
می گوید،  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
پانزده  انتخابات شوراهای والیتی  نتایج  اکنون  تا 
والیت جمع آوری شده و قرار است که بیست و 
هفتم ماه ثور نتایج ابتدایی 34 والیت اعالم شود.
نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو 
آزادی گفت، پس از اعالم فیصلۀ نهایی کمیسیون 
شوراهای  انتخابات  مورد  در  انتخاباتی  شکایات 
والیتی، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی را 

در هفدهم جوزا اعالم خواهد کرد.
آقای نور در بارۀ شکایت هایی که دربارۀ انتخابات 
این کمیسیون رسیده است،  به  شوراهای والیتی 
باید  داریم  که  محدودی  قضیۀ  »چند  می  گوید: 
دوباره به شمارش بروند و بعضی محالت اند که 
باید دوباره تفتیش شوند. اما در مجموع در مورد 

در  که  مراحل  با طی  که  توانستیم  پانزده والیت 
نتایج  اوقات  تقسیم  مطابق  بود،  گرفته شده  نظر 

ابتدایی را به تاریخ 27 ثور اعالن کنیم.«
سخنگوی کمیسیون...                   ادامه صفحه 6
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كسي كه امانت ندارد)در امانت خيانت مي كند(،  ايماني براي او 
نيست.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

دولت امریکا با اشاره به افزایش فعالیت القاعده در 
افریقا و خاورمیانه از این شبکۀ تروریستی و شبکۀ 
تهدید  بزرگترین  عنوان  به   2013 سال  در  حقانی 

علیه منافع امریکا یاد کرد.
واشنگتن اعالم کرد این افراد شمار زیادی از مردم 

بی گناه و نظامیان را قتل عام می کنند.
مراکز شبکه های...                     ادامه صفحه 7

بزرگترین تهدید علیه منافع 
امریکا

نتایج مقدماتی انتخابات شوراهای والیتی 

27 ثور اعالم می شود
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دست های پنهان و سرنوشت نامعلوِم انتخابات

صفحه 6

صفحه 6

بزرگترین فاجعۀ طبیعی در تاریخ معاصر افغانستان

2500 تن در بدخشان زیر زمین شدند!

بحث رفتن انتخابات به دور دوم، نگرانی اصلِی تیم اصالحات و همگرایی 
است. این تیم با توجه به میزان رای فعلی خود، محاسباتی را انجام داده 

و به این نتیجه رسیده است كه در صورت برخورد قانونی و شفاف با آرای 
شهروندان، نیاز به برگزاری دور دوِم انتخابات نیست. برخی از اقدام های 

پیش گیرانۀ تیم اصالحات و همگرایی عمدتاً بر این مسأله تمركز یافته 
كه با وارد كردِن فشار از راه های قانونی بر كمیسیون های انتخاباتی، جلو 
مهندسی نتیجۀ انتخابات را بگیرد. به همین دلیل، سخنگویان این تیم به 
شکل هجومی در رسانه ها از مواضع خود دفاع می كنند و با ارایۀ اسناد و 
شواهد می خواهند كه شفافیِت انتخابات را ضمانت كنند. اما تیم تحول و 
تداوم عمدتاً حفظ وضع موجود را به نفِع خود می بیند و به همین دلیل از 

رفتن انتخابات به دور دوم راضی به نظر می رسد. 



که  خاطره هایی ست  یادآورِ  ثور،  هشتم   
می کنـد.  یاد  آن ها  از  کسی  کمتر  امروز 
شدند  متحمل  ما  مردمِ  که  دردهایی  چرا 
آن که  جای  به  آفریدند،  که  و حماسه هایی 
دیرینۀ  و  کهنه  زخم های  بر  شود  مرهمی 
این ملت، خود به نکته یی جدال انگیز تبدیل 
شده که همواره از ترِس داوری های سطحی 
آن  می خواهیم  برخی ها  کج فهمی های  و 
این  با  اما  بسپاریم.  فراموشی  دیارِ  به  را 
یا  می آوریم  به دست  چه  کردن،  فراموش 

خواهیم آورد؟
پاسِخ این پرسش را باید به کودکانی بدهیم 
که کم کم قد کشیده و به جوانی رسیده اند 
و پدر یا برادر و یا مادر و خواهرشان را در 
جهادِ در راه حق از دست داده اند. خانوادۀ 
شهدا، خانوادۀ معلولین و بازمانده گاِن جهاد 
ثور  هشتم  سال  هر  افغانستان  مقاومِت  و 
پاسِخ  ما می پرسند و هیچ  از  را  این سوال 

درخوری نمی شنوند.
دیگر  سال های  مثل  ثور  هشت  هم  امسال 
دوباره  و  آمد  خواهد  باز  و  رفت،  و  آمد 
اما هر سال تهی تر از شکوه  خواهد رفت، 
خود  به همراهِ  باید  که  جاللی  و  بزرگی  و 
بیاورد. اما چرا؟... چه کسانی در تالش اند 
را  ما  جان فشانی های  و  مقاومت  تاریِخ  تا 
پاک کنند؟ چه دستانی در حرکت است تا 
با قلمی تلخ و زهرآگین، حماسه یی بزرگ 
با  مگر  کند؟  تشبیه   تاریخی  حماقتی  به  را 
می توان  تاریخ،  و  حقیقت  نوشتِن  وارونه 
اصِل آن چه رخ داده را فراموش کرد یا نابود 
ساخت؟ مگر می توان یاد و خاطرۀ زنان و 
مرداِن بزرگی را محو کرد که از عزیزترین 
به  تا  گذشتند  خود  جاِن  یعنی  داشتۀشان 
اثبات برسانند که افغانستان دیار شیرمردان 
و شیرزنانی ست که حاضر اند همۀ سختی ها 

تن  به ذلت و خواری  ولی  کنند  را تحمل 
ندهند و روز و روزگار را در حقارت سپری 
نکنند؟ مگر با پیوند زدِن جهاد و مقاومت 
به گزاره ها و عناصِر زشت و پلشتی چون 
می توان   ،... و  جنگ ساالری  و  جنگ طلبی 
روِح بزرگ مردان و زنانی را  که در این دیار 
نه غروب،  با شـهادت شان  و  طلوع کردند 
که درخشیدنی ابدی را در افق های مه آلود و 
گاه خون آلودِ افغانستان رقم زدند، از یادها 

زدود؟
چندین  را  باروت  و  خون  بوی  دیار  این   
رِگ وجود خویش  در رگ  که  است  سال 
احساس کرده است و چشم های طمع کاری 
تشنۀ واگرایی ها  آن،  از  کام جویی  برای  که 
می شناسد.  خوب  را  هستند  دشمنی ها  و 
ثور، هر سال زنده شدِن خاطراتی  هشـت 
هیچ  بدون  ما  مردمِ  آن  در  که  است 
برای  فقط  مادی،  یا  چشم داشِت سیاسی و 
به پا  خود  دیِن  و  ناموس  و  خاک  از  دفاع 
خواستند و پس از سال ها ازخودگذشـته گی 
خود  خالِی  تقریبًا  دستاِن  با  جان فشانی،  و 
قدرتی را در این سرزمین شکستاندند که تا 
بِن دندان مسلح بود. مگر می توان چشم ها 
هشت  که  کرد  زمزمه  لب  زیر  و  بست  را 
ثور باید حذف شود و نگذاشت نسل جوان 
سمبول  ثور  هشِت  که  کنند  آغاز  پرسیدن 
کدام تفکر و کدام مکتب و کدام انگیزه و 

اراده است؟ 
این پرسش ها آغاز شوند، اگر فرصتی  اگر 
و  منطقی  و  درست  بازخوانِی  برای 
شود،  فراهم  حاضر  نسِل  برای  بی طرفانه 
اگر هم سنگراِن شهدا از یادها و خاطره های 
این  خانواده های  اگر  بگویند،  روزها  آن 
ناب ترین  روایِت  برای  فرصتی  قهرمانان، 
تدارک  نگفتۀشان  داستان های  و  خاطرات 

از  تمام کژفهمی ها  بدون شک غبارِ  ببینند، 
رِخ هشِت ثور زدوده و مجال یاوه گویی بر 

همۀ فرصت طلبان بسته خواهد شد.
هشت ثور، یک میراِث ملی و معنوی است؛ 
نگاه  زنده  و  آن  از  بزرگداشت  این رو  از 
داشتِن علت و فلسفۀ وجودی اش، باید در 
نظام نامۀ این ملت تنظیم و ابدی گردد، چرا 
که همۀ مردمِ ما در پیـدایِش آن شریک اند و 
هر کدام سهمی دارند و هیچ کس نمی تواند 
به هیچ بهانه یی حِق تجلیل از این روز را از 
آن ها بگیرد. مردم می خواهند با یادآوری و 
بزرگ داشت از این روز، به جهانیان بگویند 
در  دست  اگر  بخواهیم،  اگر  هم  ما  که 
دست هم دهیم، اگر تفاوت ها را بر محور 
هدِف  اگر  و  برداریم  میان  از  مشترکات 
واحدی را جست وجو کنیم و اگر تمامیت 
ارضِی ما به خطر افتد و اگر دشمنان، نیِت 
هموطنان  ناموِس  و  جان  و  مال  به  تعدی 
هم  با  افغانستانی ها  ما  باشند؛  داشته  را  ما 
توافق خواهیم کرد و متحدانه در برابر همۀ 
حماسه ها  و  می ایسـتیم  مشترک  دشمناِن 

می آفرینیـم!
از  استثنایی  برهه یی  یادآورِ  ثور،  هشت 
تاریِخ این ملت است که با تمام تلخی ها و 
شیرینی هایش، آن قدر عمیق و سرنوشت ساز 
ظاهر شده که به هیچ وجه نمی توان آن را از 
خاطِر این ملت زدود؛ بلکه نیاز است تا با 
انگاره ها،  آن  همۀ  به  فرهنگی،  برنامه ریزی 
ما آن چنان  عناصر و اراده هایی که از مردمِ 
را  آن ها  داد،  بها  ساخت،  بزرگ  قهرماناِن 
پرورید و به نمایش عمومی گذاشت تا همه  
بدانند که ملِت ما نه یک ملِت حقیر، بلکه 
ملتی بزرگ و آزاده است که اگر بزرگ ترین 
شرافِت  و  عزت  برابِر  در  هم  ابرقدرت ها 
با  و  نمی شوند  تسلیم  گیرند،  قرار  آن ها 
دهاِن  از  را  خود  حِق  جان فشانی  و  اتحاد 

شیر می گیرند.
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حلیمه حسـینی

هشِت ثور ُزدایی چرا؟  

طالبان حاال با شمشیِر دولبه وارد میدان شده؛ هم می جنگند 
و هم سیاست می کنند. 

دسته یی از افراد طالبان که در آن برخی چهره های سرشناِس 
این گروه نیر شامل اند، به تازه گی یک نهاد سیاسی راه اندازی 
کرده اند. اگرچه این حرکت چندان مورد توجه قرار نگرفته، 

اما نمی شود از کنار آن به ساده گی گذشت.
چهره های  از  آغا  سیداکبر  مال  پیش،  ماه  دو  که  گفتنی ست 
اما  بود.  داده  خبر  نهادی  چنین  تأسیس  از  طالبان،  برجستۀ 
مسلمًا این امتیاز برای طالبان در مخالفت با قانون قرار دارد 
و یک امتیازِ سیاسی از جانِب آقای کرزی و برخی کشورهای 

خارجی به شمار می آید.
نهاد  یک  تشکیل  با  که  می کنند  فکر  تیمش  و  کرزی  آقای 
سیاسی توسط طالبان، این گروه فرصت تبدیل کردِن خود از 
یک گروه محض نظامِی خشن به یک گروه سیاسِی ذی حق 
را پیدا می کند. رهایی زندانیان طالبان از زندان های کشور و 
سپس تأسیس این نهاد می تواند این ادعا را ثابت کند که آقای 
کرزی در تالش ساختِن یک آدرِس سیاسی برای طالبان بوده 
است. اما حاال اعالمِ وجود این نهاد در شرایط حساس فعلی، 
این گمانه  را به وجود آورده است که آقای کرزی می خواهد 
زمینه  آینده،  سیاسی  قدرت  در  طالبان  گرفتِن  جا  برای  که 
فراهم کند و یقینًا این اقدام توسط برخی کشورها از جمله 

پاکستان و بریتانیا حمایت می شود.
آقای کرزی با اعطای اجازۀ فعالیت به این گروه می خواهد 
دیگر  عبارت  به  یا  بدهد،  دوگانه  موقعیتی  طالبان  به  که 
سیاسی  موقِف  در  هم  و  نظامی  موقِف  در  هم  را  طالبان 
به  طالبان می توانند هم  این،  از  بعد  زیرا  میدان سازد.  وارد 
داخلی  نظامیان  علیه  و  بیافرینند  دهشت  تروریست،  عنوان 
هم  و  بدهند  سامان  را  نظامی شان  عملیات های  و خارجی، 
تا  باشند  داشته  افغانستان«  نجات  »راه  به  موسوم  نهاد  یک 
با استفاده از این نرم افزار، وارد مذاکره ها و معامله ها شوند؛ 
آن گونه که آقای حکمتیار، آقای قطب الدین هالل را به میدان 

مبارزاِت سیاسی فرستاد و شخصًا از او حمایت کرد. 
اما در عین حال، طالبان هم مایل اند که بتوانند با تأسیس این 
نهاد سیاسی، بهانه یی داشته باشند تا اعضا و فرماندهان شان 
به راحتی به کابل بیایند، در جلساِت سیاسی شرکت کنند و 

پس از آن نیز به صفوِف جنگی شان دوباره بپویندند.
مهم ترین چشم داشتی که مالعمر می تواند از این نهاد داشته 
باشد این است که این نهاد منبعی برای توجیِه حمالِت طالبان 
و موقِف آن ها در افغانستان باشد؛ چنان که روز پنجشنبه یکی 

از سخنراناِن آن ها به توجیه اعمال طالبان پرداخته بود. 
را  زمینه  افغانستان«،  نجات  »راه  نهاد  ایجاد  به هر صورت، 
برای قدرت مند شدِن طالبان در سطح سیاسی مساعد می کند 
برتر  موقعیِت  یک  به  فعلی،  وضعیت  از  را  گروه  این  و 
با  طالبان،  حرکت   این  که  نیست  شکی  اما  می دهد.  صعود 
واکنش های شدید مخالفاِن دیروز و امروزِ آن ها در افغانستان 
روبه رو می شود. مردم افغانستان طالبان را نمی خواهند؛ زیرا 
طالبان زیر هر نام و نشانی که بیایند، شعارهای حذف کننده 

و شعارهای دیروزی شان را فراموش نمی کنند. 
از شعارهای این دسته از طالبان که حاال زیر نام »راه نجات 
با  آن ها  اهداِف  که  پیداست  کرده اند،  راست  قد  افغانستان« 

تحریک طالبان تفاوِت چندانی ندارد. 
اگرچه روی آوری طالبان از حرکت های نظامی به حرکت های 
سیاسی می تواند عملی باشد، اما فهم و تجربۀ مردم از طالبان 
فعالیت های  به  طالبان  که  داد  نشان  این گروه  ایجاد  از  بعد 
مدنی هیچ باور و اعتقادی ندارند و از این دریچه نمی توانند 

عرِض اندام کنند. 
عمل کردِ  بیایند  جدید  حرکِت  این  با  طالبان  این  اگر  اما   
طالبان را در گذشته نقد و اعمال و جنایاِت تحریِک طالبان 
امیدواری  این  بگیرند،  قرار  آن  برابر  در  و  کنند  محکوم  را 
به وجود می آ ید که شاخه هایی از طالبان هم می توانند از درِ 
صلح حرف بزنند. در غیر آن، نهادسازی برای طالبان هیچ 

سودی نمی تواند برای کشور در پی داشته باشد!

از تحـریِک طـالبان
 تا راه نجات

هشت ثور، یادآوِر برهه یی استثنایی 

از تاریِخ این ملت است که با تمام 

تلخی ها و شیرینی هایش، آن قدر 

عمیق و سرنوشت ساز ظاهر شده 

که به هیچ وجه نمی توان آن را از 

خاطِر این ملت زدود؛ بلکه نیاز است 

تا با برنامه ریزی فرهنگی، به همۀ 

آن انگاره ها، عناصر و اراده هایی که 

از مردِم ما آن چنان قهرماناِن بزرگ 

ساخت، بها داد، آن ها را پرورید و 

به نمایش عمومی گذاشت تا همه  

بدانند که ملِت ما نه یک ملِت حقیر، 

بلکه ملتی بزرگ و آزاده است که 

اگر بزرگ ترین ابرقدرت ها هم در 

برابِر عزت و شرافِت آن ها قرار 

گیرند، تسلیم نمی شوند و با اتحاد و 

جان فشانی حِق خود را از دهاِن شیر 

می گیرند
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میان  انتقادها علیه روند مذاکرات صلح  پاکستان  وزیر داخلۀ 
دولت و گروه موسم به تحریک طالبان را »لفاظی های بیهوده« 

دانست و آن را مانعی در برابر مذاکرات صلح خواند.
بار دیگر برخی ادعاها را مبنی بر به  نثار علی خان  چودری 
بن بست رسیدن روند مذاکرات صلح میان دولت و طالبان بی 

اساس دانست.
وی بدون اشاره به نام فرد خاصی گفت: کسانی که قرار بود از 
روند این مذاکرات حمایت کنند، امروز با لفاظی های بیهوده 
روند  ادامه  و  شوند  می  مذاکرات  رسیدن  نتیجه  به  راه  سد 

مذاکرات در چنین فضایی مشکل خواهد بود.
تازه  در  نیز  طالبان  اهلل شاهد سخنگوی گروه تحریک  شاهد 
ترین اظهارات خود درباره مذاکرات یاد شده اعالم کرده است 
که طالبان در پیشبرد گفت وگوهای صلح با دولت پاکستان از 
هیچ تالشی دریغ نمی کند اما اسالم آباد از زمان شروع این 

مذاکره ها جدی نبوده است.
وی ادعا کرد: دولت پاکستان از یک طرف، خود را متعهد به 
ادامه مذاکرات صلح با شبه نظامیان نشان می دهد اما از سوی 

دیگر سیاست تهدید را پیش گرفته است.
باهم  زمان  یک  در  جنگ  و  مذاکره  گفت:  شاهد  اهلل  شاهد 
جمع نمی شود و نباید در گفت و گو های صلح به فکر منافع 

سیاسی بود و یا از تاکتیک فشار استفاده کرد.
از تصدی  از مدت کوتاهی  نواز شریف سال گذشته و پس 
نخست وزیری پاکستان روند مذاکرات صلح با طالبان را در 
دستور کار قرار داد ولی با وجود گذشت حدود یک سال از 
ای  مالحظه  قابل  پیشرفت  تاکنون  گوها،  و  گفت  این  آغاز 

حاصل نشده است.

بزرگترین اشتباه استراتژیک واشنگتن
در  اساسی  و  مهم  اشتباه  یک  انجام  آستانه  در  امریکا 
سیاست خارجی است: برانگیختن دشمنی دو قدرت مهم 
به طور همزمان. اختالفاتی در روابط دو جانبه واشنگتن 
با مسکو و پکن وجود دارد که در چند سال اخیر به سطح 

هشدار رسیده است. این یک تحول نگران 
کننده محسوب می شود که احتماال باعث 
مشکالت و دردسرهای ژئوپولیتیکی مهم 
دولت  آنکه  مگر  می شود  واشنگتن  برای 
امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک 
و  داده  افزایش  را  تصحیحی  اقدامات 

اولویت های منطقی تری تعیین کند.
حمله روسیه به شبه جزیره کریمه و الحاق 
آن به مسکو سردی عمیقی را در روابطش 
حال  در  که  آورده  وجود  به  امریکا  با 
حاضر بیشتر شبیه به یخبندانی در روابط 
با  بسیاری  مطلع  امریکایی های  اما  است. 
ادعاهای میت رامنی در مبارزات انتخابات 
میالدی   2012 سال  جمهوری  ریاست 
مخالف  روسیه  اینکه  بر  مبنی  امریکا 
امریکا است، موافقند  اصلی ژئوپولیتیکی 
چرا که حتی پیش از شروع بحران کریمه 

مخالفت های  جمله  از  اختالفات  از  پرخروشی  منابع 
شدید در خصوص سیاست ها نسبت به سوریه و ایران 
وجود داشت. مساله شبه جزیره کریمه اوضاع را به طور 
چشمگیری بدتر کرد چرا که واشنگتن و متحدان اتحادیه 
اروپایش تحریم های اقتصادی علیه روسیه  اعمال کردند 
صورت  به  آن ها،  اقدام  این  به  پاسخ  در  نیز  کرملین  و 
نمادین تحریم هایی را بر آن ها اعمال کرد. زبان و لحن 
خصمانه  آنقدر  زمانی  برهه  این  در  مسکو  و  واشنگتن 
بود.  نشده  مشاهده  سرد  جنگ  پایان  زمان  از  که  است 
مقام های امریکا در فکر استقرار نیرو در کشورهای عضو 
ناتو در شرق اروپا هستند تا مانع اقدامات توسعه طلبانه  
سیاست  جامعه  در  طالبان  جنگ  شوند.  روسیه  اضافی 
خارجی امریکا صریحا از استقرار تحریک آمیزتر نیروها 

و کمک نظامی به اوکراین حمایت می کنند.
چشمگیری  طور  به  نیز  پکن  با  واشنگتن  روابط 
خدشه دارتر شده است. این مساله در جریان سفر اخیر 
چاک هاگل، وزیر دفاع امریکا به چین برجسته شد. در 
وانکووآن، وزیر  از سوی چانگ  با هشداری  دیدار  این 
دفاع چین که اقدامات امریکا برای سلطه و کنترل چین 
هرگز موفقیت آمیز نبوده است، تبادالت پرخاشگرانه به 
موضع  از  چشمگیری  طور  به  پکن  رسیدند.  خود  اوج 
شده  خشمگین  و  عصبانی  مختلف  مسائل  در  امریکا 
منطقه ای  مناقشات  با  رابطه  در  واشنگتن  موضع  است. 
و  شرقی  چین  دریاهای  در  همسایه  کشورهای  با  چین 

چین جنوبی به طور ویژه یک شکایت و گالیه برجسته 
و قابل رویت است. از دیدگاه چین، دولت اوباما حمایت 
فیلیپین،  الجزایر  مجمع  ژاپن،  از  مستقیمی  و  محسوس 
ویتنام و دیگر مدعیان رقیب نشان داده است. توافقنامه 

تنش های  احتماال  مانیل  و  واشنگتن  بین  امنیتی  جدید 
موجود میان امریکا و چین را در مسائل منطقه ای تشدید 

می کند.
وخیم شدن همزمان روابط امریکا با روسیه و چین چیزی 
بیشتر از یک مساله نگران کننده کوچک است. این مساله 
خارجه  امور  وزیر  کیسینجر،  هنری  که  را  مهمی  تذکر 
نقض  بود،  کرده  مطرح  سرد  جنگ  جریان  در  امریکا 
می کند. کیسینجر با تکرار تصمیم دولت ریچارد نیکسون، 
برای عادی سازی روابط  امریکا  رییس جمهوری وقت 
با چین، بر این دلیل منطقی ژئواستراتژیک اساسی تاکید 
کرد. او در کتاب »سال های کاخ سفید«، نخستین نسخه 
از خاطراتش می نویسد: روابط ما با دشمنان احتمالی مان 
باید به گونه ای باشد که گزینه های ما نسبت به همه آن ها 
همیشه بهتر از گزینه های آن ها نسبت به یکدیگر باشد. 
به معنای دیگر او معتقد بود واشنگتن باید اقداماتی انجام 
با پکن و مسکو همیشه  دهد که مطمئن شود روابطش 
نزدیک تر از روابط آن ها با یکدیگر است. این مساله یک 

استراتژی خوب بوده و هست.
دیپلماسی نامناسب دولت اوباما ایجاد یک نتیجه متفاوت 
و ناخوشایندتر را هشدار می دهد. اقدامات واشنگتن حتی 
ممکن است روسیه و چین را به سوی یکدیگر نزیدک 
کرده و باعث شود تا آن ها اختالفات جدی خودشان از 
به قرن 19 مربوط می شود و  مناقشات مرزی که  جمله 
رقابت های کنونی سیاسی و اقتصادی در آسیای مرکزی 

را برای حل نگرانی های شدیدتر درباره امریکا تخفیف 
داده و کنار بگذارند.

گاهی  چین  و  روسیه  به  نسبت  امریکا  دیپلماسی  حتی 
دولت  مقام های  است.  مقابله ای  و  تند  بی جهت  اوقات 
کرده  تلخی  اوقات  دیپلماسی  نظر  از  اوباما 
مسکو  و  پکن  که  چرا  شده اند  عصبانی  و 
جرات مخالفت و مقاومت در برابر اقدامات 
بشار  سرنگونی  برای  امریکا  رهبری  تحت 
و  داشته  را  روسیه  جمهوری  رییس  اسد، 
ایران  علیه  شدیدتری  اقتصادی  تحریم های 
مشاور  رایس،  سوزان  گرفته اند.  نادیده  را 
ملل  سازمان  در  امریکا  سفیر  و  ملی  امنیت 
در  روسیه  و  چین  کردن  محکوم  ضمن 
امنیت  خصوص وتو کردن قطعنامه شورای 
در خصوص روسیه، مدعی است که آن ها 
چنین  و  کرده اند  بیزار  را  امریکا  کار  این  با 
اقداماتی شرم آور و غیرقابل بخشش هستند. 
امریکا  رفتار  این  که  ندارد  تعجب  جای 
سرزنش های شدید مسکو و پکن را به همراه 

داشته است.
ترمیم  دنبال  به  باید  امریکا  ایده آل  طور  به 
دولت  مقام های  اگر  باشد.  روسیه  و  چین  با  روابطش 
اوباما نتوانند خودشان را با این رویکرد وفق دهند، باید 
تعیین  دشمن  عنوان  به  را  اصلی  قدرت  یک  کم  دست 
را  دولت  دو  هر  دشمنی  اینکه  نه  و  کنند  انتخاب  شده 
برانگیزند. آخرین چیزی که ما باید انجام دهیم این است 
که سهوا به وخیم تر شدن اختالفات میان پکن و مسکو 

که از اواخر دهه 1950 میالدی آغاز شده، کمک کنیم.
این به معنای تعیین اولویت های سیاسی و تصمیم گیری 
است. سیاست گذاران باید سئواالت مهمی را از خودشان 
بپرسند. کدام کشور از نظر استراتژیکی و اقتصادی برای 
به  تا  بیشتر قادر است  امریکا مهمتر است؟ کدام کشور 
ممکن  کشور  کدام  کند؟  وارد  ضربه  امریکا  مهم  منافع 
است قصد و توانایی بیشتری برای مختل کردن وجه و 
کدام  باشد؟  داشته  را  مناطق خودش  در  امریکا  شهرت 
کشور ممکن است قصد و توانایی تحریف و تنزل وجه 

و شهرت جهانی امریکا را داشته باشد؟
ندارند. ممکن  آسانی  پاسخ های راحت و  این سئواالت 
است از برخی جهات روسیه به عنوان دشمنی بالقوه و 
نگران کننده تر محسوب شود و از جهات دیگر چین. اما 
انجام چنین ارزیابی های پیچیده ای، چالشی است که هر 
سیاست خارجه موثری با آن مواجه است. طفره رفتن از 
این وظیفه و دشمن تراشی با روسیه و چین که رویکرد 
کنونی امریکا به نظر می آید، یک گزینه هوشمندانه نیست. 

پایان این راه سرخوردگی و یک فاجعه بالقوه است.

وزیر داخلۀ پاکستان:

 انتقادهای بیجا مانع پیشرفت 
مذاکرت صلح با طالبان است

ناتو: 

روسیه در حال تضعیف امنیت جهانی است

تیموشنکو: 

حکومت پوتین رو به پایان است
دستور رییس جمهوری چین

 برای مقابله جدی با »تروریسم«

جنگ  آمدن  وجود  به  احتمال  تیموشنکو  یولیا 
داخلی در این کشور را رد کرده و مدعی شد که 

»حکومت پوتین« رو به پایان است.
ریاست  انتخابات  کاندیدای  تیموشنکو،  یولیا 
جمهوری این کشور در مصاحبه با شبکه خبری 
یورو نیوز درخصوص احتمال جنگ داخلی در 
اوکراین عنوان کرد: به وجود آمدن جنگ داخلی 
شرق  در  پوتین  اقدامات  زیرا  است  ممکن  غیر 
 18 تنها  ندارد.  طرفداری  اوکراین  جنوب  و 
جدایی  خواستار  نواحی  این  ساکنان  از  درصد 
از اوکراین هستند و این میزان بسیار کم است. 
پس جدایی طلبی به میزان زیاد وجود ندارد و به 
همین ترتیب جنگ داخلی نیز به وجود نخواهد 
حال  در  رسمی  غیر  صورت  به  روسیه  اما  آمد 

جنگ علیه اوکراین است.
اروپا  اتحادیه  موضع  درخصوص  همچنین  وی 
در قبال کرملین اظهار داشت: به نظر من جهان 
استبدادی  حکومت  متوجه  که  است  مدت ها 
و  روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین،  والدیمیر 
است. شبه جزیره  این کشور شده  بسته  اقتصاد 
کریمه و اوکراین نیز همانند دام هایی برای پوتین 
به نظر من شمارش  بودند که وارد آن ها شد و 
معکوس برای اضمحالل دولت روسیه آغاز شده 

است.
از  قاطع  حمایت  دیگر  سوی  از  تیموشنکو 

اعالم  را  می   25 تاریخ  در  انتخابات  برگزاری 
بر  زیادی  تأثیر  انتخابات  این  که  گفت  و  کرده 
به  دادن  پایان  همچنین  و  اوکراین  ثبات  روی 

بحران اقتصادی اش خواهد داشت.
»پترو  حاضر  حال  در  که  است  حالی  در  این 
انتخاباتی  نظرسنجی های  صدر  در  پروشنکو« 

اوکراین قرار دارد.
نه  و  او  نه  که  کرد  تصریح  پایان  در  تیموشنکو 
چنین  روسیه  که  نداشت  انتظار  دیگر  هیچ کس 
اقداماتی را در قبال اوکراین اتخاذ کند اما پس از 
پیروزی انقالب کی یف و به دست آمدن استقالل 

واقعی، کرملین نتوانست این شرایط را بپذیرد.

اوکراین  در  روسیه  مداخله  ناتو  در  متحدانش  برخی  و  امریکا 
دو  به  احتماال  که  می دانند  پایان جنگ سرد  از  پس  عطفی  نقطه  را 
امنیتی  به یک شریک  تبدیل شدن مسکو  برای  امیدواری آن ها  دهه 

درازمدت پایان داد.
به گزارش خبرگزاری آسوشتید پرس، »الکساندر ورشبو«، معاون دبیر 
الحاق کریمه به روسیه و  از  ناتو عنوان کرد که این اتحاد پس  کل 
مداخله روشن کرملین در بحران اوکراین مجبور شده است تا روسیه 

را به چشم یک دشمن ببیند.
ورشبو که پیشتر سفیر آمریکا در ناتو و یک مقام دفاعی پنتاگون نیز 
بود موضع مداخله جویانه روسیه در اوکراین را چالشی بزرگ برای 

امنیت جهانی خواند.
نگرانی نسبت به تجاوزهای بیشتر روسیه در بین اعضای ناتو بیشتر در 
لهستان و دیگر کشورهای شرق اروپایی دیده می شود که روزگاری 
اتحاد  این  به  پیوستن  و سپس خود  بوده  سابق  از شوروی  عضوی 

غربی را انتخاب کردند.
دشمنی  حال  در  روشنی  به  روس ها  افزود:  ورشبو  راستا  همین  در 
به چشم یک دشمن  را  آن ها  باید  ما هم  و  ناتو هستند  به  ورزیدن 

ببینیم.
با  را  نظامی و غیرنظامی خود  اپریل همه همکاری های  ماه  در  ناتو 

روسیه متوقف کرد.
به گفته ورشبو ناتو که 65 سال پیش با هدف مقابله با شوروی سابق 
تشکیل شد، در حال بررسی اقدامات دفاعی جدیدی برای مقابله با 
روسیه است. به گفته وی، استقرار تعداد بیشتری از نیروهای نظامی 
این اتحاد در اروپای شرقی به طور دائم یا چرخشی یکی از اقداماتی 

است که ناتو ممکن است اتخاذ کند

در  مستقر  نیروهای  به  چین  جمهوری  رییس  
استان سینکیانگ دستور داد تا »ضربه ای مهلک« به 

تروریست ها وارد کنند.
جین پینگ،  شی   شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
نیروهای  از  بازدید  ضمن  چین  رییس جمهوری 
استان  در  که  کشور  این  خلق  آزادی بخش  ارتش 
سینکیانگ مستقر هستند این اظهارات را بیان کرد.
وی در دیدار با مقامات ارشد ارتشی از نیروهای 
ادارات  و  محلی  دولت های  به  تا  خواست  ارتش 
حزبی در مبارزه با تروریسم و حفظ ثبات اجتماعی 

کمک کنند.
اشکال  همه  کرد:  اظهار  خصوص  این  در  وی 
ریشه کن  اولیه  مراحل  همان  در  باید  تروریسم 

شوند.
رییس جمهوری چین همچنین دیداری جداگانه با 
مقامات ارتش و نیروی پلیس چین در سین کیانگ 
تصریح کرد که ثبات درازمدت مناطق خودمختار 
اتحاد  ثبات،  و  توسعه  کشوری،  اصالحات  برای 
ملی، همسازی قومیتی و امنیت ملی حیاتی است.

وی همچنین از نیروهای ارتش و پلیس خواست 
تا نقشی بهتر در حفاظت از مرزهای چین و مبارزه 

با خشونت و تروریسم ایفا کنند.

                                                                    تد گالن كارپنتر - پايگاه خبری امريکايی نشنال اينترست
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بخش دوم و پایانی

فقط در این لحظه باش!

3 . هدف دار حركت كنيد 

کارهایی  این ها  است. همۀ  اختیاري  به حمام، حرکاتي  رفتن  یا  و  ورزش کردن 
خاکی  کرۀ  روی  بر  که  زمانی  تا  خود  پنجگانۀ  حواس  وسیلۀ  به  ما  که  هستند 
انجام می دهیم. بعضی وقت ها که مشغول ورزش کردن هستم، ذهنم را  هستیم، 

آزاد می گذارم تا به هر جایی که دلم می خواهد پرواز کند.
متوجه شدم که این کار را در زمان هایی که مشغول خرید کردن، آشپزی کردن و یا 
مشغول دوچرخه سواری هستم نیز انجام می دادم. ذهنم آزادانه در گشت وگذار بود 
و بدنم کار دیگری انجام می داد. با اجازه دادن به بدنم به حرکت، بدون دخالت 
ذهنم همیشه خودم را به خطر می انداختم. پس از این که به خود می آمدم، از این که 

این قدر احمقانه رفتار می کردم، شگفت زده می شدم!!
زمانی که در هنگام فعالیت ها و کارهای خود ذهن تان را درگیر می کنید، بیشتر از 
قبل مسوول هستید. شما یک پارچه گی و هماهنگی بیشتری در زمانی که منظم تر 
به عنوان  بیشتری  این باعث می شود که آرامش  فعالیت می کنید خواهید داشت. 
یک موجود کامل داشته باشید. اثرات جنبی این کار این است که شما نتایج بهتری 

بدون »انجام« هیچ کار اضافه یی می گیرید.

4ـ بيشتر باشيد و كمتر انجام دهيد 
بعد از اینکه لیست بلندباالی کارهایی که باید بکنم تهیه می شد، همیشه به خودم 
می گفتم حاال زمان سپری کردن وقتم با خودم فرا رسیده است. اما همان گونه که 
همۀ ما می دانیم، لیست کارهایی که باید انجام دهیم تمام نمی شوند. همیشه کاری 
نتوانید  فکرش  از  شب  می شود  باعث  که  طوری  دارد.  وجود  دادن  انجام  برای 

بخوابید.
حاال لیست کارهایی که باید انجام دهم، شامل چیزهایی از قبیل »فوق العاده بودن 
و رقصیدن مثل دیوانه ها« است. من بهترین روش را برای این کارهای متنوع در 
طول روز پیدا کرده ام. ولی چنان چه لیست شما شامل کارهای بزرگ تری است، 

همین حاال شروع کنید، تا لطفی در حق خودتان انجام دهید.
پیاده روی  یک  برای  نمی توانید  احتماالً  می کنید،  کار  اداره  یک  داخل  چنان چه 
طوالنی برنامه ریزی کنید. اما می توانید یک قهوه بگیرید و یک پیاده روی کوتاه مدت 
را بیرون اداره داشته باشید. پس از آن می توانید برگردید سر کار و پروژۀ کاری 

خود را انجام دهید.
شاید بتوانید خودتان را در دفتر حبس و چراغ ها را خاموش کرده تا بتوانید 5 دقیقه 
کمی نفس بکشید. این کار یکی از محبوب ترین عالیق من وقتی که از ساعت 
9 تا 5 عصر کار می کنم، است. شما متوجه می شوید که اگر چنین لحظاتی را در 
طول روز برای خود فراهم کنید، میزان بهره وری شما در محل کار و در زنده گی 
بیشتر می شود، در حالی که در حقیقت کار کمتری نسبت به قبل انجام داده اید. و 

در نتیجه، زمان و احساس سرزنده گی بیشتری خواهید داشت.

5ـ سخت نگيرید 
زنده گی  در طول  همیشه  »بودن«  مقولۀ  که  است  این  کنید  درک  باید  که  چیزی 
همراه ماست. من همیشه با این مسأله که »چیزی نیست که نتوان انجامش داد« 
مشکل داشته ام. هر زمانی که من روی چیزی کار می کنم، شوهرم به من می گوید 
»سخت نگیر؛ مهم نیست که چه قدر مسأله پیچیده و یا جدی باشد!« من هم دست 
می کشم و لبخند می زنم. این نصیحت خیلی خوبی است. تنها کاری که می توانید 
انجام دهید این است که کمی آرام شوید و هر کاری که می توانید انجام دهید، 
سخت نگیرید و از هر اتفاقی که قرار است بیافتد، لذت ببرید. در این زمان معموالً 

ایده های بهتری به ذهن تان می رسد و کارها زودتر انجام می شود!!
زنده گی  که چه  می بینم  می کنم،  نگاه  زنده گی ام  ابتدایی  بیست سال  به  که  وقتی 
شتاب زده یی داشتم. یادم نمی آید که چه کار می کردم. اما اگر 5 سال قبل را در نظر 
بگیرم، یعنی زمانی که بیشتر روی مفهوم »بودن« می اندیشیدم، شگفت زده می شوم؛ 
چون بیشتر آن خاطرات را به یاد می آورم ـ کوچک یا بزرگ. و هنوز هم همه چیز 

به درستی انجام می شوند!

منبع: آی بانو

نوام چامسکی

برگردان: ویدا امیر مکری 

جهان در دگردیسی است
یک  که  زنان  جنبش  به  مثال،  عنوان  به 
تاریخ ماست، توجه کنیم.  نوین در  پدیدۀ 
اگر از مادربزرِگ من پرسیده بودید که آیا 
پرسش  معنای  او  می داند،  مظلوم  را  خود 
را نمی فهمید. اگر از مادرم می پرسیدید او 
می دانست که ستم دیده است و بدین سبب 
دل چرکین نیز بود، اما توانایی آن را نداشت 
موجود  وضع  به  اعتراض  به  آشکارا  که 
وارد  پدرم  و  من  نمی گذاشت  او  برخیزد. 
آشپزخانه شویم: نقش ما این نبود. ما قرار 
بود به چیزهای مهم بپردازیم، مثاًل تحصیل. 

و کار تمامًا بر عهدۀ او بود. اکنون از دختراِن 
من بپرسید آیا ستم دیده اند. در این که اصاًل 
می فرستند  رسمًا  را  شما  نیست.  بحثی 
دگردیسِی  یک  این  همین!  کارتان،  پی 
داده،  روی  به تازه گی  که  است  پُراهمیت 
یک دگردیسی تماشایی در وجدان و کنش 
دانشگاهِ  راهروهای  در  بیایید  اجتماعی. 
ام.آی.تی قدم بزنیم. چهل سال پیش همۀ 
از  می دیدید  این جا  در  که  دانشجویانی 
جنس مذکر، سفیدپوست، با لباس برازنده 
بودند.  بزرگ ترها  برای  احترام  از  پُر  و 
امروز نیمی از آن ها زن اند و یک سوم شان 
برآمده از اقلیت ها، لباس ها راحت اند. این 
و  دگردیسی ها، دگردیسی های کوچکی اند 

در کل جامعه روی داده اند. )...(

این دگردیسی چه گونه روی داده است؟ 
مادربزرِگ  از  چه گونه  بپرسید:  از خودتان 
چنین  دخترانم  به  سپس  و  مادرم  به  من 
تغییری روی داده است؟ این تغییر، نتیجۀ 
اعطا  قوانین  که  دولتی  خیرخواهانۀ  اقدامِ 
کنندۀ حقوق زنان را به رأی گیری گذاشته 
مبارز  جنبش های  عمدتًا  نبوده.  که  باشد 

بوده اند.  دگردیسی  این  آغازگر  چپ، 
برابر  در  مقاومت  جنبش  به  کنید  نگاه 
کسانی   .1960 سال های  در  سربازگیری 
که نمی خواستند به جنگ بروند، دست به 
یک  برای  می زدند.  دلیرانه  بسیار  گزینشی 
نوجوان 18ساله آسان نیست که این خطر 
را به جان بخرد که آیندۀ شغلی پُرنویدش 
را از دست بدهد و شاید سال های درازی 
و  بگریزد  کشور  از  یا  بگذراند  زندان  در 
واقعًا دل  باید  بازگردد.  نتواند  شاید هرگز 
نظر  به  این طور  خوب،  داشت.  جرأت  و 
می رسد که جنبش های جوانان دهۀ 1960 
هماهنگ با فرهنگ عمومی غالب، قایل به 
تبعیض جنسیتی بوده اند. شاید این شعارها 
را به یاد بیاورید: »دخترها دست رد به سینۀ 

نمی روند،  ویتنام[  جنگ  ]به  که  پسرهایی 
نمی زنند«. این  را در آن دوران می شد روی 
پوسترهای تبلیغاتی خواند. زنان جوانی که 
که  شدند  متوجه  بودند،  فعال  جنبش  در 
یک جای کار ایراد دارد: زنان همۀ کارهای 
دفتری و غیره را انجام می دادند، در عوض 
کار مردان این بود که خودشان را نمایش 
بدهند و پُِز شجاعت شان را بدهند. این جا 
را  جوان  مردان  این  کم کم  زنان  که  بود 
از  یکی  این  و  دیدند.  ستم گر  چشم  به 
فمینیستی  جنبش  عمدۀ  سرچشمه های 
مدرن شد؛ جنبشی که در این دوران حقیقتًا 

به شکوفایی رسید.
همیشه لحظه یی می رسد که مردم ساختار 
قدرت و سلطه را درک می کنند و تصمیم 
این گونه  دهند.  انجام  کاری  می گیرند 
است که در تاریخ دگردیسی رخ می دهد. 
لحظه چه گونه می رسد. ولی  این  نمی دانم 
کاری  که  داریم  را  آن  توانایی  همه گی  ما 

انجام دهیم.

خودخواهی راهبر كنش جمعی نيست
غیاب  در  گرسنه  آدم  یک  که  کنیم  فرض 

پولیس در خیابان در حال قدم زدن است 
در  تکه نانی  که  گرسنه  کودِک  یک  با  که 
غریزۀ  آیا  می شود.  روبه رو  دارد  دست 
از  را  نان  او  که  می کند  حکم  طبیعی 
او  ما عمل  کند،  اگر چنین  برباید؟  کودک 
هنگامی  کرد.  خواهیم  تلقی  بیمارگونه  را 
که دلفین ها در نتیجۀ پایین رفتن آب دریا 
در ساحلی به گل می نشینند، صدها تن به 
آنان می شتابند و در شرایطی دشوار  یاری 

تالش می کنند که آنان را نجات دهند.
نظریه های  حتا  یا  خودخواهی  آیا 
طبیعِی  انتخاب  که  برآن اند  که  پیچیده تری 
تمایل به کمک به اعضای خانوادۀ خود و 
نوع دوستی متقابل را تقویت  کنند، می توانند 
رفتار  نوع  این  برای  قانع کننده  توضیحی 
تجربۀ  نه  و  تاریخ  نه  من،  نظر  به  باشند؟ 
را  هیوم  دیوید  و  اسمیت  آدام  پیش فرِض 
ـ که از جملۀ قهرمانان ستاینده گان معاصر 
همدردی  این که  بر  مبنی  ـ  خودخواهی اند 
و نگرانی برای راحتی دیگران ویژه گی های 
بنیادین طبیعت بشر هستند، نقض نمی کنند.
غریزۀ  یک  خودخواهی  این که  به  اعتقاد 
حال  مناسب  بسیار  است،  انسانی  غالب 
امید  که  است  قدرت  و  ثروت  صاحبان 
بر  نهاده  بنیان  اجتماعِی  نهادهای  دارند 
حس همدردی، همیاری و کمِک متقابل را 
ویران کنند. بی رحم ترین عناصر ثروتمند و 
قدرتمند )...( مصمم اند که تأمین اجتماعی، 
واقع  در   و  مکتب ها  بهداشتی،  برنامه های 
تمام حاصل مبارزات مردمی را که به کارِ 
تنها  و  می آید  عمومی  نیازهای  برآوردِن 
تأثیری ناچیز بر ثروت و قدرت آنان دارد، 
است  آسان  بسیار  آنان  برای  نمایند.  نابود 
که  ببافند  خیال پردازانه یی  نظریه های  که 
خودخواهی را در کانون طبیعت بشر قرار 
که  دهند  نشان  ترتیب،  این  به  و  می دهند 
زن  آیا  که  باشد  این  فکر  در  انسان  این که 
بیوۀ معلولی که در سوی دیگر شهر زنده گی 
می کند، دسترسی به غذا و پرستاری دارد، 
آموزش  به  دسترسی  روبه رویی  کودک  یا 
ادبیات  بر  بنا  )یا  خطاست  دارد،  درخور 
استدالل  هیچ  آیا  است(.  »بد«  مرسوم 
مناسِب  نظریه های  این  توجیه  در  محکمی 
وجود  می کنند  مطرح شان  که  کسانی  حال 

دارد؟ من که سراغ ندارم!

طبيعت بشر و نظام اجتماعی
نظام  تنها  موجود،  اجتماعی  نظام  اگر 
سازگار با طبیعِت بشر باشد، پس چرا تقریبًا 
در تمام طول تاریخ بشریت وجود نداشته 
جاهای  و  انگلستان  در  به تازه گی  تنها  و 
دیگر تحمیل شده، آن هم به زور و اجبار؟ 
این  بر  معقول  آدم های  می کنم  فکر   )...(
امر اتفاق نظر داشته باشند که نمی توان از 
توانایی حل مسأله های  در  نابرابری  وجود 
ریاضی، یا در توانایی له کردِن سر دیگری 
با یک ضربه، هیچ نتیجۀ دقیقی دربارۀ نحوه 
سازمان دهی جامعه گرفت. )...( در تاریخ، 
ندارد  وجود  چیزی  هیچ  منطق  یا  دانش 
که شکل های  بتوان گفت  آن  مبنای  بر  که 
برهه های  در  اجتماعی  سازمان دهی  ویژۀ 
منعکس کنندۀ  لزومًا  تاریخی،  گوناگون 
دربارۀ  ـ  هستند  بشری  بنیادین  طبیعت 
اما  داشت،  باوری  چنین  می توان  حشرات 
این  که  نیست  تردیدی  انسان ها  مورد  در 

باور کاماًل بی معناست.

دگــردیسـِی جهان
بخش نخست



دكتر محمـود فتوحی

و  نعمت اهلل ولی )731- 834(  دربارۀ روابط شاه 
حافظ سخن بسیار است. محققان نشان داده اند که 
آن ها با هم دیدار نکرده اند، زیرا شاه نعمت اهلل بین 
از مرگ  ده سال پس  سال های 812-817 حدود 
حافظ به شیراز رفته است )فرزام، 1354(. به گمان 
برخی آن دو شعر هم را می خوانده اند و میان ایشان 
اختالف  نظرهایی بوده است. شعرهای واحدی را 
که  است  این  امر  واقع  داده اند.  نسبت  دو  هر  به 
حافظ هیچ گاه به شاه ولی نظر نداشته، بلکه الگوی 
شاعری، برای شاه ولی بوده است. شاه ولی چندین 
با وزن و  رفته و غزل هایی  استقبال حافظ  به  بار 
زیاد  دیوان  دو  هر  در  مشترک  مضامین  و  قالب 
فعالیت   .)300-293  :1379 فرزام،  )رک.  است 
آخرین  با  مصادف  کرمان  در  ولی  شاه  شعری 

سال های زنده گی حافظ آغاز می شود. 
نشان  ولی  شاه   غزل های  بالغی  ویژه گی های 
می دهند که مخاطب اصلی وی، شاعران درباری و 
حرفه یی نیستند، بلکه وی شعرش را ابزار دعوت 
دلیل ساده گی  پیروان عرفان مکتبی ساخته است. 
اکثر  که  است  این  ابیاتش  بودن  تکراری  و  سبک 
غزل هایش پاســخ فوری به قوال و یا به مریدانش 
تاریخی  اسناد  از  است.  بوده  صوفیانه  محافل  در 
باب  در  نعمت اهلل  شاه  پیروان  که  فهمید  می توان 
التفات  افسانۀ  افسانه پردازی کرده اند و  مراد خود 
هواداران  است.  دست  این  از  ولی  شاه  به  حافظ 
شاه ولی در قرن نهم، چنین گفته اند که حافظ غزل 
»آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند« را در تعریض 

)کرمانی،  است  گفته  نعمت اهلل  شاه  از  غزلی  به 
که  ابیاتی هست  نیز  دیوان شاه  در   .)106 :1361

بوی تعریض به حافظ دارد:
معــنی تــنّزل ار بداند حـــافظ

 تنزیل به عشق دل بداند حافظ
او كرد نزول و ما ترّقی كردیم 
تحقيق چنين كجا تواند حافظ

)شاه نعمت اهلل ،2535: 865(
به  را  خاک  که  »آنان  حافظ  غزل  که  است  بعیـد 
ولی  شاه  معروف  غزل  به  پاسخ  کنند«  کیمیا  نظر 
این است که در  این مدعا  بر  باشد. دالیل قطعی 
و  هم وزن  غزل  دو   )652  :1361( سعدی  دیوان 
هم قافیۀ غزل های مورد بحث پیدا می شود. حافظ 
ریا  و  به روي  که  طاعتي  ز  »بهتر  مصراع سعدی 
کنند « را عینًا در غزل خود آورده است. این ُفرم 
استقبال شاعران  بوده که مورد  از زمرۀ غزل هایی 
قرار  گرفته است. شاعران روزگار حافظ مثل جهان 
ناصر  زاکانی،  عبید  کمال خجندی،  ملک خاتون، 
و  از وزن  استقبال هایی  اطمعۀ شیرازی  و  بخاری 
قافیۀ این غزل کرده اند. اما غزل معروف شاه ولی 
در میان معاصران وی چندان مقبولیتی نیافته است. 

به شاه  که غزل حافظ، جواب  پذیرفت  نمی توان 
ولی بوده، بلکه شاه ولی به شعر حافظ نظر داشته 
است. دیگر این که در دیوان شاه ولی اغلب با کلمۀ 
»خواجه« مواجه می شویم که شاید اشاره به حافظ 
میخانه  گوشۀ  »در  مطلع  با  غزلی  در  مثاًل  باشد. 
کسی را که مقام است / ناقص نتوان گفت که او 
رند تمام است« در مقطعش با لحنی احترام آمیز از 
یک »خواجه« صحبت می شود: »سلطان جهان بنده 
سید شده از جان / او بندۀ آن خواجه که در عشق 
ولی  شاه  غزل  این  که  نیست  بعید  است«.  غالم 
استقبال مستقیمی باشد از غزل »گل در بر و می در 

کف و معشوق به کام است. . . «.
قمری  هجری   731 سال  به  ولی  نعمت اهلل  »شاه 
متولد و در سال 832 )به روایتی 834( در ماهان 
بمی  ابراهیم  شمس الدین  و  یافت  وفات  کرمان 
هم عصر  نامی  عارف  بمی  سیدطاهرالدین  پدر 
شاه نعمت اهلل از بم آمد و بر پیکر شاه ولی نماز 
خواند. او فرزند »میر عبداهلل ولی« از بزرگان عرب 
بوده است. نسبت او با نوزده نسل به رسول اکرم 
می رسد. والدت او را برخی در شهر حلب عنوان 
کرده اند و عده یی از مورخین نیز ایشان را متولد 

کوه بنان در کرمان می دانند.
امیر خلیل اهلل نوۀ او تولد جد خود را روز چهارشنبه 

چهاردهم ربیع االول 731 دانسته است و اسدالدین 
نصراهلل تولد او را پنجشنبه بیست و دوم رجب 730 

در قصبۀ کوهبنان کرمان ذکر کرده اند.
مدت زنده گانی شاه نعمت اهلل ولی 104 سال ذکر 

شده است.« )ویکی پدیا(
کلیات.   .)1361( الدین.  مصلح  شیخ  سعدی،   .1

تصحیح فروغی. تهران: انتشارات جاویدان. 
به  اشعار.  کلیات  ولی. )2535(.  نعمت اهلل  2. شاه 
نعمت  خانقاه  تهران:  نوربخش.  سیدجواد  سعی 

اللهی. 
 .)1382( عبیداهلل.  الدین  نظام  زاکانی،  عبید   .3

کلیات. تصحیح پرویز اتابکی. تهران: زوار.
4. فرزام، حمید. )1379(. تحقیق در احوال و نقد 

آثار شاه نعمت اهلل ولی. تهران: سروش. 
شاه  تأثرات  و  »تأثیر   .)1354( مسعود.  فرزام،   .5
شاه  و  حافظ  »روابط  حافظ  و  ولی  نعمت اهلل 
شعر  و  زنده گی  بارۀ  در  مقاالتی  ولی«.  نعمت اهلل 
منصور  کوشش  به  شیراز.  حافظ  کنگرۀ  حافظ. 

رستگار فسایی. چاپ خانۀ  دانشگاه پهلوی. 
شاه  مناقب   .)1982( عبدالرزاق.  کرمانی،   .6
نعمت اهلل ولی. )نگارش911 ق(  تصحیح ژان اوبن. 

تهران: انجمن ایران شناسی فرانسه. 1361ش. 
***

بندی از تركيب بند عبيد زاكانی
آن به که روز عید به مي التجا کنیم 
عیش گذشته را به صبوحي ادا کنیم 

با پیر مي فروش برآریم خلوتي 
یک چند خانقاه به شیخان رها کنیم 
از صوت ناي و ني بستانیم داد عید 

وز چنگ و عود کام دل خود روا کنیم 
هر خسته گي که از رمضان در وجود ماست

 آن را به جام بادۀ صافي دوا کنیم 
چون وقت ما خوشست به اقبال پادشاه
بر پادشاه مغرب و مشرق دعا کنیم 

غزل اول سعدی
برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم 

تقصیرهاي رفته به خدمت قضا کنیم 
بي مغز بود سر که نهادیم پیش خلق 

دیگر فروتني به در کبریا کنیم 
دارالفنا کراي مرمت نمي کند 

بشتاب تا عمارت دارالبقا کنیم 
دارالشفاي توبه نبستست در هنوز 
تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم 

روي از خدا به هر چه کني شرک خالص 
است

توحید محض کز همه رو در خدا کنیم 
پیراهن خالف به دست مراجعت

 یکتا کنیم و پشت عبادت دو تا کنیم 
چند آید این خیال و رود در سراي دل
 تا کي مقام دوست به دشمن رها کنیم 
چون برترین مقام ملک دون قدر ماست 
چندین به دست دیو زبوني چرا کنیم 

سیم دغل خجالت و بدنامي آورد 
خیز اي حکیم تا طلب کیمیا کنیم 
بستن قبا به خدمت ساالر و شهریار

 امیدوارتر که گنه در عبا کنیم 
سعدي، گدا بخواهد و منعم به زر خرد 

ما را وجود نیست بیا تا دعا کنیم 

یارب تو دست گیر که آال و مغفرت 
در خورد تست و در خور ما هر چه ما کنیم 

غزل دوم سعدی
برخیز تا طریق تکلف رها کنیم 
دکان معرفت به دو جو بر بها کنیم
گر دیگر آن نگار قباپوش بگذرد 
ما نیز جامه هاي تصوف قبا کنیم

هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب
بهتر ز طاعتي که به روي و ریا کنیم 

آن کو به غیر سابقه چندین نواخت کرد 
ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم
سعدي وفا نمي کند ایام سست مهر 

این پنج روز عمر بیا تا وفا کنیم

غزل حافظ
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند 
آیا بود که گوشۀ چشمي به ما کنند 

دردم نهفته به ز طبیبان مدعي 
باشد که از خزانۀ غیبم دوا کنند 

معشوق چون نقاب ز رخ در نمي کشد 
هر کس حکایتي به تصور چرا کنند 

چون حسن عاقبت نه به رندي و زاهدیست 
آن به که کار خود به عنایت رها کنند 

بي معرفت مباش که در من یزید عشق
 اهل نظر معامله با آشنا کنند 

حالي درون پرده بسي فتنه مي رود
 تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند 

گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار
 صاحب دالن حکایت دل خوش ادا کنند 
مي خور که صد گناه ز اغیار در حجاب 

بهتر ز طاعتي که به روي و ریا کنند 
پیراهني که آید از او بوي یوسفم
ترسم برادران غیورش قبا کنند 

بگذر به کوي میکده تا زمرۀ حضور 
اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند 

پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان
 خیر نهان براي رضاي خدا کنند

شاهان کم التفات به حال گدا کنند
 حافظ دوام وصل میسر نمي شود
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رانش زمین در بدخشان، بزرگترین فاجعۀ طبیعی در 
تاریخ معاصر افغانستان را رقم زد. 

بر بنیاد گزارش ها، دست  کم 2500 تن در رانش زمین 
در ولسوالی ارگوی والیت بدخشان جان باخته اند و 

احتمال افزایش تلفات نیز وجود دارد. 
شاه ولی اهلل ادیب والی بدخشان گفته است که حادثه 
در قریه آب باریک ولسوالی ارگوی این والیت اتفاق 
افتاده و 300 خانوار زیر گل و خاک مدفون شده اند.
آقای ادیب، مرگ 2500 تن را در این حادثه تأیید 

کرده است. 
او گفت که رانش زمین در دو مرحله و به فاصله 
و  است  افتاده  اتفاق  یکدیگر  از  زمانی یک ساعت 
بیشتر قربانیان کسانی بودند که از قریه های مجاور 

برای کمک به آسیب دیدگان رانش اول آمده بودند.
والی بدخشان گفت که مقام های والیتی بیش از 700 
معرض  در  که  را  مجاور  قریه های  از  دیگر  خانوار 

تهدید بودند از منطقه خارج کرده اند.
آقای ادیب گفت که نیروهای امداد از ادامه عملیات 
از زیر خاک  بیرون کشیدن اجساد  کمک رسانی و 

صرف نظر کرده اند.
به گفته آقای ادیب، دلیل این تصمیم آنها حجم زیاد 

گل و خاکی است که بر روی این قریه ریخته و نیز 
بوده  امدادگران  برای  عملیات  ادامه  بودن  خطرناک 

است.
پیش از این فضل الدین عیار، فرمانده پولیس بدخشان 
در  خشک«  »آب  روستای  همه  تقریباً   «: بود  گفته 

منطقه آرغو امروز بعد از ظهر ویران شد.«
این مقام پولیس تأکید کرد دوصد باب خانه و بخش 
اثر  بر  نیز  روستا  این  کشاورزی  مزارع  از  وسیعی 
رانش زمین که در نتیجه بارنده گی شدید اتفاق افتاد، 

از بین رفته است.
وی افزود: »گروه امداد و نجات به این منطقه اعزام 
بازمانده گان  امدادگران تالش می کنند  شده است و 

حادثه را از محل خارج کنند.«
مقام ها به این باور اند که احتمال زنده ماندن مردم در 

زیر آوار بسیار ناچیز است.
تأثر عمیق رییس جمهور

خسارات  و  جانی  تلفات  از  کرزی  رییس جمهور 
قریه  در  باران ها  اثر  در  زمین  لغزش  از  ناشی  مالی 
آب خشک ولسوالی ارگوی والیت بدخشان، شدیداً 
تا  داد  هدایت  مربوط  ارگان های  به  و  گردید  متاثر 
و  برسانند  دیده گان  آسیب  به  را  عاجل  کمک های 

در زمینه نجات آنانی که در زیر آوارها  گیر مانده اند، 
اقدام عاجل نمایند.

بربنیاد خبرنامۀ ارگ، آقای کرزی پس از وقوع این 
دوم  معاون  خلیلی  کریم  محمد  با  طبیعی  حادثه 
وزیر  اضطرار،  کمیته  رییس  و  جمهوری  ریاست 
دفاع ملی، رییس ارگان های محل و مسوولین والیت 

بدخشان صحبت نموده است.
منظور  به  دولتی  رتبه  بلند  هیأت  یک  است  قرار   
کمک و رسیده گی به آسیب دیده گان، به زودی به 

والیت بدخشان سفر نماید.

طی هفته گذشته بر اثر طغیان سیل در چهار والیت 
شمالی، یکصد نفر از مردم این مناطق جان خود را 
از دست دادند و بیش از هفت هزار نفر دیگر نیز از 

منازل خود آواره شدند.
بارش باران های سیل آسا در فصل بهار معموالً مناطق 

شمال و مرکز افغانستان را تحت تاثیر قرار می دهد.
مناطق دور افتاده افغانستان غالباً از حوادث طبیعی و 
باران های موسمی صدمه می بینند و خانه ها در این 
مناطق گلی اند که در مقابل حوادث طبیعی آسیب 

پذیر می باشند.
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نتایج مقدماتی انتخابات...
نتایج  دریافت  پروسۀ  می گوید،  انتخابات  مستقل 
انتخابات شوراهای والیتی را از والیت هایی آغاز کرده 

اند که تعداد نامزدان در آن کمتر است.
در عین حال، کمیسیون مستقل انتخابات ابراز امیدواری 
در  زودی  به  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  که  می کند 
مورد 444 محل رای دهی که در آن مشکالت وجود 

دارد فیصله کند.
از  پس  پنجشنبه  روز  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
بررسی دو صدو سی و چهار هزار رای مربوط به 525 

محل را باطل اعالم کرد.

احمـد عمران

واکنش تیم های پیشتازِ انتخابات نسبت به اعالم نتایِج 
برخی  در  شهروندان  گستردۀ  آرای  ابطال  و  اولیه 
آرا«  »مهندسی  که  می دهد  نشان  رای دهی،  مراکز  از 
در  هرچند  تیم هاست.  این  برای  نگرانی  جدی ترین 
برخی از موارد تالش می شود که دو تیِم پیشتاز نوع 
یک دیگر  از  متفاوت  مسایل  این  به  را  خود  واکنِش 
نشان دهند، ولی در مجموع مشخص است که چند 
نکته سبب نگرانی شده که با وجود اختالفاِت کوچک 
در نوع بیان، وجوه اشتراِک این دو تیم می تواند در 

برابر اعالم نتایِج اولیه شمرده شود.
به  نسبت  همگرایی  و  اصالحات  تیِم  رهبران  1ـ 
نظر  به  مظنون  انتخاباتی  کمیسیون های  عمل کرد 
اعالم  مراحل  آغاز  در  این که  وجود  با  و  می رسند 
استفاده  این خصوص  در  شکیبایی  از  نتایج،  قسمی 
کردند، ولی پس از اعالم نتایج مقدماتی مشخص شد 
عبداهلل  داکتر  سخنان  است.  نگرانی ها جدی  این  که 
عبداهلل نامزد پیشتاز انتخابات و محمد محقق معاون 
گونه یی  به  اولیه،  نتایج  اعالم  به  واکنش  در  او  دومِ 

می تواند هشداردهنده تلقی شود. 
که  کرده  نشان  خاطر  همگرایی  و  اصالحات  تیم 
نمی گذارد  و  کرد  خواهد  دفاع  شهروندان  رای  از 
نوع  شود.  برده  بی راهه  به  انتخابات  سرنوشِت  که 
ادبیاِت مورد استفاده در تیم اصالحات و همگرایی، 
به صراحت پرده از یک تشویِش بزرگ در خصوص 
کمیسیون های  این که  آن  و  برمی دارد  انتخابات 
عمل  صادقانه  و  شفاف  تیم،  این  نظر  از  انتخاباتی 
نکرده اند. تیم اصالحات و همگرایی، اعتقاد دارد که 
اگر به آرای مردم دستبرد زده نمی شد، بدون تردید در 
دور اول نتیجۀ انتخابات مشخص بود. این تیم هنوز 
به رفتن به دور دوم باور ندارد به این شرط که تا زمان 
اعالم نتایج نهایی، کمیسیون های انتخاباتی به وظایِف 

خود بر اساس موازیِن قانونی عمل کنند. 
جایگاه  در  که  تداوم  و  تحول  تیم  حال،  همین  در 
با  تفاوت  درصد   15 به  نزدیک  فاصلۀ  با  ولی  دوم 
ابطال  از  نیز  دارد  قرار  همگرایی  و  اصالحات  تیم 
سرسام آورِ آرا نگران به نظر می رسد و طوری واکنش 
نشان می دهد که از کار کمیسیون های انتخاباتی راضی 
نیست ـ هرچند برخی شایعات حاکی از آن اند که این 
انتخاباتی  ساختارهای  درون  در  الزم  نفوذ  از  تیم 

برخوردار است و میزان فعلِی آرای به دست آورده را 
نیز مرهون همین نفوذ می باشد. 

تیم تحول و تداوم در آغازِ اعالم نتایج ده درصدی، 
از آن استقبال بی شایبه انجام داد و داکتر اشرف غنی 
فوتبال  بازی  به  را  انتخابات  زمان  آن  در  احمدزی 
تشبیه کرد که ده دقیقۀ آن بازی شده است. اما این ده 
دقیقه برخالف آن چه که آقای احمدزی برآورد کرده 
بود، نتیجۀ انتخابات را توانست به نحوی مشخص کند 
و به همین دلیل، شاید تیم تحول و تداوم از اعالمِ آرا 
در مراحل بعدی استقبال نکرد و حتا خواهاِن متوقف 
در  که  احمدزی  آقای  استدالل  روند شد.  این  شدِن 
بار اول بسیار خوش بینانه به نظر می رسید، در مراحل 

بعدی به چرخش صدوهشتاد درجه یی وادار شد. 
اما موضوعی که مورد اختالف میان تیم اصالحات و 
همگرایی با تیم تحول و تداوم می تواند قلمداد شود، 
انتخابات  رفتن  از  تداوم  و  تحول  تیم  که  است  این 
برآیند  را  آن  گویا  و  می کند  استقبال  دوم  دور  به 
طبیعِی شمارش آرا می داند. ولی سوالی که بی پاسخ 
می ماند این است که با وجود استقبال این تیم از رفتن 
انتخابات به دور دوم، چرا نسبت به اعالم نتایج اولیه، 

خود را شاکی نشان می دهد؟
 2ـ رهبران تیم اصالحات و همگرایی در اظهاراِت 
خود پس از اعالم نتایج اولیه، از رییس جمهور کرزی 
خواستند که نسبت به مسایِل به وجود آمده بی تفاوت 
در  عبداهلل  داکتر  دوم  معاون  محقق  محمد  نباشد. 
آقای  به  خطاب  ثور،  هشتم  از  بزرگداشت  مراسم 
کرزی گفت که در پایان مأموریت خود نامی نیکو از 
خود به یادگار گذارد. این سخنان به صورت روشن 
از یک نگرانِی کالِن دیگر پرده برمی دارد و آن نقش 
رییس جمهوری در انتخابات سال روان می تواند باشد. 
با وجود این که آقای کرزی بارها اعالم کرده که در 
و  او  هم  ولی  است،  غیرجانب دار  انتخابات  مورد 
یک  به  شبیه  چیزی  چنین  که  می دانند  دیگران  هم 
را  خود  بی طرفی  کرزی  آقای  است.  بامزه  شوخِی 
نامزدها  بحث  هنوز  که  کرد  مواجه  سوال  با  زمانی 
در  که  می دانست  به درستی  کسی  نه  و  نبود  مطرح 
آن  کرزی  آقای  بود.  خواهند  نامزد  کی ها  انتخابات 
زمان از چنین مسایلی آگاه بود و برخی حرکت های 
داد.  انجام  انتخابات  قبال  در  نیز  را  برنامه ریزی شده 
سخنان در لفافۀ آقای محقق می رساند که نگرانی هایی 
نسبت به نقش آقای کرزی در اعالم نتایج وجود دارد 

و این مسأله باید جدی گرفته شود. 
این که  دلیل  به  کرزی  آقای  که  کرد  نباید  فراموش 
امکاناِت  از  و  است  کشور  حال  بر  رییس جمهوری 
الزم برای مدیریِت نهادها و ساختارها برخودار، پس 
عدم  کند.  بازی  روند  این  در  مهمی  نقش  می تواند 
بی طرفی رییس جمهوری نه تنها انتخابات را به بحران 
می برد، بل می تواند آتشی را مشتعل کند که خاموش 

کردِن آن به ساده گی میسر نخواهد بود. 
بی طرفانۀ  نقِش  به  نسبت  نیز  تداوم  و  تحول  تیم 
به  نیست و هر چند  رییس جمهوری چندان مطمین 
گونۀ شفاف در این خصوص سخن نگفته، ولی در 
حس  می توان  تیم  این  اعضای  واکنش های  البه الی 
کرد که نگرانی هایی در این مورد میاِن این تیم وجود 
دارد. تیم تحول و تداوم تالش می کند که به شکلی 
تضعیِف  به  حداقل  و  شود  موفق  وضعیت  مهار  به 
جایگاه فعلِی خود نپردازد. موضع گیری های به شدت 
شکننده گی  از  که  می دهد  نشان  تیم  این  محتاطانۀ 
وضعیِت خود هراس دارد و نمی خواهد که در حال 
حاضر جبهۀ تازۀ دیگری در برابِر خود تدارک ببیند.

 3ـ بحث رفتن انتخابات به دور دوم، نگرانی اصلِی 
تیم اصالحات و همگرایی است. این تیم با توجه به 
میزان رای فعلی خود، محاسباتی را انجام داده و به 
این نتیجه رسیده است که در صورت برخورد قانونی 
و شفاف با آرای شهروندان، نیاز به برگزاری دور دومِ 
تیم  پیش گیرانۀ  اقدام های  از  برخی  نیست.  انتخابات 
تمرکز  مسأله  این  بر  عمدتًا  همگرایی  و  اصالحات 
بر  قانونی  راه های  از  فشار  کردِن  وارد  با  که  یافته 
کمیسیون های انتخاباتی، جلو مهندسی نتیجۀ انتخابات 
را بگیرد. به همین دلیل، سخنگویان این تیم به شکل 
هجومی در رسانه ها از مواضع خود دفاع می کنند و با 
ارایۀ اسناد و شواهد می خواهند که شفافیِت انتخابات 
را ضمانت کنند. اما تیم تحول و تداوم عمدتًا حفظ 
وضع موجود را به نفِع خود می بیند و به همین دلیل 
از رفتن انتخابات به دور دوم راضی به نظر می رسد. 
در پایان می توان نتیجه گرفت که با وجود اختالفاتی 
پیشتاز می توان مشاهده کرد،  تیم های  که در مواضع 
در  واحدی  نگرانی های  تیم  دو  هر  در مجموع  ولی 
نگرانی ها  این  دارند.  نتایج  اعالمِ  و  انتخابات  مورد 
کمیسیون های  که  می شوند  ناشی  این جا  از  عمدتًا 
انتخاباتی و ارگ ریاست جمهوری، توامان در تالش 

مهندسِی انتخابات هستند.  

آزادی رسانه ها در افغانستان...
یک ماه بعد از این رویداد افراد مسلح وارد یک هتل پنج 
آتش  هتل  این  مهمانان  روی  به  و  شدند  کابل  در  ستاره 
و  با همسر  داخلی  رویداد یک خبرنگار  این  در  کشودند. 

فرزندش کشته شد.
به دنبال این رویداد کمتر از یک ماه پیش یک یونیفورم دار 
خارجی  خبرنگار  دو  روی  به  خوست  والیت  در  پولیس 
عکاس  و  کرد  شلیک  بودند  انتخابات  پوشش  مشغول  که 
خبری خبرگزاری اسوشیتد پرس را کشت و خبرنگار این 

خبرگزاری را زخمی کرد.
با این حال قرار است روز یکشنبه چهاردهم ثور، افغانستان 
در حالی  روز  این  کند.  تجلیل  را  بیان  آزادی  روز جهانی 
تجلیل می شود که آمار خشونت ها علیه خبرنگاران همچنان 

رو به افزایش است.
ها  آزادی  برای حفظ  که  گفته  افغانستان  رییس جمهوری 
اسالمی  های  ارزش  قانون،  چارچوب  در  باید  خبرنگاران 
و ملی »هوشمندانه« کار کنند و از منافع ملی دفاع و برای 
حفظ وحدت ملی، تحکیم صلح و ثبات و احترام به حریم 

شخصی و خانوادگی مردم تالش هدفمندانه کنند.
یاد  افغانستان  رسانه های  قربانیان  از  حال  در  کرزی  آقای 
در  خبرنگاران  برابر  در  ها  خشونت  آمار  طبق  که  می کند 
سال 2013 که دفتر دیدبان رسانه های آزاد افغانستان منتشر 
کرده، در یک سال گذشته 76 مورد خشونت شامل 3 مورد 
بازداشت علیه خبرنگاران گزارش شده که  قتل و 6 مورد 
50 مورد این خشونت ها به وابستگان دولتی و حکومتی، 6 
مورد به گروه طالبان، 2 به نیروهای ناتو و 8 مورد به افراد 

مسلح ناشناس نسبت داده شده است.

روز جهانی »کارگر«...
دیگِر  خواست های  از  عمومی،  رخصتی  روز  عنوان  به 

اتحادیه ملی کارگران از دولت آینده است.
بازار آزاد و بیکاری

از روز جهانی کارگر در حالی در افغانستان تجلیل می شود 
که براساس آمارها دست کم چهار میلیون تن بی کار هستند.

سیف الدین سیحون آگاه مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه 
کابل می گوید، مشکل عمدۀ بیکاری در کشور پذیرفتن نظام 

بازار آزاد است.
بازار  نظام  »در  گفت:  ماندگار  روزنامۀ  به  سیحون  استاد 
با همان روش های بسیار محافظه کارانه  افغانستان  آزاد هم 
در ساحاتی سرمایه گذاری می کنند که در آنجا کارگاه های 
و  بازرگانی  بیشتر  هم  این ساحات  و  نیست  زایی  اشتغال 

خدماتی است و تولیدی نیست.«
اقتصادی  نظام  در  است،  معتقد  کابل  دانشگاه  استاد  این 
افغانستان هیچ گونه احساس مسوولیت در قبال کار و کارگر 

وجود ندارد.
هم چنان، استاد سیحون از حکومت آینده می خواهد تا در 

پیوند به جاهای کار مطالعۀ درستی انجام دهند.
از  گروهی  »یک  می کند:  تصریح  دانشگاه  استاد  این 
کارشناسان و یک گروهی از سرمایه داران و سرمایه گذاران 
باید تشکیل و زمینه هایی را برای ایجاد کار در کشور مطالعه 
کنند و زمینه های کار را مساعد سازند. تا اقتصاد افغانستان 

به اقتصاد تولیدی و پویا مبدل شود.«
عنوان  به  باید  نیز  کارگران  حقوق  سیحون،  استاد  گفتۀ  به 
پذیرفته  کارِشان  دوام  به  پیوند  در  تضمین شده  اصِل  یک 

و ساخته شود.
توسط  و  نیست  پبچیده  بسیار  امر  یک  این  که  افزود  او 

کارشناسان افغانستانی نیز قابل حل می باشد.
امریکایی در  از شورش کارگران  یادبود  روزجهانی کارگر 
ماه  اول  روز  در  کارگران  این  است؛  میالدی   1886 سال 
می برای گرفتن حِق شان شورش کردند و از این به گونۀ 
نمادین همه ساله در کشورهای متعدد جهانی گرامی داشت 

می شود.

بزرگترین فاجعۀ طبیعی در تاریخ معاصر افغانستان

2500 تن در بدخشان زیر زمین شدند!

دست های پنهان و سرنوشت نامعلوِم انتخابات
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القاعده همچنان زنده است
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نیمار:

 اخـتالفی با مسـی نـدارم

لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  برتر  تیم  یوفا 
قهرمانان اروپا را اعالم و نکات آماری آن 

را منتشر کرد.
با شکست  آتلتیکو مادرید  رئال مادرید و 
حریفان خود به فینال لیگ قهرمانان اروپا 
راه یافتند تا برای اولین بار دو تیم از یک 
شهر برگزار کننده دیدار فینال این رقابت ها 

باشند.
این  نهایی  نیمه  مرحله  پایان  از  پس  یوفا 
رقابت ها با معرفی تیم منتخب این مرحله 
نکات آماری این مرحله را نیز اعالم کرد.

لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  منتخب  تیم   **
قهرمانان اروپا به این شرح است:

* دروازه بان: ایکر کاسیاس )رئال مادرید(
* مدافعان : فابیو کونترائو )رئال مادرید(، 
)بایرن   الم  فیلیپ  مادرید(،  )رئال  پپه 

مونیخ(، سرخیو راموس )رئال مادرید(
)رئال  رونالدو  کریستیانو  ها فبک ها:   *
لوکا  )چلسی(،  هازارد  ادن  مادرید(، 
لوئیس  داوید  مادرید(،  )رئال  مودریچ 

)چلسی(
 ، مادرید(  )آتلتیکو  آدریان   : مهاجمان   *

فرناندو تورس )چلسی(
** نکات آماری جالب مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا نیز به این شرح است:

* سرخیو راموس دو گل از دو شوت به 
سمت دروازه 

- 118 ضربه به سمت دروازه  در مرحله 
 9 که  شد  زده  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه 

ضربه تبدیل به گل شد.
نیمه نهایی لیگ  - 3508 پاس در مرحله 
پاس صحیح  داده شد که 2936  قهرمانان 

بود. )83 درصد(
* کریستیانو رونالدو با 12 شوت به سمت 
دروازه   به سمت  بیش ترین شوت  دروازه 

را داشته است.
* تونی کروس با 252 پاس بیشترین پاس 

را در این مرحله داد.
امتیاز 8.6 از 10 برترین بازیکن  با  * پپه 

این مرحله انتخاب شد.
آتلتیکو مادرید و رئال مادرید سوم جوزا 
لیگ  فینال  لیسبون  دالوژ  ورزشگاه  در 
قهرمانان این فصل را برگزار خواهند کرد.

شایعات  لیورپول  گلزن  مهاجم 
رد  را  مادرید  رئال  به  پیوستنش 

کرد و گفت: در آنفیلد می مانم.
معموال  که  مادرید  رئال  باشگاه 
گرانقیمت  بازیکن  یک  سال  هر 
را به فهرست خود اضافه می کند 
از آن که سال گذشته موفق  پس 
شد گرت بیل را از تاتنهام بگیرد 

خدمت  به  برای  را  خود  تالش 
مهاجم  سوآرس،  لوئیس  گرفتن 
آغاز  لیورپول  اروگوئه ای  گلزن 
است  حاضر  حتی  و  است  کرده 
برای  را  بازیکن  خرید  رکورد 

جذب این بازیکن گلزن بشکند.
به  واکنش  در  سوآرس  لوئیس 
شایعات پیوستنش در پایان فصل 
به رئال مادرید گفت: از بودن در 

لیورپول خوشحالم و قصد ندارم 
تیمم را ترک کنم. نکته مهم برای 
من این است که خانواده ام نیز از 
زندگی در لیورپول راضی هستند.
مطمئن  گفت:  ادامه  در  سوآرس 
تابستان  جابجایی  زمان  در  باشید 
اتفاقی برای من نمی افتد و من در 

لیورپول خواهم ماند.
سی  هفته   در  دوشنبه  لیورپول 
برتر  لیگ  رقابت های  هفتم  و 
در  حساس  دیداری  در  انگلیس 
خانه کریستال پاالس به دیدار این 
آنفلید  قرمزپوشان  می رود.  تیم 
هفته  گذشته شکست غیر منتظره  
متحمل  چلسی  برابر  صفر  بر  دو 
در  قهرمانی شان  شانس  تا  شدند 

لیگ برتر کم شود.
شانس  درباره  پایان  در  سوآرس 
رقابت های  در  تیمش  قهرمانی 
این فصل لیگ برتر، گفت: تالش 
زیادی می کنیم تا در دو بازی آینده 
قهرمانی را به ارمغان بیاوریم، اگر 
بتوانیم قهرمان لیگ برتر شویم به 
افتخاری بزرگ دست یافته ایم که 

باور نکردنی خواهد بود.

بزرگترین تهدید علیه...
پاکستان  در  حقانی  و  القاعده  تروریستی 
پاکستان  قبایلی  مناطق  از  و  دارد  موقعیت 

تمامی جهان را زیر تهدید گرفته اند. 
خصوص  این  در  واشنگتن  اکنون  تا  اما 
پایگاه های  و  مراکز  علیه  جدیی  اقدام 
تروریسم در آن سوی سرحد انجام نداده 

است.
در  بارها  افغانستان  حکومت  مقام های 
از  و  اند  نگرانی کرده  ابراز  این خصوص 
واشنگتن خواسته اند که پایگاه های اصلی 
تروریسم را مورد حمله قرار دهد، اما این 
توجهی  قابل  اقدام  زمینه  این  در  کشور 

انجام نداده است.   الدن،  بن  مرگ  از  پس  سال  سه 
کم  آسیا  جنوب  در  القاعده  حضور 
سازمان  این  و  است  شده  تر  رنگ 
معطوف  خاورمیانه  به  را  توجه اش 
نموده است. اما کارشناسان می گویند 
که القاعده هنوز در همکاری با دیگر 
فعال  منطقه  در  تندرو  گروه های 

است.
 ،2011 سال  می  ماه  دوم  تاریخ  به 
یک  به  امریکایی  ویژه  نیروهای 
آباد  ایبت  شهر  در  واقع  مجتمع 
بن  اسامه  و  برده  هجوم  پاکستان 

الدن، رهبر پیشین القاعده را به قتل رساندند. او حدود شش سال در 
این شهر نظامی پنهان شده بود. تروریستی که در صدر فهرست افراد 

مورد تعقیب ایاالت متحده قرار داشت، به این ترتیب کشته شد.
قتل بن الدن به حیث پایان یک دوره اعالم شد. این درحالی بود که در 
مورد نقش اسالم آباد شک و تردید و گمانه زنی هایی وجود داشت و 
ادعا می شد که پاکستان از حضور بن الدن آگاهی داشته است. اما به هر 
حال کشته شدن رهبر پیشین القاعده به عنوان یک ضربه شدید به این 
سازمان تلقی می شد. واشنگتن ادعا کرد که بر این سازمان تروریستی 
که در طی تقریبًا دو دهه صدمات زیادی بر کشورش وارد کرده بود، 

پیروز شده است.
این  آیا  متأثر شد؟  بن الدن  از مرگ  واقعا  القاعده  فعالیت های  آیا  آما 
سازمان در جنوب آسیا دیگر آن گونه قوی و مرگبار نیست که پیش از 

کشته شدن رهبر بانفوذش بود؟
یک سازمان تضعیف شده اما در جنب و جوش

القاعده پیش از  سیمبل خان، دانشمند و محقق پاکستانی می گوید که 
مرگ بن الدن نیز بسیار ضعیف شده بود. خان معتقد است که حمالت 
هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق ناآرام قبایلی پاکستان هم مرز با 
به کاهش  القاعده را وادار  از دالیل عمده یی است که  افغانستان یکی 

حضورش در این منطقه کرده است.
و  سرنشین  بدون  هواپیماهای  »حمله های  گفت:  وله  دویچه  به  خان 
عملیات نظامی پاکستان، فعالیت القاعده را در این مناطق دشوار ساخته 
است«. او ادامه داد: »ما نباید فراموش کنیم که القاعده از منازعه های 
افغانستان  منازعه  زمان تشدید  از  این سازمان  کند.  استفاده می  محلی 
شروع به عقب نشینی کرده است و پس از این که بارک اوباما، رییس 
پایان  تا  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  متحده خروج  ایاالت  جمهور 
از  منطقه  این  به  را  اش  عالقه  نیز  القاعده  کرد،  اعالم  را   2014 سال 

دست داده است«.
غفار حسین، یک محقق و کارشناس ضد تروریسم نیز با تحلیل خان 
با  افغانستان  مرزی  منطقه  در  که  القاعده  ارشد  »رهبری  است:  موافق 
پاکستان مستقر است و جنبش جهانی جهادی را کنترول می کند، پیش 

از مرگ اسامه بن الدن نابود شده بود«.

خان با این وجود هشدار داد که تصور 
القاعده دیگر در پاکستان  کردن این که 
و افغانستان حضور ندارد، ساده لوحانه 
کم  حضور  سازمان  »این  بود:  خواهد 
رنگ تری دارد، اما با سازمان های محلی 
که  شاید  کند.  می  همکاری  گرا  افراط 
القاعده در این مناطق بین المللی نباشد، 
گروه  به  پاکستان  و  افغانستان  در  اما 
به  است«.  شده  منشعب  کوچکتر  های 
مهمی  های  گروه  از  یکی  حسین  گفته 
که با القاعده همکاری می کند، تحریک 

طالبان پاکستان است.
القاعده به حیث یک حرکت جهانی

در  و  شده  بیرون  پاکستان  قبایلی  منطقه  از  »القاعده  می گوید:  خان 
خاورمیانه و شمال افریقا فعالیت می کند. این روند که پیش از مرگ بن 

الدن آغاز شده بود، پس از ماه می 2011 تشدید شده است«.
طبق گفته های حسین، تنها فرماندهی مرکزی القاعده است که ضعیف 
و  است  پابرجا  هنوز  پدیده جهانی  یک  به حیث  سازمان  این  و  شده 

احتماال در برخی از مناطق جهان در حال قوی تر شدن است.
حسین گفت: »این سازمان هنوز در نایجریا، سومالیا، سوریه، مصر و 
عراق فعال است. به طور مثال در سوریه، القاعده از هر زمان دیگری 
القاعده  نام  پاکستانی شاید  این کارشناس  به گفته  تر است«.  پرقدرت 
مانند گذشته واکنش ایجاد نکند، اما سازمان های مختلف دیگر مانند 

بوکوحرام و الشباب راه القاعده را دنبال می کنند.
کارشناسان به این نظر هستند که القاعده پس از قتل بن الدن، در حال 

احیای پایه و اساس تشکیالتش می باشد.
به گفته خان، القاعده همیشه در تالش جلب اعضای جدید در مناطق 
در حال منازعه است. این سازمان از زمان آغاز بهار عرب و بروز بی 
ثباتی سیاسی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه یک میدان جدید برای 

جنگیدن پیدا کرده است.
جانشین بن الدن

به نظر شماری از مقام های غربی ایمن الظواهری، جانشین بن الدن و 
رهبر القاعده ممکن است که در پاکستان باشد و در این صورت جنوب 
آسیا ممکن است که به یک نقطه مرکزی فعالیت این سازمان تروریستی 

در آینده تبدیل شود.
خان در این باره گفت: »اگر که رهبری القاعده در پاکستان پنهان شده 
باشد، این مساله غیرمنتظره نخواهد بود. اما غیرممکن است که او در 
منطقه مرزی پاکستان با افغانستان به سر ببرد، زیرا این منطقه به شدت 
مورد نظارت است. اما ممکن است که او در یکی از شهرهای پاکستان 

پنهان شده باشد، همانطور که بن الدن این کار را کرده بود«.
الظواهری در  دارند که  امنیتی شک  این تحلیل گران مسایل  با وجود 

سنین باال بتواند سهم بزرگی در احیای تشکیالت القاعده داشته باشد.

خطر ناکامی برنامه های...
نوشته این گزارش می تواند از وابستگی افغانستان 

به کمک های خارجی تا حد زیادی بکاهد.
جان سوپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی 
جانی  هزینه های  خواندن  سنگین  با  افغانستان، 
ما  »اگر  گفته است:  افغانستان  در  امریکا  مالی  و 
اقدام  برای  مانده  باقی  فرصت  از  حاال  همین 
نکنیم،  استفاده  اداری،  فساد  با  رابطه  در  جدی 
طوالنی ترین  این  در  که  را  چیزهایی  آن  تمام 
ناکامی  جنگ خود به دست آورده ایم، در خطر 

قرار خواهیم داد.«
این گزارش برآورد کرده است که ساالنه »ده ها 
میلیون دالر در افغانستان صرف قاچاق می شود« 
که این مبلغ به صورت بالقوه می تواند درآمدهای 

دولت این کشور را دو برابر کند.
ساالنه  که  گفته اند  ›سیگار‹  به  رسمی  مقام های 
خالف  باندهای  توسط  دالر  میلیون   60 حدود 
کار به مصرف قاچاق مواد اولیه ای مانند آرد و 
برنج می رسد و آن دسته از کارمندان دولتی که 
به توصیه های مشاوران خارجی گوش می دهند، 

توسط این باندها ربوده و یا تهدید می شوند.
که  شده است  گفته  ›سیگار‹  تازه  گزارش  در 
تا   2012 دسامبر  بین  فاصله  در  افغانستان 
دسامبر 2013، نتوانسته است 2.4 میلیارد دالر از 
درآمدهای خود را جمع آوری کند که این رقم 
درآمدهای  کل  از  درصد   12 به  نزدیک  چیزی 
انتظار  و  می دهد  تشکیل  را  کشور  این  دولت 
 20 حدود  به  جاری  سال  در  رقم  این  می رود 

درصد یعنی 2.5 میلیارد دالر برسد.
دولت  حساب  این  »با  است:  افزوده  گزارش 
افغانستان قادر به تامین تنها یک سوم از بودجه 
و  بود  خواهد  خود  دالری  میلیارد   7.5 ساالنه 
مابقی آن به کمک های بین المللی وابسته خواهد 

ماند.«
این گزارش می افزاید با وجود پیشرفت هایی که 
فرودگاه  از جمله  مناطق گمرکی  از  بسیاری  در 
بین المللی کابل دیده می شود اما هنوز هم فساد 

اداری تاثیر عمده ای در تمام عرصه های اقتصادی 
افغانستان دارد.

سیستم  کردن  جایگزین  کند  روند  نهاد  این 
پرداخت الکترونیکی و اینکه هزینه های گمرکی 
نقد  پول  صورت  به  هم  هنوز  افغانستان  در 
برای  اصلی  چالش های  از  را  می شود،  دریافت 

مبارزه با فساد اداری در این کشور دانسته است.
شده  منتشر  تازه  گزارش  از  دیگری  بخش  در 
عمده ای  تغییر  هیچ  اینکه  به  اشاره  با  ›سیگار‹، 
کل  دادستانی  تاثیرگذاری  و  کارآمدی  در 
افغانستان نیامده، گفته شده که دفتر دادستانی کل 
برای  امریکا  وزارت خارجه  متعدد  پیشنهادهای 
افغان  دادستان های  به  تحقیق  آموزش شیوه های 
را رد کرده و نشست های زیادی را با آن عده از 
مقام های امریکایی که دادستانی کل افغانستان را 
به خودداری از پی گیری پرونده های فساد اداری 

متهم می کنند، لغو کرده است.
در حدود دو هفته پیش، کمیته مشترک نظارت 
و ارزیابی فساد اداری در افغانستان نیز با انتشار 
کل  دادستانی  از  مشخص  صورت  به  گزارشی 
کشور نام برده و این نهاد را متهم کرده بود که به 
»صدها« پرونده ای که این کمیته به آنها فرستاده، 

رسیدگی نکرده است.
خبرنگاران  به  کمیته  این  اعضای  از  ترابی،  یما 
برخی  به  افغانستان  کل  دادستانی  که  بود  گفته 
از پرونده های مهم فساد اداری، از جمله پرونده 
محمد  سردار  بیمارستان  پرونده  و  بانک  کابل 

داوود خان به درستی رسیدگی نکرده است.
گزارش  در  ارزیابی،  و  نظارت  مشترک  کمیته 
خود با بیان اینکه فساد اداری بر تمام عرصه های 
نیروهای  از  تاثیر گذاشته است،  افغان ها  زندگی 
بین المللی کمک به امنیت، وزارت امور مهاجران 
به  رسیدگی  ویژه  دادگاه  کنندگان،  عودت  و 
سرمایه  از  حمایت  اداره  و  بانک  کابل  پرونده 
برده  نام  نهادهایی  عنوان  به  خصوصی  گذاری 
با  مبارزه  در  را  عملکرد  ضعیف ترین  که  است 

فساد اداری داشته اند.

ستاره بارسلونا می گوید هیچ گونه 
اختالفی با لیونل مسی ندارد و از 

بودن در کنار او افتخار می کند.
نیمار، ستاره برزیلی بارسلونا این 
فصل با مصدومیت ریز و درشتی 
و  است  کرده  نرم  پنجه  و  دست 
نتواند  پایان فصل  ممکن است تا 

تیمش را همراهی کند.
سانتوس  سابق  برزیلی  ستاره 
شایعه اختالفش با لیونل مسی را 
رد کرد و گفت: قرار نیست من و 
بارسلونا  بازی های  تمام  در  مسی 
اما  برویم.  میدان  به  هم  کنار  در 
که  متقابلی  درک  که  بگویم  باید 
بین من و مسی وجود دارد خیلی 
خوب است و ما از بودن در کنار 
و  من  رابطه  هستیم.  راضی  هم 
مسی بسیار خوب است. بعضی از 
با  مردم می گویند ما رابطه خوبی 
هم نداریم، اما آنها اشتباه می کنند 

و این طور نیست.
ادامه گفت: مسی ستاره  نیمار در 
است  بازیکنی  او  است.  آرامی 
کرده ام  ستایش  را  او  همیشه  که 

مردم  که  چیزها  خیلی  مطمینم  و 
باره او می گویند اشتباه است.  در 
بازیکن  چنین  کنار  در  که  این  از 
می کنم  بازی  فوتبال  بزرگی 
خوشحالم. از زمانی که به بارسلونا 
پیوسته ام مسی کمک زیادی به من 
بود که  او  با کمک  کرده است و 
توانستم خیلی زود در این تیم جا 

بیفتم.
بارسلونا که امید زیادی به قهرمانی 
در لیگا ندارد شنبه در هفته  سی و 
ششم این رقابت ها در خانه از تیم 

ختافه پذیرایی خواهد کرد.

سوآرس شایعه پیوستن به رئال مادرید را رد کردتیم منتخب مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان از نگاه یوفا

ورزش
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هارون مجیدی
به مناسبت گرامی داشت از روز جهانی کارگر، صدها تن از 
کارگران زن و مرد روز پنجشنبه در کابل دست به راهپیمایی 

زده و از دولت خواستند تا به طبقۀ کارگر توجه بیشتر کند.
اجتماعی  عدالت  »ما  شعارهایی،  سردادن  با  کارگران  این 
می خواهیم؛ ما کار می خواهیم؛ کارگران بیکار اند و بیکاری 
بیداد می کند«؛ از اول می یا روز جهانی کارگر گرامی داشت 

به عمل آوردند. 
که  می شود  گرامی داشت  کشور  در  حالی  در  روز  این  از 
کارگران زنده گی درستی ندارند و حقوقی که برای شان داده 

می شود تکافوی زنده گی آنان را نمی کند.
آمارها نشان می دهند که چهار میلیون تن در افغانستان بی کار 

هستند.
در این حال، شهرداری کابل به مناسبت روز جهانی کارگر، 
جادۀ قلعۀ زمان خان تا مسجد عیدگاه را به نام جادۀ کارگر 

نام گذاری کرد.
روزنامۀ  به  راه پیمایی  کننده گان  اشتراک  از  یکی  صفت  اهلل 
است،  شده  تعیین  کارگران  برای  که  مزدی  گفت،  ماندگار 
بسیار ناچیز است و ما می خواهیم که حکومت آینده در این 

زمینه توجه خاص داشته باشد.
راشد که تنها نان آور خانواده است و از چند هفته بدین سو 
بیکار است، می گوید: »دولت در قسمت کارگران هیچ گونه 
توجهی نکرده است و ما می خواهیم تا در آینده شرکت هایی 

ساخته شود و همه مصروف کار شوند.«
کابل  به  کردن  کار  برای  سمنگان  والیت  از  که  نظر  خدای 
کار  »اگر  می گوید:  کرده  شکوه  کار  نبود  از  نیز  است  آمده 
اندکی هم است آن را از نزد ما کارگران پاکستانی می گیرد و 

ما بیکار هستیم.«

کارگران  ملی  اتحادیه  رییس  قادری  معروف  حال،  عین  در 
افغانستان، دولت و سکتورهای خصوصی را در ایجاد زمینه 
باید  »کارگران  گفت:  و  دانست  مکلف  کارگران  برای  کار 
کنوانسیون های  و  کار  قانون  در  که  امتیازاتی  و  حقوق  از 

بین المللی برای شان داده شده است، برخوردار باشند.«
روان  سال  آغاز  از  افزود،  هم چنان  کارگران  اتحادیۀ  رییس 
والیت های  در  کارگر   55 به  نزدیک  اکنون،  تا  خورشیدی 

مختلف در ساحه کاری جان باخته اند.
 معروف قادری گفت، ما از دولت آینده می خواهیم که بیمه ها 
ادارات کار می کنند  را در نظر بگیرند همه کارمندان که در 

باید بیمه شوند. 
هم چنان، ایجاد زمینۀ کار، پرداخت خون بها برای خانواده های 
کارگران، کار بنیادی باالی زیر ساخت ها و معادن و جا دادن 
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روز جهانی »کارگر«

 و افزایش بیکاری در افغانستان

حامد کرزی:

آزادی رسانه ها در افغانستان در منطقه 
است  بی نظیر 

رییس جمهور کرزی گفته که برای حفظ آزادی 
گذشته  سال  سیزده  در  رسانه ها  آزادی  و  بیان 
راه  سر  از  را  موانع  و  کرده  فراوانی  تالش های 

برداشته اند.
آقای کرزی با اشاره با مراسم بزرگذاشت از روز 
بیان در هفته گذشته  جهانی رسانه ها و آزادی 
گفت که این یادبود باور مردم را به آزادی بیان 

و اهمیت مطبوعات در جامعه »استوارتر« کرد.
آقای کرزی در سخنرانی پانزده روزه خود تأکید 
تقویت  ساالری،  مردم  کردن  نهادینه  که  کرد 
مصالح  از  »دفاع  مدنی،  نهادهای  از  حمایت  و 
اهداف  از  سالم«  رسانی  اطالع  و  کشور  علیای 

اساسی و بنیادی رسانه ها است.
این سخنرانی چهار و نیم دقیقه بود و از رادیوی 
ملی افغانستان پخش شد. آقای کرزی هر پانزده 
روز از طریق رادیویی در مورد مسایل مختلف 

برای مردم سخنرانی می کند.

سیزده  »در  گفت:  کرزی  جمهوری  رییس 
بزرگ  آوردهای  دست  از  یکی  گذشته  سال 
و  رسانه ها  بی سابقه  پیشرفت  و  مردم، گسترش 

مطبوعات آزاد است.«
با  این مدت  در  »ما  که  کرد  تکرار  کرزی  آقای 
وجود همه دشواری های موجود، برای حفظ و 
گسترش آزادی بیان و آزادی مطبوعات تالشهای 
نوپای  آزادی  نگذاشتیم  و  کردیم  فراوانی 
مطبوعات و رسانه های ما صدمه ببیند، شخصی 

و یا نهادی سد راه پیشرفت آن شود.«
در  افغانستان  در  رسانه ها  آزادی  که  گفت  او 
پیشرفت  به  رو  پیوسته  و  است  بی نظیر  منطقه 

بوده است.
روزنامه  حقوق  از  دفاع  نهادهای  حال  این  با   
نگاران در افغانستان اما افغانستان را همچنان از 
بدترین نقاط دنیا برای روزنامه نگاران توصیف 

می کنند.
دیدبان رسانه های آزاد افغانستان که آمار تلفات 
و خشونت ها علیه خبرنگاران را در سیزده سال 
ها  سال  این  در  که  می گوید  کرده  ثبت  گذشته 

دست کم 42 خبرنگار کشته شده اند.
افراد  پیش  ماه  دو  از  کمتر  موارد  ترین  تازه  در 
در  را  سویدنی  خبرنگار  یک  ناشناس  مسلح 
خان  اکبر  محمد  وزیر  نشین  دیپلماتیک  منطقه 
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بازسازی  برای  امریکا  عمومی  بازرسی  اداره 
گزارشی  انتشار  با  ›سیگار‹،  به  موسوم  افغانستان 
و  رشوه  نیافتن  کاهش  صورت  در  که  گفته است 
اختالس در افغانستان، تمام کارهایی که در بیش از 
یک دهه گذشته از پول مالیات دهندگان امریکایی 
در این کشور انجام شده است، در خطر قرار خواهد 

گرفت.
تازه ترین  در  نهاد  این  آسوشیتدپرس،  نوشته  به 
گزارش سه ماهه خود که در 260 صفحه منتشر شده، 
گفته است که فساد اداری گسترده در افغانستان، نه 
تمام  نتواند  کشور  این  دولت  که  شده  باعث  تنها 
بلکه  کن،  جمع آوری  را  خود  ساالنه  درآمدهای 
برای حساب دهی را  اقتصادی و تالش ها  پیشرفت 

نیز با موانعی روبرو ساخته است.
توانایی  بر  اداری  فساد  که  می نویسد  گزارش  این 
برای جمع آوری درآمدهایش در  افغانستان  دولت 

تمام سطوح تاثیر گذاشته است.
تغییر  هیچ  اینکه  به  اشاره  با  سیگار  گزارش  »در 

کل  دادستانی  تاثیرگذاری  و  کارآمدی  در  عمده یی 
کل  دادستانی  دفتر  که  شده  گفته  نیامده،  افغانستان 
برای  امریکا  خارجه  وزارت  متعدد  پیشنهادهای 
آموزش شیوه های تحقیق به دادستان های افغانستان 

را رد کرده است.«
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