالتینی در گفت و گو با نشریه اکیپ فرانسه اظهار داشت: من با 
بالتر هیچ مشکل و خصومتی ندارم و برایش به عنوان یک انسان 
احترام قائلم. ما در کنار یکدیگر اوقات خوبی داشته ایم و هیچ چیز 
و هیچ کسی نمی تواند رابطه ما را تیره  و  تار کند اما بالتر نیازی 
به دروغ گفتن ندارد. همه ما می دانیم که دوباره نامزد شدن بالتر 
برای انتخابات ریاست فیفا به این دلیل نیست که مأموریت او در 
برنامه های بزرگی  آینده این سازمان  یا برای  نیمه تمام مانده  فیفا 

در سر دارد.
فیفا چنین  امور  از 4۰ سال حضور در رأس  بعد  داد:  ادامه  وی 
ادعایی از سوی بالتر معتبر نیست. به نظر من او فقط از فردایش 
است  کرده  فیفا  وقف  آنقدر  را  زندگی اش  تمام  می ترسد، چون 
که کاماًل با آن هویت پیدا می کند. من ترس او از احساس تهی 
و پوچی که او ممکن است به آن دچار شود را درک می کنم اما 
اگر او واقعًا عاشق فیفا است، باید منافع این سازمان را به منافع 
شخصی خودش ترجیح دهد، چون اگر او بر مسند ریاست بماند، 
چه خوشایندش باشد چه نباشد، فیفا اعتبارش را از دست می دهد 

و وجهه اش خدشه دار می شود.
تاکنون میشل فن پراگ رییس اتحادیه فوتبال هلند و لوئیز فیگو 
برای  بالتر  با  انتخاباتی  نبرد  از  پرتغال  ملی  تیم  پیشین  کاپیتان 
تنها  که  است  امیدوار  پالتینی  اما  داده اند  انصراف  فیفا  ریاست 
یعنی  فیفا  حاضر  حال  سوئیسی  رییس  برای  باقیمانده  رقیب 
فوتبال  قدراسیون  ساله   39 رییس  حسین  بن علی  علی  شاهزاده 

اردن به رقابت خود با بالتر ادامه دهد.
پالتینی در این باره عنوان کرد: من به شخصه حامی شاهزاد علی 

هستم. مطمئنم او می تواند رییس خوبی برای فیفا باشد.

منچستریونایتد جدایی فالکائو را تأیید کرد

اشـتباه بـزرگ ژاوی
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استرالیا روز دوشنبه با ایجاد اداره ای موسوم به »مقابله با تروریسم« 
کار هماهنگ کردن آژانس های امنیتی را به این اداره سپرد و از 
آمریکا و انگلیس خواست تا پیشنهاد لغو حق شهروندی افراط 

گرایان دو ملیتی را بپذیرند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، استرالیا نیز همانند بسیاری 
تعداد  افزایش  به  مربوط  تهدیدهای  گرفتار  دیگر  کشورهای  از 
افراط گرایان داخلی است و در سال جاری میالدی چندین توطئه 

تروریستی از جانب داعش را خنثی کرده است.
با  مبارزه  برای  دالری  میلیارد  یک  برنامه  از  بخشی  عنوان  به 
و  عراق  جنگ های  از  یا  و  می شوند  گر  افراط  که  شهروندانی 
سوریه به خانه باز می گردند، گرگ موریارتی، سفیر سابق استرالیا 
در اندونزی و ایران به عنوان نخستین هماهنگ کننده برنامه های 

ضد تروریستی و رئیس این اداره منصوب شد.
جولی بیشاپ، وزیر امور خارجه استرالیا گفت: ما تعدادی آژانس  
موریاتی  گرگ  نقش  و  داریم  قانون  مجری  و  اطالعاتی  امنیتی، 
هماهنگ کردن تمامی اقدامات این آژانس ها و ارائه گزارش به 

نخست وزیر است.
ما  و  دارند  وجود  مختلفی  آژانس های  و  ادارات  افزود:  وی 

می خواهیم مطمئن شویم که یک رویکرد کامال هماهنگ شده میان آنها هست.
گسترده ای  دانش  و  است  سابق  اطالعاتی  تحلیل گر  یک  همچنین  موریارتی 
دنبال  به  سمت  این  دارد.  می دانند،  اسالمی  را  خود  که  افراطی  گروه های  از 
میالدی صورت  جاری  سال  اوایل  که  تروریسم  با  مقابله  جامعه  بررسی های 

گرفت، ایجاد شد.
انتصاب وی همزمان با آن صورت گرفت که قرار است دولت استرالیا جزئیات 
قانون جدیدی را در خصوص لغو حق شهروندی افراد دوملیتی که از تروریسم 

حمایت، پشتیبانی و یا با آن ارتباط داشته اند، مطرح کند.
بیشاپ گفت: انگلیس این اقدام را انجام داده و کانادا و آمریکا در حال بررسی 

آن هستند. در حقیقت انگلیس اخیرا در ۲۰ مورد حق شهروندی را پس گرفته 
و ما با دقت آن را بررسی می کنیم. این موضوعی است که کمیته امیت ملی ما 

آن را مد نظر دارد.
بیشاپ در حال حاضر این اختیار را دارد تا پاسپورت ها را لغو، معلق و یا از 

صدور آن امتناع کند و مانع سفر شهروندان استرالیایی شود.
برای  کشور  این  از  خارج  به  سفر  قصد  که  استرالیایی هایی  تعداد  گفت:  وی 
پیوستن به درگیری های سوریه وعراق را دارند رو به کاهش نیست در نتیجه ما 
باید اقداماتی انجام دهیم تا بتوانیم از جان استرالیایی ها در داخل کشور حفاظت 

کرده و از پیوستن آن ها به درگیری های خونین خارجی جلوگیری کنیم.

سناتور جمهوری خواه امریکا گفت: دولت واشنگتن نیازمند یک استراتژی معین 
برای مقابله با داعش در عراق و سوریه است و به سربازان امریکایی بیشتری 

برای شکست این گروه تروریستی نیاز است.
خبری  شبکه  با  مصاحبه  در  امریکا  جمهوری خواه  سناتور  مک کین،  جان 
سی. بی. اس گفت: ما نیازمند یک استراتژی هستیم. هیچ استراتژی وجود ندارد 
و هر کس که می گوید این حرف درست نیست به من بگوید این استراتژی 
چیست چون در حال حاضر هیچ گونه استراتژی برای شکست داعش وجود 

ندارد.
مک کین و لیندسی گراهام، دیگر سناتور جمهوری خواه امریکا پیشنهاد کرده اند 
که سربازان امریکایی برای بهبود آموزش نیروهای محلی یا کمک به حمالت 

هوایی مستقیم علیه داعش به منطقه اعزام شوند.
مک کین روز یکشنبه همچنین پیشنهاد داد که چند هزار سرباز امریکایی برای 

انجام این کار الزم است.
اوباما،  باراک  گفت:  است،  سنا  مسلح  نیروهای  کمیته  رئیس  که  مک کین 
رئیس جمهوری امریکا باید از یک استراتژی تهاجمی علیه داعش استفاده کند 
شبیه همانی که جورج بوش پسر، رئیس جمهور سابق امریکا در جریان جنگ 
عراق از آن حمایت کرد و ما در آن جنگ پیروز شدیم. این هجوم با موفقیت 

همراه بود. جورج بوش پسر از آن حمله حمایت کرد و ما در نهایت پیروز 
شدیم. من دعا می کنم که اوباما هم از چنین مساله ای حمایت کند.

مک تورنبری، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان امریکا نیز گفت: 
متوسل  دیگری  راه های  به  باید  منطقه  در  امریکایی  نیروهای  کمبود  به خاطر 

شویم.
وی در مصاحبه یی با شبکه خبری ای .بی .سی نیوز گفت: ترجیح می دهم امریکا 
به منطقه نیرو اعزام نکند. برخی از مقام های نظامی امریکا معتقدند که اگر ما 
در منطقه چند مشاور داشته باشیم بهتر می توانیم در نبرد عمل کنیم. داعش هم 
در قلمروهایی که تصرف کرده و هم در گسترش ایدئولوژی در منطقه پیشرفت 

کرده است.
گفت:  و  پرداخت  اوباما  از  انتقاد  به  مک کین  سناتور  حال،  همین  در 
رئیس جمهوری امریکا تغییرات آب و هوایی را تهدید علیه امنیت ملی کشور 
می داند و تمرکزش بر این مساله باعث شده تا از مساله مهم جنگ با داعش در 
عراق و سوریه بازبمانیم. اوباما می گوید بزرگترین مشکل که ما با آن مواجهیم 

تغییرات آب و هوایی است.
وی همچنین خواستار تسریع اقدامات نظامی امریکا برای مقابله با داعش شد.

استرالیا اداره مقابله با تروریسم تاسیس کرد شکایت چین از آمریکا به دلیل 
پرواز هواپیمای جاسوسی

نگرانی ناتو از پوتین »قمارباز«

خاطر  به  آمریکا  علیه  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  چین  دولت 
پرواز هواپیمای جاسوسی این کشور بر فراز دریای چین جنوبی 

شکایت تنظیم کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تنظیم این شکایت از جانب دولت 
اقتصادی  این دو قدرت  میان  بر تنش های  پکن علیه واشنگتن 

جهان می افزاید و باعث بدتر شدن روابط دیپلماتیک می شود.
هواپیمای  پرواز  از  شدت  به  که  بود  گفته  اخیرا  چین  دولت 
اسپارتلی  در جزایر  واقع  فراز صخره های  بر  آمریکا  جاسوسی 

در دریای چین جنوبی ناراضی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین دیروز اعالم کرد که پکن 
علیه آمریکا به خاطر این پرواز جاسوسی شکایت تنظیم کرده و 
مخالفت خود را با رفتار تحریک آمیز آمریکا ابراز داشته است.

وی افزود: به آمریکا تاکید می کنیم که این خطا را تصحیح کند و 
از انجام هرگونه اقدام اینچنینی امتناع کند. آزادی حمل و نقل و 
هوانوردی به هیچ وجه به این معنا نیست که ناوها و هواپیماهای 
نظامی کشورهای خارجی حقوق مشروع سایر کشورها و امنیت 

حمل و نقل هوایی و دریایی را زیرپا بگذارند.
از  دست  واشنگتن  اگر  نوشت،  نیز  تایمز  گلوبال  روزنامه 
توسط  مصنوعی  جزایر  ساخت  تقویت  بر  مبنی  خواسته هایش 
کشور  دو  میان  جنگ  برندارد،  مناقشه  مورد  آب های  در  چین 

اجتناب ناپذیر است.

فرمانده نیروهای ضربت متحد هلند گفت، ناتو رئیس جمهوری 
روسیه را به عنوان یک سیاستمدار با اراده و آینده نگر که قادر 
است شرایط مختلف را پیش بینی کند و همچنین یک »قمارباز« 

که می تواند خطرناک باشد، تلقی می کند.
جنرال هانس- لوتر دو مروس، فرمانده نیروهای ضربت متحد 
والدیمیر  گفت،  »فوکوس«  آلمانی  مجله  با  مصاحبه   در  هلند 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه یک سیاستمدار با اراده و آینده نگر 
و همچنین یک »قمارباز« است و این دیدگاهی است که ناتو به 

وی دارد. وی درباره اظهاراتش توضیح بیشتری نداد.
جنرال دومروس همچنین تاکید کرد، ناتو روسیه را یک دشمن 

نمی دانند بلکه بدتر این کشور را یک تهدید بالقوه می بینند.
وی تاکید کرد: هیچ کس در این ائتالف عالقه ای به آغاز جنگ 
ندارد بلکه هدف ما دفاعی است. خوشبختانه پوتین از این مساله 

آگاه است و همین باعث آرامش خاطر من می شود.
با این حال جنرال دومروس ابراز نگرانی کرد که پوتین ممکن 

است علیه نیروهای ناتو از تسلیحات اتمی استفاده کند.

مک کین:
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