
ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
افغانستان با امامعلی رحمان رییس جمهور تاجیکستان 

دیدار کرد.
داکتر عبداهلل که به منظور انجام سفر رسمی و شرکت 
یک  عصر  حیات«  برای  »آب  بین المللی  کنفرانس  در 
رییس  با  دیروز  صبح  شد،  تاجیکستان  وارد  شنبه 

جمهور تاجیکستان دیدار کرد.
سیاسی،  همکاری های  مسایل  پیرامون  دیدار  این  در 
نظر  تبادل  و  گفت وگو  امنیتی  و  فرهنگی  اقتصادی، 

صورت گرفت.
رحمان با اشاره به موضوع تاجیکستان نسبت به روابط 
همیشه  تاجیکستان  گفت:  افغانستان،  با  همکاری  و 
جانبدار همکاری های متقاباًل سودمند با کشور دوست 
و برادر افغانستان بود، هست و همین گونه باقی خواهد 

ماند.
وی ادامه داد: ما تالش می کنیم تا روابط بین دو کشور 
در سطح عالی و متناسب با منافع هر دو طرف باشد. 

به این دلیل است که در میان کشورهای منطقه ما به 
همکاری با افغانستان عالقه مندی خاصی داریم.

خارجی  سیاست  در  تاجکیستان  جایگاه  نیز  عبداهلل 
افغانستان را »بسیار مهم« ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
ریاست  انتخابات  از  پس  وی  خارجی  سفر  نخستین 
جمهوری و آغاز فعالیت خود به عنوان رییس اجرایی 
انجام  تاجیکستان  به  افغانستان  ملی  حکومت وحدت 

شده است.

حکومت  اجرای  رییس  و  تاجیکستان  جمهور  رییس 
منطقه یی  و  بین المللی  امنیت  خصوص  در  افغانستان 
افغانستان  شمالی  مناطق  فعلی  وضعیت  جمله  از  و 
تبادل نظر و بر ضرورت مبارزه مشترک با چالش های 
نظیر تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر تاکید 

کردند.
برق  انتقال  خط  شدن  فعال  همچنین،  دیدار  این  در 
احداث  افغانستان،  به  تاجیکستان  از  کیلوواتی   220
در  »پنج«،  و  »آمودریا«  رودخانه  روی  بر  پل  چندین 
برق  انتقال  منطقه ای  پروژه  داشتن  قرار  کار  دستور 
راه آهن   ،»1000 »کاسا  به  موسوم  کیلوواتی   500
و همچنین چین  ترکمنستان   ، افغانستان  تاجیکستان- 
ایران، خط   ، افغانستان   ، تاجیکستان   - قرقیزستان،   ،
لوله گاز تاجیکستان ، افغانستان،  و... از جمله دالیل 
رو به گسترش بودن مناسبات 2 و چندجانبه دوشنبه 

و کابل دانسته شد.
آب  بین المللی  کنفرانس  در  شرکت  کنار  در  عبداهلل 
عالی  مقامات  از  تعدادی  با  همچنین  دوشنبه،  در 
کشورهای  از  دیگر  برخی  نمایندگان  و  تاجیک  رتبه 
شرکت کننده در این کنفرانس دیدار و گفت وگو انجام 

خواهد داد.
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وزارت های کار و امور اجتماعی و مهاجرین : 

بیکاری و فرار از کشور افزایش یافته است

سفیر ایاالت متحده امریکا در کابل می گوید کشورش برای حمایت از 
موفقیت پروسه انتقال امنیتی متعهد است و همکاری ها بین دو کشور به 

صورت دوامدار ادامه می یابد.
این مقام امریکایی تاکید کرد که روابط دو کشور فراتر از مسایل امنیتی 
گسترش  نیز  توسعه ای  و  اقتصادی  بخش های  در  روابط  این  و  است 
با ختم ماموریت جنگی، دو کشور  امریکا گفت که  یافته است. سفیر 
ایاالت  و  دارند  استراتژیک  همکاری های  برای  بی نظیری  فرصت های 
افغانستان را برای تبدیل شدن به کشور امن در منطقه،  امریکا  متحده 

حمایت خواهد کرد.
مراسم تجلیل از سالروز استقالل...                         ادامه صفحه 6

منابع آگاه می گویند که اتباع پاکستانی در روزهای اخیر 
به ولسوالی های طالب نشین  به وسیلۀ موترهای الری 

والیت کندز انتقال داده می  شوند. 
از  عمدتًا  افراد  این  که  می گویند  همچنان  منابع  این 
به  پاکستان  وزیرستاِن  از  پاکستان  سرحدی  مناطق 

والیت کندز انتقال داده می شوند. 
براساس اظهارات این منابع، هیچ کسی حق ندارد که 
این موترها را هنگام وردود به والیت کندز بررسی و 

بازرسی کند. 
روزانه از 10 الی بیست عراده موترهای کالن مملو از 
آدم ها و اساسیه منزل در سرک عمومی کندز تخار و 

بدخشان دیده شده است. 
اما مسووالن امنیتی در والیت کندز، این گزارش ها را 
رد کرده می گویند که هیچ موتری بدون بازرسی وارد 

مرکز والیت کندز شده نمی تواند. 

اما منبعی که با روزنامۀ ماندگار صحبت می کرد، گفت  
آباد  علی  ولسوالی  در  موترها  این  از  یکی  روز  یک 
قتی  و  کرد  توقف  و  شد  تخنیکی  حادثه  دچار  کندز 
اند  که کسانی  متوجه شدند  رفتند  به سراغ شان  مردم 
که از مناطق الهور و کویته و دیگر مناطق پاکستان به 

کندز آمده اند.  
 منبع می گوید که برخی از این افراد در دشت ارچی و 
امام صاحب کندز جابجا شده اند و برخی هم به سمت 

تخار و بدخشان رفته اند.
این منبع می گوید احتمال این که در این موترها اسلحه 
و مهمات جنگی، نیز وجود داشته باشد و همه کسانی 
که انتقال داده می شوند اعضای طالب و داعش باشند 

زیاد است.
منبع می گوید که این افراد در مناطقی در تخار و کندز 
جابجا شده اند که عمدتًا طالب نشین اند و این نشان 

می دهد که افراد جنگی تازه نفس به همین ساده گی از 
پاکستان به شمال افغانستان انتقال داده شده است. 

از ساحات  منبع می گوید در حالی که مردم کندز  این 
نزدیک و  به والیت های  فرار کرده و هر روز  جنگی 
حتا کابل مهاجر شده اند، واردشدن این افراد به کندز، 
سوال های زیادی را به...                 ادامه صفحه 6

سفیر امریکا:

همـکاری هـای ما
 با افغانستان قوی است

رییس جمهور تاجیکستان در دیدار با داکتر عبداهلل:

به همکاری با افغانستان عالقه مندی خاصی داریم
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از زمان آغاز به کارِ دولت وحدت ملی تا به امروز، 
برای  وعده های خود  به  که  نشده  موفق  دولت  این 
جنبۀ  مردم  زنده گی  در  تغییر  و  اصالحات  آوردِن 
در  هم چنان  دولت  سراِن  وعده های  ببخشد.  عملی 
حد وعده و شعار باقی مانده و دغدغۀ اصلِی رهبران 
دولِت جدید تا به امروز، عمدتًا سفر به کشورهای 
است؛  بوده  اختالفات شان  سِر  بر  چانه زنی  و  دیگر 
اختالفاتی آن هم از این دست که وزارت ها چه گونه 
میان دو تیم تقسیم شود و کی ها در رأِس آن ها قرار 
داشته باشند. گاهی رییس جمهوری با فالن نامزدوزیر 
مشکل داشته و گاهی هم رییس اجرایی. گاهی میان 
آن ها بر سِر نحوۀ تقسیم قدرت چنان اختالفاتی بروز 
کرده که هفته ها به رفع و حِل آن ها سپری شده است. 
مثل این که افغانستان هیچ مشکِل دیگری ندارد، نان 
و آِب مردم به موقع می رسد، امنیت تأمین است و 
تنها مشکلی که وجود دارد، تقسیم پست های دولتی 

میان افراد تیم های شرکت کننده در انتخابات است. 
این مسأله بدون شک تبعاِت خطرناکی در پی دارد 
امنیتی  به سمت بحران کالِن سیاسی و  را  و کشور 
کمک های  که  شرایطی  در  آن هم  می کند،  هدایت 
جامعۀ جهانی کاهش یافته، نیروهای خارجی کشور 
و  گسترده تر  به مراتب  تهدیدها  و  کرده اند  ترک  را 
پیچیده تر از گذشته شده است. آیا دولت وحدت ملی 
می تواند از میاِن این همه چالش ها و مشکالت بیرون 
مسوولیت پذیر  و  پاسخ گو  دولتی  عنوان  به  و  شود 

خود را ثابت سازد؟ 
دید  و  نگاه  نوع  به  منوط  پرسش،  این  به  پاسخ 
رهبران دولت وحدت ملی از شرایط و مناسبات در 
دولت  رهبران  اگر  است.  کشور  از  بیرون  و  داخل 
وحدت ملی، تحلیِل دقیق و درست از شرایط داشته 
باشند، بدون شک خواهند توانست که بر چالش ها 
و مشکالت غلبه کنند و کشور را در مسیر درست 
کشور  بدون شک  نباشد،  چنین  اگر  اما  دهند؛  قرار 
روزهای بدتر از گذشته را تجربه خواهد کرد و یأسی 
که در حال حاضر در میان مردم رخنه کرده، عمیق تر 

و فراگیرتر می شود. 
به  باور مردم نسبت  ارقام نشان می دهند که  آمار و 
ملی  وحدت  دولت  شکل گیرِی  نخسِت  روزهای 
به  نسبت  مردم  اکثریت  حاال  و  یافته  کاهش  آن  به 
نشان  تردید  چالش ها  رفع  در  دولت  توانایی های 
عوامل  فضا،  این  شکل گیری  در  البته  می دهند. 
متعددی دخیل بوده که می توان از میاِن آن ها به چند 

عامل اصلی اشاره کرد: 
میزان  کاهش  در  اصلی  عامل  درونی:  اختالفات 
اعتماد مردم به دولت جدید، اختالفات داخلی میان 
سراِن دولت وحدت ملی است. این دولت همان گونه 
در  هم چنان  آورد،  بیرون  سر  اختالفات  میان  از  که 
آتش اختالفات درونی و داخلِی خود می سوزد. حاال 
کاماًل روشن شده است که رییس  جمهوری و رییس 
اجرایی چنان اختالفاِت عمیقی میان خود دارند که 
و  رفع  قابل  کوتاه مدت  و  به آسانی  اختالفات  این 

رجوع نیست. 
با  می شود،  مطرح  افغانستان  در  که  مسأله یی  هر 
دیدگاه های متضاد رهبران دولت وحدت ملی مواجه 
می  گردد. گاهی حتا در مواردی که این رهبران پشت 
می رسند،  توافق  به  مسأله  یک  روی  بسته  درهای 
دیده شده که پس از ایجاد واکنش ها در آن موارد، 
به  متهم  را  یکدیگر  را پس گرفته اند و  حرِف خود 
کرده اند.  یک جانبه  تصمیم های  گرفتن  و  یکه تازی 

در  می توان  را  برخوردها  این گونه  مشخِص  نمونۀ 
حمایت  یا  و  پاکستان  با  اطالعاتی  تفاهم نامۀ  مورد 
با حوثی های  از مواضع عربستان سعودی در جنگ 
مسایل  وقتی  مورد  دو  هر  در  بود.  شاهد  یمنی 
رسانه یی شد، ریاست اجرایی ریاست جمهوری را 
به دستکاری در متن های توافق شده متهم کرد. خالِف 
جمهوری  ریاست  این که  آن  و  شده  ثابت  نیز  این 
متهم  مواضِع چندگانه  به گرفتن  را  اجرایی  ریاست 
فرمان  بی اعتمادی  که  فضایی  در چنین  است.  کرده 
می راند، نمی توان از دولت توقِع کارآیی و رسیده گی 
به مشکالِت شهروندان را داشت. نهادهای دولتی نیز 
در چنین فضایی به تبع رهبراِن خود، به جای کار و 
ایجاد  و  اختالفات  خلِق  به  مردم،  به  خدمات  ارایۀ 

فضای ناباوری می پردازند.
عدم آگاهی از وضعیت کشور: مشکل دومِ رهبران 
دولت وحدت ملی که به کاهش اعتماد مردم نسبت 
به دولت جدید انجامیده، عدم درِک دقیق و درست 
از شرایط کشور است. متأسفانه هم رییس جمهوری 
دقیق  فهِم  کشور  وضعیت  از  اجرایی  رییس  هم  و 
گمانه زنی ها  اساس  بر  عمدتًا  و  ندارند  درستی  و 
نگاه  مسایل  به  اطرافیان شان  و  خود  توهماِت  و 
مختلف  نشانی های  از  که  هم  انتقادهایی  می کنند. 
به رهبران دولت وحدت ملی وارد می شود، عمدتًا 
کشور  وضعیِت  از  دقیق  درِک  عدم  همین  از  ناشی 
بلخ  والیت  سرپرست  محمدنور  عطا  وقتی  است. 
نمایشی  را  ملی  وحدت  دولت  رهبران  اقدام های 
می خواند، درست به همین معضل اشاره دارد. آقای 
بحران  سمت  به  کشور  که  بگوید  می خواهد  نور 
بحرانی  چنین  دولت  رهبران  ولی  است  در حرکت 
این گونه  دامنۀ  زمان،  گذشت  با  نمی کنند.  حس  را 
انتقادها بیشتر خواهد شد و حتا احتمال دارد به فلج 

شدن ماشیِن دولت بینجامد.
دولت  مشکل  دیگِر  بخش  دوست نما:  مخالفان 
هیأت ها  در  آن  دوست نماِی  مخالفان  ملی،  وحدت 
رهبران  از  مخالفان  این  است.  مختلف  قالب های  و 
شامل  را  پیشین  سیاست مداراِن  تا  گرفته  جهادی 
فعلی  از وضعیت  به صراحت  که  افراد  این  می شود. 
انتقاد می کنند، خود را دوستان نظام می دانند اما در 
اند.  فعلی  دولِت  اصلی  مخالفان  از  افراد  این  عمل 
سخنان اخیر حامد کرزی رییس جمهوری پیشین با 
برخی رسانه ها دقیقًا از همین آبشخور مایه می گیرد. 
آقای کرزی معتقد است که دولت فعلی به راه اشتباه 
اما آقای کرزی  باید جلو آن گرفته شود.  می رود و 
است،  فعلی  دولت  اپوزیسیون  که  نمی گوید  هرگز 
گونه یی  به  فعلی  دولت  باید  که  دارد  تأکید  او  بل 
موفق  فعلی  مشکالِت  از  بتواند  که  شود  همکاری 
او  هم قطاراِن  و  کرزی  آقای  اصل،  در  اما  به درآید. 
چشم دیدِن دولِت فعلی را ندارند و در نشست های 
پنهانی تالش می کنند که مشروعیِت دولت را صدمه 

بزنند.
نتیجه: با چنین وضعیتی بسیار دشوار خواهد بود که 
کند  پیدا  دست  خود  اهداِف  به  بتواند  فعلی  دولت 
در  دولت  این  شود.  کشور  به  خدمتی  مصدر  یا  و 
وضعیت فعلی به عنوان دولتی ناکام، با نابسامانی ها 
دست وپنجه  ـ  بداند  را  آن  مدیریت  آن که  بدون  ـ 
این اختالفات  نیز در آتش  نرم می کنـد و سرانجام 

خواهد سوخت.
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احمـد عمران

 

آن چه  از  نماینده گان  مجلس  رییس  دیگر  بارِ  دیروز 
انتقاد  می شود،  خوانده  صلح  برای  گفت وگوهایی 
افراد  پنهانی  گونۀ  به  افغانستان  دولت  که  گفت  و  کرد 
طالبان  نماینده گاِن  با  گفت وگو  برای  را  مجهول الهویه 
فرستاده است و نماینده گانی که از سوی طالبان به این 

گفت وگوها فرستاده شده اند نیز افرادی ناشناس اند.
این انتقادها در حالی بیشتر شده که طی دو هفتۀ اخیر، 
طالبان  با  گفت وگو  زمینه سازِی  برای  تالش ها  ظاهراً 
به هدِف برقراری صلح در افغانستان نیز شدت یافته است. 
کارشناسان  هم  و  نماینده گان  مجلس  هم  حاال  البته 
نفِع  به  صلح،  آوردن  برای  دولت  راهکارِ  که  می گویند 
این  در  را  رویکردش  باید  دولت  و  نیست  افغانستان 
مورد تغییر دهد. البته چنین درخواستی بارها مطرح شده 
به خصوص  دولت  مقام های  که  می شود  دیده  اما  است، 
ریاست جمهوری، سیاسِت خاص و پنهانی یی را در رابطه 
با طالبان روی دست گرفته و سبب شده که مردم نسبت 

به آیندۀ کشور نامطمین باشند. 
دارند،  پیش  در  که  روش هایی  با  طالبان  روزها  این  در 
تنگ  افغانستان در برخی والیت ها  بر مردمِ  را  وضعیت 
کرده اند و به جای این که دولت بخواهد فشارهایش را بر 
طالبان بیشتر کند تا آنان را به میز مذکره بکشاند، طالبان 
که  می دهد  نشان  این  زده اند.  سیاستی  چنین  به  دست 
مدیران کنونی حکومت، توانایی سیاست و ادارۀ توامان 
را ندارند و ما به سان گذشته، در یک دور باطِل دگر چرخ 
به گونۀ جدی و  امتیازی  این که چنین  یا هم  می زنیم و 

سیاسی از جانب حکومت به طالبان داده می شود. 
را  شیوه یی  و  روش  که  است  این  ما  باور  باشد،  هرچه 
که دولت روی  دست گرفته، به نفع افغانستان نیست و 
رییس جمهور باید با احترام به حقوق مردم افغانستان، در 
مورد صلح با شفافیت برخورد کند. اگرچه تا کنون تمامِ 
همه  شنیده ایم،  و  دیده  زمینه ها  این  در  که  حرکت هایی 
برعکِس این خواسته بوده؛ اما ما یک بارِ دیگر خواستار 

تغییر سیاسِت دولت در مورد جنگ و صلح هستیم. 
آغاز  هنوز  تا  صلح  گفت وگوهای  روند  که  می دانیم  ما 
نشده و فقط این مقوله به عنواِن یک سیاست غیر فعال، 
در استراتِژی عملیاتِی دولت های آقای کرزی و غنی قرار 
داشته و به هدف فریب دادِن مردم از آن  استفاده شده و 

می شود. 
این روزها  اسلو، در  گفت وگوهای قطر، چین، دوبی و 
هدف  به  جدی یی  حرکت های  گویی  که  می دهد  نشان 
حالی  در  دارد،  جریان  مذاکره  میز  به  طالبان  کشاندن 
همۀ  از  می توانند  که  طالبان اند  فقط  و  نیست  چنین  که 
خود  نفِع  به  و...  مدنی  و  رسمی  غیر  نشست های  این 
از همه،  پیش  این نشست ها  نتیجۀ واضِح  کنند.  استفاده 
به بی نتیجه گِی بحث های مربوط به گفت وگوهای صلح 

داللت دارد. 
نشست های زنانه و مردانه با طالبان در این بر و آن بِر دنیا، 
فقط از دست دادِن وقت و سیاسی ساختِن طالبان است 
کرده اند،  شرکت  نشست ها  این  در  که  کسانی  بیشتر  و 
حاال  نداشته اند.  طالبان  از  مستقل  فکری  نیز  خودشان 
با  خانم  چند  نشستِن  از  می خواهند  دولت  در  حلقاتی 
بنیادی در سیاست ها و خط  چند طالب در اسلو، تغییر 
مشِی طالبان را نتیجه بگیرند و آنان را مدنی شده قلمداد 
طالبان  نماینده گاِن  برای  این نشست  که  در حالی  کنند، 

شاید یک خوش گذرانی و مسخره گی تعبیر شده باشد.
به جای  که سیاست های جدید،  نظر می رسد  به  بنابراین 
تقویت  هدِف  به  طالبان،  با  گفت وگو  برای  زمینه سازی 
این  و  شده  گرفته  دست  روی  آنان  ساختِن  سیاسی  و 
روز  هر  که  دلیر وطن  فرزنداِن  آن  به خوِن  جفایی ست 
برای دفاع از کشور و مردم جان شان را فدا می کنند. اگر 
موقف  واضح  به صورِت  غنی  آقای  باید  نیست،  چنین 
مردم  خواست های  با  مطابقت  در  را  دولت  رسمِی 
افغانستان در برابر طالبان اعالم کند و سیاست را از سطح 
»خاله زنک بازی«، به سطح »سیاست مقتدر و مطلوب و 

تعیین کننده« بکشاند. 

سیاسِت »خاله زنک«
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که  گفته  نماینده  گان  مجلس  اعضای  به  افغانستان  معادن  وزیر 
به  را  این کشور  سیاست گذاری کنونی دولت در خصوص معادن، 

سوی »مصیبت« سوق می دهد.
داوود شاه صبا گفت: »امروز بخش معادن افغانستان به عوض این که 
در مسیر رفاه ملت افغانستان برود، در مسیر مصیبت می رود. از گفتن 
آن خجالت نمی کشم و از این موضع خود دفاع هم خواهم کرد. به 
شکلی ما امروز منابع افغانستان را مدیریت می کنیم ما را بدون شک 

به سوی فاجعه خواهد برد، مگر این که جلو آن را بگیریم.«
آقای صبا که برای دادن پاسخ به پرسش های نماینده  گان در خصوص 
امضای قراردادهای استخراج معادن به مجلس فراخوانده شده بود، 
دارد.  وجود  افغانستان  معادن  در  چپاول  که  می دانم  »من  گفت: 
منابع، بخصوص سنگ های قیمتی افغانستان به راحتی دزدیده و از 

سرحدات بیرون می شوند.«
او افزود: »در بعضی موارد شما دیدید که به خاطر نبود قوانین واضح 
یا قرارداد واضح این ثروت ها چپاول می شود. قوانین و مقررات را 

طوری تنظیم کنیم که زمینه های چپاول را کم کند.«
را  »تفسیر  زمینه  معادن  مورد  در  قوانین کشور  که  آقای صبا گفت 
نبود  او،  گفته  به  دارد.«  خود  متن  در  هم  اگر  چند  و  گذاشته  باز 
چهارچوب حقوقی در خصوص استخراج معادن، چالشی جدی به 

حساب می آید.
وزیر معادن افغانستان ضعف مدیریتی و نبود ظرفیت الزم در این 
وزارتخانه را از دیگر »چالش های جدی« در برابر استخراج معادن 
با  از اجرای قرارداد  او، بدون آن نظارت  کشور خواند که به گفته 

شرکت ها به سادگی امکان پذیر نیست.
آقای صبا گفت که تا حال ۳۳۹ قرارداد با شرکت های مختلف در 
حال  در  وزارتخانه  این  که  شده  امضا  معادن  استخراج  خصوص 

حاضر توانایی نظارت از اجرای صد قرارداد را هم ندارد.
آقای صبا گفت که وضعیت امنیتی هم به بدتر شدن وضعیت معادن 

کمک کرده است.
او افزود که در مواردی معادن کوچک در محالتی به طرف قراردادی 
به  به سفر  واگذار شده که حتی فرمانده پولیس والیت هم حاضر 

آنجا به دلیل وضع بد امنیتی نیست.
وزیر معادن با یادآوری این موضوع که وزارت معادن نه وظیفه و نه 
توانایی تامین امنیت معادن دارد، گفت که در حال حاضر طرحی در 

این خصوص در شورای وزیران زیر بحث است.
مرکز  در  بامیان  در  حاجیگک  آهن  معدن  در خصوص  صبا  آقای 
شرکت  یک  و  هندی  کنسرسیوم  یک  با  هنوز  که  گفت  افغانستان 
قراردادی  هستند،  افغانستان  دولت  گفت وگوی  طرف  که  کانادایی 

امضا نشده است.
پیشتر برخی گزارش ها منتشر شده بود که کنسرسیوم هندی قرارداد 

استخراج بزرگترین معدن آهن افغانستان را فسخ کرده است.
بانکی  مدت ضمانت  که  این  دلیل  به  گفت  افغانستان  معادن  وزیر 
کنسرسیوم هندی در سال 201۳ منقضی شده، در حال حاضر هیچ 

گونه گفت وگویی بر اساس قوانین افغانستان صورت نمی گیرد.

حملۀ خودی بر نیروهای 
پولیس در قندهار 

وزیر معادن:
 معادن چپاول می شوند

فعاالن حقوق زن به مجلس نماینده گان:

قانـون منـع خشـونت در بـرابـر زنـان را تصـویب کنیـد
مجیدی

مجلس  از  زنان  حقوق  فعاالن  از  شماری 
نماینده گان خواسته اند که قانون منع خشونت در 

برابر زنان را تصویب کنند.
این فعاالن حقوق زن هم چنان می گویند، مجلس 
روزهای  در  قانون  این  تصویب  با  نماینده گان 
به  تاریخ  در  از خود  نیکی  نام  کاری خود  اخیر 

جا خواهد گذاشت.
روز  زنان  حقوق  فعاالن  از  یکی  عالمه  داکتر 
گفت:  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  گذشته 
روبرو  خشونت هایی  با  همواره  افغانستان  زنان 
می شوند که نظیر آن در جهان وجود ندارد که قتل 

فرخنده اوج این خشونت را به همه نشان داد.
فرخنده  زجرُکشی  »فاجعه  افزود:  زن  فعال  این 

سیر صعودی قساوت و بی رحمی در مقابل زنان را نشان 
داد و به اثبات رساند که جامعۀ ما برای تأمین امنیت و 
زنده گی انسانی در برابر خشونت، به »قانون منع خشونت 

علیه زنان« ضرورت جدی دارد.«
این فعال حقوق زنان هم چنان گفت که مبارزه در برابر 
همۀ  و  است  همگانی   کار  نیازمند  زنان  علیه  خشونت 

شهروندان باید در این زمینه کار کنند.
کاری مجلس  دورۀ  پایان  تاریخ  به  اشاره  با  عالمه  داکتر 

تصویب  پارلمان  کاری  آجندای  »در  گفت:  نماینده گان 
قانون منع خشونت در برابر زنان قرار دارد و اگر پارلمان 
تاریخ  در  خود  از  نیکی  نام  کند  تصویب  را  قانون  این 
ثبت خواهد کرد و آسیب پذیری زنان افغانستان را کاهش 

خواهد داد.«
این  در  زن  حقوق  فعاالن  از  دیگر  یکی  ثاقب  حمیرا 
ملی،  دولت وحدت  رهبران  از  ما  گفت:  نشست خبری 
و  علما  سیاسی،  رهبران  و  نیروها  از  افغانستان،  پارلمان 

موثر  شخصیت های  همه  و  واقعی  روحانیون 
دوران  به  برای  تا  می خواهیم  افغانستان  جامعۀ 
قانون منع خشونت در  انداختن مراحل تصویب 

برابر زنان، اقدامات الزم را انجام دهند.
مشترکی  فراخوان  خبری  نشست  این  اخیر  در 
دسترس  به  زن  حقوق  فعال  نهادهای  آدرس  از 
به  از آن  خبرنگاران قرار داده شد که در بخشی 
نوعیت  که  شده  داده  ُهشدار  مجلس  نماینده گان 
برخورد با قانون منع خشونت در برابر زنان، یکی 
یا ندادن  از معیارهای تصمیم گیری برای دادن و 
انتخابات  در  نماینده گان  مجلس  نامزدان  به  رأی 

آینده خواهد بود.
روال  عنوانی  نامه یی  در  هم چنان  فعاالن  این 
تا  اند  خواسته  او  از  افغانستان  اول  بانوی  غنی 
صدای  ساختن  رساتر  در  فراخوان  این  از  پشتیبانی  با 
مشترک و رسانیدن این اطالع به گوش رییس جمهور و 

همکارانش در دولت با آنان همکاری کند.
قانون منع خشونت در برابر زنان در سال 1۳88خورشیدی، 
با فرمان تقنینی رییس جمهور پیشین توشیح شد و بنابر 
مشکالتی که در یکی دو مادۀ آن وجود داشت تا هنوز به 

تصویب پارلمان نرسیده است.

بر  قندهار می گویند که یک ›حمله خودی‹  مقام های محلی والیت 
نیروهای پولیس در ولسوالی خاکریز این والیت رخ داده است.

یک مقام امنیتی محلی که نخواست نامش در گزارش درج شود، به 
بی بی سی گفت که این حادثه صبح دیروز در یک پاسگاه امنیتی در 
منطقه یی موسوم به ›کیدو‹ رخ داده و در نتیجه آن پنج پولیس کشته 

شده اند.
صمیم خپلواک، سخنگوی والی قندهار نیز وقوع این رویداد را تایید 
کرده و گفته که برای روشن شدن ماجرا هیاتی به محل حادثه اعزام 

شده است.
اما او روشن نکرد که در این رویداد چند پولیس کشته شده اند.

گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان گفته دو نفر از افراد 

نفوذی آنها این حمله را انجام داده اند.
در  قندهار  والیت  در  پولیس  سربازان  بر  خودی  حمله  دومین  این 
ماه جاری است. پیشتر در یک حمله مشابه سه مامور امنیتی کشته و 
چهار تن دیگر از محل وظیفه فرار کردند که گمان می رفت عوامل 

تیراندازی بوده اند.
برابر  در  عمده  چالش های  از  یکی  این  از  پیش  خودی  حمالت 
ماموران امنیتی افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور 

بوده است.
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تحلیلگران ضمن هشدار از بحران کنونی: 

نخبه گان سیاسی بسیج شوند
هارون مجیدی

در شرایط بحرانی کنونی، نخبه گان و شخصیت های 
برای  و  شوند  جمع  هم  دور  باید  سیاسی  موثر 
را  راه حلی  کنونی  اجتماعی  سیاسی-  هرج ومرج 

پیش کش نمایند. 
حاشیۀ  در  دانشگاه،  استادان  و  آگاهان  از  شماری 
است«،  روان  مسیر  کدام  به  »افغانستان  کنفرانس 
تأکید  نخبه گان  بسیج  بر  مطلب،  این  بر  تأکید  با 

ورزیدند. 
آنان می گویند، نخبه گان به عنوان نیروی نجات ملی 
منافع سمتی، قومی،  از  به دور  باید بسیج شوند و 
را  کشور  و  بیایند  هم  کنار  در  حزبی  و  شخصی 

نجات بدهند. 
نشستی  برگزای  با  ملی«  آجندای  »کنفرانس  اخیراً 
است«،  روان  مسیر  کدام  به  »افغانستان  عنوان  زیر 
و  نظریات  تا  خواست  افغانستان  نخبه گان  از 
بیرون رفت از مشکالت  دیدگاه های خود را برای 
جاری در کشور ارایه بدارند تا پس از تحلیل این 
دیدگاه ها یک راه حل همه شمول برای بیرون رفت 

از ناهنجاری های کشور پیشکش شود.
دکتر شمس الحق آریان فر نویسنده و پژوهش گر و 
روزنامۀ  به  کنفرانس  این  اشتراک کننده گان  از  یکی 
شرایط  در  کنفرانسی  چنین  تدویر  گفت:  ماندگار 
ما  که  به خاطری  است؛  اساسی  و  مهم  امروزی 
قضیه  اصل  به  و  چسپیده ایم  جزئیات  در  همواره 

توجه نکرده ایم.
آقای آریان فر با اشاره به وضعیت جاری افغانستان، 
از  مشخص  موضع گیری  و  تعریف  یک  می افزاید: 
قضایا و تحوالت در افغانستان وجود ندارد و این 
دسته گی  چند  ما  مختلف  موارد  در  تا  شده  باعث 

وجود داشته باشد و ما مسیر خود را از یاد ببریم.
امروزی  شرایط  در  که  می گوید  پژوهش گر  این 
افغانستان باید روشن ساخته شود که چرا جنگ به 
تروریستی چرا  تازۀ  دارد، گروه های  شدت جریان 
مردم،  دولت،  بیرونی ها،  موقف  و  می آید  میان  به 
این  نخبه گاندر  و  همسایه  کشورهای  روشنفکران، 

زمینه چیست.
بزرگ  می کند:«کشورهای  تأکید  آریان فر  آقای 
چهره هایی که  و  دارند  را  خود  منافع  افغانستان  در 
این  با  هم آهنگی  در  هستند  حکومت  درون  در 
برنامه ها حرکت می کنند که در این میان، نخبه گان و 
رورشنفکران باید برای مردم آگاهی دهند تا ملت در 

روشنایی آنچه جریان دارد قرار گیرند.«
به  را  ملت  باید  کشور  نخبه گان  می گوید:  او 
موضع گیری مشخص بکشانند تا کسانی که مداخلۀ 
بیدار  ملت  که  آگاه شوند  دارند  در کشور  سالم  نا 
است و نمی شود بیش از این برنامه های شوم خود 

را ادامه دهند.
عنوان  به  نخبه گان  می کند:  تأکید  پژوهش گر  این 
نیروی نجات ملی باید بسیج شوند و بیرون از منافع 
سمتی، قومی، شخصی و حزبی در کنار هم بیایند و 

کشور را بهروزی برسانند.
در این حال، مهندس توریالی غیاثی یکی از آگاهان 
سیاسی با اشاره به برگزاری کنفرانِس افغانستان به 
کدام مسیر روان است، می گوید: در شرایط امروزی، 
برای دولت وحدت  کنفرانس هایی  برگزاری چنین 
ملی بسیار ممد تمام می شود، چون زوایای تاریکی 
را که حکومت داران متوجه نمی شوند در انتقادها و 
و  خطرات  به  و  شود  روشن  نخبه گان  پیشنهادات 

تهدیداتی که عنوان می شود جدی گرفته شود.
نخبه گان  می گوید:  هم چنان  سیاسی  آگاه  این 
و  آورند  بوجود  را  خود  انسجام  باید  افغانستان 
رسالت خود را در قبال مسایل جاری افغانستان با 
دادن طرح ها و راهکارهای عملی به جا آورند و 
نشان دهند که برای نجات و آینده افغانستان حرف 

های بنیادی دارند.
در عین حال، حبیب حکیمی یکی دیگر از آگاهان 
نخبه گانی  نشست های  »برگزاری  می گوید:  سیاسی 
شناسایی  برای  افغانستان  امروزی  شرایط  در 
است  مهم  بسیار  راه حل ها  پیداکردن  و  مشکالت 
باید  نشست ها  این  که  است  این  آن  از  مهمتر  و 
بزرگی  طیف  و  شوند  مطرح  افغانستان  سطح  در 
آن  در  افغانستان  سیاسی  و  ملی  شخصیت های  از 

شرکت دادشته باشند.«
در  نظریاتی که  مجموع  از  می افزاید:  حکیمی  آقای 

تحلیلی  باید  می شود،  مطرح  نخبه گان  نشست های 
نجات  برای  جامع  راهکار  یک  و  گیرد  صورت 

افغانستان ترتیب شود.
سر  پشت  در  باید  می کند:  تأکید  سیاسی  آگاه  این 
این راهکار نیروی اجرایی نیز وجود داشته باشد و 
ما باید این نیروی اجرایی تشحیص دهیم و گام های 
عملی را برداریم. در غیر آن، بحث در حد تیوریکی 

باقی خواهد ماند و مشکلی را حل نخواهد کرد.
امروزی  شرایط  در  می دارد:  تصریح  آقای حکیمی 
نخبه گان سیاسی باید به یک انسجام ملی برسند و 
باید برای افغانستان منافع کالن را تعریف کنیم که 
برای  مقدمۀ  از یک طرف  میتواند  ملی  اسجام  این 
به چالش رسیده گی  باشد و  ساختن جریان جدید 

کند.
هم چنان، فاروق بشر استاد دانشگاه کابل می گوید: 
برای تنویر اذهان عامه نخبه گان سیاسی کشور وظیفه 
دارند تا صدای خود را بلند کنند، چون رهبران تا 
هنوز به وعده های خود عمل نکرده اند و مشکالت 

مردم بیشتر از پیش بیداد می کند.
خوانده  ناکام  را  ملی  وحدت  حکومت  بشر  آقای 
تنها  تا هنوز  نشان می کند که رهبران دولت  خاطر 
به منافع شخصی خود اندیشیده اند و برای مقابله با 
تهدیداتی که مردم افغانستان را هشدار می دهد، هیچ 

برنامۀ روی دست ندارند.
این استاد دانشگاه باور دارد که اگر رهبران دولت به 
مشکالت مردم رسیده گی نکنند، آنان به پا خواهند 

خواست و حق خود را خواهند گرفت. ACKU



بازی خونین و پیچیده ای که نزدیک به نیم 
قرن در جغرافیایی به نام افغانستان جریان 
این  است.  نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت، 
بدان معنا نیست که پایاِن این بازی به زودی 
و بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ 
این  پایان  که  شده  روشن  نکته  این  ولی 
و  شدت  رفته رفته،  و  گردیده  آغاز  بازی 
سرعت می یابد 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  توجه  با  بلکه  باشد؛  استوار 
موجود و قابل دسترس برای همه، در ابعاد 
کنونی  وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف، 
به  پیوند  در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و 
و  منطقه  در  نقش آفرینی  داخلی،  مناسبات 
به  نه  که  جهانی ست  خانوادۀ  در  حضور 
یک  مثابۀ  به  بلکه  پیش گویی،  یک  عنوان 
پیش بینی )با تأکید بر تفاوت پیش گویی و 

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

نگریسته شود. 

با این حال، دو نکتۀ بسیار روشن در این میان 
وجود دارد:

افغانستان و  میان  این که هرگونه صلح  نخست 
گروه های تروریستی افغان که بدون شک باید 
بدون  بگیرد؛  صورت  پاکستان  میانجی گری  با 
این که افغانستان امتیازاتی را برای پاکستان قایل 
امتیازات  نیست.)در مورد  آمدنی  به دست  شود 
در  توضیحاتی  می طلبد،  پاکستان  که  عمده یی 

“۳-1-2/رابطه با افغانستان” آمده است.(
میان  از  که  است  واضح  بسیار  این که  دوم 
پاکستانی،  و  افغان  تروریستی  گروه های 
و  مذاکره  به  حاضر  آن ها  از  بخش هایی 
گفت وگو با دولت افغانستان یا دولت پاکستان 
خواهند شد و بخش های دیگری استند که عماًل 
وجود  راهی  و  مخالف اند  مذاکره  هرگونه  با 
نخواهد داشت مگر این که پاکستان و افغانستان 
برای  و  گروه ها  آن  برابر  در  مشترک  گونۀ  به 

نابودی کامل شان بجنگند.
به سرعت  اتفاقات  این  همۀ  که  انتظار  این 
در  اما  است.  انتظاری ساده لوحانه  واقع شوند، 
آینده  تا پنج ساِل  از حاال  یک نگاه واقع بینانه، 
را خواهیم  اتفاقات  این  از  واضحی  نشانه های 
در  ناامنی  مشکل  آینده،  سال  ده  تا  و  دید 
خواهد  حل شده  تقریبًا  پاکستان،  و  افغانستان 
بود. در این جریان، فراز و نشیب های فراوانی 
وجود خواهد داشت؛ زیرا طی این مسیر، برای 
هر دو کشور، ساده نیست و در چانه زنی های 
دو طرف شاهد استفاده از ابزارهای غیر مشروع، 
نیز  تروریستی  از طرح های  استفاده  ادامۀ  نظیر 
هر  منافِع  تردیدی،  هیچ  بی  ولی  بود؛  خواهیم 
دو طرف حکم می کند که باالخره در این زمینه 

به تفاهم برسند. 

چنین  از  استفاده  از  غربی  قدرت های   *
قباًل  شده اند.  بی نیاز  ما  منطقۀ  در  گروه هایی 
این  اصلی  هسته های  ایجاد  در  که  شد  اشاره 
بریتانیا  و  امریکا  حداقل  و  غربی ها  گروه ها، 
دست داشتند، پس واضح است که از حضور، 
دنبال  را  اهدافی  ها،  این گروه  فعالیِت  نفوذ و 

می کردند.
بازی های قدرت های بزرگ را تنها قدرت های 
این  تحلیِل  و  می دانند  به روشنی  رقیب شان 
کافِی  منابع  این که  تازه  نیست،  ساده  بازی ها 
بازی ها  این  واضِح  تحلیل  برای  هم  اطالعاتی 
اختیار  در  هم  منابع  این  چون  ندارد؛  وجود 
همین قدرت هاست. با این حال، عمومیاِت این 
بازی ها را می توان درک و تا حدی تحلیل کرد.

خالصه:
در  می خواستند  قبل  بسیار  از  امریکایی ها 
افغانستان حضور داشته باشند؛ ولی این حضور 
دالیِل  به  می خواستند،  آنان  که  گونه یی  به 
به  وفادار  حلقاِت  حضور  نبود.  میسر  مختلف 
در  افغانستان  قدرِت  اریکۀ  در  شوروی  اتحاد 
در  ارتش سرخ  پای  کشانده شدِن  هفتاد،  دهۀ 
دهۀ هشتاد و حاکمیت مجاهدین در دهۀ نود، 
موانع اصلِی این حضور بودند؛ ولی درست در 
میان  از  )یا  رفتن  میان  از  با  قرن جدید،  اوایل 
برداشتن( احمدشاه مسعود، رهبر مقاومت ملی 
در برابر طالبان، القاعده، پاکستان و حامیان شان 
تجارت  سازمان  برج های  بر  حمله  بهانۀ  به  و 
جهانی، بهترین فرصت برای حضور امریکا در 

افغانستان میسر شد. 
حاال این حضور از یک سو باید از مشروعیِت 
و  آشکار  مخالفِت  با  تا  می بود  برخوردار  باال 
 ... و  روسیه  و  چین  چون  کشورهایی  جدِی 
می  دوام  باید  هم  سویی  از  و  نمی شد  مواجه 

یافت تا ریشه های محکمی می گرفت.
تروریسم  علیه  مبارزه  جهانِی  ائتالف  ایجاد 
گروه های  با  واقعی  و  جدی  مقابلۀ  عدم  و 
برآورده  را  اهداف  این  دوی  هر  تروریستی، 
پوشیدن  چشم  معنای  به  این ها  البته  ساخت. 
امریکا و  متعدد و مختلفی که حضور  ابعاد  از 
نباید  افغانستان داشته است،  جامعۀ جهانی در 

شمرده شود.
به هر ترتیب، حال دیگر نیازی به بهانه یی به نام 
“حضور گروه های تروریستی” برای مشروعیت 
بخشیدن و دوام یافتِن حضور امریکا و شماری 
از  ندارد.  وجود  افغانستان  در  متحدینش  از 
سویی هم، گروه دیگری به تازه گی ظهور کرده 

و در وحشت پراکنی، دست طالبان و القاعده را 
از پشِت سر بسته و نیاز قدرت های غربی برای 
استفادۀ تبلیغاتی از حضور گروه های ترویستی 

را برآورده می سازد.
با این حال، هنوز فرصتی نیاز است تا امریکا و 
متحدینش بر سر منافِع کالن شان در منطقۀ ما با 
قدرت های بزرِگ دیگر و تعدادی از قدرت های 
منطقه یی به تفاهمی برسند که مورد قبوِل همه 
دلیل  این  به  کند.  تأمین  را  همه  منافِع  و  باشد 
شاهد  دیگر  معیِن  مدت  یک  برای  افغانستان 
حضور و فعالیِت گروه های تروریستی خواهد 
بود، ولی این حضور و فعالیت ها پیوسته قوس 
نزولی را خواهد پیود تا این که به پایان برسد. 
تکرار باید کرد که حداقل یک فرصت ده ساله تا 

رسیدن به آن مرحله نیاز است. 
ازبک ها،  )اویغورها،  محلی  دیگر  گروه های 
یا  آینده  سال  ده  جریان  در  و...(  تاجیک ها 
برای  پایی  جای  خود  سرزمین های  در  باید 
خود بیابند یا پاکستان و افغانستان را به مقصد 
ترک   - خاورمیانه  اغلب،  گمان  به   - دیگری 
پایان  تا  کنند، یا هم در کنار آن گروه هایی که 
پاکستان خواهند جنگید،  و  افغانستان  برابر  در 

بایستند و از میان بروند.
درگیری های اخیر در شمال افغانستان که حضور 
شهروندان خارجی در آن تأیید شده، نشانه هایی 
در  دارند  تالش  گروه ها  این  که  استند  این  از 
همکاری با برخی از همکاران افغان شان، جای 
پایی در مناطق شمالی افغانستان به دست آورده 
را در کشورهای  فعالیت هایی  این طریق،  از  و 

خود انجام دهند. 
تنهایی  به  پایگاه ها،  داشتن  اختیار  در  اما 
نمی تواند اهداِف این گروه ها را برآورده بسازد. 
جنگ افزار،  به  نیاز  می جنگد،  که  گروهی  هر 
و  مالی  و  لوژستیکی  حمایت های  مهمات، 
... دارد. حاال  خدمات صحی و ترانسپورتی و 
یاده  تروریستِی  گروه های  که  کنیم  تصور  اگر 
شده در شمال افغانستان پایگاه هایی برای خود 
خواهند ساخت، از دو حال خارج نخواهد بود:
نخست این که باید حمایت دولت افغانستان یا 
تا  باشند  داشته  خود  با  را  امریکایی  نیروهایی 
بتوانند فعالیت هایی را در کشورهای خود انجام 
مردود  زیادی  حد  تا  گزینه  این  هرچند  دهند. 
به نظر می رسد، ولی اگر به فرض محال، آن را 
بپذیریم، در این صورت این ها نخواهند توانست 

تهدیدی علیه امنیت افغانستان باشند.

ذهن های برتر و شخصیت های منحصر به فرد را از میاِن 
کارکنان تان بیابید تا در کارتان روی آن ها سرمایه گذاری 
کنید. نتیجۀ شگفت انگیز آن را خواهید دید. این مسأله که 
چه طور کارکنان را ترغیب به کار و تولید بیشتر بکنید، 
در دوراِن حاضر اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چون 
امروزه شرکت ها باید با تعداد کارمنداِن کمی که دارند، 

بهترین عملکرد را داشته باشند. 
باید ظریف، زیرکانه و  یک شروع موفق در این رابطه، 
قوی باشد. خالصه این که: باید افراد زیرک، پُرانرژی و 
مبدع را استخدام کنید و آن ها را درست تشویق کنید تا 
هم  و  بگذارید  تأثیر  ذهنیت شان  و  شخصیت  روی  هم 
کنید  سرمایه گذاری  آن ها  روی  عاطفی  و  ذهنی  نظر  از 
تا بهترین عملکردشان رقم بخورد. غیر ممکن است که 
به  »Drive« صحبتی  از  انگیزه صحبت کرد و  به  راجع 

میان نیاورد. 
این کتاب نوشتۀ دانیل پینک است. پینک اشاره کرده است 
به  نمایش می گذارند که  به  بهترین ها را  افراد زمانی  که 
آن ها قدرت و فرصت برای ریاست داده شود و در عین 
حال، ایمان داشته باشند که کارشان بامعنا و نتیجه بخش 
است. او معتقد است که پول تنها نمی تواند انگیزه ایجاد 
هم  مشارکت  شرکت،  امور  در  می خواهند  آن ها  کند. 
را  کارمندانش  زمان  از  درصد   20 گوگل  باشند.  داشته 
به بازیابی و استراحت دادن به آن ها اختصاص می دهد. 
پینک معتقد است همین مثاِل بارزی است از این که این 
20 درصد چه گونه می تواند به نتایج درخشاِن این شرکت 
نیوز  میل، گوگل  نظیر جی  و محصوالتی  قسمت ها  در 
 1۹84 سال  در  گوگل  از  پیش  خیلی  شود.  منتج   ... و 
و  راه حل  درصد   15 پروژۀ  همین    ۳M شرکت  هم 
نظیر  اجرا کرد و کمپانی های دیگری  را  استراحت  تایم 

اسکچ تیپ و پست ایت نوتز هم آن را دنبال کردند. 
دارای  ذاتی،  طور  به  انگیزه  خود  که  نیست  هیچ شکی 
)افزایش  بیرونی  انگیزه های  تمام  اگرچه  است.  اهمیت 
موارد(  دیگر  و  عنوان ها  پاداش ها،  کمیسیون ها،  بن ها، 
مضر هستند؛ اما یک کارآفرین با مهارت و ترکیبی از این 
دو مورد، کارکنان را با انگیزه نگه می دارد. او می گوید که 
هیچ رویکرد عمومی و مشخصی برای انگیزه بخشیدن به 

افراد وجود ندارد.
ممکن  شود،  یکی  شدِن  انگیزه مند  باعث  که  مورد  یک 
باشد.  داشته  دنبال  به  را  دیگری  فرد  بی انگیزه گِی  است 
را  کارمند  یک  تفکرِی  و  رفتاری  منشای  که  هنگامی 
متوجه شدید، می توانید میزان اشتیاِق او را باال ببرید. این 
را  نیروی کاری تان  تا  کند  به شما کمک  مورد می تواند 
در حد متعادل قرار دهید و در همان مسیر حرکت کنید 
و در نتیجه، میزان اثربخشی منحصر به فرد را در کارتان 

خواهید دید. 
منبع: مجلۀ پنجرۀ خالقیت
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فرهاد سجودی
دارد  زیادی  پیشینۀ  فارسی  زبان  در  کوتاه نویسی  و  موجزگویی 
که تک بیت ها، رباعی ها، دوبیتی ها و... از نمونه های کوتاه گویی 
بستر  در  را  کوتاه نویسی  به  پیش کسوت  شاعراِن  گرایش  و 
بزرِگ  شاعران  می دهد.  نشان  فارسی،  ادبیات  و  فرهنگ 
امروز،  شاعران  تا  و  بیدل  و  تا صایب  رودکی  از  فارسی گو 
روی موضوع های ویژه به شکل کوتاه و با محتوای سنگین 
سروده اند و نمونه هایی از کوتاه سرایی شان در گنجینۀ پُربارِ 

زبان فارسی موجود است.
نام  به  حاال  که  کوتاه سرایی  یا  کوتاه  شعر  جریان  هرچند 
هایکو، کوتاهه، طرح، ترانک و... مشهور است، »به صورت 
از  احمدشاملو  ترجمه های  با  ایران  در  مدون  و  عملی 
آغاز   1۳26 سال  در  فراموش شده«  »آهنگ های  کتاب 
شد و روند این ترجمه ها به وسیلۀ کسانی چون سهراب 
پژوهش گراِن  بعدها  یافت؛  ادامه  پاشایی  ع.  سپهری و 
هایکو  ویژه گی های  و  به ظرافت ها، دشواری ها  دیگر 
پرداختند و کتاب های متعددی در این زمینه به چاپ 

رسید.)1( 
ایران  در  کوتاه نویسی  جریان  ترتیب،  همین  به 
عمومیت گرفت و طرف داران و مخاطباِن خود را 

پیدا کرد. 
در  کوتاه سرایی(  )کوتاه نویسی/  جریان  این  اما  و 
افغانستان به حدود چهار دهه پیش برمی گردد و 
»نخستین گام ها در زمینۀ شعر کوتاه در این کشور 
سیاه سنگ،  صبوراهلل  حسینی،  رفعت  به واسطۀ 
شد،  برداشته  کریمی  برنا  و  وهریز  حضرت 
که هر یک با ترجمه های شان از زبان جاپانی 
این  هایکوهای شان،  با  و  دیگر  زبان های  و 

جریان را وارد ادبیات افغانستان کردند.)2( 
و  اسلوب  از  خارج  که  فارسی  کوتاه  شعر 
از  »پس  هایکو سروده می شود،  قاعده های 
دهۀ هشتاد شایع شده]رنگ عملی گرفته[ 
و آن هم به شکل وارداتی داخل وضعیت 
ادبیات فارسی گردیده است. به این معنا 
ادبی  جریان  از  فارسی  کوتاه  شعر  که 
افغانستان راه جدا نکرده، بل از ادبیات 
ایران و جهان وارد جریان خوِن ادبیاِت 

ما شده است.
آن جا  از  و  ایران  به  جاپان  از  ابتدا 
آهسته آهسته  طالبان،  سقوط  از  پس 
آغاز  در  که  گردید  افغانستان  وارد 
سال های  در  و  پراکنده  به صورت 
آن  روی  مدون  به صورت  اخیر 
کار شده و اقبال چشم گیری یافته 

است.)۳(
قالب  این  اخیر،  سال های  طی 
جوان  نسل  میان  در  )هایکو( 
و  گرفت  عمومیت  افغانستان 
قالب  این  به  زیادی  شاعران 
به  کتاب هایی  و  آوردند  رو 

چاپ رساندند.
می پردازیم  پیش آغاز  این  با 
ما:  بحث  مورد  موضوع  به 
و  چه گونه گی  »پریسکه«؛ 
این  شکل گیرِی  چرایی 
ادبیات  بستر  در  قالب 

فارسی.

پریسکه
قالب شعر پریسکه برای اولین بار در ایران، در سال1۳۹1 توسط 
علی رضا بهرهی مطرح گردید و با حمایِت احمد فوالدی طرقی 
آذر/  ماه  در  و  گرفت  شکل  ایران  در  نامدار،  نویسندۀ  و  مترجم 
و  فرهنگ  وزارت  در  بهرهی  علی رضا  توسط   1۳۹1 سال  قوس 
ادبیات  عرصۀ  وارد  و  ثبت  رسمی،  به صورت  کشور  آن  ارشاد 

فارسی در ایران شد. 
با  قالب  این  است،  آتش  کوچِک  جرقۀ  »پریسکه«  لغوی  معنای 
رویکرد مقابل در برابر عرفان های تازه وارد و بیگانۀ شرقی و مبتنی 

به فرهنگ اسالمی ایجاد شده است.
شعر پریسکه با توجه به اهداف زیر در بستر ادبیات فارسی شکل 
گرفته است که از جمله سه موردش را این جا قابل یادکرد می دانیم:

مقابله با ورود عرفان های نوظهورِ کشورهای جاپان،   -1
چین، هند و ...

با توجه به این که این عرفان ها در قسمتی از پروسۀ خود در قالب 
وارد  جاپانی(  کوتاه  شعرهای  )قالب  هایکو  مانند  نوشتار)شعر( 
بنویسیم،  هرچه  که  پارسی  ادب  با  بیگانه  جوهری  شدند)هایکو 
محسوب  قلم فرسایی  و  است  دیگری  کشور  ادبیات  در  مایه اش 
به  و رسیدن  »ذن«  فکری  پشتوانۀ  با  بیگانه  ادبیاِت  برای  می شود 
کارکردهای  با  کنفیسیوس(،  و  بودایی  آیین  بودیسم،  اندیشه های 
کم حساسیتی مانند طبیعت گرایی، عشق به طبیعت و تعالیم مکاتب 
»شین تون«، کنفوسیوس و... زیر عنوان های مختلف از طریق شعر 

به خصوص هایکو به خورد مردم داده می شود.
برخوردار  قوی  جایگاه  از  خود  حوزۀ  در  مکاتب  این  هرچند 
گرفتن  فاصله  شاید  ادبی،  منظر  از  رویکردشان  با  ولی  هستند، 
طرِف  به  پارسی  غنی  ادبیات  از  جوانان  و  شاعران  ادب دوستان، 
هایکو  طریق  از  ارتباط  این  که  باشد  بیگانه  و  کاذب  عرفان های 

خیلی خوب می تواند برقرار شود.

پریسکه قالبی برخاسته از بطن ادبیات فارسی  -2
راستای  در  کوشش  و  شعردوستان  طبع آزمایِی  برای  قالب  این 
ادبیات پُربار فارسی و با برداشت از چشمۀ جوشان ادبیاِت بومی 
نهایی؛ سرودن شعر،  فارسی است در جهت رسیدن به محصول 
رسیدن به زبان مخصوص سراینده، چاپ نوشتار )کتاب( و انتشار 
با اطمینان و اعتماد به نفس. بنابراین اگر شعر را رستاخیر احساس 
و خیال و تصویرسازی های ذهِن نامکشوف بدانیم، پریسکه جرقۀ 
این رستاخیز و کشف است که به صورت آنی در حس مختلِف 
و  شاعر  حِس  ذهن،  فکر،  و  می شود  روشن  شاعر،  شاعرانه گی 

مخاطب را در بر می گیرد.

کوتاه  شعر  حوزۀ   در  پراکنده گی  از  جلوگیری   -3
ادبیات امروز

ز  و مر کوتاهه، ا هایکو،  مانند  مختلفی  نام های  با  کوتاه  شعر 
شعرک، هاشور و... سروده می شود.

پریسکه با توجه به کوتاهی شامل عرصه های محدودی است که 
باید مفاهیم بزرگ و نامحدودی را ایجاد و عرضه نماید.

درونِی  و  بیرونی  تمام سرزمیِن  که  آغوِش کوچکی ست  پریسکه 
دنیای شاعر را به آغوش می گیرد تا از زیباترین صورت خلق شده، 
سبک  در  شعر  گونۀ  کوتاه ترین  مانند  شاید  نماید.  هدیه  ارایۀ 

کالسیک یعنی دوبیتی و رباعی اما به صورت آزاد.
باشد؛  اکنون  پدیدۀ  نمی تواند  پریسکه  توضیحات،  این  با 
که  بوده  ناخودآگاه  به صورِت  زمان  سیر  در  ادبی  انتظاری  بلکه 
آورده  پدید  جریان  در  قباًل  منتظرانش  و  شاعران  ادب دوستان، 
اقتضائات  با  تا که به این خلق )پریسکه( رسیدند؛ شعری  بودند 
عصر و زمان و با این گوشۀ چشم که شاید شعرهای خیلی بلند، 
گذشته  هم چون  مخاطب پذیری  از  کالسیک،  چه  و  سپید  چه 
برخوردار نباشند و شاید حوصله ها در بلندای این گونه اشعار تاب 
نیاورد. اما پریسکه با ارایۀ افکار بلند، تصاویر زیبا و خالصه همۀ 
هم  است  محدود  کلمات  و  کوتاه  قالب  در  شعری  خصوصیات 
برای خواندن و هم برای نوشتن و ...)4(، که امکان خوبی می دهد 
این  داشته های  از  بتوانند  حالتی  هر  در  تا  امروزی  انسان های  به 

قالب استفاده کنند.

روساخت
یا  بند  فصل،  چهار  و  سه  دو،  در   می تواند  )پریسکه(  شعر  این 
مصراع سرایش شود. حتا شاعر می تواند در یک بند شعر را شروع 
قوانین  تمام  از  و  باشد  کامل  شعر  که  صورتی  در  کندـ  تمام  و 

شعری پیروی کرده باشد.)5(
هجاها  قید  در  هایکو  برخالف  قالب  این  است،  معلوم  چنان که 
کوتاهی  و  بلندی  واژه ها،  در چینش  »شاعر  و  نیست  مضامین  و 
فصل ها )بندها یا مصراع ها( آزاد است و مختار، با این رویکرد که 
شاعر تمامی ویژه گی های شعر پریسکه را رعایت کرده باشد.)6( 

است،  که  ذوقی  هر  با  هرکس  ندارد،  محدودیتی  هیچ  پریسکه 
می تواند با استفاده از این قالب بسراید.

چند نمونه از پریسکه:
میان دفترم می نویسم تفنگ  -1

و تمام واژه ها را گروگان می گیرم
تا تو نیایی

هیچ شعری حق انتشار ندارد
)رضا محبی راد(

سال هاست در این خرابه آباد  -2
شوکران لحظه ها را

حافظانه سرکشیده ام
خودکشی چون من کی دیده است؟

)افسر رهبین(

کاش پرنده بودم  -۳
تمام عمر را

در قفس سینه ات
می ماندم

)آذر عاصمی(
کوچه های تنهایی  -4

چه خمیازه های بلندی می کشند
اما خواب هم

حوصله می خواهد
)علی رضا بهرهی(

چنان که دیده می شود، در نمونه های باال تمام قوانین و ویژه گی های 
مطرح در پریسکه مراعات شده بودند، حداکثر تا چهار بند، شامل 

و کامل بودند.
با توجه به اشتراک های دیریِن فرهنگی میان افغانستان و ایران و 
وجود میانه های ژرِف فرهنگی بین دو کشور، مطرح کردن قالب 
به جا و  مناسب،  افغانستان خیلی  ادبی  شعری پریسکه در جامعۀ 
قالب(  این  )ایجادگر  بهرهی  ارزش است. خود علی رضا  درخورِ 
شعر پریسکه را در جواب سوالی، چرایی و چه گونه گی شکل گیری 
شعر  در  که  نابسامانی یی  به  توجه  با   ...« می دهد:  این گونه شرح 
فارسی به خصوص در شعر کوتاه دیدم که هرکس به فراخور ذهِن 
خود نام های مختلفی چون هایکو، طرح، کوتاهه و ... می گذاشت 
که هیچ کدام تمام کننده و کامل نبودند. از طرفی، هایکو یک واژه 
و قالب خارجی است که به زباِن ما وارد شده و عالوه بر این، 
بازهم  می کردند،  طبع آزمایی  زمینه  این  در  ما  شاعراِن  هرچه قدر 
به نام فرهنِگ ما تمام نمی شد و آن را در دستۀ هایکو که شعری 
جاپانی است قرار می دادند. از طرفی می بینیم که در گوشه و کنارِ 
فراخور  به  هرکدام  که  دارد  وجود  کوتاه  شعری  قالب های  ایران 
منطقه شکل گرفته است.  ادب و رسوم و طبیعِت آن  فرهنگ و 
جنوب  از  »لیکوهایی«  و  بلوچستان  و  سیستان  در  »لیکو«  مانند 
کرمان، »چهل سرود« )چل سرو( در لرستان و بخش هایی از ایالم 
و کرمانشاه و سیاه چونۀ کردستان و شعرهای دیگر در شهرهای 
مختلف ایران. با توجه به این موارد، شعر چهارفصل پریسکه را 
ایجاد کردیم که عنوانی فارسی دارد و نمود فرهنگی بومی اسالمی 

است.«)7( 
در عرصۀ شعر  »بهرهی«  آقای  که  که  نابسامانی هایی  به  توجه  با 
کوتاه ایران یاد می کند، جامعۀ ادبی ما هم با بخش بزرگی از این 

دشواری ها دست به گریبان است.
در پهلوی موارد باال، عدۀ زیادی از پریسکه سرایان چنان که یاد 
شده، پریسکه را قالبی در برابر هایکو می پندارند که با داشتن روح 
اسالمی و فرهنگی بومی در برابر هایکو به مبارزه برخاسته است.

مورد یاد شده )پریسکه در برابر هایکو( که در رویکردهای این 
پریسکه  از دالیل شکل گیری  اساسی و  موارد  از  آمده،  نیز  قالب 
می باشد؛ زیرا از آن جایی که هایکو قالب شعری یی است برخاسته 
از اندیشه های بودیسم- ذن که قرن ها پیش شاعران بودایی برای 
می کردند  استفاده  آن  از  زنده گی شان  لحظات  نگه داشِت  و  ثبت 
این واخر، دانشمندان آگاه را  و داشته های شان را می ریختند؛ در 
برابر  بتواند در  از یک سو  قالبی شوند که  ایجاد  به فکر  واداشت 
عرفان های بیگانه مبارزه کند و از سویی هم افتخارات قلم زنی در 
قالب هایکو به پای هایکو نوشته نشود. بنابراین، »بهرهی« تصمیم 

به ایجاد پریسکه گرفت.
بیگانه و وارداتی  این که هایکو یک عنصر  از  از سویی هم، جدا 
در  که  روحانیتی  »با  قالب  این  می شود،  تلقی  فارسی  ادبیات  در 
استغراق  زادۀ  این که خود  به  توجه  با  و  می شود  دیده  محتوایش 
سراینده گانش  خود  میان  حتا  و  مردم  میان  عمومی  اقبال  است؛ 
متافیزیکی  هویت  و  معیارها  با  قالب  این  همچنان  است.  نیافته 
همراه است و شعر ما که با الگوهای فرازمینی سنجیده می شود، 
در حالی که مواد خام و پختۀ شعر هایکو در قدم نخست طبیعت 
است و بیشتر از آن؛ قداست، اسطوره و تعبد را با خود دارد که 

یک نوع پشتوانۀ فکری و نگرش متضاد را دارا می باشد.« )8(
و این خود دلیِل عمومیت نیافتن مدامِ این قالب در افغانستان شده 
و امروز جریان سرایِش شعر در قالب هایکو خیلی کم رنک است.
دارد که هم  قالبی  به  نیاز  افغانستان  ادبی  از همه، جامعۀ  گذشته 
به وضعیت  باشد و هم  قالب های کوتاه  برگیرندۀ همۀ  بتواند در 
نابسامان و پراکندۀ شعر کوتاه پایان بخشد و از سویی هم بتواند به  

شعر کوتاه افغانستان تعریِف مشخصی ارایه بدهد.
در  پریسکه  زیرا  دارد؛  خودش  در  را  ظرفیت  این  پریسکه  شعر 
پهلوی مقید نبودن به هجاها، یک قالب بومی، ریشه دار و برخاسته 
از بستر زبان و فرهنگ فارسی است؛ چنان که یاد شد، اگر رباعی، 
در  قرن ها  که  را  فارسی  زبان  کوتاهه های   ... و  تک بیت  دوبیتی، 
ادبیات ما پیشینه دارد، پریسکه بنامیم و بحسابیم، که بدون شک 
در  »پریسکه«  که  می رسیم  نتیجه  این  به  می شود،  هم  محسوب 
بطن ادبیات فارسی وجود داشته و حاال نظر به نیاز زمان مطرح 

گردیده است.

رویکردها:
1ـ میرویس نوذری، پیش گفتار کتاب »سیری در هایکو و هایکوی 

ایرانی«
2ـ روح اهلل بهرامیان، شعر کوتاه در افغانستان

۳ـ همان...
4ـ حسن سعیدی، پریسکه قالبی نو در شعر فارسی

5ـ مصاحبۀ علی رضا بهرهی، هفتسانه
6ـ حسن سعیدی، پریسکه قالبی نو در شعر فارسی

7ـ روح اهلل بهرامیان، شعر کوتاه در افغانستان
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علی پارسا

بسیاری  از جهات  طالبان،  به دست  یمگان  سقوط 
حایز اهمیت است ـ هرچند که این سقوط مقطعی 
زرین  قاعدۀ  با  بازهم  اگر  باشد.  کوتاه مدت  و 
که  همین  کنیم،  نگاه  پدیده  این  به  هراس افکنی 
کشور  ولسوالی های  از  یکی  به  شورشی  جمعی 
می گیرند،  به دست  را  آن  ادارۀ  و  می کنند  حمله 
خودبه خود بذر وحشت و دهشت در دِل مردمِ آن 
منطقه و شهرونداِن سراسِر کشور کاشته می شود. 
ولسوالی  این  ادارۀ  این که  از  جدا  ترتیب،  این  به 
تا چه وقت در دستاِن پرخوِن طالبان می ماند، این 
به رغم  می دهد.  آن ها  به  باالتری  دسِت  موفقیت 
بهار  در  که  می شود  دیده  موضوع،  این  اهمیِت 
امسال، سقوط های این چنینِی برخی از ولسوالی ها 
که معلوِل حمالِت یک باره و غافل گیرانۀ دشمنان 
بوده، تجربۀ مکرری ست که با وجود تشابهات در 
اما تا کنون تدابیِر خاصی  نوع و شکل رویدادها، 

برای پیش گیری از آن اتخاذ نشده است. 
چنین  وقوِع  علل  مهم ترین  به  گذرا  نگاهی  اگر 
تجارِب تلخی بیندازیم، دیده می شود که در همۀ 
آن ها علت های مشابهی خودنمایی می کنند. به گونه 
مثال، مهم ترین ویژه گِی حمالت این چنینی توسط 
و  غافل گیری  عنصر  از  آن ها  سودجویی  دشمن، 
غلبۀ آنی است. به عبارت دیگر، یکی از علل اصلِی 
دشمن  غافل گیرانۀ  عمل کرد  سقوط ها،  این گونه 
است. طالبان در همۀ این حمالت می کوشند که با 
حداکثر تواِن ممکن به مواضِع از پیش تعیین شده به 
شکل پیش بینی ناپذیر و غافل گیرانه حمله کنند تا به 
این ترتیب، ابتکار عمل را از نیروهای امنیتِی کشور 
را  امنیتی  ارگان های  تصمیم گیرِی  توان  و  بگیرند 
فلج کنند. به این ترتیب، حمالت سنگین و گستردۀ 
این چنینی بر نقاط مختلف کشور، به شکل اتفاقی 
تاکتیک های  و  استراتژی ها  در  ریشه  بلکه  نیست، 

جنگی آن ها دارد. 

اگر  را  سقوط هایی  چنین  دیگِر  عمدۀ  علت 
نگاه  کشور  دلیر  رزمنده گان  صف  در  بخواهیم 
تحت  مناطق  و  ولسوالی ها  پشتیبانی  عدم  کنیم، 
هجوم توسط نیروهای حمایتی، یکی از علل عمده 
نبرد  میدان های  از  بسیاری  در  است.  تأثیرگذار  و 
در  گلوله  آخرین  تا  سربازاِن  ما  که  می شود  دیده 
علی رغم  اما  می کنند،  ایستاده گی  دشمن  برابر 
تقاضاهای مکرر ارسال نیروهای کمکی، متأسفانه 
این  و  نمی گیرد  به هنگام صورت  و  حمایت الزم 
امر منجر به افزایش تلفات نیروهای امنیتِی کشور 
از این  و سقوط جبهه های جنگ می شود. بخشی 
شرایط  دلیل  به  شاید  دیرکردها  و  ناهماهنگی ها 
خاِص ژیوپولتیِک کشور و جغرافیاِی ناهموارمان 
طبیعی به نظر برسد؛ ولی با این وصف در مدیریت 
امور نظامی و جنگی، هیچ گونه توجیهی برای چنین 

عمل کرد مستأصلی نمی توان یافت. 
وقتی بحث از مدیریت امور دفاعی و امنیتی باشد، 
هر  در  ناکامی  و  ناهماهنگی  کم کاری،  هرگونه 
نقطه یی از کشور به شکل مستقیم به تدبیر مقاماِت 
وزارت  که  کنونی  شرایط  در  برمی گردد.  مسوول 
دفاِع کشور و بسیاری از والیت ها از جمله والیت 
واضح  می شود،  اداره  سرپرستی  نظام  با  بدخشان 
تدبیری  که  ندارد  وجود  مسوولی  مقام  که  است 
ناتوانی های  از  گفتن  سخن  باشد!  داشته  وجود 
حکومت وحدِت ملی و انگشت اتهام بلند کردن 
به  هم  اجراییه  رییس  و  رییس جمهور  به شخص 
نظر می رسد که راه به جایی نبرد. مشی نقد زمانی 
پاسخ گو خواهد بود که روحیۀ انتقادپذیری حاکم 
دستگاه  یک  زمانی  تنها  دیگر،  سوی  از  باشد. 
که  باشد  پاسخ گو  مسأله  یک  قباِل  در  می تواند 
باشد.  شده  تعبیه  آن  در  الزم  عملی  مکانیسم 
امنیتِی  فرمانده  و  والی  و  کشور  دفاِع  وزیر  وقتی 
معناست  این  به  باشد،  نشده  تعیین  والیت  یک 
مدیریت  برای  مسوولی  و  پاسخ گو  مکانیسم  که 

ندارد  وجود  امنیت  جمله  از  مختلف  عرصه های 
و توقع برقراری امنیت در چنین وضعیتی خواب 

است و خیال است و جنون است و محال! 
به  توجه  با  کنونی  وضعیت  در  دیگر،  سوی  از 
گزارش های موجود، نه تنها نیروهای امنیتی محلی، 
به موقع از سوی نیروهای حمایتی مورد پیشتیبانی 
قرار نمی گیرند؛ بلکه گاه نشانه هایی از سهل انگاری 
دیده  امنیتی  نهادهای  در  هم  کارشکنی  و  عامدانه 
مقامات  از  بسیاری  مکررِ  ادعاهای  اگر  می شود. 
حکومت پیشین و حکومت کنونی از جمله ادعای 
عطا محمد نور مبنی بر دست های پنهاِن مسووالن 
حکومتی در ناامنی های اخیِر شمال را کمی جدی 
کم کاری ها  این  که  می بریم  پی  متأسفانه  بگیریم، 
حادثه  برحسب  و  اتفاقی  کاماًل  ناهماهنگی ها  و 
درون  در  حتا  قدرت مندی  اشباح  بلکه  نیستند؛ 
همین حکومت وجود دارد که ناامنی و بدامنی را 
به گونۀ دقیق و حساب شده در نقاط مختلف توزیع 

و کنترول می کنند. 
اگر با طرح چنین ادعایی برچسب »توهم توطیه« 
ناامنی ها  چنین  تداوم  که  پذیرفت  باید  نخوریم، 
در نقاط مختلف کشور به نفع هیچ کس و طرفی 
اهداف  به  یافتن  برای دست  آن ها که  نیست؛ چه 
سمتی و منطقه یِی فروملی شان ناامنی در شمال و 
یا هر منطقۀ دیگر کشور را به نفِع خود می دانند و 
چه آن ها که ممثِل ارادۀ کشورهای دیگر در داخل 
افغانستان هستند، همه گی باید دریابند که تداوم و 

توسعۀ این ناامنی ها به نفع هیچ جناحی نیست. 
پشتیباِن  و  حامی  عمده ترین  عنوان  به  پاکستان 
هراس افکنی در افغانستان هم به خوبی به راز این 
قاعده پی برده است. رشد هراس افکنی در افغانستان 
در  هراس افکنانه  حمالت  گسترش  سبب  همواره 
خود آن کشور هم شده است. تالش پاکستان برای 
حل معضل کشتار مسلمانان در میانمار هم بیش از 
آن که ناشی از روحیۀ اسالم گرایی پاکستانی ها باشد، 
از هراس این کشور مبنی بر رشد شکاف های قومی 
ـ مذهبی در منطقه ناشی می شود. حاال پاکستانی ها 
تروریسم  از  به خوبی می دانند که هرچند حمایت 
در افغانستان می تواند بخشی از منافع راهبردی این 
در  اما  کند،  تضمین  افغانستان  در خاک  را  کشور 
آِن واحد تهدیدات استراتژیکی هم برای خود آن 
کشور به ارمغان می آورد که گاهی این کشور را تا 

سرحِد جنگ داخلی تهدید می کند. 
کارت های  همۀ  کنون  تا  هم  غنی  رییس جمهور 
خود را برای ساختن جادۀ صلح از خاک پاکستان 
در  این  است.  کرده  مصرف  سعودی  عربستان  و 
حالی است که علت العلِل بسیاری از این ناامنی ها 
گاهی در داخل خاِک کشور نهفته است. حکومت 
به  کردن  دراز  طلب  دست  جای  به  ملی  وحدت 
پیش گیری  برای  را  باید عزم خود  دیگران،  سوی 
از رویدادهایی مانند یمگان جزم کند. اگر سقوط 
سایر  کنار  در  یمگان،  ولسوالی  مانند  مناطقی 
دشمن  تبلیغاتی  دستگاه  تقویت  سبب  مضّرات، 
می شود، بازپس زدن آن ها و پیش گیری از به ثمر 
تضعیِف  سبب  هم،  چنینی  این  حمالِت  نشستن 

روحیۀ دشمن و امیدواری مردم می شود. 
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همـکاری هـای ما...
 امریکا روز دوشنبه )18 جوزا/ 8 جون( در سفارت این کشور در کابل برگزار شد. صدها 
تن از مقام های دولتی به شمول وزیران، والیان و سفیران کشورهای دیگر در این برنامه 

شرکت کرده بودند.
هرچند چهارم جوالی مصادف با روز استقالل ایاالت متحده امریکا است اما سفارت این 

کشور در کابل به دلیل فرارسیدن ماه رمضان، این روز را پیشتر تجلیل کرد.
مایکل مک کنیلی سفیر ایاالت متحده امریکا در افغانستان گفت: »به عنوان عضو ماموریت 
حمایت قاطع، ما به آموزش تخصصی نیروهای امنیتی افغانستان به منظور انتقال موفقانه 

امنیتی و ثبات دوامدار و امنیت، متعهد هستیم. همکاری های ما قوی است.«
آقای مک کینلی گفت که مردم افغانستان قربانی تروریسم هستند و واشنگتن به همکاری 
خود برای مبارزه با افراط گرایی ادامه خواهد داد: »ما می دانیم که افغانستان با چالش های 
متعددی روبرو است؛ مبارزه با طالبان و تروریسم که سبب می شود افغان های عادی قربانی 

شوند.«
همکاری های توسعه یی

ایاالت متحده امریکا نه تنها بزرگترین تمویل کننده نیروهای امنیتی افغانستان است بلکه 
امریکا گفت که دو  داده است. سفیر  انجام  را  بیشترین کمک ها  نیز  اقتصادی  در عرصه 

کشور وارد صفحه جدیدی از همکاری های توسعه ای شده اند.
حکومت وحدت ملی در نتیجه انتخابات طوالنی، با وضعیت ناگوار اقتصادی روبرو است 
و حکومت از کسر بودجه رنج می برد ولی ایاالت متحده امریکا در سفر رییس جمهور 
غنی به آن کشور، وعده کرد که 800 میلیون دالر را برای بهبود وضعیت حکومت داری 

کمک می کند.
منظور  به  اصالحات  راستای  در  را  افغانستان  کشورش حکومت  که  گفت  امریکا  سفیر 
نیز  افغانستان  توانایی های مالی دولت  بلند بردن  رسیدن به خودکفایی همکاری می کند. 
بخشی از برنامه های امریکا برای بهبود وضعیت اقتصادی است. آقای مک کینلی افزود که 
طرح های صد روزه وزیران کابینه به منظور عرضه خدمات بهتر به مردم، مورد حمایت 
ما  می کنیم.  همکاری  فساد  با  مبارزه  در  را  ملی  »ما حکومت وحدت  دارد:  قرار  امریکا 
برنامه های  تا متیقین شویم که  قوانینی را که به شفافیت کمک می کنند حمایت می کنیم 

اقتصادی، به جامعه سودمند واقع می شود.«
گسترش روابط مردمی

کشور،  دو  بین  مردمی  روابط  گسترش  منظور  به  که  گفتند  امریکا  سفارت  مقام های 
بورسیه های امریکا برای دانش آموزان و دانشجویان افغان دو برابر شده است. به گفته این 
مقام امریکایی مردم امریکا افتخار دارند که در کنار مردم افغانستان برای یک آینده باثبات، 
صلح آمیز و از نظر اقتصادی شکوفا ایستاده اند تا افغان ها اقتصاد و سیاست صدمه دیده 

شان را دوباره بسازند.
مقام های حکومت افغانستان نیز بر روابط گسترده دو کشور تاکید کرند. حکمت خلیل 
کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در این مراسم گفت که حمله به برج های 

تجارت جهانی در سال 2001 نشان داد که دو کشور با تهدید مشابه مواجه هستند.
آقای کرزی گفت که تالش ها برای بهبود ثبات در افغانستان نه تنها منطقه را امن می کند 
بلکه برای تامین امنیت در سراسر جهان کمک کرده است. او افزود که جلوگیری از تبدیل 
برگرداندن  و  قانون  تطبیق  ملی،  نهادهای  بازسازی  تروریسم،  پایگاه  به  افغانستان  شدن 

افغانستان در مسیر دموکراتیک، هدف اصلی دو کشور است.

یمـــگان؛ 
درسـی بـرای همــه 

ورود »مهاجرین پاکستانی...
وجود می آورد.

اما سیدسرور حسینی سخنگوی فرماندهی پولیس کندز به روزنامۀ ماندگار گفت 
که آنها در این خصوص اطالعاتی ندارند. 

او گفت: تمام کسانی که داخل مرکز کندز می شوند، چه در وسایط تیزرفتار باشند 
و چه هم در وسایط باربری، در پاسگاه های پولیس بازرسی می شوند.

سخنگوی فرماندهی پولیس کندز گفت که آنها تا اکنون با کدام قضیۀ مشکوکی از 
این دست بر نخورده اند و اگر در این زمینه شواهد و مدارکی در اختیار آنان قرار 

گیرد، آن را به رسانه ها و مطبوعات در جریان می گذارند. 
گفتنی است که طی ماه های اخیر هزاران پاکستانی در والیت های جنوبی و شرقی 
کشور مسکن گزین شده اند که اتهام هایی در خصوص داعش بودن و طالب بودن 

آنان مطرح شده است. این افراد عمدتا مسلح اند.

وزارت های کار و امور اجتماعی و مهاجرین : 

بیـکاری و فـرار از کشـور افـزایـش یافـته است
ناجیه نوری

نبود کار و اشتغال برای جوانان، سبب گسترش مهاجرت ها 
به کشورهای همسایه و جهان شده است. 

مسووالن وزارت کار و امور اجتماعی با تأیید افزایش شمار 
بیکاران در کشور می گوید که در یک ماه گذشته بیش از 
۳000 ماستر و لیسانس برای دریافت کار به وزارت کار و 

امور اجتماعی  مراجعه کرده اند.
اکنون در وزارت  این وزارت می افزایند، همین  مسووالن 
کار و امور اجتماعی برای 400 - 500 پُستی که اعالم شده، 

بیش از 8000 نفر کاندیدا شده اند. 
معاون این وزارت می گوید که بحران انتخاباتی سال پار و 
بندکردن مقرری ها در اداره  های دولتی، عامل اصلی افزایش 

بی کاری است. 
در این حال، مسووالن وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 
بیرون  به  افغانستان  اتباع  از مهاجرت   آمار دقیقی  با آن که 
از کشور ارایه نمی دهند؛ اما تأیید می کنند که در یک سال 
گذشته، مهاجرت ها به بیرون از کشور افزایش یافته است. 
روافزون  افزایش  را  مهاجرت ها  علت  جامعه شناسان 
تحصیل  جوانان  میان  در  بیکاری  به خصوص  و  بیکاری 

کرده عنوان می کنند.
آنان می گویند، نبود کار مناسب پس از فراغت از دانشگاه، 
ازدواج جوانان و  نبودن زمینۀ  فراهم  فقر،  افزایش  جنگ، 
ده ها مشکل دیگر، علت اصلی مهاجرت ها در میان جوانان 

است.
از  از حکومت می گویند، پس  انتقاد  با  این جامعه شناسان 
روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، نه تنها زنده گی مردم 
تغییر مثبت نکرد، بل مردم هر روز شاهد افزایش بیکاری 
سبب  مساله،  این  که  بوده اند  کشور  در  جنگ  تشدید  و 

دلسردی جوانان و فرار آنان از کشور شده است.  
اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  معین  مهمند  واصل  محمد 
می گوید، تنها در یک ماه گذشته بیش از ۳000 هزار نفر 
ما  به  کار  برای دریافت  بودند،  لیسانس  ماستر و  که همه 

مراجعه کردند.
او تاکید کرد، همین اکنون در وزارت کار و امور اجتماعی، 
الی 500 پُستی که اعالن شده، بیش از 8000  برای  400 

نفر کاندید است.
معین وزارت کار و امور اجتماعی گفت، در حال حاضر 8 
درصد جوانان مطلق بیکار و 17 درصد نیمه بیکار هستند 
که با این حساب، حدود 25 درصد افراد افرادی که قادر به 

کار کردن هستند، بیکار می باشند. 
آمار  که  نیست  تا هنوز مشخص  او تصریح کرد، هرچند 
بیکاری در میان جوانان چه گونه است، زیرا هنوز ما روی 
سروی بیکاری جوانان تحصیل کرده کار می کنیم؛ اما تمام 
این موارد نشان می دهد که مشکالت بیکاری جوانان بسیار 

جدی است.
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  مسالۀ  مهمند،  گفتۀ  به 

به  وزارت خانه ها  در  تقرری ها  متوقف شدن  و  گذشته 
دلیل سرپرست بودن وزرا دو عامل عمدۀ افزایش بیکاری 

درمیان جوانان است.
او به روزنامه ماندگار گفت، تقریبًا یک سال تقرری ها به 
در  و  بود  شده  متوقف  وزرا  بودن  سرپرست  مسالۀ  دلیل 
ضمن کارهای ساختمانی نیز به دلیل فصل زمستان متوقف 

بود که این دو مساله سبب شد هزاران تن بیکار بمانند.
دیگر  دالیل  از  یکی  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  معاون 
دانشگاه های  افزایش  را  بیکاری جوانان  افزون شدن  روز 
دانشگاه ها مطابق  این  به گفتۀ وی،  خصوصی می داند که 
تدریس  را  رشته هایی  و  نمی پذیرد  دانشجو  بازار  شرایط 
می کنند که برای فارغین این رشته ها در بازار، کار وجود 

ندارد.
معین وزارت کار و امور اجتماعی، انکشاف دانشگاه های 
خصوصی و دولتی قبل از آماده شدن بازار کار برای جوانان 

تحصیل کرده را دلیل دیگر افزایش بیکاری می داند.
دانشگاه ها  در  جوانان  جذب  "متاسفانه  می گوید:  مهمند 
مطابق به نیاز بازار نیست و دیگر اینکه نصاب درسی در 
عیار  کار  بازار  به  مطابق  دولتی  و  دانشگاه های خصوصی 
فارغ می شود،  دانشگاه  از  زمانی که یک جوان  نگردیده و 
وجود  کار  بازار  در  کرده،  تحصیل  او  که  رشته یی  برای 

ندارد."
او علت دیگر بیکاری را عالقمند بودن جوانان به کارکردن 

از  ادارات دولتی عنوان کرده می گوید، همۀ کسانی که  در 
عالقمند  می شوند،  فارغ  دولتی  و  دانشگاه های خصوصی 
کار در ادارات دولتی اند، در حالیکه دولت امکانات جذب 

تمام فارغین را ندارد.
و اما وزارت امور عودت کننده گان و مهاجرین با وجود 
کشور  اتباع  مهاجرت های  از  دقیقی  آمار  می گوید،  این که 
در دست ندارند؛ اما تایید می کنند که مهاجرت ها نسبت به 

سال گذشته  افزایش یافته است.
ماندگار  به  وزارت  این  سخنگوی  جرأت  اسالم الدین   
تعداد  چه  به  این که  در خصوص  "سفارت خانه ها  گفت: 
سویی  از  و  نمی کنند  همکاری  ما  با  می دهند،  ویزه  افراد 
هم بیشتر مهاجرت ها به طور غیر قانونی صورت می گیرد؛ 

بنابراین آمار دقیقی از مهاجرت ها را در اختیار نداریم."
جرأت می گوید، می پذیریم که مهاجرت ها در حال حاضر 
افزایش یافته؛ اما  به دلیل نبود ارقام دقیق، آمار مهاجرت ها 

نزد ما مشخص و روشن نیست.
پشت  در  روز  هر  می شود  گفته  که  است  حالی  در  این 
هندوستان  و  پاکستان  ترکیه،  ایران،  سفارت خانه های 
جمعیت زیادی از مردم برای گرفتن ویزه صف می  بندند 
و صدهاتن دیگر روزانه به گونۀ قاچاق راهی کشورهای 

همسایه و منطقه می شوند. 
دولت افغانستان تا اکنون در زمینۀ اشتغال زایی و جلوگیری 

از مهاجرت های شهروندان اقدامی نکرده است.  

ACKU
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ورزش
مورینیو هم به صف 

منتقدان فیفا اضافه شد

›قطر و روسیه ممکن است میزبانی 
جام جهانی را از دست بدهند‹

ستاره بلژیکی چلسی با اعالم اینکه رسیدن به توپ طال آرزوی او برای ادامه فعالیت های فوتبالی خود است، عنوان کرد 
رونالدو و مسی غیرطبیعی هستند و فاصله زیادی با بقیه بازیکنان دارند.

ادن هازارد فصل گذشته توانست نمایش خوبی در چلسی داشته باشد و به این تیم کمک کند تا فاتح لیگ برتر و جام 
اتحادیه شود. البته این تیم در لیگ قهرمانان ناکام بود و نتوانست در جمع 8 تیم پایانی حاضر باشد. هازارد البته در پایان 

فصل توانست به عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر و چلسی انتخاب شود.
ستاره بلژیکی چلسی درباره شرایط خود در این تیم گفت:  در حال حاضر پس از حضور در تایلند و استرالیا کمی از 
خستگی هایمان از فصل پرفشاری که پشت سر گذاشتیم کاسته شده است. حضور در این دو کشور خیلی خوب بود و با 

دو فرهنگ متفاوت و جالب روبرو شدیم و روزهای خوبی را گذراندیم.
هازارد درباره عملکرد چلسی در فصل آینده گفت: فصل آینده همه دوست دارند تا چلسی را شکست بدهند و ما از این 
موضوع آگاه هستیم. عالوه بر اینکه باید از عملکرد خود در لیگ برتر دفاع کنیم باید در لیگ قهرمانان نیز به مراحل باالتر 

برسیم. دیگر قابل قبول نیست که ما نتوانیم به مراحل پایانی برسیم.
او درباره کسب جایزه توپ طالی فوتبال جهان گفت:  کسب جایزه توپ طال همیشه هدف و آرزوی من بوده است. وقتی 

اولین بار در تمرین لیل حاضر شدم، به مربی خودم گفتم که یک روز توپ طالی فوتبال جهان را کسب خواهم کرد.
او درباره مقایسه با کریستیانو رونالدو و لیونل مسی گفت:  متاسفانه دو فوتبالیست غیرطبیعی در عصر من زندگی می کنند. 
هر روز تالش زیادی می کنم تا بتوانم از رونالدو و مسی سبقت بگیرم ولی این کار بسیار سختی است. آنها فاصله زیادی 
با بقیه بازیکنان دارند و متاسفانه این دو بازیکن در عصر من قرار دارند. از این مقایسه ناراحت نمی شوم و تنها تالش 

می کنم که تاثیر خودم را در تیم باال ببرم.
بلژیک تیم دوم رده بندی فیفا پس از بازی دوستانه با فرانسه باید هفته آینده در انتخابی یورو 2016 برابر ولز قرار گیرد 

که این دیدار تقابل دو تیم مدعی گروه است.
هازارد در پایان گفت:  راستش کمی خسته هستم ولی تمام تالش خودم را می کنم تا در این دو بازی همراه تیم ملی 

کشورم باشم و بتوانیم هر دو بازی را با برد به پایان برسانیم.

مثلث هجومی بارسلونا از تمامی جوانب از مثلث هجومی رئال مادرید بهتر عمل کرد.
در ابتدای فصل خیلی از اخبار فوتبال اروپا به درخشش مثلث هجومی بارسلونا )مسی – 
نیمار و سوآرس( و مثلث هجومی رئال مادرید )رونالدو، بنزما و بیل( اختصاص داشت 

که به صورت اختصار به MSN و BBC معروف شدند.
در پایان فصل فوتبال اروپا بهتر است آمار این بازیکنان را بررسی کرد. در این بررسی 
مثلث هجومی بارسلونا عملکردی به مراتب بهتر نسبت به همتای خود در رئال مادرید 
داشته است. در شرایطی که تا پایان سال 2014 شرایط به گونه یی بود که همه کارشناسان 
مثلث تهاجمی رئال را برنده این جدال می دانستند، اما با گذشت زمان و آغاز سال 2015، 
برتری  می گذشت  زمان  چه  هر  و  برگشت  بارسا  تهاجمی  مثلث  نفع  به  ورق  کم  کم 
مثلث بارسا بر مثلث رئال بیشتر نمود پیدا می کرد. اما قضاوت نهایی تنها در پایان فصل 

می توانست باشد.
تهاجمی  بر مثلث  بارسا  تهاجمی  برتری آشکار مثلث  پایان فصل رسیدیم  به  حال که 

رئال را متوجه می شویم. زدن 122 گل در طول یک فصل کاری است که نه تنها 
هیچ مثلث تهاجمی یی نتوانسته به آن دست یابد، بلکه در همین فصل جاری 
تیم های معدودی هستند که تعداد گلهایشان از 122 تجاوز کند. تنها تیم های 
رئال مادرید و بایرن مونیخ توانسته اند بیش از 122 گل در کل رقابت های این 

فصل اروپا خود به ثمر برسانند.
1- تعداد جام کسب شده: درحالی که مثلث بارسا در این فصل ۳ جام بدست 

آورد، مثلث رئال بدون جام ماند.
2- آمار گلزنی در اللیگا:

رونالدو 48 گل در ۳5 بازی، بنزما 15 گل در 2۹ بازی، بیل 1۳ گل در ۳1 بازی.
در مجموع 76 گل در ۹5 بازی. میانگین 0.8 گل در هر بازی برای هر عضو 

این مثلث
مسی 4۳ گل در ۳8 بازی، نیمار 22 گل در ۳۳ بازی، سوآرس 16 گل در 27 

بازی.
در مجموع 81 گل در ۹8 بازی. میانگین 0.826 گل در هر بازی

برنده: مثلث بارسا
۳- آمار گلزنی در لیگ قهرمانان:

رونالدو 10 گل ، بنزما 7 گل، بیل 2 گل
مسی 10 گل، نیمار 10 گل، سوآرس 7 گل
در مجموع مثلث بارسا 27 بر 1۹ برنده شد

4- آمار گلزنی در تمامی رقابت ها:
رونالدو 61 گل در 54 بازی، بنزما 22 گل در 46 بازی، بیل 17 گل در 48 بازی.

در مجموع 100 گل در 148 بازی. میانگین 0.675 گل در هر بازی
مسی 58 گل در 57 بازی، نیمار ۳۹ گل در 51 بازی، سوآرس 25 گل در 4۳ بازی.

در مجموع 122 گل در 151 بازی، میانگین 0.808 گل در هر بازی
 برنده مثلث بارسا است.

فساد اخیر فیفا در زمینه اداری و مالی صدای اعتراض 
سرمربی پرتغالی قهرمان انگلیس را هم در آورد.

پس از دستگیری تنی چند از اعضای ارشد فدراسیون 
مالی،  و  اداری  فساد  اتهام  به  )فیفا(  فوتبال  جهانی 
روز  چهار  درست  گذشته.  سه شنبه شب  پالتر  سب 
برای  فیفا  رئیس  عنوان  به  مجددش  انتخاب  از  پس 
پنجمین دوره متوالی استعفای خود را اعالم کرد. در 
این باره هر روز پرونده ای جدید رو می شود، از 150 
میلیون دالری که در این بین به عنوان رشوه در امور 
بدل شده،  نهاد رد و  این  ارشد  اعضای  بین  مختلف 
از سوی  میلیون دالری  پرداخت رشوه 10  ادعای  تا 
میزبانی  امتیاز  کسب  برای  جنوبی  آفریقای  مقامات 
جام جهانی 2010 و حق السکوتی که فیفا به اتحادیه 
فوتبال ایرلندجنوبی برای منصرف کردن این کشور از 
شکایت علیه یک ناداوری )خطای هند تیری آنری در 
دیدار فرانسه - ایرلند در مرحله انتخابی جام جهانی 

2010( پرداخته بود!
ژوزه مورینیو که احساس می کند او هم به نوعی در 
 2012 سال  در  جهان  مربی  بهترین  انتخاب  جریان 
این رابطه به نشریه  قربانی فساد فیفا شده است، در 
»ساندی تایمز« انگلیس گفت: در سال 2012 من یکی 
از سه کاندیدای نهایی کسب عنوان بهترین مربی سال 
بودم و وقتی به من گفتند که با چند رأی اختالف به 
بود ولی  برایم عادی  عنوان دومی رسیدم، همه چیز 
بعد از آن که رأی های مربیان و کاپیتان های تیم های 
ملی و البته روزنامه نگاران منتخب منتشر شد، یکی از 
با من  ملی  تیم های  از  کاپیتان یکی  پیشینم،  بازیکنان 
اشتباهی رخ  »این وسط یک  و گفت:  تماس گرفت 
داده است، چون مطمئنم که به شما رأی دادم ولی در 
لیستی که منتشر شده نام مربی دیگری به عنوان رأی 

من قرار داده شده است. این رأی من نیست«.
دوست  بعد  دقیقه  چند  کرد:  تصریح  خاص  آقای 
پرتغالی ام، مربی تیم ملی با من تماس گرفت و گفت: 
»باورم نمی شود که اسمت در لیست نباشد، چون من 
قطعًا به تو رأی داده بودم«. چند دقیقه بعد هم پیامی 
از یک مربی تیم  ملی دیگر دریافت کردم که نوشته 

بود: »آنها )فیفا( رأی من را عوض کرده اند«.
چه  داشت:  اظهار  پایان  در  چلسی  پرتغالی  سرمربی 
و  مربیان  فدراسیون  می دهد؟  تغییر  را  رأی  کسی 
بازیکنان؟ فیفا؟ چه کسی؟ این داستانی درام نیست، 
خودم  به  موقع  آن  در  ولی  است  دیگری  چیز  درام 
کرد،  نخواهم  نگاه  عقب  به  لحظه  همین  »از  گفتم: 

چون قطعًا در این بین اتفاقی افتاده است«.

دومنیکو اسکاال از مقام های ارشد فیفا گفته است که 
در صورت ظاهر شدن شواهد تازه از رشوه خواری، 
های  جام  میزبانی  حق  است  ممکن  قطر  و  روسیه 

جهانی 2018 و 2022 را از دست بدهند.
این کشورها هرگونه تخلف در فرآیند کسب میزبانی 
اذعان می  اسکاال  آقای  اند و  را رد کرده  جام جهانی 
کند که شواهدی از فساد در این دو مورد ندیده است.

فدراسیون  حسابرسی  کمیته  سرپرست  اسکاال  آقای 
جهانی فوتبال است.

میزبانی  اینکه  از  شود  ظاهر  شواهدی  »اگر  گفت:  او 
و  قطر  به  شده  خریداری  آرای  دلیل  به  جهانی  جام 
لغو  ها  میزبانی  این  آن صورت  در  اعطا شده،  روسیه 

خواهد شد.«
او که با روزنامه سوئیسی سونتاگزایتونگ مصاحبه می 
کرد افزود: »تا امروز شواهدی در این زمینه ارائه نشده 
حرف  هم   201۳ سال  پایان  در  اسکاال  آقای  است.« 
مشابهی زده بود اما در پرتو رویدادهای دو هفته اخیر 

این اخطار جدی تر تلقی می شود.
در  برای شرکت  که  فیفا  ارشد  مقام  ماه گذشته هفت 
انتخابات ریاست فیفا در زوریخ به سر می بردند، در 

جریان یورش پلیس به یک هتل بازداشت شدند.
آنها جزو 14 نفری هستند که دادستان های آمریکایی 
میلیون  از 150  بیش  دریافت  از جمله  فساد،  به  متهم 

دالر رشوه طی یک دوره 24 ساله، کرده اند.
مقام های سوئیسی هم تحقیقات قضایی جداگانه ای را 
درباره چگونگی اعطای میزبانی 2018 و 2022 شروع 

کرده اند.
سپ بالتر که از 1۹۹8 رئیس فیفا بوده است در نشست 
انتخاب  سمت  این  به  دیگر  بار  سازمان  این  قبل  ماه 
شد اما چهار روز بعد درحالی که دامنه ادعاهای فساد 
گسترش می یافت گفت از مقامش استعفا خواهد داد.

مایکل گارسیا وکیل آمریکایی قبال برای تحقیق درباره 
فرآیند اعطای میزبانی جام های جهانی 2018 و 2022 

توسط فیفا استخدام شده بود.
سال  دو  های  یافته  از  یی  فیفا خالصه  نوامبر  ماه  در 
تحقیقات او را منتشر کرد اما آقای گارسیا شکایت کرد 

که یافته های او به درستی منعکس نشده است.
آن گزارش روسیه و قطر را از تخلف مبری اعالم می 

کرد.
آقای گارسیا چند هفته بعد از انتشار گزارشش به خاطر 
نحوه برخورد فیفا با یافته های گزارش استعفا کرد و 
اظهاراتش به بحث های تازه در مورد سالمت فرآیند 

تعیین میزبانی 2018 و 2022 دامن زد.
کارشناسان  به  را  گارسیا  گزارش  زمان  آن  از  اسکاال 
کارشناسان  این  شود  می  گفته  اما  سپرده  حقوقی 
شواهدی نیافته اند که تصمیم در مورد میزبانی قطر و 

روسیه را تغییر دهد.

هازارد:

 بـدشانسم کـه با مسـی
 و رونالدو هم عصرم

BBC برنـدۀ نهـایـی جـدال با MSNACKU



وزیر دفاع دوران جورج بوش پسر گفت که بوش به اشتباه 
تالش کرد تا دموکراسی را به عراق تحمیل کند. او همچنین 
گفت، ناتو برای مقابله با تهدیدهای مدرن ناکارآمد شده و 
باید جایش را به یک ائتالف جهانی تر به منظور مقابله با 

داعش بدهد.
دونالد رامسفلد، وزیر دفاع دوران جورج بوش پسر، رییس 
گفت:  تایمز  روزنامه  با  مصاحبه  در  امریکا  سابق  جمهور 
جورج بوش پسر به اشتباه دموکراسی را به عراق تحمیل 
کرد. من تنها شخصی نیستم که فکر می کنم الگوی خاص 
از  برهه ای  هر  در  تنها  کشورها  سایر  برای  ما  دموکراسی 
ما  که  مساله  این  ایده  است.  مناسب  کشورها  آن  تاریخ 
می توانیم دموکراسی در عراق ایجاد کنیم به نظر غیرواقعی 
نگران  شنیدم  را  مطلب  این  که  موقعی  همان  من  می آمد. 

آن شدم.
رامسفلد همچنین گفت که ناتو و سازمان ملل دیگر قادر به 
مواجهه با تهدیدهای مدرن نظیر داعش، تسلیحات شیمیایی، 

از  ائتالف  باید یک  به جایش  نیستند و  برده داری  ایران و 
کشورهای "خردمند" از سراسر جهان شکل گیرد.

وی همچنین تردید خود را بابت این مساله ابراز داشت که 
بتواند داعش را شکست دهد و یک  باید به آسانی  غرب 

شکل جدید از تهاجم جنگ سرد برای مقابله با این گروه 
تروریستی الزم است.

داد  هشدار  همچنین  پسر  بوش  جورج  دوران  دفاع  وزیر 
که کشورهای عربی در حال فروپاشی هستند و گفت که 
تنها باعث بی ثبات تر کردن  لیبی  حمالت هوایی غرب در 

منطقه شده است.
رامسفلد به باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا نیز اشاره 
کرد و گفت: او در نشان دادن رهبری خود ناکام مانده و 
این مساله هم بر درگیری های اوکراین و هم در خاورمیانه 
باشیم چون  نگهبان جهان  نمی توانیم  ما  اثر گذاشته است. 
عرصه جهانی بسیار بزرگ است. اما مردم می خواهند درباره 
آینده و خطرات بدانند. رهبران باید به آن ها بگویند که چه 

اتفاقی می افتد.
وی همچنین پیش بینی کرد که برای شکست داعش دهه ها 
زمان نیاز است و باید به جای استفاده از گلوله و حمالت 

هوایی با ایدئولوژی آن ها مقابله کرد.
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نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

 ماندگار- محمداکرام اندیشمند 
حزب عدالت و توسعه و بنیاگذار این حزب رجب طیب اردوغان به چهار هدف مورد 

نظر در انتخابات پارلمانی دیروز ترکیه)17جوزاری1۳۹4( نرسیدن-:
  1-  دوثلث کرسی های پارلمان 550 عضوی ترکیه یا ۳67 کرسی را بدست نیاوردند 
تا بدون همه پرسی، قانون اساسی را در جهت تغیر نظام ریاستی تغیر دهند و قدرت 

از صدراعظم به رئیس جمهور اردغان انتقال پیدا کند.
  2-  کمتر از دوثلث یا ۳۳0 کرسی رالمان را نبردند تا بتوانند قانون اساسی را به همه 

پرسی بگذارند و طرح تغیر سیستم را عملی کنند.
 ۳- حتی اکثریت ساده و الزم را در پالمان، یعنی 258 کرسی را هم بدست نیاوردند 
تا به تنهایی موفق به تشکیل حکومت شوند. این حزب 18 کرسی کمتر از حد نیاز 

برای تشکیل حکومت دارد.
عنوان  به  ها  دموکراتیک خلق  توسعه، حزب  عدالت  برخالف خواستۀ حزب   -4  
حزب سیاسی کرد ها، نه تنها ده در صد آرای پارلمان، بلکه بیش تر از دوازد در صد 
کرسی ها یعنی در حدود هشتا کرسی را بدست آوردند و در واقع کردها برای اولین 
بار در تاریخ ترکیۀ معاصر وارد پارلمان شدند. پیروزی آنها ضربۀسختی بر رویای 
رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه وارد کرد. این در حالی بود که جنبش 
سیاسی-قومی کرد ها در سیزده سال حکومت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، این 
چنین فرصت مساعد رشد و توسعه را بدست آوردند و به این جایگاه رسیدند. و در 
واقع حزب عدالت و توسعه و اردوغان معمار و بانی این تحول بی سابقۀ سیاسی به 
خصوص برای جامعۀ کرد در کشور ترکیه محسوب می شوند. علی رغم آنچه گفته 
شد، هنوز حزب عدالت و توسعه با کسب 41 در صد آرا، بزرگترین حزب در پارلمان 
ترکیه است. مسلمًا این حزب در ائتالف به یکی از احزاب دیگر می تواند به تشکیل 
به  ائتالفی  چنین  طریق  از  تا  بود  خواهد  دشوار  بسیار  بسیار  اما  بپردازد.  حکومت 
هدف اصلی خود که تغیر قانون اساساسی و سیستم حکومتی ترکیه است، نایل شود. 

زیرا در ظاهر هر کدام این احزاب، مخالف طرح 
تغیر قانون اساسی برای تغیر نظام هستند. ائتالف 
دشواریها  نیز  دیگر  حزاب  از  یکی  با  این حزب 
هر چند حزب  دارد.  را  های خود  محدودیت  و 
حزب  با  ائتالف  در  تواند  می  توسعه  و  عدالت 
جمهوری خلق ها)CHP( به بده و بستان بپردازد: 
قید ده در صدی در راه یافتن احزاب به پارلمان 
حذف شود و در مقابل، حزب موکراتیک خلق ها 
به تغیر قانون اساسی از طریق همه پرسی در قانون 
بمنظور تغیر نظام موافقه کند. افزون بر این، حزب 
عدالت و توسعه باید به جامعه و جنبش کرد ها، 
با رهبر  قابل شود.  بیشتر مدنی و سیاسی  حقوق 
زندانی پی کا کا)PKK(، عبداهلل اوجالن به مذاکره 
دیگر  احزاب  اقدامات  این  که  حالی  در  بنشیند. 
می  قرار  حزب  این  برابر  در  شدت  به  را  ترکیه 
دهد. ائتالف حزب عدالت و توسعه با دو حزب 
دیگر)حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت 
ملی( نیز دشواریها و درد سر های زیادی در پی 
را  این دو حزب، کردها  از  یکی  با  ائتالف  دارد. 
منزوی می سازد و خطر جنگ مجدد را احیا می کند. هر چند هیچ یکی از احزاب 
رقیب به دعوت حزب عدالت و توسعه مبنی بر حمایت از طرح تغیر قانون اساسی 
انتخابات و شکست اردوغان تعبیر متفاوت  پاسخ مثبت نداده اند، اما آنها از نتیجۀ 
را  توسعه  و  عدالت  موقعییت حزب  آنها،  مطالبات  و  دیدگاه  تفاوت  این  و  دارند. 
جموری  حزب  رئیس  سازد.  می  تر  دشوار  بسیار  ائتالف  حکومت  دهی  شکل  در 
خواه خلق)CHP(امروز صبح)18جوزای1۳۹4(گفت که نتیجۀ انتخابات دست رد به 
قدرت طلبی رجب طیب اردوغان بود. و »سیری ثریا اوندر« معاون حزب دموکراتیک 
خلق ها)HDP( نتیجۀ انتخابات را، پیرزی دموکراسی بر فساد سیاسی و غلبۀ صلح بر 
 )HDP(جنگ خواند. اما ائتالف حزب عدالت و توسعه با حزب دموکراتیک خلق ها
در یک تعاملی که صلح مورد نظر این حزب را محقق کند و هدف حزب عدالت و 
توسعه را در تغیر قانون اساسی برآورده سازد، برخالف انتظار رهبر حزب جمهوری 
اردوغان می  را شکست قدرت طلبی  انتخابات  نتیجۀ  که  است   )CHP(خواه خلق
مبنای  بر  خلق  خواه  جمهوری  با حزب  توسعه  و  عدالت  ائتالف حزب  و  خواند. 
یابد، ممکن است صلح مورد نظر حزب دموکراتیک خلق ها  انجام  توافقی که  هر 
را محقق نکند. چرا اردوغان و حزب عدالت و توسعه شکست خوردند؟ پاسخ این 
سوال ممکن است به عوامل مختلف داخلی و خارجی ترکیه بر گردد، اما در واقع 
روش اقتدار گرایانه ومدارا ناپذیری اردوغان که بصورت فزاینده در مسیر تک روی و 
انحصار گرایی سیاسی و استبدادمآبانه می لغزید، زمینه های ناکامی او را در دسترسی 
به اهدافش در انتخابات اخیر مساعد کرد. ائتالف و درگیری او با جنبش خدمت به 
رهبری فتح اهلل گولن، نقش مهمی در این شکست داشت. صرف نظر از هر عامل 
و دلیلی که در شکست اردوغان و حزب عدالت و توسعه نقش اصلی داشت، این 
شکست نشان میدهد که تحمل و کثرت گرایی در سیاست امروز بر تمامیت خواهی 

و انحصار طلبی و تک روی غلبه حاصل می کند.

عدالت و توسعه
شکست خورد؟

 در انتخابات دیروز 

رامسفلد:
 بوش به اشتباه دموکراسی را به عراق تحمیل کرد

نخست وزیر هند:

پاکستان به تروریسم در منطقه 
دامن می زند

نخست وزیر هند پاکستان را به آزار و مشکل سازی مداوم برای 
دهلی از طریق ترویج تروریسم متهم کرد.

به نوشته روزنامه نیشن، نارندرا مودی، نخست وزیر هند طی 
سخنرانی خود در مرکز کنوانسیون بین المللی بانگاباندو در داکا 
به انتقاد از پاکستان پرداخت و متعهد شد تا با کمک بنگالدش 

با تروریسم در منطقه مبارزه کند.
مودی در این باره گفت: پاکستان دایمًا برای هند ایجاد مشکل 
کرده و به تروریسم در منطقه دامن می زند و این اتفاق همواره 

در حال وقوع است.
نخست وزیر هند با یادآوری ۹000 زندانی پاکستانی طی جنگ 
بد  ما  اگر  کرد:  در سال 1۹71 خاطرنشان  پاکستان  و  هند  بین 
ذات بودیم مشخص نبود که قادر به انجام چه کارهایی بودیم. 
تروریسم هیچ حد و مرزی ندارد و هند طی 40 سال گذشته 
به  این سال ها  در  زیادی  بی گناه  افراد  است.  بوده  درگیر  آن  با 
دلیل وجود تروریسم جان خود را از دست داده اند و کاری که 

پاکستانی ها انجام دادند همکاری با تروریسم بوده است.
وی در ادامه اظهاراتش عنوان کرد: تروریسم هیچ ارزش، اصول 
قابل قبول  برای آن ها  تنها چیزی که  بر نمی تابد و  یا سنتی را 

است دشمنی علیه بشریت است.
مودی در پایان سفر دو روزه خود به بنگالدش با انتشار بیانیه یی 

مشترک بر مواضع علیه تروریسم و افراطی گری تاکید کرد.
تبادل  طریق  از  تا  شدند  متعهد  همچنین  طرفین  سفر  این  در 
اطالعات درباره گروه های تروریستی به صورت مشترک با این 

پدیده مبارزه کنند.
وی همچنین به اظهارنظر درباره »گسترش گرایی« از طریق به 
اشغال درآوردن خاک کشورهای دیگر پرداخت و گفت: زمان 
خاک  غصب  با  که  زمان  آن  دوره  است.  گذشته  کشورگشایی 
ACKUبیشتر قدرت را به رخ یکدیگر می کشاندند به پایان رسیده است.




