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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

از  کابل،  در  تظاهراتی  راه اندازی  با  جوان  ده ها 
به  دولت  بی توجهی  و  بیکاری  افزون  روز  ُگسترش 

این موضوع، به شدت انتقاد کردند. 
به  اند،  آمده  ستوه  به  بیکاری  از  که  جوانان  این 
خیابان ها بر آمده و از دولت بدلیل نبود زمینه کار در 

کشور انتقاد کرده و دست به راهپیمایی زدند.
افزایش بیکاری سبب ازدیاد مهاجرت های غیرقانونی 
مهاجرین  تعداد  ساالنه  و  شده  کشورها  دیگر  به 
افغانستان در حال افزایش می باشد....     ادامه صفحه6
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وزیر مالیه در پیوند به جزییات نشست مقام های ارشد 
که  گفت  »سام«  افغانستان  به  کمک کننده  کشورهای 
هم  و  افغانستان  حکومت  طرف  از  روشنی  تعهدات 

جامعه جهانی سپرده شده است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه در یک نشست 
کابل  در  ملل  سازمان  نماینده  با  مشترک 
گفت:  حکومت،  وزیران  از  شماری  و 
سال  تا  طرف  دو  شدۀ  سپرده  تعهدات 
و  می شود  گذاشته  اجرا  مرحله  به  آینده 
گزارش آن، در نشست سال آینده سام در 

بروکسل بلجیم، ارایه خواهد شد. 
آقای حکیمی افزود: »افغانستان در نشست 
اصالحات  تطبیق  چون،  تعهداتی  سام 
از  والیات  انتخاباتی، خالصی  پیشنهادی 
تعدیل  ماموران حکومتی،  دارایی های  ثبت  سرپرستی، 
قانون تدارکات، ارتقای ظرفیت، نهایی ساختن بودجه 

والیتی، آوردن اصالحات در سیستم عدلی و قضایی، 
اطفال،  قانون  تصویب  دیگر،  قوانین  برخی  تعدیل 
علیه  خشونت  منع  و  زنان  برای  عملی  پالن  تدوین 

زنان، سپرده است«. 
تعهدات در قسمت جمع آوری مالیات، طرح ۴ برنامه 
و  دهات  انکشاف  شهرسازی،  شهروندی،  میثاق  در 
توانمندی زنان، نشر گزارش ابتکار شفافیت معادن، از 
بین بردن غصب زمین، فقرزدایی، توزیع برق برای ۴۰ 
وعده  دیگر  از  قالین،  صنعت  بردن  بلند  فامیل،  هزار 
های افغانستان برای کشورهای کمک کننده تا یک سال 

آینده است.
فساد،  با  مبارزه  بخش  در  افزود:  حکیمی  آقای 
و  مخابرات  ترانسپورت،  تجارت،  معادن،  وزارت های 
مالیه تعهد سپرده اند که یک پالن عملی ضد فساد را تا 
آخر امسال تدوین و تا نیمه سال آینده اجرایی کرده و 

نتایج اش بررسی خواهد شد.
وزیر مالیه در بخش تعهدات کشورهای کمک کننده به 
افغانستان نیز گفت:...                      ادامه صفحه6

جوانان بیکار در کابل: 

بهستوهآمدهایم

توضیح وزیر مالیه دربارۀ نشست سام:

ازکمککنندههاتعهداتیگرفتیموتعهداتیسپردیم

رییس عمومی بنیاد  شهید  مسعود:

دولتوحدتملیکمیسیونیرا
بهمنظوربررسیپروندۀشهادتقهرمانملیتوظیفکند
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تجلیل از مقام شهدا، آنانی که امروز با ما نیستند و با جان خویش از شرف و عزت افغانستان و 
حق و داعیه عدالت خواهانه دفاع نموده اند، وجیبۀ تک تک هموطنان گرامی می باشد.

بنیاد شهید احمدشاه  با سپاس فراوان از زحمات و تالش  های همیشگی شما، دفتر مرکزی 
مسعود در کابل- افغانستان آرزومند است تا به تعقیب همکاری ها و هماهنگی های قبلی با 
احمدشاه مسعود درکشورهای  از سالگرد شهادت  تجلیل  و  برگزاری  نهادهای  کمیسیون ها؛ 

مختلف مجدداً تامین ارتباط نماید.
طی هفته شهید و در برگزاری و تجلیل از چهاردهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور، 
با کمیسیون هایی برگزاری سالگرد در کشورهای مختلف مطرح  پیشنهادهای ذیل را  بنیاد، 
ساخته و از تمام دوستان و عالقمندان شهید احمدشاه مسعود می خواهد تا در یک فضای 
برادری و اخوت با تجلیل از مقام شهدای افغانستان، در عملی ساختن و تحقق بخشیدن به 

این پیشنهادها همکاری نمایند.
افغانستان در رأس  از شهدای  برادران و خواهران خواهشمندیم، مراسم تجلیل  تمام  از   -1
شهادت احمدشاه مسعود را به صورت شورایی و در یک فضای اخوت و صمیمیت برگزار 

نمایند تا وحدت و همگرایی مردم ما به نمایش گذاشته شود.
2- تجلیل امسال تحت عنوان »مسعود و امنیت ملی« برگزار می گردد.

3 - لطفًا نیازهای فرهنگی و پیشنهادهای خویش را با ذکر آدرس پستی خود به ایمل آدرس 

ذکر شده به صورت مکتوب ارسال نمایید تا بتوانیم از یکسو مواد فرهنگی و فرآورده های 
بنیاد را به شما ارسال نماییم و از سوی دیگر از نظریات و پیشنهادات شما در بهبود امور 

استفاده شود.
صورت  به  مختلف  درکشورهای  محافل  برای  را  ویژه یی  صوتی  تصویری،  پیام  بنیاد،   -۴
جداگانه ثبت و در دسترس کمیسیون های برگزاری قرار می دهد. امیدواریم به منظور روشن 

شدن موضوع چهاردهمین سالروز، پیام بنیاد در آغاز قرائت گردد.
5- خواهشمندیم گزارش مکمل تجلیل از سالگرد با متن مقاالت و سخنرانی های ایراد شده 
در مراسم، هرچه عاجل بعد از تجلیل به مرکز بنیاد در کابل ارسال گردد تا در نشرات داخلی 

و نشرات بنیاد و کتاب جداگانه ای به نشر برسد.
6- لطفًا ابالغیۀ مختصر برگزاری سالگرد در کشورهای میزبان هرچه زودتر برای بنیاد به ایمیل 
آدرسی که در پایین همین نامه درج است، ارسال گردد تا در داخل کشور و تلویزیون های 

داخلی به نشر برسد.

نشانی تأمین ارتباط:
gmail.com@14.salgard

شماره های تماس: 0700277781 / 0786201201

اعالمیۀستادهماهنگیبرگزاریچهاردهمینسالگردشهادتقهرمانملیکشور
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با  کابل  در  سام  و  ریکا  نشست های  برگزاری 
حضور نماینده گاِن سی کشور و بیش از شصت 
نهاد جهانی، سبب شد که افغانستان یک بارِ دیگر 
در محراِق توجه قرار گیرد. شاید عمده ترین پیامِ 
این دو نشست برای همسایه های افغانستان بود 
جامعۀ   2۰15 سال  از  پس  می کردند  فکر  که 
جهانی دیگر تمایِل گذشته را به این کشور نشان 
نشان  ریکا و سام  اما نشست های  داد.  نخواهد 
هم چنان  جهانی  جامعۀ  برای  افغانستان  که  داد 
مهم و قابل توجه است. اهمیِت افغانستان برای 
ظرِف  که  می تواند  بوده  این  در  جهانی  جامعۀ 
و  کامیابی ها  گذشته،  دهۀ  یک ونیم  به  نزدیک 
کشورهای مختلفی  نامِ  با  افغانستان  ناکامی های 
گره خورده است. جامعۀ جهانی میلیاردها دالر 
را برای بازسازی کشور هزینه کرد و در راستای 
تأمین امنیت و تأسیس ارتش و پولیس، مصارِف 

هنگفتی را به دوش گرفت. 
میزانی  به  افغانستان  ناکامی های  و  کامیابی ها 
که می تواند متوجه رهبراِن کشور باشد، متوجه 
جامعۀ جهانی به عنوان یک کلیت نیز هست. در 
افغانستان  این که  کنار  در  گذشته  دهۀ  یک ونیم 
دستاوردهای معینی در عرصۀ دولت داری مدرن 
متأسفانه  داشت.  هم  ناکامی هایی  کرد،  کمایی 
در  که  فرصت هایی  گذشته،  دهۀ  یک ونیم  در 
برابر کشور قرار داشت، به گونۀ شایسته مورد 
بهره برداری قرار نگرفت. فرصت های زیادی از 
دست رفت و امیدهای زیادی به یأس انجامید. 

اگر افغانستان در یک ونیم دهۀ گذشته از مدیریت 
سیاسِی سالم برخوردار می بود، بدون شک امروز 
دستاوردهای کشور به مراتب بزرگ تر و عمیق تر 
از حاال بود. مدیریت سیاسی افغانستان به دلیل 
قوم محوری  و  بی برنامه گی  ندانم کاری،  ضعف، 
ارتقای  برای  آمده  به وجود  کالِن  فرصت  از 
بسیاری  ببرد.  را  الزم  استفادۀ  نتوانست  کشور 
نگرفت  خود  به  اجرایی  صورِت  برنامه ها  از 
ناقص  چنان  شدند،  انجام  که  نیز  چیزهایی  و 
همه جانبه  بازنگرِی  به  نیاز  که  استند  ناکافی  و 

دارند. 
گذشته،  ماه  یازده  در  ملی  وحدت  دولت 
به سختی  پیشین  دولت  میراِث  کوله بار  با 
دهد.  انجام  را  خود  مسوولیت های  می توانست 
نیز روبه رو شد و  با مشکِل دیگری  این دولت 
آن عدم اعتماد الزم جهانی به کارآیی و توانایِی 

از  بسیاری  بود.  جامعه  مدیریِت  امر  در  آن 
کشورهای کمک دهندۀ افغانستان فکر می کردند 
که دولت وحدت ملی توانایی و ارادۀ الزم برای 
ندارد. هرچند گام های کوچکی در  تغییرات را 
مالی  شفافیت  ایجاد  و  فساد  با  مبارزه  عرصۀ 
نمی توانستند  گام ها  این  اما  آمد،  وجود  به 
کنند.  فراهم  را  کشور  تمویل کننده گاِن  قناعِت 
نمونۀ روشن آن، در عدم پرداخِت هزینه برای 

برگزاری انتخابات پارلمانی می تواند باشد. 
را  انتخابات  هزینۀ  پرداخت  جهانی  جامعۀ 
کرده  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  به  موکول 
است و دولت وحدت ملی، تازه نخستین گام را 
برای برآورده شدِن این شرط برداشته است. در 
عرصه های دیگر نیز وضع به همین منوال است. 
زیرا در یک و نیم دهۀ گذشته، پول های هنگفتی 
حیف ومیل شده و فساد به گونۀ سرسام آوری در 
تار و پود نظام رخنه کرده است. جایی نیست 
که نتوان نمونه هایی از فساد را در آن پیدا نکرد. 
ساده ترین کارها زمانی اجرا می شوند که با پول 

حمایت شده باشند. 
فضای اداری افغانستان به شدت فضای آلوده و 
کثیف است. در این فضا به سختی می توان نفس 
کشید و این همه بی بندوباری را تحمل کرد. این 
مسایل همواره در گزارش های نهادهای جهانی 
مورد  در  گزارشی  کمتر  است.  یافته  بازتاب 
اداری  فساد  از  آن  در  که  شده  نشر  افغانستان 
به  نسبت  جهانی  جامعۀ  باشد.  نشده  شکایت 
فساد موجود در اداراِت افغانستان به تنگ آمده 
و به همین دلیل تالش دارد که با شفاف سازی 

فضا، به کمک های خود ادامه دهد.
 نشست های ریکا و سام در کابل، اعالم حمایِت 
دوبارۀ جامعۀ جهانی از افغانستان بود. در این دو 
نشسِت مهم، یک بار دیگر جامعۀ جهانی نشان 

افغانستان  بازسازی  برای  تعهداتش  در  که  داد 
جهانی  جامعۀ  زمان،  عین  در  اما  است.  استوار 
هشدارهای الزم را نیز به دولت افغانستان صادر 
کرد. خواست مهِم جامعۀ جهانی این است که 
گذشته  فرصت سوزی های  ملی  وحدت  دولت 
که  معنا  این  به  کند.  تبدیل  فرصت سازی  به  را 
حکومت داری  ایجاد  برای  دهد  نشان  دولت 
به  تنها  مخدر،  مواد  و  فساد  با  مبارزه  و  خوب 

شعار بسنده نمی کند. 
امروز معضل کالِن جامعۀ افغانستان، آغاز موج 
و  گسترده  ناامنی های  دلیِل  به  مهاجرت ها  تازۀ 
افزایش میزان بی کاری در کشور است. این دو 
پدیده بدون تردید اثراِت خود را بر کشورهای 
دیگر و به ویژه کشورهای غربی می گذارد. خیل 
دروازه های  در  افغانستان  آواره گان  از  عظیمی 
کشورهای اروپایی سرگردان اند. این موج تازه، 
در  اوضاِع  به  کشور  شهرونداِن  عادِی  واکنش 
حاِل بحران افغانستان باید پنداشته شود. جامعۀ 
جهانی اگر بتواند به تعهداِت خود به گونۀ دقیق 
عمل کند و دولت وحدت ملی نیز هم زمان به 
بی کاری  و  فساد  مشکِل  برای حل  برنامه ریزی 
دیگر  بار  یک  که  می رود  احتمال  بپردازد، 
بیرون  کنونی  یأس  فضای  از  کشور  شهروندان 

شوند. 
اما دشواری کالِن فرا راهِ دولت وحدت ملی این 
است که این دولت ظرِف یازده ماه گذشته عمدتًا 
روزمره گی  است.  بوده  فرعی  کارهای  مشغول 
توش و تواِن دولت را به شدت به تحلیل می برد 
و از آن ماشینی می سازد که چرخ دنده های آن با 
متأسفانه تصویر  هم کار نمی کنند. دولت فعلی 
مغشوشی از خود به ذهن ها مخابره کرده است و 
این تصویر تا زمانی که عوض نشود، بدون شک 

افغانستان در وضعیِت فعلی باقی خواهد ماند. 
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ملی  قهرمان  شهادِت  سالروز  چهاردهمین  سنبله،  هژده  فردا 
است  مصادف  روز  این  است.  مسعود  احمدشاه  شهید  کشور، 
با آغازِ هفتۀ شهید و یادبود از رشادت ها و قهرمانی های مردم 
گوشه وکنارِ  در  که  می شود  دیده  اکنون  همین  از  افغانستان. 
کشور، پایگاه های مردمِی یادبود از قهرمان ملی برافراشته شده 
و پرچم های سبز و سیاه به اهتزاز درآمده اند. در این روز، مردم 
افغانستان و سربازان و سرداراِن وطن، یک بارِ دیگر با آرمان های 
شهداِی راه آزادی بیعت می کنند و به ایستاده گِی خود در برابر 

دشمن تأکیـد می ورزند. 
دسته هایی از مردم به خصوص در کالن شهرهای کشور، در ضمِن 
مراسِم رسمی یی که به یادبود از قهرمان ملی برگزار می شود، به 
گونۀ خودجوش به خیابان ها می آیند و با سر دادن شعارهایی، 
به ادامۀ راه شهـدا اعالمِ آماده گی می کنند. احساساِت این عده 
از هم میهنـان کاماًل قابِل درک و قدردانی ا ست؛ اما در کنار این، 
باید همۀ هواداراِن راهِ مسعود بزرگ و شهدای جهاد و مقاومت، 

برخی نکات و مصالِح مهم را مد نظر داشته باشند. 
خویش  تالِش  و  سعی  نهایِت  باید  افغانستان  شریِف  مردمِ 
و  سنبله   18 مراسم  برگزارِی  جریان  در  که  دهند  خرج  به  را 
ترددشان در خیابان های شهر، نظم و انضباِط شهری و اخالِق 
رخ  ناگواری  اتفاِق  هیچ  خدای نکرده  تا  کنند  رعایت  را  نیکو 
که  بهانه یی  و  روش  هر  به  مردم  اذیِت  و  آزار  مسلمًا  ندهـد. 
آموزه های  مغایِر  و  اسالمی  و  انسانی  آموزه های  باشد، خالِف 
مرتکب  روزی  چنین  در  که  کسی  هر  و  است  ملی  قهرمان 
مردم آزاری  شود، با شهید مسعود و آرمان های او بیگانه است. 
باید هوشیار بود تا خدای ناکرده دست های پیدا و پنهـانی فعال 
نشوند که با استفاده از احساساِت جوانان می خواهند نظِم جامعه 
را مختل کنند و این روز و مراسم را زیر سوال ببرند. بنابراین 
کاروان هایی که به هدِف باشکوه ساختِن یادبود قهرمان ملی و یا 
هم به قصِد عزاداری در جاده ها سرازیر می شوند، باید متوجه 
رفتـارِ خود و توطیه های بدخواهان باشند. آن گونه که احمدولی 
مسعود برادر قهرمان ملی، دیروز در کنفرانس خبری اش مطرح 
و  کنند  استفاده  فرصت ها  این  از  کسانی  داد  اجازه  نباید  کرد، 
این گشت زنی ها را سازمان یافته به خشونت بکشانند و اهداِف 

خودشان را تطبیق کنند. 
از طرف دیگر، هفتۀ شهید و روز شهادت قهرمان ملی کشور، 
به عنوان روزهای وحدت و یک دلِی مردم افغانستان باید گرامی 
که  مردم سعی می کنند  این روزها دشمناِن  در  اما  داشته شود. 
به خصوص  و  جامعه  در  را  قوم پرستانه  و  نفاق افکن  مسایِل 
این روز، جوانان  بنابراین، در  بزنند.  شبکه های اجتماعی دامن 
دلیر  ارتش  و  پولیس  سربازاِن  از  حمایت  برای  باید  ما  کشورِ 
کشور، به شفاخانه ها و مراکز صحی رفته خون اهدا کنند تا به 
این ترتیب، روحیۀ ملی تقویت و زمینۀ نفاق افکنی برچیده شود. 
هم چنان عقالنیت حکم می کند که جواناِن ما در هفتۀ شهید و روز 
شهادِت قهرمان ملی کشور، در شبکه های اجتماعی به مسایلی 
می گردد،  تفرقه  و  اختالف  موجِب  ناخواسته  یا  خواسته  که 
که  افغانستانی یی  هر شهروند  که  می رود  انتظار  بلکه  نپردازند. 
طرِح  با  دارد،  دسترسی  فیس بوک  مثل  اجتماعی  شبکه های  به 
موضوعاتی که سبب تقریِب مردم به یکدیگر و تقویِت وحدت 
ملی می شود، به تجلیِل هرچه بیشتِر هجدهم سنبله کمک برساند 

و نقشه های شومِ بدخواهان را در نطفه خنثا کند. 
مسلمًا همۀ مبارزه و جان فشانِی قهرمان ملی در راستای آزادی، 
استقالل و اتحادِ مردم افغانستان بوده است. از این رو رسانه های 
نیز مکلفیِت دینی و ملی دارند  دیداری، نوشتاری و شنیداری 
تا این هفته را گرامی داشته و برنامه های شان را با این مناسبت 
و  برادری  ارتقای روحیۀ  سبِب  که  نحوی  به  هماهنگ سازند؛ 
از  برای تجلیل  را  هم سرنوشتی در جامعه شوند و آحاد مردم 

روزهاِی ملی مانند هژده سنبله بسیج نمایند. 
در  مسعود  شهید  مبارزاِت  که  کنند  فراموش  نباید  رسانه ها 
اندیشه،  و  بیان  آزادی  جمله  از  ابعاد،  همۀ  در  آزادی  راستای 
بوده است. قهرمان ملی با کسانی می جنگید که دهاِن آزادی را 
خون آلود و باِل آزادی را شکسته می خواستند؛ لشکریاِن سیاه دلی 
که زنجیرهای جهالت و اسارت را برای مردم افغانستان تحفه 

آورده بودند. 
امروز بسیار واضح است که جنگ دولِت ما و جان فشانی هاِی 
سربازان و افسراِن ارتش و پولیس و امنیِت ملی علیه تروریستاِن 
سیاه دل و اسارت پیشه، در امتدادِ همان مقاومتی صورت می گیرد 
که دو دهه قبل، مسعودِ شهید آن را هسته گذاری کرد و سپس در 
سرتاسِر افغانستان گسترش داد و به برکت آن، آزادی و استقالل 
ما  آن،  زیر چتر  اکنون  و  یافت  دوباره  معنای  این سرزمین  در 
اصحاِب رسانه قدم و قلم می زنیم. بنابراین ما رسانه ها باید پاِس 
با نشِر مطالِب زهرآگین،  این همه را داشته و محتاط باشیم که 

 ناخواسته در خط دشمناِن مردم افغانستان قرار نگیـریم.
 

روزشهیدومسوولیتهای
 اهمیِت افغانستان برای جامعۀ جهانی در این بوده می تواند كه ظرِف مــــــــــــــا

نزدیک به یک ونیم دهۀ گذشته، كامیابی ها و ناكامی های افغانستان با 

ناِم كشورهای مختلفی گره خورده است. جامعۀ جهانی میلیاردها دالر را 

برای بازسازی كشور هزینه كرد و در راستای تأمین امنیت و تأسیس 

ارتش و پولیس، مصارِف هنگفتی را به دوش گرفت
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گرانفروشیسوخت
بهنیروهایانگلیسوناتودرافغانستان

گران  ادعاهای  کرد،  تاکید  انگلیس  دفاع  وزارت 
فروشی سوخت توسط یکی از مقاطعه کاران دفاعی 
این  کیفری  تحقیقات  اداره  سوی  از  عالی«  »گروه 

وزارتخانه در حال بررسی است.
انگلیس  نظامی  پلیس  تلگراف،  روزنامه  نوشته  به 
در حال تحقیق و بررسی این ادعاها است که یکی 
از مقاطعه کاران دفاعی در جریان جنگ افغانستان 
ناتو صدها  در  متحدانش  و  انگلیس  به  را  سوخت 

میلیون پوند گران تر فروخته است.
ناتو در بررسی تعداد وسیعی از قراردادهای تامین 
سوخت برای نیروهای خط مقدم در جریان جنگ 
افغانستان متوجه شد که »گروه عالی« ۴6۰ میلیون 
پوند )7۰۰ میلیون دالر( سوخت را به ائتالف ناتو 

گران تر فروخته است.
از  انگلیس 1۰ درصد  به گفته منابع، گمان می رود 
طور  به  انگلیس  یعنی  کرده،  پرداخت  را  مبلغ  این 
بالقوه سوخت الزم برای نیروهایش در هلمند را ۴6 

میلیون پوند گران تر خریداری کرده است.
گرفت  صورت  آن  از  پس  ماه  چند  افشاگری  این 
که بخش تامین مواد غذایی »گروه عالی« مستقر در 
آمستردام به جرم خود اعتراف کرده و جریمه صدها 
میلیون دالری خود را برای کالهبرداری گسترده در 
گران فروشی آب و غذا به ارتش امریکا در جریان 

جنگ افغانستان پرداخت کرد.
کرد  تایید  شب  یکشنبه  انگلیس  دفاع  وزارت 
اداره  توسط  سوخت  فروشی  گران  ادعاهای  کرد 
تحقیقات کیفری این وزارتخانه تحت بررسی قرار 

دارد.
ناتو بخش اعظم تامین هزینه سوخت وسایل نقلیه 
علیه  ساله   1۴ جنگ  جریان  در  را  ساختمان ها  و 

طالبان به عهده داشته است. نبود بنادر در افغانستان، 
جاده های قدیمی و لزوم گرفتن سوخت از مناطق 
ناتو  برای  را  سوخت  تامین  طالبان،  کنترل  تحت 

بسیار گران و پرهزینه کرده بود.
 1  /  5 سال  یک  در  ناتو  افغانستان  جنگ  اوج  در 
میلیارد پوند هزینه برای تامین سوخت صرف کرد.

گذشته  ماه  اواخر  بررسی  این  گفتند،  ناتو  منابع 
میالدی ارائه شد. ناتو قصد دارد با دقت بسیار باال 

این گران  فروشی را بررسی کند.
»گروه عالی« در جریان جنگ های عراق و افغانستان 
مناقصه های لجستیکی پرسودی را با نیروهای نظامی 
آمریکا و انگلیس به دست آورد و در حال حاضر 
برای نیروی هوایی سلطنتی انگلیس سوخت تامین 

می کند و قرارداد تامین غذای جهانی وزارت دفاع 
انگلیس را در اختیار دارد.

انگلیس گفت: ما  یکی از سخنگویان وزارت دفاع 
متعهد شده ایم تا برای پول مالیات دهندگان ارزش 
اضافی  پرداخت های  از  و  شویم  قائل  بسیاری 
جلوگیری کنیم ما از ادعاهای گران فروشی »گروه 
عالی« مطلعیم و تحقیق و بررسی در خصوص آن را 
به اداره پلیس تحقیقات کیفری وزارت دفاع انگلیس 

محول کرده ایم.
در همین حال یکی از سخنگویان ناتو گفت: بررسی 
قراردادهای سوخت ایرادهایی را در نحوه مدیریت 
نشان  سوخت  قراردادهای  هزینه  و  کاران  مقاطعه 

داد.

مالمنصوردرصدد
سرکوبمخالفان

آیساف ده ها پولیس مبارزه طالبانداعشرامسوولقتل13هزارهدانست
با موادمخدر را کشته است

طالبان کشتن 13 تن از هزاره ها را همچون توطیه یی 
 . است  نموده  محکوم  نژادی«  »انشقاق  تولید  برای 
گروه  توسط  قتل  این  ظاهراً  است  گفته  گروه  این 
در  تدریج  به  که  می شود  اعمال  داعش  رقیبش 

افغانستان راه باز می کند.
به قومیت  افراد مسلحی 13 تن منسوب  روز شنبه 
را  ها  آن  که  رساندند  قتل  به  آن  از  پس  را  هزاره 
آرام بلخ در  از وسیله نقلیه شان در والیت معموالً 
شمال افغانستان پیاده نمودند. این یکی از حمالت 
مرگباری است که اقلیت های قومی را هدف قرار 
داده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله 

را نگرفته است.
سوریه  برعکس  داعش  گروه  که  می گویند  ناظران 
آورده  در  تصرف  به  را  وسیعی  مناطق  که  عراق  و 
است، به دلیل فقدان یک محیط فرقه گرای عمیق، 
پای استواری در  تا جای  به سختی تالش می کند 

افغانستان بیابد.
از  اینکه  بدون  شنبه،  روز  حادثه  با  توجه  با  طالبان 
داعش نام ببرد گفته است که »این اعمال را برای آن 
نژادی، عدم تحمل و  انشقاق  تا  مرتکب می شوند 

تبعیض به وجود آورند«.
این  وبسایت  در  شنبه  یک  روز  که  اعالمیه یی  در 
این  »ما  که  شود  می  گفته  است،  شده  پُست  گروه 
ما  ملت  از  و  کنیم  می  محکوم  به شدت  را  حادثه 
تقاضا می نماییم در برابر توطئه های دشمن هوشیار 

باشند«.
داعش از ماه ها به اینسو تالش می کند تا در مناطق 
آشوب زده شرقی افغانستان خود را مستقر گرداند 
و طالبان را در جوالنگاه اصلی خود شان به چالش 

بکشانند.
این کشور جنگزده درآن است که  در  ها  آن  امتیاز 
برخی از جنگجویان ناراضی طالبان را به خود جذب 
بین جنگجویان  انشعابات  که  هنگامی  آنهم  و  کنند 
طالبان بعد از انتقال قدرت اخیر به وجود آمده است.
در  داعش  ارشد  های  قوماندان  دادن  دست  از  اما 
حمالت با هواپیماهای بی سرنشین، تجویز بیرحمی 
عدم  به  شود  می  رد  ها  افغان  اکثریت  توسط  که 

پیشرفت شان کمک کرده است.
زدو خورد ها و تبادله آتش پیهم داعش با شورشیان 
بتواند  گروه  این  که  است  شده  آن  مانع  نیز  طالب 

مناطق قابل مالحظه ای را در تصرف شان بیاورند.
طالبان که در جریان 1۴ سال شورشگری شان متهم 
به توحش اند می خواهند همچون سپر بالیی در بی 
رحمی داعش معلوم شوند و همچون گروه مشروعی 

پنداشته شوند که جهاد را به راه می اندازند.
وحشت   « ویدیوی  یک  طالبان  ماه  این  اوایل  در 
انگیز« را تقبیح کردند که از قرار معلوم جنگجویان 
در  را  افغان  اسرای  که  دهد  می  نشان  را  داعش 
حالیکه چشم های شان بسته و دست شان در زنجیر 

است، منفجر می گردانند.

در  طالبان  جدید  رهبر  کردند،  تاکید  طالبان  و  افغانستان  دولت 
شاخه  علیه  تهاجمی  صورت  به  رهبر ی اش  آزمایش  نخستین 

جدایی طلبان طالبان در جنوب کشور وارد عمل شد.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مال اختر محمد منصور، رهبر 
جدید طالبان در دو هفته اخیر صدها شبه نظامی طالبان را سوار 
بر موتور سیکلت به والیت زابل اعزام کرد تا با نیروهای وفادار 
به مال منصور داداهلل که علنا از بیعت با مال منصور امتناع کرده، 

مبارزه کند.
در این مدت این دو گروه بدون هیچ نتیجه یی با یکدیگر مبارزه 
کرده اند، عالم جیالنی فرهی، رییس اداره امنیت والیت زابل گفت: 
درگیری اخیر روز شنبه که به مدت یک ساعت به طول انجامید و 
شامل تسلیحات سنگین بود، باعث کشته شدن دست کم پنج تن 

از هر یک از دو طرف درگیر شد.
نشود،  فاش  نامش  که خواست  زابل  در  طالبان  اعضای  از  یکی 
گفت: 1۰ تن از نیروهای مال منصور توسط نیروهای مال داداهلل 

دستگیر شده اند.
چند روز پس از آنکه مرگ مال محمد عمر، رهبر سابق طالبان که 
به مدت دو سال مخفی مانده بود در جوالی سال جاری میالدی 

تایید شد، مال منصور به عنوان رهبر جدید طالبان منصوب شد.
مال منصور در مواجه با تفرقه به وجود آمده در بین شبه نظامیان 
به  داعش  با  مرتبط  شاخه های  درازی  دست  همچنین  و  طالبان 
منطقه تحت سلطه آن ها، تالش کرده تا قدرت را تحکیم بخشیده 

و این گروه را متحد نگه دارند.
در حال حاضر برادر و پسر مال عمر از بیعت با مال منصور امتناع 
کرده و شفافیت روندی را که منجر به انتصاب وی شده، زیر سوال 
بردند. در همین حال هیاتی از مقامات مذهبی افغانستان و پاکستان 
و ریش سفیدان قبایل هفته ها است که در شهر کویته پاکستان برای 

حل این وضعیت تالش کرده اند.
در حالی که طالبان گزارشات مبنی بر اینکه برخی شاخه هایش به 
اما کامال مشخص  پیوستن به داعش روی آورده اند را رد کرده، 
است که آن ها از جانب داعش که بخش های وسیعی از عراق و 

سوریه را تصرف کرده، تحت فشارند.
عنوان  به  که  هنگامی  میالدی  جاری  سال  ژوئن  در  منصور  مال 
معاون رهبر طالبان فعالیت می کرد، برنامه ای به ابوبکر البغدادی، 
رهبر داعش ارسال کرده و در آن نسبت به ایجاد چند گانگی در 

بین شبه نظامیان طالبان در افغانستان هشدار داد.
در  داعش  حضور  به  اخیرا  طالبان  سخنگوی  مجاهد،  اهلل  ذبیح 
والیت ننگرهار اشاره کرد و گفت: با کمک مردم محلی اکثر مناطق 

اشغال شده توسط داعش آزاد شده اند.
یکی از مقامات زابل گفت: مال داداهلل اخیرا روحانیون فرماندهان 
و ریش سفیدان قبایل را جمع کرده و به آن ها گفت که مال منصور 

به نفع پاکستان کار می کند.
حاجی اسداهلل کاکار، یکی از اعضای شورای والیتی در زابل گفت: 
مال منصور به دولت سایه طالبان در زابل دستور داد تا به مال داداهلل 
هشدار دهد که این والیت را ترک کند. هنگامی که مال داداهلل از 
این دستور سرپیچی کرد، مال منصور نیروهای خود را اعزام کرد.

وی افزود: البته این اولین بار نیست که مال داداهلل برای این رهبر 
طالبان دردسر درست می کند. هنگامی که مال داداهلل آخوند، برادر 
مال داداهلل و فرمانده ارتش طالبان توسط نیروهای ائتالفی در سال 
به  را  منصور  مالعمر  جوان تر  داداهلل  شد،  کشته  میالدی   2۰۰7

مشارکت غیرمستقیم در این امر متهم کرد.
وی سپس به خاطر کشتن محافظان شخصی برادرش با شورای 
رهبری طالبان درگیر شد. مال عمر دستور داد مال داداهلل از وظایف 
مقامات  توسط  میالدی   2۰۰8 سال  در  وی  شود.  خلع  خود 
پاکستانی بازداشت شد و پس از آزادی اش در سال 2۰13 میالدی 

به افغانستان بازگشت.
نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه نیروهای مال داداهلل طرفدار 

داعش هستند.

گزارش ها از والیت هلمند می رسانند که در یک حملۀ 
پولیس  ده ها  والیت،  این  در  آیساف  نیروهای  هوایی 

مبارزه با موادمخدر کشته شده اند.
این حملۀ هوایی حوالی  باشنده های محل می گویند که 
والیت صورت  این  ریگ  منطقۀ  در  یک شنبه  روز  شام 

گرفته است.
به گفتۀ آن ها، در این حمله حدود 5۰ پولیس مبارزه با 

موادمخدر و جنگجویان طالب کشته شده اند.
باشنده های محل می گویند که پولیس مبارزه با موادمخدر 
با موترهای لندکروزر و در لباس طالبان، قصد داشتند بر 
این گروه حمله کنند، اما طالبان برخالف آن ها در یک 
موتر هاموی )پولیس( برای جنگ آماده شده بودند. اما 
در همین زمان هر دو طرف، هدف حملۀ هوایی نیروهای 

آیساف قرار گرفتند.
تماسی  در  هلمند  پولیس  فرمانده  مالخیل،  نبی جان 
افزود  رویداد  این  تأیید  ضمن  سالم وطندار،  با  تیلفونی 

که آن ها جزییات کاملی در این مورد در دست ندارند.
مالخیل می گوید که بررسی ها در محل رویداد آغاز شده 
و پولیس به زودی جزییات بیشتری را در اختیار رسانه ها 

قرار خواهد داد.
پذیرفته  را  این رویداد  نیز وقوع  از سوی دیگر، طالبان 
اند، اما گفته اند که در این رویداد تنها نیروهای دولتی 

کشته و زخمی شده اند.
نیروهای آیساف تا کنون در این باره چیزی نگفته اند.
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اشتباهات قهرمان
مـا عـادت کرده ایـم کـه پیرامـوِن شـخصیت و زنده گی 
احمدشـاه مسـعود، مدیحه سـرایی کنیـم و یـا دربـارۀ 
شـهادِت او به مرثیه سـرایی بپردازیم. اما من فکر می کنم 
بـا ایـن روش نمی توان به نتیجه رسـید، باید شـخصیت 
مسـعود را تحلیـل کرد و کارنامه هـای او را دقیقاً ارزیابی 

نمـود و از آن درس گرفـت. 
بـه عقیـدۀ مـن، همان گونـه که شـهکار های احمدشـاه 
مسـعود برای ما مهم اسـت، شـناخت اشـتباهاِت او نیز 
فوق العـاده بااهمیت می باشـد، تا از تکـرارِ آن ها در آینده 
اجتنـاب صـورت گیرد. الگو قـرار دادِن مسـعود ایجاب 
می کند کارنامۀ او را به مطالعه بگیریم. مسـعود به عنوان 
قهرمان افغانسـتان نه تنها سپه سـاالری بی نظیر بود، بلکه 
او شـخصیت متفکـری بـود که جـرأِت آن را داشـت به 
اشـتباهاِت خود اعتـراف نماید و دیگـران را از تکرارِ آن 

برحذر سـازد. 
اخـالص و صداقـت ایـن عیـب را دارد کـه جسـارت 
به بـار مـی آورد و شـخِص صـادق پرسـش هایی مطرح 
می سـازد که کسـاِن دیگر از طرِح آن اجتنـاب می ورزند 
و حتـا آن را نادرسـت می انگارنـد. در چنـد نوبـت بـه 
احمدشـاه مسـعود گفتـم کـه از دسـتاوردهای جنـاب 

عالی بسـیار سـخن رفتـه، خوب اسـت 
در مـورد اشـتباهات تان هـم چیزی گفته 
شـود. با خوش رویـی و فروتنِی خود لب 
به سخن گشـود و اشـتباهاِت خویش را 
برشـمرد، و این فضیلـِت کالنی بود برای 
مسـعود؛ زیـرا از یک سـو نشـان مـی داد 
کـه زیردسـتانش در چـه فضـای بـاز و 
دوسـتانه یی بـا ایشـان به سـر می برنـد و 
در طـرح مسـایل هیچ گونه قیـد و بندی 
بـر آن هـا وجود نـدارد، و از سـوی دیگر 
شخصیت درونِی ایشـان را بازگو می کرد 
که چه طور با خویشـتن محاسـبه می کند 

و بـه نقـد کارهای خـود می پـردازد.
بـه اعتراف خود احمدشـاه مسـعود، قیام 
سـوی  از  داوودخـان  دولـت  برابـر  در 
نهضت اسـالمی افغانسـتان، یک اشـتباه 
بـود. این اقدام نهضت اسـالمی را صدمه 
زد، عده یـی را بـه ابـزارِ دسـت پاکسـتان 
تبدیـل نمـود و از جانـب دیگـر، دولـت 
افغانسـتان را بیشـتر به هواداراِن ماسـکو 

متکی سـاخت. 
 1358 سـال  در  می گفـت،  مسـعود 
راه اندازی جنگ جبهه یی در پنجشـیر در 
برابـر رژیم تره کـی کـه دارای یک ارتش 
منظـم بـود، به صـواب نبـود و در نتیجه، 
به شکسـت مردم منجر شـد. به بـاورِ او، 
بایـد از همـان ابتـدا دسـته های چریکـی 

می گردیـد. سـازمان دهی 
احمدشـاه مسـعود می گفـت: در سـالیان اول جهـاد بـه 
مسـالۀ تعلیم و تربیه توجه چندانی صـورت نگرفت، تا 
این که جنگ پیشـرفته گشـت و نیاز بیشـتری به جوانان 
تحصیل یافتـه به وجـود آمـد؛ زیرا فعـال کردِن سیسـتم 
مخابراتی، دفاتر لوژسـتیکی، استفاده از تانک و توپخانه، 
بخـش صحـی و عمرانـی، بـه افـراد تحصیل کـرده نیاز 

داشت.
در ابتـدا مسـعود توجه زیادی بـه کار سیاسـی در درون 
رژیم کابل نداشـت و آرام آرام به اهمیِت مسـأله پی برد؛ 
امـا اگـر از آغاز به ایـن امر مبـادرت می ورزید، نتیجه یی 

مطلـوب به دسـت می آمد.
وقتـی در سـال 1375، پـس از عقب نشـینی از کابـل به 
پنجشـیر، از احمدشاه مسـعود پرسیده شـد: عمده ترین 
کمبـودِ ما در پنج سـال پسـین چه بوده اسـت، مسـعود 
در پاسـخ گفـت: مـا در آن زمان اهمیـِت روابط خارجی 
را درک نمی کردیـم و بـه ایـن بـاور بودیـم همان گونـه 
کـه در سـالیان جهاد، جهانیـان ما را حمایـت کردند، در 
دوران حکومـت داری نیـز پشـتیبانی مان خواهنـد نمود؛ 
امـا بـه زودی ایـن دید نادرسـت ثابـت شـد. از آن جایی 
کـه مجاهدین کامالً مسـتقالنه دولت نجیب را سـقوط 
دادند و هیچ کشـوری در این رابطه سـهیم نبود، جهانیان 

حکومـت مجاهدین را حمایـت نکردند.
اثـر بحـران داخلـی  در زمـان دولـت مجاهدیـن، در 
شـماِل  والیـات  وارد  تاجیـک  هـزاران  تاجیکسـتان، 
افغانسـتان شـدند و احمدشـاه مسـعود به جـای آن کـه 
از ایـن مهاجریـن پشـتیبانِی انسـانی نمایـد، شـماری از 
جوانـاِن تاجیـک را تحـت آمـوزش نظامی قـرار داد که 
ایـن امـر باعـِث آن گردید که کشـورهای آسـیای میانه، 
دولـت مجاهدیـن را خطـری بـرای خود بشـمارند و با 
پاکسـتان برای سـقوط دولـت مجاهدین، موضـِع یگانه 

بدارند. اتخـاذ 
احمدشـاه مسـعود بعـد از تصـرف کابـل، بـر اسـاس 
مشـورت شـماری از دوسـتانش، در صدد تأمیـن روابط 
بـا کشـورهای قدرتمنـِد جهـان برآمـد و به کشـورهای 
همسـایه توجه چندانی ننمود. اما بعدهـا او اعتراف کرد 
کـه داشـتِن رابطـه با یـک همسـایۀ ضعیف، بـه مراتب 
مفیدتر از دوسـتی با کشـوری نیرومند در آن سـوی قاره 

است.
یکی از اشـتباهات دیگرِ مسـعود، ترجیح طالبان نسـبت 
به حکمتیار بود: احمدشـاه مسـعود فرصِت آن را داشت 
کـه در حومۀ کابل، سیاسـِت بی طرفی را اتخـاذ نماید و 
بـرای مدتی گلبدین حکمتیـار و طالبـان را بجنگاند؛ اما 

بـر اثـر عقده های دیرینی کـه میاِن او و حکمتیـار وجود 
داشـت، مسعود در مقایسه میان طالبان و حکمتیار، دچار 
اشـتباه شـد و طالبان را کم زیان تر انگاشـت کـه در واقع 

نبود. چنان 
 

مدیریت به روش مسعود
مسـعود، این سـردار بی بدیل، به عنـوان مدیری مبتکر و 
سـخت کوش و رهبری فرهمند شـناخته شـده است؛ به 
گونه یـی که همکارانش به وی عشـق می ورزیدنـد و از 

بـودن در کنارِ او به خـود می بالیدند. 
بسـیارند کسـانی کـه می خواهنـد از لحظـات دیـدار و 
صحبـت بـا او، خاطـره داشـته باشـند و بـه ُرخ دیگران 
بکشـند. دوسـتی و صمیمیتـی کـه از او در دل هـا به جا 
لیاقـت و شایسـته گِی مسـعود را در  مانـده، آشـکارا 

مدیریـت و رهبـرِی مـردم ثابـت می سـازد.
سـال ها آشـنایی و همـکاری با مسـعود برای نویسـنده 
ایـن فرصـت را مهیا سـاخت کـه از کارنامه های ایشـان 
برداشـت ها و یادداشـت های فراوانـی داشـته باشـم. امـا 
دسـت یابی به مقصد نهایی هر شـخصی دشـوار اسـت، 
به ویـژه کسـی کـه وضعیـت زنده گـی اش بـه وی اجازه 
نمی دهـد بی پـرده سـخن بگویـد و آرزوهـای خـود را 

عیـان گرداند.

آن هـم،  بـا 
بـرای نشـان دهِی شـیوۀ مدیریـت و رهبـری احمدشـاه 
مسـعود، بایسـت دوران کارِ او را در کل مـورد مطالعه و 
بررسـی قـرار داد و در پـِی دریافت خطوِط مشـترِک آن 

برآمد. 
بـا وجـود سـعی و دقـِت در حد تـوان، نبایـد نکاتی که 
در زیـر می آیند را دست نوشـتۀ مسـعود تلقی کـرد و یا 
صددرصـد مسـوولیِت آن را بـه دوش ایشـان افکند؛ بل 
این نکات، برداشـِت نویسنده از کارکردهای چندین سالۀ 
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. ند ز می سـا
افـراد دسـپلین گریز را، مسـوولیت بدهیـد و   .13

بگیریـد. پـس  حسـاب 
افـراْد زیـاد اسـت، ولـی افـرادِ کاری زیـاد   .1۴
نیسـت؛ لذا در برابر افراد کاری، بخشـنده باشید و گاهی 
به منظور کاسـتن از احسـاس گناه شـان، کوتاهی شـان را 

کنید. توجیـه 
وعدۀ دروغ، پیمان شـکنی، توهین به دوستان   .15
و بدرفتـاری با اسـیران جنگـی، عواقـب جبران ناپذیری 

دارند.
کافـی نیسـت که خـود درسـت کار باشـید،   .16
بلکه می بایسـت برنامۀ خود را تشـریح کنید و همکاران 

خـود را قناعـت داده، دهـان بدگویـان را ببندیـد.
خدمـت صادقانـه به مردم، بیشـتر از پیروزی   .17

رهگشاسـت. نظامـی 
شـتاب زده گی و عـدمِ تدبیـر در حرکت های   .18
سیاسـی، زهـری مهلـک اسـت؛ بـرای پیش گیـری از 

شکسـت، مـی ارزد کـه تـا هـر زمانـی صبـر شـود.
پیروزی هـای بـزرگ خلق السـاعه نیسـتند؛   .19

کوچک انـد. قطره هـای  زادۀ  دریاهـا 
اختـالف میـان ابنـای بشـر در اهـداف کالن   .2۰
نیسـت، بل اختـالف در جزییـات و راه های رسـیدن به 

اسـت. اهـداف 
همـکاران را بـه رقابـِت مثبـت   .21

بیاندازیـد. 
پهلوهـای  باشـید،  خوش بیـن   .22

نماییـد. برجسـته  را  کار  مثبـِت 
مشـکالت را بـا صبـر و نمـاز   .23

باشـید. پاسـخ گو 
مجادلـه سـودی نـدارد، بگذارید   .2۴
بسیاری از مسـایل با گذشِت زمان پاسِخ 

خـود را دریابند.
ارزش کار هـر کـس را بگویید و   .25
بدین گونـه، عالقۀ خـود را ابراز نمایید و 

مخاطـب را تشـویق بدارید.
خوبـی  بـه  را  دیگـران  حـرف   .26
بـا  مناسـب،  موقـع  در  و  بشـنوید 
شایسـته گی سـخِن دیگران را قطع کنید.
از سـخناِن هول آمیز بـا همکاران   .27

و زیردسـتاِن خـود بپرهیزیـد.
اگـر می خواهیـد کاْر داوطلبانـه   .28
خسـته گِی  از  و  گیـرد  صـورت 
همکاران تـان بکاهیـد، کار را بـه وظیفـه 

کنیـد. تبدیـل 
بـا دوسـت و دشـمن به درسـتی   .29
کنیـد. احوال پرسـی  و  بدهیـد  دسـت 
استراتژِی خویش را آشکار کنید،   .3۰
ولـی تاکتیـِک خود را مخفی نگـه دارید.
کم اهمیـِت  و  ریـز  اطالعـات   .31
همکاران تـان را به درسـتی بشـنوید تا در 

آینـده اطالعـاِت مهـم را از شـما دریـغ ننماینـد.
در برنامه ریـزی، همیشـه بدترین وضعیت را   .32
در نظـر بگیریـد و تدابیـر پیش گیرانـه اتخـاذ کنیـد.
تجربه ثابت سـاخته اسـت که برای پخش و   .33
گسـترش نفوذ، از میان سـه وسـیلۀ زور، پول و پرورش 

فکـری،  سـومی کارسـازتر و موثرتـر می باشـد.
واقع بینی؛ شـناخت امکانـاِت موجود و نحوۀ   .3۴

می باشـد. آن  از  درسـت  بهره بـردارِی 
تـودۀ مـردم بی صبـر و عجول انـد، بیشـتِر   .35
آن هـا در پـِی پیروزی هـای زودرس انـد؛ امـا هـزار بـار 
بهتـر اسـت به خاطـر نداشـتِن پیـروزی نق نـق کننـد، تا 
این کـه به قماری دسـت زده شـود کـه آینده یی شـوم و 

جبران ناپذیـر داشـته باشـد.
نخست بشناسـید، دوم امتحان کنید و در گام   .36

بدهیـد. مسـوولیت  اخیـر، 
اگر قصد عمل دارید، هیاهو نکنید.  .37

دو کار احمدشاه مسعود در قاعده نمی گنجد:
سرباز روسـی )اسـالم الدین( را محافِظ خود   .1

سـاخت.
در آغاز جهاد، پوشـیدِن دریشی و کاله پکول   .2
کراهـت داشـت؛ امـا مسـعود از ابتـدا بـر آن پابنـد بود.
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سید محمود سجادی
شعر در پوسته یی و پوششی از کلمات زاییده می شود، 
ولی آن چه استخوان بندی آن را تشکیل می دهد، همان 
شاعر  خود  بی این که  که  است  ناپیدایی  و  پیدا  جوهر 
بخواهد، در تار و پود و رگ و پی و عصب و وریِد 

شعرش دوانده شده.
از  شاعر  استفادۀ  شعر،  در  ابهام  عوامل  از  دیگر  یکی 
در  و...  تصویرسازی  تمثیل،  تلمیح،  استعاره،  ایهام، 
بیندازید،  نظری  حافظ  شعر  به  فقط  اگر  است.  شعر 
تقریبا ً در اغلب غزلیاتش با نمونه های فراوان و بسیار 
بزرگانی  که  می شوید  مواجه  فوق  عوامل  از  زیبایی 
پرویز  داکتر  غنی،  قاسم  داکتر  چون:  حاضر  عصر  در 
عبدالرحیم  فرزاد،  مسعود  علوی،  پرتو  خانلری،  ناتل 
خلخالی، داکتر منوچهر مرتضوی و دیگران و دیگران 
توجه موشکافانه یی به آن ها داشته و تالش کرده اند تا 
آن نکات ریز را بازگشایند و مورد ایضاح قرار دهند. 
اینها همه جنبۀ ظاهر و عرض دارد و ابهامِ بد نه یِی شعر 
را تشکیل می دهند، ولی آن ابهامی که ذاتِی شعر است، 
التزامات  و  آرایه ها  و  بدایع  و  صنایع  این  به  ارتباطی 
ندارد، بلکه مربوط به کنه و ذات شعر است. مثل کنه 
یا کنه وذات دریا  یا کنه و ذات جنگل،  و ذات شب 
ابهام آمیز توسط  بیان  این  ناشناس اند.  مبهم و  که همه 
زاییده  شاعر  توسط  بلکه  است،  نشده  انتخاب  شاعر 

شده است. 

را  شعر  می توان  هستند.  زیبا  شعر  سایه روشن های 
و  معرفی  پوشش شعر  و  پوسته  فقط  اما  کرد  تعریف 
باز نمایانده می شود و نه جان و جوهر آن. شاید اگر 
مخاطب ِ شاعر، دانشجوی ادبیات باشد نیاز داشته باشد 
ادیبان برود و غوامض اشعار  به سراغ شارحین و  که 
یعنی  شاعر  اصیل  و  اصلی  مخاطب  اما  کند.  پیدا  را 
»شعر دوست« نیازی به شارح و استاد و ادیب و عالمه 
ندارد او شعر را می خواند، از آن لذت می برد ولو اینکه 
در پیچ وخم ابیات و مصرع هایش بارها سرش به دیوار 

کوبیده شود و راه به جایی نبرد.
ممکن است شاعر نوپرداز نیز از بسیاری صنایع بدیعی 
و قوانین عروضی  ـ بی اینکه به آن ها فکری کرده باشد  
ـ استفاده کند، اما کارش کاماًل غیر مصنوعی و خالی 
از تکلف باشد. آرایه های بدیعی را می توان به فراوانی 
در شعر شاعران امروز نیز نشان داد، اما آن ها در لحظۀ 
و  قوانین  آن  رعایت  به  ملتزم  را  خود  شعر،  سرایِش 
متعهد به استفاده از آن صنایع ندانسته اند. آن ها کار خود 
را دنبال کرد ه  اند لکن به جهت طبیعت کالم شاعرانه، 
آن صنایع به شعرشان وارد شده. آنچه که مسلم است 
علم بدیع از شعر به وجود آمده، نه شعر از علم بدیع. 
شواهد و نمونه های فراوانی که در کتب بدیع و قافیه 

آمده اند هم، از شعرهای شاعران گرفته شده اند. 
می شود  وارد  شعر،  طبیعی  بافت  در  تازگی  و  زیبایی 
مشخصی  تالش  آن  به  ورود  برای  شاعران  اینکه  بی 

کرده باشند. 
سیال  و  قوی  پررنگ،  آن قدر  همه جا  شعر  جوهرۀ 
فیزیکی  و  ظاهری  بدایع  و  ادبی  صناعات  که  است 
تنها  مهم  این  ولی  می دهد،  قرار  تحت الشعاع  را  شعر 
از عهدۀ شاعر فحل توانای مبتکری برمی آید که به طور 
روی  از  و  نمی کند  کار  متصنعانه  است،  شاعر  طبیعی 
مثل  نمی گوید.  شعر  تعیین شده  پیش  از  فرمول های 
قانون ذهن  موالنا جالل الدین رومی سالم اهلل علیه که 
تقید ناپذیرش فوق همه قوانین  بلند  معجزه گر و روح 
است. اسطقسی است فوق اسطقسات دیگر. او معمار 
شعر است. مهندس کالم فاخر و در عین حال ملموس 
و محسوس شاعرانه و متفکرانه است که هر عبارت، 
هر واژه، هر صدا، هر حرکت، هر سکوت و هر نقش 
در شعرش درست آن جایی قرار می گیرد که باید قرار 

بگیرد. 
در شعر به علم بالغت اهمیت فراوان داده می شود و از 
قدیم  االیام کتب مربوط به علم البالغه به موازات معانی 
مکاتب  و  حوزه ها  در  قافیه  و  عروض  نیز  و  بیان  و 
علمی تدریس می شده است. عالوه بر کتاب معروف 
ترجمان البالغه از رادویانی و کتاب های البالغه الواضحه 
قاهره،  البدیع...(،  و  المعانی  و  )البیان  علی  الجارم  از 
دایرۀ المعارف، 1357 هجری، 1956 میالدی، 3۰8 ص، 
و نیز البالغه تطور و تاریخ اثر شوقی الضیف، القاهره، 
مشهور  کتاب  همچنین  میالدی.   1965 دایره المعارف، 

الزمخشری  عمر  محمد  ابن  از  البالغه  اساس  ممتع  و 
ادب پژوهان  و  ادبیات  متعلمین  استفاده  مورد  معموال ً 
و  صنعت  هر  حرف،  هر  چیز،  هر  است.  گرفته  قرار 
هر پدیده اگر به دست شاعر واقعی بیفتد، اگر به ذهن 
سیال، تیز، مبتکر و حساس شاعر اهل و خبره خطور 
زیبا،  مستحکم،  اصول  با  منطبق  و  شاعرانه  البته  کند 
منضبط و دلپذیر شعری است ولی اگر به تصرف ناظمی 
متشاعر و ناشاعر و نااهل درآید تصنعی، متکلفانه، ثقیل 
و نادلچسب خواهد بود. همان طور که گفته شد بعضی 
التزام  تصنع،  بی اینکه  ـ  می توانند   شعری  صنایع  از 
همان  که  روند، چرا  کار  به  ـ  باشد   کار  در  تکلفی  و 
شاعر  کار  ابزار  کلمه  و  کلمات اند  از  منبعث   آرایه ها 
شعرپردازی  در  نقش  کلیدی ترین  فی الحقیقه  و  است 
ایهام،  استعاره  تجنیس،  تشبیه،  مثال ً  دارد،  عهده  به  را 
صنایع  و...  تضاد  طباق،  المثل،  ارسال   تمثیل،  تلمیح، 
در  را  به شکلی خود  می توانند  دیگر  معنوی  و  لفظی 
شعر معاصر  ـ مثل شعر هر زمان دیگر  ـ نشان دهند، اما 
صنایع متکلفانه و دست و پا گیر و غیر ضروری دیگر 
یا  مصنوعی  شعرهای  از  عظیمی  قسمت  متأسفانه  که 
نظم های سست پایه یا بی پایه متشاعران و ناظمان دست 
سوم و چهارم را تشکیل می دهند دیگر امروزه کاربردی 
گرته برداری  و  پیروی  مورد  که  نیست  الزم  و  ندارند 
تشریع،  و  توشیح  چون  قیودی  و  صنایع  گیرند.  قرار 
توسیم، لف و نشر مرتب، لف و نشر مشوش، رد صدر 

به اصطالح  ده ها  و  الصدر  الی  العجز  رد  و  العجز  الی 
آرایۀ بدیعی و تکلفات و التزامات شعری که شرح و 

شواهد آن ها در کتب قدیم مربوطه مانند: 
 5 قرن  در  )تألیف شده  رادویانی  ترجمان البالغه  ـ 

هجری( که قبال ً ذکر آن آمد. 
زمان  نامدار  شاعر  وطواط  رشید  از  حدائق  السحر  ـ 
خوارزمشاهیان که منظومه یی در عروض فارسی شامل 

16 بجز عروضی سرود. 
ـ زینت نامه ـ تألیف رشیدی سمرقندی

ـ لباب  االلباب از محمد عوفی
ـ دالله االلفاظ از دکتر ابراهیم امین. 

ـ عیار الشعر از ابن طباطبا. 
ـ بحور  الحان در عمل موسیقی و عروض از فرصت 

شیرازی شاعر ادیب موسیقی شناس 
ـ شعر العجم از شبلی نعمانی

البالغه، میرشمس الدین فکری، چاپ کلکته  ـ حدائق  
181۴

بسیاردان  استاد  ادبی«  »صناعات  جلدی  دو  کتاب  تا 
تألیف  قافیه  و  بدیع  فقید جالل همایی و کتب  ادیب 
دکتر شمیسا، دکتر حمیدیان و تحقیقات بسیار سودمند 
و علمی ادیب، شاعر منتقد و مترجم ارزشمند معاصر 
ایران جناب دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و تحقیقات 
و  کتاب ها  و   ... ثالث  اخوان  مهدی  توانا  ادیب  شاعر 
و  فارسی  به  که  دیگر  متعدد  پژوهش های  و  رسائل 

عربی در اختیار است. 
شاید امروز دیگر احساس کنیم که مطالعۀ کتب عروض 
و  نیست  ما الزم  برای  ادبی  و صنایع  بالغت  و  قافیه 
نوعی برخورد منفی با آن ها داشته  باشیم، ولی شناخت 
و مطالعۀ آن ها نه تنها بالمانع که ای بسا مفید است و 
می توانیم وجوه متعدد ابهام را در شعر شاعران سلف از 
طریق شناخت آن صنایع و بدایع پیدا کنیم. شاعر امروز 
هم دارای »علم لدنی« نیست و باید عوامل متشکله شعر 
باشد.  داشته  اختیار  در  واژه  کافی  حد  به  بشناسد.  را 
اینکه  یا الاقل آشنا به علوم زمان باشد ضمن  مشرف 
ذوق شعر، استعداد شعری، عالقۀ مهارناپذیر به شعر، 
قدرت خالقه تصور و تصویرسازی، استدراک عمیق و 
عاشقانه از طبیعت و همۀ کائنات، گفت وگوی دوستانه 
با ذرات هستی برای شاعر یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
مستتر  و  مخمر  او  وجود  در  که  قدرتی  یک  و  است 

است. به قول موالنا: 
نطق آب و نطق خاک و نطق گل 
هست محسوس حواس اهل دل 

ما سمیعیم و بصیر و باهشیم 
با شما نامحرمان پس خامشیم 

الهام گونه  آگاهانه  کالم  شاعر  که  است  بدین گونه  و 
منبعث از نوعی »شعور نبوت« با محرمان هوشمند در 

میان می نهد. 
دکتر محسن هشترودی ریاضیدان، زیبایی شناس، شاعر، 

ادیب، هنر پژوه و استاد ارجمند فقید معاصر می فرماید: 
».. بحر و قافیه سد راهی در برابر شاعر است. شاعر 
توانا آن کسی است که همین سد را استخدام کرده و 
است  روشن  »شعر«  ذات  اما  ـ  نپرهیزد  راه  موانع  از 
از  کلمات  بزرگ نمایی  و  )افراز  است  »نظم«  جز  که 
نگارنده است.( گاه می بینیم که اندیشه یی در قالب نثر 
شیوا ترین  و  زیباترین  در حقیقت جزء  لکن  ادا شده، 

اشعار است...« 
ابهام در شعر بستگی به علل و عوامل متعدد دارد که 
مقداری به تفکر، خیال، احساس، عاطفه و جلوه های 
درونی شاعر مربوط می شوند و شماری دیگر به بدنه، 
باید یک  نهایت  در  و  آن،  صورت و ساختار ظاهری 
»شعر خوان«  بین  نزدیکی  صمیمانه  عقالنی  ارتباط 
جدی  آگاه  شاعر  باشد.  داشته  وجود  »شعرسرا«  و 
شعر دوست شاعرشناس در ایجاد جو عاطفی و منطقی 
با شعر در نمی ماند و از آن به نحو اتم و اکمل لذت 
می برد. به این قطعه از بوف کور هدایت توجه فرمایید: 
»شب پاورچین پاورچین می رفت. گویا به اندازه کافی 
ضعیف  دوردست،  صداهای  بود.  کرده  در  خستگی 
پرنده رهگذری  یا  به گوش می رسید. شاید یک مرغ 
این  در  می روییدند...  گل ها  شاید  می دید،  خواب 
ناپدید  ابر  وقت ستاره های رنگ پریده پشت توده های 
می شدند. روی صورتم نقش مالیم صبح را حس کردم 

و در همین وقت بانگ خروس بلند شد...« 
است.  روان  و  لطیف  اشعار  از  جمله  نثر  قطعه  این 
خصوصا ً غموض و ابهامی که در آن است، مؤید ادعای 
ما است که حتا خود هنرمند نتوانسته احساس مبهم و 
پیچیدۀ خود را نامگذاری کند. این قطعه همچنان که 
از  بعضی  فرانسوی  مترجم  و  )شارح  مونتی«  »ونسان 
آثار هدایت( در کتاب خود می گوید، شعر است و شعر 
محض، لکن هیچ کمکی از قوانین نظم یعنی عروض 

و قافیه نگرفته است. 
راز زیبایی و جذابیت سمبولیسم و مکاتب و نحله های 
پهنه ی  در  چه  و  شعر  عرصۀ  در  چه  آن،  از  منتزع 
یا  گره ها  ابهام ها،  پیچیدگی ها،  همان  داستان نویسی 
با گره ها  برخورد  یا  و  تعقیدات  علم کالم  به اصطالح 
و بغرنجی های تفکربرانگیز است. فروغ فرخزاد بیانی 
ساده و جذاب و موزون دارد. اما قصدش این نبوده که 
ساده و جذاب و موزون و حتا مقفی شعر بگوید، بلکه 
شعرهایش  ـ بی اینکه احساس قید و بند کند  ـ با قید 
و بند وزن و قافیه و گاه حتا ردیف متولد شده اند. او 
نکوشیده شعر خود را مبهم و معقد کند و حتا نکوشیده 
است ساده و روان بگوید که خود را به دست لحظات 
روشن و خیره کننده و پرجاذبه شعر بسپارد. نتیجه اش 
این است که از خواندن شعرش لذت می بریم بی اینکه 
آن  روشن های  سایه  و  ابهامات  )گره ها(  عقده ها  به 

بیندیشیم: 
خطوط را رها خواهم کرد 

و همچنین شمارش اعداد را رها خواهم کرد 
و از میان شکل های هندسی محدود 

به پهنه های حسی مساحت پناه خواهم برد 
من عریانم، عریانم، عریانم 

مثل سکوت های میان کالم های محبت عریانم 
و زخم های من همه از عشق است 

از عشق، عشق، عشق 
من این جزیره سرگردان را 

از انقالب اقیانوس 
و از انفجار کوه گذر داده ام. 

و تکه تکه شدن راز آن وجود متحدی بود 
که از حقیرترین ذره هایش آفتاب به دنیا آمد. 

نبوغ صمیمانه شاعر با استفاده از عباراتی خوش آهنگ و 
واژگانی ساده و در دسترس »از میان شکل های هندسی 
پهنه های  »به  افتاده  پا  پیش   مبتذل  این جهان  محدود« 
میان  سکوت های  از  و  می برد«  پناه  مساحت  حسی 
سیاق  با  اگر  حتا  خواننده  می گوید.  محبت  کالم های 
کالم فروغ آشنا نباشد و اگر بسیار هم سخت گیر باشد 
از آن لذت می برد. همچنان که غموض و ابهام موجود 
در بسیاری از اشعار نیما یوشیج، شاملو، اخوان، زهری 
احمدرضا  )چون  نو  موج   و  سپید  شاعران  نیز  و  و... 
احمدی، بیژن الهی، بیژن کلکی، مجید نفیسی، اسماعیل 

نوری عال، و...( نیز از این گونه است. 
ابهام، آرایه عرضی شعر نیست؛ زیبایی درونی آن است. 
جدایی ناپذیر  و  متحد  مثلث  عاطفه  و  احساس  فکر، 
شعر اند و این هر سه کامال ً درونی، مشخص، انتزاعی 
و پرراز و رمز اند و نمی توان برای آن تعریف و کالبد 
ابهام ذاتی شعر است و ذات را  و فرمول تعیین کرد. 

نمی توان با عرض شناساند.
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هارون مجیدی
مسعود،  احمدشاه  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 
دیروز )دوشنبه 16 سنبله( در یک نشست خبری 
در مقر این بنیاد گفت که پیام امسال هفتۀ شهید 
و بنیاد شهید مسعود، حفظ یکپارچه گی، وحدت 

و یک صدایی میان مردم افغانستان می باشد. 
احمد ولی مسعود گفت: آرزو داریم در این روز 
از کسانی که وجیبۀ دینی و ملی خود را تا سرحد 
از  شمۀ  و  کنیم  قدردانی  دادند،  انجام  شهادت 

رسالت خود را به جا آوریم.
او افزود: »در هفتۀ شهید به یاد و خاطر رفته گان 
سپاس  که  بگوییم  برای شان  و  بفرستیم  درود 
ملت  این  از  و  سپر  سینه  که  شما  از  تشکر  و 
که  هستیم  ما  امروز  و  کردید  دفاع  سرزمین  و 

می خواهیم  و  هستیم  زنده  شما  فداکارهای  به خاطر 
ادای َدین کنیم.«

حفظ  مسعود  شهید  بنیاد  امسال  پیام  که  گفت  او 
افغانستان  مردم  میان  همدلی  و  همصدایی  وحدت، 

می باشد. 
را  ما یک دیگر خود  امروز  »اگر  آقای مسعود گفت: 
نپذیریم و این فرهنگ را در میان خود نهادینه نکنیم، 
محال است که کسی از بیرون برای ما صلح بیاورد، ما 
نباید تنها به حکومت اکتفا کنیم و همه مردم افغانستان 

باید با همدیگر وحدت داشته باشند.«
افزود:  مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 
ملی  قهرمان  ویژه  به  شهدا  همۀ  پیام  ملی  »وحدت 
کشور است؛ کسی که از تفرقۀ زبانی، تباری، قومی و 
مذهبی نفرت داشت و جملۀ معروفش این بود که: هر 
کسی که می خواهد با تفرقه ملت افغانستان را پارچه 

پارچه کند، آب در آسیاب دشمن می ریزد.«
که  می یابیم  در  ما  از چهارده سال  بعد  کرد:  تأکید  او 
قهرمان ملی کشور  افغانستان و  راه شهدای  حقانیت 
ملموس تر و روشن تر نسبت به هر زمان دیگر است؛ 

امروز مردم پی برده اند که راه شهدا حق بود.
آقای خاطرنشان کرده گفت: آرزومندیم که امسال از 
تجربه های تلخ دو سه سال اخیر که گشت زنی هایی در 
شهر کابل صورت می گرفت و در عقب بعضی از این 
ناآگاهانه،  یا  آگاهانه و  بوده که  گشت زنی ها دستانی 

سازمان دهی می شد.
او افزود که بنیاد شهیداحمد شاه مسعود در همکاری 
با نهادهای مربوط برخی تدابیر را گرفته تا با جوانان 
صحبت کنند که از چندی بدین سو پسر ارشد قهرمان 
ملی با شمار زیادی از جوانان صحبت کرده و از آنان 

و  مراعت  شهید  هفتۀ  در  را  نظم  تا  کرده  خواهش 
به گونه یی که اخالق و سجایای شهید مسعود ایجاب 

می کند، به مردم آزار نرسانند. 
آقای مسعود خاطرنشان کرد که بنیاد شهید احمدشاه 
مسعود برنامه های مشخصی برای گرامی داشت از این 

این چارچوب  از  بیرون  آنچه  و  دارد  هفته 
صورت می گیرد مربوط ما نمی شود.

هفتۀ  تا  خواست  جوانان  از  مسعود  آقای 
چهاردهمین  از  گرامی داشت  و  شهید 
سالروز شهادت قهرمان ملی کشور را تبدیل 

به خشونت نسازند.
رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود 
تا  خواست   کشور  رسانه های  از  همچنان 
هفتۀ شهید را به گونۀ درست گرامی بدارند.

تمامی  باالی  افغانستان  شهدای  گفت:  او 
شهروندان افغانستان حق دارند. 

پروندۀ شهادت قهرمان ملی کشور
بودن  مختومه  از  مسعود  شهید  بنیاد  رییس 
او  کرد.  یاد  ملی  قهرمان  شهادت  پروندۀ 
گفت که در مورد در ابتدا یک مقدار کارهایی را شروع 
کردیم و آرزو داشتیم تا دولت افغانستان این موضوع 

را دنبال کند.
آقای مسعود با بیان این که آنان پروندۀ شهادت قهرمان 
ملی کشور را در بیرون از کشور آغاز کردند، گفت: 
چون شهادت احمدشاه مسعود ابعاد بیرونی داشت، ما 
از طریق کشورهای فرانسه، بلجیم و انگلستان شروع 
رسید،  افغانستان  به دولت  مسأله  که  زمانی  و  کردیم 
متأسفانه دولت افغانستان در این زمینه سکوت اختیار 

کرد.
افزود:  مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 
گرچه دولت افغانستان در ابتدا کمیسیونی را در این 
زمینه ایجاد کرده بود که مدت کمی در این زمینه کارد، 

کرد، اما پس از چندی این کمیسیون لغو شد.
او گفت: در سال های گذشته، هر چه به دولت گفتیم 
تا این پرونده را بازگشایی کنند و تذکر دادیم که این 
کار به خاطر انتقام جویی نیست، زیرا کسانی که قهرمان 
ملی را به شهادت رساندند، می خواستند تا یک ملت، 

افتخار، کشور و تاریخش را از بین ببرند.
آقای مسعود تأکید کرد: به دولت افغانستان گفتیم که 
اگر سرنخ پروندۀ شهادت قهرمان ملی را دنبال کنید، 
می توانید از قتل های زنجیره یی نیز جلوگیری کنید که 

متأسفانه آنان پاسخ ندادند.
آقای مسعود در بخش دیگری از سخنانش گفت که 
آرزوی ما از دولت جدید این است که تا در داخل 
افغانستان کمیسیونی را در این زمینه موظف بسازند تا 
این کمیسیون در همکاری با نهادی بین المللی پروندۀ 
بررسی  آن  مختلف  ابعاد  با  را  ملی  قهرمان  شهادت 

کنند.
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بهستوهآمده...
شماری از جوانان بیکار که پس از فراغت از دانشگاه ها 
از بیکاری رنج می برند؛ دیروز طی گردهمایی خواستار 
فراهم ساختن زمینه کار و اشتغال برای نسل جوان و 

دانش آموخته کشور شدند.
احمدجواد طیب، یک تن از این جوانان می گوید که 
تا زمانی دولت زمینه کار را برای جوانان فراهم نکرده 
و به خواست های این قشر رسیده گی نکنند؛ دست از 

اعتراض و تحصن نمی کشد.
با  تنها در میان مردمی  افغانستان نه  بیکاری در  سطح 
سواد کم و یا بی سواد بلند است، بلکه در نزد جوانانی 
که از دانشگاه ها فارغ می شوند نیز افزایش یافته است.

مبارزه  ایجاد یک جنبش  با  از جوانان کشور  شماری 
این  اصلی  سبب  را  حکومت  سران  بیکاری  علیه 
وضعیت می دانند و دولت را به کم کاری و کم توجهی 

در این خصوص متهم می کنند.
این جوانان در قطع نامه یی خواست های شان را درج 
و آن را در مقابل پارلمان کشور در حالی که وکال پس 
از ختم رخصتی های تابستانی دیروز آغاز به کار کرده 

اند؛ به خوانش گرفتند.
سوق دادن مامورین به تقاعد از لحاظ سنی و زمانی، 
دانش  و  جوان  نسل  برای  کار  زمینه  ساختن  فراهم 
موقت،  قراردادهای  لغو  امنیت شغلی،  تامین  آموخته، 
تعلقات  اساس  بر  افراد  کردن  بیکار  و  اخراج  توقف 
قومی، سمتی و سیاسی، افزایش دستمزد و ممنوعیت 

کار کودکان از خواست های این جوانان می باشد.
تاکنون آمار دقیقی از بیکاری در کشور ارایه نشده؛ اما 
آمارهای به نشر رسیده است که نزدیک از ده میلیون 

نفر در کشور بیکارند.
نرخ باالی بیکاری همواره یکی از معضالت اجتماعی 
این  در  افغانستان  دولت  که  بوده  کشور  اقتصادی  و 

قسمت تاکنون دستآورد نداشته است.
به  اعتیاد جوانان  افزایش  کشور،  از  مهاجرت  افزایش 
مواد مخدر و افزایش ناامنی، از پیامدهای بیکاری در 

جامعه خوانده شده است.

ازکمککنندههاتعهداتی...
 » کشورهای دنیا تعهد کرده اند که از صورت حساب 
تمامی کمک  های خود را گزارش می دهند؛ 5۰ درصد 
کمک ها از طریق بودجه ملی مصرف شود و 8۰ درصد 

این کمک ها از طریق اولویت دولت مصرف شوند«.
قسمت  در  که  است  این  جهانی  جامعه  دیگر  تعهد 
بین  بزرگ  شرکت های  مالیات  فرار  از  جلوگیری 

المللی، با افغانستان کمک کنند. 
در  تعهدات  این  عملی  نتایج  که  گفت  آقای حکیمی 
خواهد  برگزار  بروکسل  در  که  آینده  سال  نشست 
شد؛ بررسی شده و بر اساس آن کمک های بعدی به 

افغانستان تنظیم می شود. 
نیکوالس هیسم، نماینده سازمان ملل در افغانستان نیز 
نشست سام را پردستآورد عنوان کرد و گفت: در این 
افغانستان  مردم  که  آرزوهای  و  اهداف  روی  نشست 

دارند، بحث شد.
میان  سام،  شنبه  روز  نشست  در  افزود:  هیسم  آقای 
روی  کننده  کمک  کشورهای  و  افغانستان  حکومت 
داری  حکومت  مختلف  های  بخش  در  اصالحات 
جامعه  آن،  اساس  بر  که  است  گرفته  صورت  توافق 

جهانی بر کمک هایش در افغانستان ادامه می دهد.
به گفته او، عملی شدن تعهدات دو جانبه نشست سام 
کمک های  ادامه  برای  آماده گی ها  از  بخش  واقع  در 

جهانی پس از سال آینده میالدی خواهد بود.
در نشست مقام های بلندرتبه کشورهای کمک کننده به 
افغانستان که روز شنبه برگزار شد؛ نماینده حدود ۴1 

کشور و 11 سازمان بین المللی شرکت داشتند.
قبل  ماه  دو  که  کرد  نشان  خاطر  مالیه  وزیر  همچنین 
نشستی  میالدی،  آینده  سال  در  بروکسل  نشست  از 
ادامه  ناتور در خصوص  در سطح روسای کشورهای 

تمویل نیروهای امنیتی افغانستان برگزار خواهد شد.

رییس عمومی بنیاد  شهید  مسعود:

دولتوحدتملیکمیسیونیرا
بهمنظوربررسیپروندۀشهادتقهرمانملیتوظیفکند

رییس ستاد ارتش پاکستان:

هرگونهماجراجوییعلیهپاکستانباپاسخمحکمیروبرومیشود
رییس ستاد ارتش پاکستان با اشاره به تنش های 
لفظی اخیر با هند هشدار داد که برخی کشورها 
ضربه  با  پاکستان  علیه  ماجراجویی  صورت  در 

مهلک اسالم آباد روبرو خواهند شد.
تسنیم،  خبرگزاری  منطقه ای  دفتر  گزارش  به 
با  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  شریف«  »راحیل 
اشاره به تنش های اخیر با هند و اوضاع کشمیر 
کوتاه  ماجراجویی  صورت  در  که  داد  هشدار 
متحمل  را  مهلکی  ضربه  »دشمن«  بلندمدت،  یا 

خواهد شد.
پاکستان در سخنرانی  ارتش  اگرچه رییس ستاد 
خود در مرکز فرماندهی نظامی این کشور به طور 
در  وی  گفته های  اما  نبرد  هند  از  نامی  مستقیم 
رییس  دالبیر سینک«   « ژنرال  اظهارات  به  پاسخ 

ستاد ارتش هند گفته شد.
رییس ستاد ارتش هند هفته گذشته گفته بود که 
جنگ های  برای  باید  کشورش  نظامی  نیروهای 

کوتاه مدت آماده باشند.

راحیل شریف گفت: اجازه بدهید تا تکرار کنم 
که نیروهای نظامی ما بطور کامل قادر به دفاع در 

برابر تمام تجاوزات خارجی هستند.
سال  جنگ  سالگرد  پنجاهمین  به  اشاره  با  وی 
1965 میان هند و پاکستان افزود: اگر دشمن به 
بلند یا کوتاه مدت باشد،  دنبال هر ماجراجویی 

ضربه مهلکی را متحمل خواهد شد.

نظامی  نیروهای  داد:  ادامه  راحیل شریف  ژنرال 
نوع  هر  با  برخورد  آماده  کامل  بطور  پاکستان 

تهدید داخلی و خارجی می باشند.
رییس ستاد ارتش پاکستان در مورد بحران کشمیر 
گفت: این بحران باید طبق قطعنامه سازمان ملل 

حل شود که مستلزم همه پرسی می باشد.
دالبیر سینگ رییس ستاد ارتش هند هفته گذشته 
اعالم کرده بود که با توجه به نقض آتش بس و 
نفوذ پاکستان، نظامیان هندی باید برای جنگ های 

کوتاه مدت آماده باشند.
وی گفته بود که زمان هشدار در جنگ های کوتاه 
مدت محدود است و به خوبی از آن آگاهیم اما 
آمادگی  باید  باال  انجام عملیات های سطح  برای 

داشته باشیم.
این مقام ارشد نظامی هند اظهارداشت: آمادگی 
نیروهای نظامی برای جنگ های کوتاه مدت در 
حال حاضر از استراتژی های مهم این کشور به 

شمار می رود.

او گفت كه پیام امسال بنیاد شهید 
مسعود حفظ وحدت، همصدایی و همدلی 

میان مردم افغانستان می باشد. 
آقای مسعود گفت: »اگر امروز ما 

یک دیگر خود را نپذیریم و این فرهنگ 
را در میان خود نهادینه نکنیم، محال 
است كه كسی از بیرون برای ما صلح 
بیاورد، ما نباید تنها به حکومت اكتفا 
كنیم و همه مردم افغانستان باید با 

همدیگر وحدت داشته باشند.«
رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه 

مسعود افزود: »وحدت ملی پیام همۀ 
شهدا به ویژه قهرمان ملی كشور است؛ 
كسی كه از تفرقۀ زبانی، تباری، قومی و 
مذهبی نفرت داشت و جملۀ معروفش 
این بود كه: هر كسی كه می خواهد با 
تفرقه ملت افغانستان را پارچه پارچه 
ACKUكند، آب در آسیاب دشمن می ریزد.«
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ورزش

سوآرس: 

هیچبازیکنیبهترازمسینیست

تیم های پرتغالی پورتو و بنفیکا و باشگاه های برزیلی بهترین فروشنده هستند.
در دهه اخیر، رئال مادرید به عنوان پرهزینه ترین باشگاه دنیا محسوب می شود و 
تنها منچسترسیتی در فروش بازیکن از این تیم اسپانیایی پیش است. رئال مادرید 

637 میلیون یورو و تیم انگلیسی 83۰ میلیون از این طریق به دست آورده اند.
خریدارها

از فصل 2۰۰5، تنها دو باشگاه وجود دارند که قراردادهایشان از مرز هزار میلیون 
 1.23۰ مادرید  رئال  در  شده  امضا  قراردادهای  ارزش  است.  کرده  عبور  یورو 
سفیدپوشان  دیگر  افتخار  است.  یورو  میلیون   1.16۰ منچستریونایتد  و  میلیون 
اسپانیایی، داشتن گران ترین قراردادهای دنیا است که با انتقال کریستیانو رونالدو 
و گرت بیل به این تیم صورت پذیرفت. در میان 1۰ باشگاه پرهزینه دنیا، پنج 
ایتالیایی  یک  اتلتیکو(  و  بارسلونا   ، مادرید  )رئال  اسپانیایی  سه  انگلیسی،  تیم 

)یونتووس( و یک تیم فرانسوی ) پاری سن ژرمن( قرار دارند.
چلسی پس از حضور ژوزه مورینیو، 983 میلیون یورو برای خرید بازیکن خرج 
کرد و از فروش آنها نیز 539 میلیون به دست آورد که تاکنون ۴۴3 میلیون یورو 
زیان خالص داشته است. این تیم لندنی از باشگاه های منچستریونایتد ) -۴21 
میلیون(، بارسلونا )-۴2۰ میلیون( و بایرن مونیخ ) -321 میلیون( در این زمینه 
جلوتر است. البته از پاری سن ژرمن که مالکان متمولی هم دارد نباید غافل شد. 
این باشگاه فرانسوی، 6۴8 میلیون یورو برای خرید بازیکن هزینه و در مقابل از 

فروش بازیکن 539 میلیون درآمد داشته است.
خرج کردن زیاد به معنای کسب پول و عنوان نیست. طبق آمار سایت آلمانی، 
در فصل نقل و انتقال ها می بایست تا رتبه 26 فهرست تیم ها پایین رفت و در 
نهایت باشگاهی را یافت که در خرید و فروش بازیکن توازن مثبتی دارد. نام 

این باشگاه هم جنوا است.

فروشنده ها
در  اسپانیایی  و  انگلیسی  های  باشگاه  اگر 
ولخرجی آوازه زیادی دارند، تیم های پرتغالی 
نقل  فصل  در  بازیکن  فروش  از  برزیلی  و 
می  دست  به  را  فراوانی  پول های  انتقاالت، 
باشگاه های  صدر  در  پرتغال  پورتو  آورند. 
کاسیاس  ایکر  جدید  تیم  دارد.  قرار  فروشنده 
خرید  برای  یورو  میلیون   33 جاری،  سال  در 
بازیکن هزینه کرد اما از فروش بازیکن، بیش از 
11۰ میلیون یورو به دست آورد. در 1۰ فصل 
اخیر، این تیم پرتغالی با سود ۴۰2 میلیونی در 
نقل و انتقاالت، در رتبه بیست و هشتم جهان 
بازیکن  خرید  برای  میلیون   32۴ دارد.  قرار 
صرف کرده و از فروش بازیکنانی چون خامس 
رودریگس، رادامل فالکائو، هالک، دکو، جکسون مارتینز و سایرین،  726 میلیون 
پول به جیب زد. در رتبه دوم نیز رقیب این تیم یعنی بنفیکا پرتغال قراردارد. البته 

این تیم با سود 218 میلیونی، فاصله زیادی با پورتو دارد.
در دهه 8۰، اغلب بازیکنان از هلند به تیم های دیگر می پیوستند اما امروزه از 
راهی  کشور،  این  در  درخشش  از  پس  و  می آیند  پرتغال  به  جنوبی  آمریکای 
برزیلی  تیم  برتر سرمایه گذار، چهار  تیم   1۰ میان  در  می شوند.  بزرگ  تیم های 
وجود دارند. اسپورت کلوب، 167 میلیون سود از فروش بازیکنانی چون پاتو، 
نیلمار و اسکار داشت. سائوپائولو با انتقال دنیلسون و لوکاس، 12۰ میلیون کسب 
کرد. سانتوس از فروش نیمار، روبینیو و دانیلو، 1۴8 میلیون به دست آورد و در 
نهایت کروزیرو نیز 139 میلیون یورو با فروش جیوانی، فابیو و فرد سود کرد. در 
این فهرست، اودینزه ایتالیا، لیل فرانسه، ریورپالته آرژانتین و سویا نیز قراردارند. 
فروش  در  میلیون  در خرید و 39۰  میلیونی  با هزینه 275  رتبه دهم  در  سویا 
به  متعلق  میلیون یورویی  با سود 1۰6  یازدهم  بازیکن جای گرفته است. رتبه 
آژاکس است که خود در فروش بازیکنانش به تیم های بزرگ اروپایی سرآمد بود.

آمارهای تاریخی این سایت، نقش بازیکنان هر دهه را در این امر نشان می دهد. 
در  اما  هستند  فروشنده  بزرگترین  برزیلی  و  پرتغالی  باشگاه های  امروزه  اگر 
 ۴6 و   ۴۴ با  آیندهوون  و  آژاکس  هلندی  تیم های   ،2۰۰۰ تا   198۰ سال های 
میلیون، به ترتیب بیشترین سود را در میان تیم های جهان از فروش بازیکن به 
دست آوردند. البته زمانی که تیم سمپدوریا پنج جام حذفی، یک قهرمانی لیگ 
و نایب قهرمانی در اروپا را به دست آورد، به یکباره با سودی 1۰2 میلیونی از 
فروش بازیکنان خود از دیگر تیم ها پیشی گرفت اما پس از آن روند صعودی 

کمی داشت.

سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین نشست تمرینات 
تیم  هواداران  که  گفت  تهران  آزادی  ورزشگاه  در  تیم  این 
افغانستان بهترین هستند و با وجود مشکالت و قیمت باالی 

بلیت در بازی با جاپان بازهم ما را تنها نخواهند گذاشت.
تمرینات  تهران  به  ورود  از  پس  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
خود را برای رویارویی با تیم ملی جاپان که قرار است امروز 
سه شنبه در ورزشگاه آزادی این شهر برگزار شود، آغاز کرده 

است.
و  سخت  افغانستان  نوپای  ملی  تیم  تمرینات  که  باوجودی 
طاقت فرسا بوده اما بازیکنان روحیه خوبی برای بازی مقابل 

تیم قدرتمند جاپان دارند.
بازیکنان و کادر فنی تیم ملی  این در حالی است که مربی، 
و صمیمی  گرم  به حضور  بازی،  نتیجه  از  جدای  افغانستان 
هواداران این تیم امیدوار هستند و با بوجود گالیه از قیمت 
باالی بلیت در نظر گرفته شده برای این بازی، بازهم حضور 
پرشور مهاجرین افغانستانی را در وزرشگاه یکصد هزار نفری 

آزادی حس می کنند و آن را قوت قلبی برای خود می دانند.
سرمربی،  اسکلیزیچ«  »اسلوان  صمیمی  نشست  ادامه  در 
شریعتیار«  »جالل الدین  و  مربی  کمک  لعلی«  »علی عسکر 
کاپیتان تیم ملی افغانستان را با خبرنگار تسنیم مطالعه می کنید:

ملی  تیم  سرمربی  عنوان  به  شما  اسکلیزیچ  آقای  تسنیم: 
فوتبال افغانستان، دومین نشست تمرین تیم  ملی را چطور 

ارزیابی می کنید؟
امروز تمرینات تیم ملی افغانستان نسبت به روز گذشته عالی 

بود.
همچنین تغییراتی در تاکتیک این تیم ایجاد شده، با این حال 
فنی  کادر  در  مشکالت  آمدن  وجود  به  از  جلوگیری  برای 
بازی  در  اما  کنیم،  تمرین  را  تاکتیک های مختلف  نمی توانیم 

مقابل تیم ملی جاپان برنامه خاصی را مد نظر داریم.
تسنیم: روحیه جمعی بازیکنان برای بازی با جاپان در چه 

سطحی است؟
همین  بر  و  هستند  بازی  این  اهمیت  متوجه  بازیکنان  همه 
اساس بازی های جاپان را تحلیل کرده ایم، آن ها خیلی سریع و 
قوی هستند و در سطح باالیی از فوتبال جهان بازی می کنند.

با  فکر می کنم  و  بهترین هستند  ما  تماشاچیان و حامیان  اما 
وجود قیمت باالیی که برای بلیت اعالم شده، باز هم ما را 
تنها نخواهند گذاشت وما از داشتن چنین هوادارانی واقعا به 

خود می بالیم.

تسنیم: آقای لعلی شما مربی تیم ملی افغانستان هستید، چه 
ارزیابی از تمرینات این تیم دارید؟

خدا را شکر بازیکنان سرحال هستند، اما تیم ملی جاپان خیلی 
انجام  ویژه ای  تمرینات  باید  اساس  همین  بر  که  است  قوی 
تاکتیکی که مدنظر سرمربی  بتوانند  امیدواریم بچه ها  شود و 

تیم است را پیاده کنند.
تسنیم، برای بازی مقابل جاپان محروم یا مصدومی دارید؟

متاسفانه در تمرینات مقابل بازی با تایلند »مصطفی آزاد« که 
همیشه خوش درخشیده، مصدوم شده و در حال حاضر برای 
درمان عازم آلمان شده است بنابراین در بازی با جاپان تیم 

ملی افغانستان را همراهی نمی کند.
نام های  به  بازیکن  دو  افغانستان  ملی  تیم  سرمربی  همچنین 
بازیکنان  فهرست  از  را  احمدی«  »سنجر  و  زکریا«  »مدیسر 
را جایگزین  دیگر  بازیکن  دو  آن ها  به جای  و  کرده  حذف 

کرده است.
تسنیم، روحیه جمعی بازیکنان برای بازی مقابل جاپان در 

چه وضعیتی قرار دارد؟

نقطه قوت تیم ملی فوتبال افغانستان در انسجام روحیه تیمی 
آن ها است و در کنار آن بچه ها توانایی بازی در این دیدار را 

نیز دارا هستند.
تسنیم، به غیر از تمرینات بازیکنان چه برنامه های دیگری 

در تهران دارید؟
و  می برند  به سر  فشرده  تمرینات  در  بازیکنان  اینکه  بخاطر 
تمام نیروی آن ها برای دیدار مقابل جاپان معطوف شده، هیچ 

برنامه دیگری مد نظر نیست.
تسنیم، قیمت بلیت برای تماشای بازی افغانستان و جاپان 
50هزار تومان اعالم شده، به نظر شما این مبلغ روی تعداد 

تماشاچی ها و حامیان تیم ملی افغانستان تأثیری ندارد؟
تأثیر گذار است اما با این وجود امیدواریم که شاهد حضور 
تعداد زیادی از هواداران واقعا بی نظیر تیم ملی افغانستان در 

برابر جاپان باشیم.
هواداران تیم ملی افغانستان در هر شرایطی حتی زمانی که این 
تیم بازی را واگذار کرده ما را همراهی کرده اند و انتظار داریم 
به میزان ظرفیتی که اجازه داده شده تماشاچی ها حضور یابند.

ملی  تیم  ترکیب  در  که  بازیکنانی  از  نفر  هفت  تسنیم، 
افغانستان در قهرمانی جنوب شرق آسیا حضور داشتند در 
این مسئله  نظر شما  به  تیم غایب هستند،  فهرست کنونی 

تاثیری رو نتایج تیم می گذارد؟
سه سال است که از قهرمانی تیم ملی افغانستان در مسابقات 
جنوب شرق آسیا می گذرد و در این مدت این تیم از نگاه 
کیفی تغییراتی داشته و قطعا از این لحاظ قوی تر شده است.
تسنیم، بازی در مقابل جاپان را چطور پیش بینی می کنید؟

از  یکی  تیم  این  زیرا  بود،  خواهد  سخت  جاپان  با  بازی 
قدرتمندترین تیم های آسیایی می باشد و از طرفی هم تالش 
شده تا در سبک بازی افغانستان تغییر ایجاد کرده و در کادر 

تیم ملی نیز رویکرد حرفه ای بوجود آوریم.
تیم ملی فوتبال افغانستان اول راه است و به زمان نیاز دارد و 
در سه تا چهار سال آینده در برابر تیم هایی مثل جاپان بهتر 

ظاهر خواهیم شد.
ملی  تیم  کاپیتان  عنوان  به  شما  شریعتیار  آقای  تسنیم: 

افغانستان بازی را چطور پیش بینی می کنید؟
اما  داریم،  جاپان  ملی  تیم  قدرت  از  کامل  اطالع  اینکه  با 
و  تمرین کرده اند  به سختی  نیز  افغانستان  ملی  تیم  بازیکنان 

آماده رویارویی با جاپان هستند.
بازیکنان جاپان افراد شناخته شده ای هستند و برخی از آن ها 
در تیم های مطح اروپایی حضور دارند، با این حال از بازی 

در مقابل آن ها ترسی نداریم.
تسنیم، حضور هواداران تیم ملی افغانستان در بازی مقابل 

جاپان چه تأثیری بر روی بازیکنان خواهد داشت؟
بدون شک تأثیر فراوانی می گذارد، در بازی اخیر که در مقابل 
سوریه در مشهد مقدس بازی می کردیم، با حضور تعداد زیاد 
هواداران در ورزشگاه احساس می کردیم که در خانه حضور 

داریم.
و  افغانستان  ملی  تیم  دیدار  بلیت  باالی  قیمت  مورد  در  اما 
سختی  زندگی  اکثرا  افغانستان  مردم  که،  بگویم  باید  جاپان 
دارند و امیدوارم در مورد هزینه در نظر گرفته شده پیرامون 

فروش بلیت به هواداران تجدید نظر شود.
تسنیم: به نظر شما نتیجه بازی چه خواهد شد؟

بازی نزدیکی خواهد بود، اگر بچه ها با تمام توان بازی کنند 
فکر می کنم در نهایت بتوانیم مساوی کنیم و حداکثر یک صفر 

یا دو صفر بازی را به پایان برسانیم.

مهاجم اروگوئه ای بارسلونا می گوید شرایط برای کار کردن او در این 
تیم بسیار راحت است. او تاکید کرد لیونل مسی بهترین بازیکن جهان 

است و کسی نمی تواند با او رقابت کند.
فصل  در  که  سوآرس  لوئیس   ،EFE رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
تابستانی سال قبل به بارسلونا پیوست، عملکرد بسیار خوبی در ترکیب 
سه گانه  توانست  حضورش  نخست  فصل  همان  در  و  داشته  تیم  این 
فوتبال اروپا و اسپانیا را به دست آورد تا بهترین خرید فصل لقب بگیرد.
سوآرس اکنون در بارسلونا جا افتاده است و در کنار مسی و نیمار، مثلث 
با این دو  بسیار خطرناکی را تشکیل داده است. او درباره رابطه خود 
ستاره بزرگ فوتبال اروپا و جهان اظهار کرد: رابطه ام با مسی و نیمار چه 
در زمین و چه در خارج از آن بسیار خوب است. همه می دانیم که مسی 
بهترین است و کسی بهتر از او وجود ندارد. هیچ کس جرات نزدیک 
شدن و یا برابری با مسی را ندارد. اگر کسی چنین راهی را در پیش 

بگیرد، تصمیم بسیار سختی گرفته است.
سوآرس ادامه داد: به عنوان یک نفر از مثلث خط حمله بارسلونا، وظایف 
خاصی در میدان دارم. باید واقع گرا باشم و اعتراف کنم نمی توانم سه 
بازیکنانی همچون  این کار مخصوص  را دریبل کنم.  بازیکن  یا چهار 
من  کار  آخر  توپ های  زدن  اما  است  اینیستا  آندرس  و  نیمار  مسی، 
است. در زدن این ضربه ها باید نهایت دقت را به کار بگیرم. اگر فرصت 
شوت زنی برایم مهیا نباشد، باید در کارهای دفاعی شرکت و به تیمم در 

بازیسازی کمک کنم.
مهاجم اروگوئه ای بارسلونا در پایان سخنان خود به مقایسه حضورش 
تا بجنگم. در  اینجا آمدم  به  بارسلونا پرداخت و گفت:  لیورپول و  در 
به  نگاه ها  همه  لیورپول  در  زیرا  دارم  کمتری  فشار  احساس  بارسلونا 
سمت من بود و وقتی تیم بازی را واگذار می کرد، همه به انتقاد از من 
می پرداختند اما اینجا در بارسلونا بازیکنان بزرگتر از من وجود دارند و 

این، کارم را بسیار راحت می کند.

یونایتدورئال،بدترینسرمایهگذاراندهۀگذشته

رهبری تیم ملی فوتبال افغانستان:

آمادۀرویاروییباجاپانهستیم
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بحران  شدیدترین  مقصر  را  امریکا  ونزویال،  رییس جمهور 
مهاجرتی اروپا پس از جنگ جهانی دوم دانست.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، "نیکوالس مادورو"، 
راشاتودی،  شبکه  با  گفت وگو  در  ونزوئال  رییس جمهور 
امریکا را به ایجاد جنگ های متعدد در خاورمیانه و در پی آن 

تشدید بحران پناهجویان در کشورهای اروپایی متهم کرد.
مراسم  مناسبت  به  چین  به  سفرش  جریان  در  مادورو 
در  دوم  جهانی  جنگ  پایان  سالگرد  هفتادمین  بزرگداشت 
این باره ادامه داد: این اروپاست که باید با این بحرانی که 
امریکا را آن را ایجاد کرده، کنار بیاید چرا که این اروپاست 
که اکنون مقصد هزاران مهاجر است و نمی داند چگونه باید 

با شرایط سازگار شود.

مشکالت  از  بسیاری  کرد:  تاکید  ونزوئال  رییس جمهور 
جهان از بحران پناهجویان و مهاجران گرفته تا درگیری های 
خاورمیانه و داعش نتیجه سیاست های درازمدت امریکاست.
وی در این باره اظهار کرد: آنها با فریب و نیرنگ به عراقی که 
مهد تمدن است، حمله کردند و آن را با خاک یکسان کردند. 
اکنون عراق عمال هزار پاره شده و سراسر آن را تروریسم با 

بدترین شکل خود فرا گرفته است.
و  اشاره  خاورمیانه  درگیری های  سایر  به  ادامه  در  مادورو 
بمباران کرد؟ چه کسی جان  لیبی را  عنوان کرد: چه کسی 
بیش از 1۰۰ هزار لیبیایی را گرفت؟ چه کسی اکنون سوریه 
بمباران می کند؟ چه کسی منابع مالی تروریست هایی را  را 

تامین کرد که اکنون به دنبال نابودی آن است؟

به شبکه  را  پیش بینی های خود  ونزوئال همچنین  رهبر  این 
پوتین  والدیمیر  و  نفت  صنعت  آینده  درباره  راشاتودی 

رییس جمهور روسیه گفت.
مادورو اظهار کرد، وی و پوتین درباره ایجاد ثبات در بازار 
نفت به تعدادی ابتکارعمل و طرح دست یافته اند. او با این 
حال جزئیاتی درباره این اقدامات ارائه نداد و تنها به گفتن 

اینکه آنها را بعداً اعالم خواهند کرد، بسنده کرد.
وی پیش بینی کرد، ممکن است که قیمت نفت طی ماه های 
آتی به 7۰ دالر در هر بشکه برسد و احتماال بر قیمت 7۰ 
این قیمت سرمایه گذاری در  ماند.  ثابت خواهد  دالر  تا 8۰ 
آتی تضمین خواهد کرد و  را طی سال های  انرژی  صنعت 

اقتصاد را به ثبات می رساند.
رییس  جمهور ونزوئال در ادامه اظهاراتش درباره بزرگداشت 
هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی گفت، رهبران غربی که 
در این مراسم در چین و پیشتر در روسیه شرکت نکردند، 
از  »نشانه ای  را  آنها  غیبت  مادورو  شدند.  اشتباه  مرتکب 

حقارت« توصیف کرد.

سرخ  ارتش  پیروزی  خاطر  به  اگر  گفت:  باره  این  در  وی 
گرفتن  نادیده  می کردند.  اشغال  را  جهان  فاشیست ها  نبود، 
این حقیقت مانند این است که تالش کنیم چشمانمان را بر 

وجود تمام جهان ببندیم.
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نخست وزیر ترکیه در حالی از پذیرش مضحک تعداد کمی از آوارگان توسط 
کشورهای اتحادیه اروپا انتقاد کرد که سیاست قاره اروپا را در قبال آوارگان 

همانند »دژ مسیحی اروپا« توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه،  احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه در بخش 
نوشت:   تسایتونگ  آلگماین  فرانکفورتر  آلمانی  روزنامه  دوشنبۀ  روز  سرمقاله 
ترکیه بیش از دو میلیون آواره از سوریه و عراق را در خود جای داده و یک 

منطقه حائل میان این کشورهای درگیر و اروپا ایجاد کرده است.
از  برای حمایت  را  اروپا  اتحادیه  از جانب  مالی کم  وی همچنین کمک های 
انتقاد قرار داد و در ادامه این سرمقاله نوشت:   اقدامات ترکیه به شدت مورد 
بر  تنها  آوارگان  با مشکل  برای رویارویی  مناسب  نظر می رسد که واکنش  به 
ایجاد یک دژ مستحکم مسیحی در  دنبال  به  اروپا خود  ترکیه است و  دوش 
برابر آوارگان است. چنین رویکردی با ارزش های اروپایی تناقض دارد و آنکارا 
به عنوان یکی از کشورهای کاندیدای پیوستن به اتحادیه اروپا نمی تواند چنین 

چیزی را تصور کند.
به  تا  رسیده  آن  زمان  اروپا  برای  است:   نوشته  ادامه  در  ترکیه  وزیر  نخست 
با  تا  است  آماده  نیز  ترکیه  و  دهد  انجام  مهاجرت  برای  کاری  صورت جامع 

شرکای اروپایی خود در این زمینه همکاری کند.
در همین حال، سیاستمداران اپوزیسیون آلمانی کشورهای غربی را مقصر اصلی 

بحران مهاجرت در اروپا دانستند.
به  بوده  مواجه  مهاجران  حضور  بزرگترین  با  میالدی  جاری  سال  در  آلمان 
که  شده اند  وارد  کشور  این  به  مهاجر  و  پناهجو  هزار   8۰۰ تاکنون  طوریکه 
این  اکثر  می شود.  محسوب  جهانی  دوم  جنگ  از  مهاجرت  میزان  باالترین 

مهاجران از کشورهای جنگ زده هستند.
دو تن از نمایندگان حزب اصلی اپوزیسیون »چپ« آلمان در پارلمان این کشور 
در یک پیام انتقادی که روز دوشنبه منتشر  شد، نوشتند: کشورهای غربی تحت 
تمام  بی ثباتی  باعث  تروریستی،  سازمان های  ایجاد  وسیله  به  آمریکا  رهبری 

منطقه شدند. گروه های تبهکار نظیر داعش به صورت غیرمستقیم از منابع مالی 
و تسلیحاتی کشورهای غربی نفع می برند و باعث کشته شدن، بی خانمانی و 

فرار میلیون ها تن از ساکنان مناطق درگیر شده اند.
این دو نماینده حزب »چپ« آلمان همچنین به دولت برلین تاکید کردند تا از 
دولت واشنگتن بخواهد تا راه حلی برای این بحران که خود به وجود آورده، 
بیابد و همچنین از مقا م های آلمان خواستند تا از آمریکا بخواهند در هزینه های 

رویارویی با آوارگان شریک شود.
این دو سیاستمدار اپوزیسیون آلمانی همچنین خواستار توقف سریع صادرات 
سالح از آلمان و افزایش کمک های این کشور و شراکت در برنامه جهانی غذا 

شدند تا به این وسیله به کشورهای درگیر جنگ کمک بیشتری شود.

با  مرتبط  جرایم  که  این  به  اشاره  با  روسیه  ملی  امنیت  شورای  رییس 
معیارهای دوگانه  از  انتقاد  به  یافته است،  این کشور کاهش  تروریسم در 

برخی کشورها در مقابله با جریان های تروریستی در جهان پرداخت.
به گزارش خبرگزاری نووستی، نیکوالی پاتروشف، رییس شورای امنیت 
روسیه گفت، تعداد جرایم مرتبط با تروریسم در این کشور به طور قابل 
تروریسم  که  داد  هشدار  وی  حال  این  با  است.  یافته  کاهش  مالحظه ای 

همچنان یکی از تهدیدهای اصلی برای روسیه و جهان به شمار می رود.
به کار  ما در سال های گذشته  تدابیری که  نتیجه  وی خاطرنشان کرد: در 
بسته ایم، میزان جرایم تروریستی به طور مداوم در روسیه کاهش یافته و 
تعداد حمالت تروریستی در سال های 2۰1۴ و 2۰15 تفریبًا به صفر رسیده 

است.
تهدیدهای  از  یکی  تروریسم  امروز  گفت:  روسیه  امنیت  شورای  رییس 

امنیتی عمده برای جامعه بین المللی و از جمله روسیه محسوب می شود.
وی اضافه کرد: روسیه توانسته است نظامی ضدتروریستی در سطح ملی 
ایجاد کند که این نظام شامل نهادهای ویژه برای هماهنگی های الزم میان 

مناطق مختلف و کمیته ملی ضدتروریسم است.
رییس شورای امنیت روسیه همچنین گفت که معیارهای دوگانه که از سوی 
برخی کشورها به کار گرفته می شود مانع نتیجه بخش بودن تالش ها برای 

مقابله با تروریسم است.
به گفته این مقام روس، از یک سو، جامعه بین المللی از ضرورت مبارزه با 
تروریسم سخن می گوید و از سوی دیگر، برخی کشورها به تروریست ها 
پناهندگی سیاسی می دهند تا از آن ها در راستای منافع خود استفاده کنند که 
چنین سیاست هایی تنها باعث بی ثبات شدن وضعیت امنیتی جهان می شود 

و گسترش فعالیت های تروریستی در نقاط مختلف را در پی دارد.

انتقادداووداوغلوازاروپابهدلیلپذیرشاندکپناهجویان

انتقادمسکوازمعیارهایدوگانهدرمقابلهباتروریسم

مادورو:

امریکاعاملبحرانآوارگاندرجهاناست

سیسی: 

جنگروانیکشورهای
جهانرانابودکردهاست

این  به چالش ها و خطراتی که  اشاره  با  رییس جمهوری مصر 
کشور با آن رو به رو است تاکید کرد که مصر نیازمند آمادگی 
و  دانش  رسانی  روز  به  برای  تالش  حداکثر  و  نیروها  ویژه 

مهارت های خود در این زمینه است.
به گزارش روزنامه الریاض، عبدالفتاح سیسی، رییس جمهوری 
و جسمانی  مهارتی  آمادگی  مراحل  از  بازدید  جریان  در  مصر 
و  اطالعات  جنگ  که  کرد  تاکید  جنگ  دانشکده  دانشجویان 
جنگ روانی کشورها را نابود کرده و چاره ای جز رسیدگی به 
کشور وجود  جوانان  بر  آن  پیامدهای  با  مقابله  و  موضوع  این 

ندارد و باید جامعه مصر نسبت به این خطرات آگاهی یابد.
امید  نظامی،  دانشکده های  دانشجویان  اینکه  بر  تاکید  با  سیسی 
خطراتی  افزود:  هستند  مسلح  نیروهای  از  حمایت  برای  مصر 
که ما با آن ها رو به رو هستیم نیازمند آمادگی جدی و به روز 

نیروهاست.
وی در این بازدید سطح عالی و قدرت بدنی و مهارت باالی 
دانشجویان این دانشکده را تحسین کرد و دانشجویان را یکی 
از ستون های اصلی پرورش فرماندهان و افسران آینده نیروهای 
اجرای  توان  نیز  شرایط  سخت ترین  در  که  دانست  مسلح 

ماموریت های محول شده را دارند.
کرد  سفارش  دانشکده  این  دانشجویان  به  مصر  رییس جمهور 
آمادگی جسمانی خود را در سطح عالی نگه دارند و به اصول 
و ارزش های اصیل نیروهای نظامی کشور پایبند بوده و انضباط 
نیروهای مسلح چه  ترقی  واقعی  مقیاس  عنوان  به  نظامی خود 
در ظاهر و چه در عقیده حفظ کنند الگویی برای جوانان مصر 

باشند.
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