
از  یکی  از  پاکستان  کابینه  وزرای  از  یکی 
دیپلمات های ارشد امریکایی در اسالم آباد خواست 
اوضاع  در خصوص  کشور  این  نگرانی های  به  تا 

افغانستان پس از خروج ناتو رسیده گی کند.
با  امریکا  خارجه  امور  وزیر  معاون  برنز،  ویلیام 
شریف،  نواز  جمله  از  پاکستانی  ارشد  رهبران 
نخست وزیر و جنرال راهیل شریف، فرمانده ارتش 

این کشور مذاکره کرد.
وی همچنین با چندین تن از وزرای کابینه پاکستان 
دیدار و درباره مسایل دو جانبه و منطقه یی مذاکره 

کرد.
نثار علی خان، وزیر داخلۀ پاکستان گفت، اسالم آباد 
افغانستان است  با دولت جدید  به دنبال همکاری 
اما تاکید کرد، نگرانی ها و منافع پاکستان باید در هر 
توافق نامه دو جانبه یا منطقه یی مدنظر گرفته شود.

در  پاکستان  نگرانی های  به  اشاره  ضمن  وی 
 2014 سال  از  پس  افغانستان  وضعیت  خصوص 
میالدی بر همکاری و مشارکت در روابط به دنبال 

خروج نیروهای...                         ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

افغانستان در آستانۀ یک ورشکسته گِی بزرگ

پیش  ماه  سه  که  را  خود  ماهواره  نخستین  افغانستان 
خریداری کرده بود، دیروز عماًل به بهره برداری سپرد.

شروع  مراسم  در  کشور  مخابرات  وزیر  سنگین،  امیرزی 
افغان ست1  ماهواره  این  که  گفت  ماهواره  این  کار  به 
و  مخابراتی  خدمات  وضعیت  و  دارد  نام   )AfghanSat1(

نشراتی را در افغانستان متحول خواهد کرد.
بر اساس قراداد امضا شده دولت افغانستان ساالنه چهار 
میلیون دالر به...                                ادامه صفحه 6

یک زن 45-50 ساله پس از هشت روز از رویداد مرگبار 
ارگوی بدخشان، از زیر خاک زنده بیرون کشیده شده است. 
جمعه  روز  چاشت  از  پس  دارد،  نام  ریزه گل  که  زن  این 
توسط مردم ولسوالی ارگو از زیر خاک زنده بیرون کشیده 
شده است....                                      ادامه صفحه 6

با  افغانستان  دولت  که  می گوید  کشور  مالیه  وزیر 
تأخیر پرداخت کمک های تعهد شده جامعه جهانی در 
نشست توکیو، با مشکالت جدی در بودجه توسعه یی 
روبرو شده است. مسووالن دولتی همچنان می گویند 
به رییس جمهور منتخب جدید،  انتقال قدرت  از  پس 
تعهد  منظور تجدید  به  را  بزرگی  بین المللی  کنفرانس 
افغانستان در رابطه با »پاسخگویی متقابل« و به منظور 

جذب کمک های بیشتر برگزار خواهد کرد.
جدید،  حکومت  آغاز  از  سال  دوازده  گذشت  با 
افغانستان برای ادامه حکومت داری هنوز به کمک های 
جهانی وابسته است و درصدی بیشتر بودجه ملی این 

کشور را همین کمک ها تشکیل می دهد.
عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان روز شنبه ) 20 ثور 

افغانستان  دولت  مقام های  بین  که  نشستی  در   )1393
و نماینده گان کشورهای تمویل کننده در کابل برگزار 
شد، گفت: »امروز در این جلسه اختصاصی مشترک، 
تعهدات  براساس  را  افغانستان  دولت  پیشرفت های 
اقتصادی  دورنمای  و  داده  گزارش  توکیو  چارچوب 

برای کنفرانس بعدی ارایه می دهیم«.
آقای زاخیوال از زمان و مکان مشخص این کنفرانس 
اصالحاتی  که حکومت  کرد  تاکید  اما  نگفت؛  چیزی 
به میان آورده که می تواند کمک کننده ها را برای ادامه 

کمک به افغانستان اطمینان دهد.
آخرین کنفرانس بین المللی کمک به افغانستان در سال 
2012 در توکیو پایتخت جاپان برگزار شد و افغانستان 
می کند  مبارزه  فساد  با  تا  کرد  تعهد  کنفرانس  این  در 

جهانی  جامعه  به  کمک ها،  مصرف  در  شفافیت  از  و 
گزارش می دهد.

دولت  به  توکیو  کنفرانس  در  کمک کننده  کشورهای 
افغانستان گفتند...                          ادامه صفحه 6

افـغانـستان
 صـاحب ماهواره شد

هشت روز پس از رانش زمین در ارگوی بدخشان

زنی از زیر انـبار خاک زنده 
بیرون کشیده شد!

پاکستان به امریکا:

متوجه نگرانی های ما در افغانستان باشید
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اقتصادی

هشدار وزیر مالیه از تأخیر در پرداخت کمک  های جامعۀ جهانی:

در بودجۀ توسعه یی با مشکل جدی مواجه شده ایم
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مسوولیت بی توجهی به وضعیت بغرنِج كشور به مقام های ارشد دولتی از جمله رییس جمهور برمی گردد. آقای كرزی باید درک كند كه افغانستان در چه 
شرایطی قرار گرفته است. دامن  زدن به بحران و كشمکش، نتیجه یی جز تباهِی افغانستان نخواهد داشت و هیچ كس از این وضعیت سود نخواهد برد. 
بنابراین، رهبران سیاسی كشور باید با خردورزی و احترام به آرای مردم، اجازه دهند ارادة واقعی مردم افغانستان تمثیل شود و یک دولِت مشروع و 

قانون مند در كشور شکل گیرد. به حتم، تشکیل چنین دولتی بیشتر از هر شخِص دیگری به سود حامد كرزی خواهد بود



چند  که  می شود  تالش  نبشته  این  در 
برگزاری دور دومِ  برای عدم  اساسی  عامل 
انتخابات مطرح شود که با توجه به شرایط 
قابل  کشور  امنیتِی  و  سیاسی  وضعیت  و 
اساسی  قانون  اساس  بر  هرچند  درک اندـ 
افغانستان، در صورتی که انتخابات در دور 
انتخابات  کمیسیون  نرسد،  نتیجه  به  اول 
انتخاباِت دور  موظف است ظرف دو هفته 

دوم را برگزار کند. 
قانون اساسی و قانون انتخابات هر دو گزینۀ 
دورِ دوم را به عنوان اصلی ترین راه تفویِض 
می کنند؛  معرفی  دولت  برای  مشروعیت 
را  خاص  وضعیت های  نمی توان  هرگز  اما 
نادیده انگاشت. افغانستان در حال حاضر در 
اما نه به  یک وضعیِت خاص به سر می برد، 

هردلیل در وضعیت اضطراری.
1ـ انتخابات بدون شک یک روند هزینه بردار 
است. حتا اگر قسمتی از امکانات در اختیار 
کمیسیون انتخابات قرار داشته باشد، بازهم 
تازه  هزینه های  به  دوم  دور  برگزاری  برای 
نیاز وجود دارد. از چاپ و انتقاِل ورقه های 
در  کارمندان  استخدام  تا  تازه  رای دهِی 
ساحات مختلف، بار دیگر هزینه های کالنی 
نیاز  دیگر  جانب  از  و  می گیرد،  بر  در  را 
است که فعالیت های فشرده یی انجام یابند تا 
شمارش آرا و اعالم نتایج در زمان معیِن آن 
صورت گیرد. بر اساس گزارش هایی که از 
کمیسیون  این  می رسد،  انتخابات  کمیسیون 
گدام های  از  یکی  در  آتش سوزی  دلیل  به 
برگزاری  به  قادر  انتخاباتی،  تجهیزات 
انتخابات ظرف دو هفته پس از اعالم نتایج 
نهایی نیست. مسووالن کمیسیون می گویند، 
به  و  بوده  غیرمترقبه  پیش آمده  وضعیت 
همین دلیل نیاز است که امکانات و وسایل 
تازه خریداری شود. پیش از این، مسووالن 
کمیسیون می گفتند برای برگزاری دور دوم 
انتخابات، به 18 میلیون دالر نیاز دارند، اما با 
توجه به وضعیت پیش آمده، حتمًا در رقِم 
این  اما  است.  شده  وارد  تغییراتی  هزینه ها 
تنها یک بخش از هزینه های انتخابات است 
شده  برآورد  کمیسیون  سوی  از  صرفًا  که 
فراواِن  جانبی  هزینه های  انتخابات  است. 
مبارزات  و  امنیت  تأمین  دارد.  هم  دیگری 
دیگری  هزینه های  می توانند  نیز  انتخاباتی 
برای انتخابات داشته باشند. در مورد این که 
امنیت  تأمین  خصوص  در  امنیتی  نیروهای 
انتخابات چه قدر مصارف خواهند داشت، تا 

ولی  نیست،  در دست  دقیقی  ارقام  به حال 
تأمین امنیت انتخابات نیز کمتر از برگزاری 
آن هزینه ندارد. نامزدهای انتخابات نیز برای 
این که بتوانند یک بار دیگر هوادراِن خود را 
به پای صندوق های رای بکشند، نیاز دارند 
که  بزنند  انتخاباتی  پیکارهای  به  دست  که 
این روند نیز در جای خود هزینه بردار است.

2ـ  چالش بسیار مهِم دیگر بر سر راه برگزاری 
دور دومِ انتخابات می تواند تأمین امنیت آن 
باشد. در دور اول، نیروهای امنیتی از ماه ها 
پیش تدابیر امنیتی گرفته بودند و ضمنًا یک 
برای  امنیتی  نیروهای  بسیار قوی در  انگیزۀ 
بود.  آمده  وجود  به  انتخابات  امنیت  تأمین 
انتخابات،  برگزاری  زمان  حال  همین  در 
فصل مناسب جنگی برای نیروهای مخالف 
احتمال  انتخابات،  دوم  دور  در  اما  نبود؛ 
این که نیروهای امنیتی بتوانند مثل دور اول 
امنیِت انتخابات را تأمین کنند، وجود ندارد. 
هرچند مقام ها در این خصوص باور دارند 
که مشکل جدی برای تأمین امنیت انتخابات 
که  برد  یاد  از  نمی توان  ولی  ندارد،  وجود 
که  است  مصادف  گرما  فصل  با  دوم  دور 
شورشی  گروه های  برای  طالیی  زمانی 
شمرده می شود و هم چنین ممکن است که 
برنامه ریزی ها در مورد تأمین امنیت به اندازۀ 
دور اول دقیق و سنجیده از آب بیرون نشوند. 
ضمنًا گروه های شورشی و مخالف برگزاری 
به  نقشه های شان  اول  دور  در  که  انتخابات 
شکست منجر شد، احتمال می رود  که این بار 
می شود  گفته  بگیرند.  را  آن  انتقام  بخواهند 
به  امنیتی طالبان  که عبدالقیوم ذاکر مسوول 
این دلیل از سمتش برکنار شده که در مختل 
بوده  ناکام  انتخابات  برگزاری  روند  کردن 

است. 
3ـ بحث مشارکت در انتخابات هرچند زیاد 
در  یادشده  عوامل  ولی  نیست،  نگران کننده 
بگذارد.  آن  بر  را  خود  اثراِت  می تواند  باال 
فاصلۀ  یک  در  رای دهنده گان  اول،  دور  در 
که  می شدند  حاضر  بلندمدت  تقریبًا  زمانی 
ضمنًا  و  بروند  رای  صندوق های  پای  به 
نگرانی هایی که نسبت به وضعیت افغانستان 
در آینده به وجود آمده بود، سبب می شد که 
راه  اصلی ترین  عنوان  به  را  انتخابات  مردم 
بدانند.  موجود  بست های  بن  از  بیرون رفت 
به  هم  زیاد  گمانه زنی  این  در  که  هرچند 
بی راهه نرفته بودند، ولی بعید است که آن 

شور و هلهلۀ دور اول را بتوان در دور دوم 
تیم های  در  ریخت وپاش ها  کرد.  ضمانت 
پرده همین  انتخاباتی و چانه زنی های پشِت 
حاال اثراِت خود را بر روحیۀ مردم گذاشته 
مورد  در  بحث هایی  حال،  همین  در  است. 
کمیسیون های  این که  و  انتخابات  در  تقلب 
خود  کار  در  جدی  کاستی های  انتخاباتی 
مأیوس کننده  عوامل  عنوان  به  داشته اند، 
شوند.  شناخته  باید  رای دهنده گان  میان  در 
با  انتخابات در دور اول هم زمان بود  ضمنًا 
این موضوع  که  انتخابات شوراهای والیتی 
نیز در جلب مردم به پای صندوق های رای 
می توانست تأثیرگذار باشد. بنابراین، در دور 
دومِ انتخابات با توجه به عوامل یاد شده، به 
نظر می رسد که مشارکت به اندازۀ دور اول 

گسترده نخواهد بود.

نتیجه گیری:
می توان  شده  ذکر  عوامل  به  توجه  با 
با  دوم  دور  در  انتخابات  که  گرفت  نتیجه 
جانب  از  است.  روبه رو  جدی  چالش های 
دیگر، نمی توان تمام هم وغِم یک کشور در 
حاِل جنگ و بحران را به برگزاری انتخابات 
خالصه کرد. تنها در حادثۀ فاجعه بار بدخشان 
شاهد بودیم که چه مشکالت فراوانی بر سر 
حال  همین  در  دارد.  وجود  افغانستان  راه 
پیروزی یک فرد در  نباید کرد که  فراموش 
افغانستاِن  برای  نمی تواند  انتخابات  نتیجۀ 
مشارکت  باشد.  کافی  بحران زده  و  ملتهب 
که  است  مهمی  مشکل  سیاسی،  قدرت  در 
نخبه گان و دولت مردان کشور تا به حال آن 
را به گونۀ نسبی هم حل کرده نتوانسته اند. 
گرو  در  افغانستان  در  بدون شک  انتخابات 
گذار  برای  و  قومی ست  و  سنتی  مناسبات 
نیاز  از این وضعیت، به زمان و کار فراوان 
و  شب  این  در  که  هم  بحث هایی  داریم. 
روزها در مورد ایجاد ایتالف میان نامزدهای 
همه  از  بیشتر  می گیرد،  صورت  پیشتاز 
مورد  در  که  است  مربوط  نگرانی هایی  به 
وضعیت سیاسی افغانستان وجود دارد. این 
بحث ها می توانند به فرجام دقیق برسند اما 
با سعۀ صدر  زمانی که طرف های ذی دخل 
مکانیزمی  و  باشند  داشته  حضور  آن ها  در 
دموکراتیک  ارزش های  نه  که  کنند  ارایه  را 
و  سیاسی  وضعیت  هم  نه  و  ببیند  صدمه 

امنیتی شکنندۀ فعلی.
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نثاراحمد فیضی غوریانی ـ عضو كمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده گان

دور دوِم انتخابات و چالش های آن  

فاجعۀ طبیعِی ولسوالی ارگوی بدخشان، حاال پس از گذشِت 
بیشتر از یک هفته و آشکار شدِن نابه سامانی های فراواِن دولت 
در عرصۀ مدیریِت این گونه بحران ها، چهرۀ دیگِر این فاجعه 
و  کریه  است؛ چهرۀ بس  بیرون کشیده  آوارها  زیر  از  نیز  را 
زشت از یک واقعیِت سیاسی و اجتماعی افغانستان. اما پیش از 
پرداختن به این چهره از فاجعۀ بدخشان، الزم است به آن چه 

که تا به حال صورت گرفته، یک نگاه کوتاه بیندازیم. 
از  موجی  وقوع،  نخستین لحظات  همان  از  بدخشان  فاجعۀ 
بدخشان  فاجعۀ  در  برانگیخت.  به خود  نسبت  را  احساسات 
دیدیم که از شمال و جنوب و شرق و غرب کشور، مردم صدای 
مصیبت دیده  »ارگوی«ی های  با  را  خود  اتحاد  و  هم بسته گی 
بلند کردند. اما متأسفانه پس از این رخداد، اتفاق هایی هم افتاد 
که سبب آزرده گی های فراوان شد؛ از گرفتن عکِس یادگاری 
در میان سوگوارِی مردم تا خورد و بردها و عدم مدیریت دقیِق 

امدادرسانی به آسیب دیده گان فاجعۀ رانش زمین. 
در افغانستان پس از گذشِت سیزده سال از حکومت جدید، 
سازوکارهای الزم برای آسیب شناسایی مناطِق زیر خِط خطر 
انجام نشده و به همین دلیل، هر از گاهی شاهد حوادثی نظیر 
ارگوی بدخشان هستیم. آن چه که در اثر سرازیر شدِن سیالب 
در والیت های شمالی و غربی کشور به وقوع پیوست و جان 
ده ها تن را گرفت نیز چیزی از حادثۀ ارگو کم نداشت؛ اما به 
دلیل این که این حوادث در چند والیت کشور به وقوع پیوست، 
زیاد غوغا به پا نکرد. ولی در حادثۀ لغزش زمین در بدخشان 
دیدیم که ندانم کاری های مقام های غرق در فساد، می تواند تا 

چه اندازه برای کشور مصیبت آفرین باشد. 
کمک رسانِی به موقع به آسیب دیده گاِن فاجعۀ رانش زمین بود 
که نشان داد دولت چه قدر در این عرصه ناتوان و بالتکلیف 
است. تاهنوز که بیشتر از یک هفته از این حادثه می گذرد و 
با وجود کمک های فراواِن جهانی و مردمی به آسیب دیده گان، 
معلوم می شود که سطح امدادرسانی چنان پایین و غیرتخصصی 
است که برخی از آسیب دیده گان موفق به دریافت کمک های 
از  تصویری  رسانه های  گزارش های  نشده اند.  هم  اولیه 
در  کشور،  در  بحران  مدیریت  که  می دهند  نشان  حادثه  این 

نازل ترین سطِح خود قرار دارد. 
اما فاجعۀ بدخشان چهرۀ دیگری هم دارد که کمتر تالش شده 
این چهره واقعًا تکان دهنده و  به نمایش گذاشته شود.  است 
افغانستان شاهد کمک های بزرگ  دردناک است. سیزده سال 
جهانی بود؛ کمک هایی با ابعاد بسیار گسترده و مبالِغ هنگفت. 
وقوع  به  بدخشان  در  زمین  رانش  چون  حادثه یی  وقتی  اما 
می پیوندد، نمی توان اثری از چنین کمک هایی را در زنده گی 

مردمِ این مناطق شاهد بود.
به سر  محرومیت  در  که  نیست  بدخشان  »ارگوی«  تنها  این   
که  دارند  وجود  افغانستان  در  زیادی  بسیار  مناطق  می برد. 
زنده گی شان شبیه به آن چیزی است که در ارگو می توان دید. 
در همین بدخشان و در همسایه گی ولسوالی ارگو، ده ها منطقه 
زنده گی می کنند. وقتی  بی چاره گی  فقر و  در  دارد که  وجود 
به والیات مختلف سر زده شود، دیده می شود که از کمک ها 
اصاًل اثری نیست، مثل این که این مناطق جزِو افغانستان نبوده 
کالن  جغرافیای  یک  از  نمونه یی  بدخشان،  ارگوی  باشند. 
می تواند باشد؛ جغرافیای فقر و بی عدالتِی دولت آقای کرزی. 
آقای کرزی پس از سیزده سال موفق شد که به یکی از مناطق 
بسیارمحرومِ کشور سفر کند آن هم زمانی که مصیبت بر این 
منطقه نازل شد. صدها منطقه، ولسوالی و روستا در افغانستان 
به سرمی برند.  ارگو  از  بدتر  که حتا در وضعیتی  دارند  وجود 
برای  که  کمک هایی  آن همه  پس  پرسید  باید  که  این جاست 
تغییر در زنده گی مردم افغانستان صورت گرفت، کجا شدند؟ 
این  آیا  ندارند؟  خبر  جهانی  کمک های  از  ارگو  مردم  چرا 
کمک ها تنها برای چند شهر کالن که وضعیِت آن ها نیز تغییِر 

چندانی نکرده است، اختصاص یافته بود؟ 
ارگوی بدخشان، نشانۀ بزرگی از بی عدالتی و تبعیض می تواند 
بی  تدبیر.  و  فاسد  حکومت داری  از  درخشان  نمونه یی  باشد؛ 
و  داده  لم  ریاست جمهوری  ارگ  در  حالی  در  کرزی  آقای 
سرزمین  این  انساِن  میلیون ها  که  می اندیشد  قدرت  بقای  به 
شب ها با شکِم گرسنه می خوابند و روزها به دنبال یافتِن یک 
بیابان اند. آقای کرزی  لقمه قوِت الیموت سرگرداِن دشت و 
در حالی بر سِر حکومِت آینده چانه می زند که کودکاِن این 
سرزمین زنده زنده به گور می شوند. آیا زماِن آن فرا نرسیده که 

به این وضعیت پایان داده شود؟  

چهـرۀ دیگِر فاجعۀ بدخشان
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در  شنبه  روز  آلمان  صدراعظم  و  فرانسه  جمهوری  رییس  
بیانیه یی مشترک اعالم کردند: برلین و پاریس در صورتی که 
انتخابات 25 می 2014 در اوکراین آنچنان که باید پیش نرود، 
تحریم های بیشتری را علیه روسیه اعمال خواهند کرد و این 

ناکامی عواقب شدیدی بر روسیه می گذارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 
در جریان سخنرانی برای خبرنگاران پس از انتشار این بیاینه 
ما  شود  مواجه  شکست  با  انتخابات  این  اگر  گفت:  مشترک 

تحریم های آتی را بر روسیه اعمال می کنیم.
مرکل به همراه فرانسوا اوالند، رییس جمهوری فرانسه اعالم 
اوکراین  جمهوری  ریاست  انتخابات  که  صورتی  در  کردند: 
اقدام  این  نشود  شاخته  رسمیت  به  بین المللی  صورت  به 
و  آلمان  و  شد  خواهد  کشور  این  در  بیشتر  بی ثباتی  باعث 
فرانسه توافق کرده اند در صورتی که این روند صورت نگیرد 

پیامدهای مخربی به وقوع می پیوندد.
این پیامی واضح درباره دور سوم تحریم ها به ویژه تحریم های 
ششم  اروپا  اتحادیه  رهبران  که  است  روسیه  علیه  اقتصادی 

مارس برآن توافق کردند.
پاریس و برلین همچنین به تمامی طرف های درگیر در اوکراین 
ژنو سالح های  اپریل   17 توافقنامه  براساس  که  کردند  تاکید 
خود را بر زمین گذاشته و با سازمان امنیت و همکاری اروپا 

همکاری کنند.

داکتر وحید وحیداهلل:

در پشت ناپدیدشدن هواپیمای مالیزیایی دست آی اس آی است
یک  پرواز   )370 )ام اچ  مالزی  هواپیمایی   370 پرواز 
هواپیمای بویینگ 777 متعلق به شرکت هواپیمایی مالزی 
است که در 8 مارچ 2014 از کواالالمپور، پایتخت مالزی، 
با 239 مسافر تبعه14 کشور گوناگون عازم پکن بود اما 
به دلیل نامعلومی پس از تغییر مسیر تماس آن با رادار با 

آن قطع و ناپدید شد.
این هواپیما که گفته می شود که بیشتر مسافران آن، دانش 
که  داشت  مسافر  بودند. 239  مکاتب  معلمان  و  آموزان 

شهروندان چهارده کشور بودند.
برخی از گزارش های منتشر شده، نشان می داد که گویا 
کندهار  والیت  مربوطات  در  شده  ربوده  هواپیمای  این 
افغانستان نشست کرده است؛ اما تاکنون هیچ نشانه یی، در 

مورد ورود این هواپیما، در حریم هوایی افغانستان، 
ثبت نشده است.

می گویند،  کارشناسان  از  شماری  حال،  عین  در 
کشورهایی که تروریزم دولتی را در خود جای داده 
هواپیما  این  شدن  ناپدید  اصلی  عامل  احتماالً  اند، 

هستند.
این رویداد، توجه بیشتر وسایل اطالعات جمعی و 
مردم دنیا را به خود جلب کرده است؛ اما با وجود 
تمام تالش هایی که تقریبًا به اشتراک بیش از پنجاه 
کشور جهان، صورت گرفته است، تا هنوز هم، هیچ 

نشانه یی از این هواپیما، پیدا نشده است. 
ارشد جامعۀ  کارشناسان  از  اهلل،  داکتر وحید وحید 
جهانی و سازمان ملل متحد در امور رفع منازعات 

منطقه یی و جهانی می گوید،
 3 به  شرایطی،  چنین  در  معموالً،  هواپیما  یک 
ناپدید و ُگم شود، که دلیل اول آن،  دلیل می تواند 
اشتباه  می توان  دوم  دلیل  است،  تخنیکی  مشکالت 

انسانی را در نظر گرفت و دلیل سوم هم می تواند موضوع 
سبوتاژ، هراس افگنی و اختطاف باشد که احتمالن توسط 

دهشت افگنان این هواپیما ربوده شده باشد.
که  تحلیل هایی  وجود،  این  با  کرد،  تأکید  وحید  آقای 
من به گونۀ تخنیکی و اساسی انجام داده ام، دلیل اولی 
بنیاد  بر  احتماالً  که  بود  تخنیکی  مشکالت  موضوع  که 
است  منتفی  باشد،  کرده  سقوط  هواپیما  فنی  مشکالت 
و دلیل دوم که گویا اشتباه انسانی بوده، تمام مکالماتی 
که میان برج مرکزی، برج کنترول و خود پیلوت ها نشان 
می دهد که اشتباه انسانی مطرح نبوده و کمپیوترهایی که 
جریان پرواز را نیز ثبت کرده اند، هیچ نشانه یی از این 

اشتباه را نشان نمی دهند.
این عمل را یک فعالیت تروریستی دانسته  داکتر وحید 
می گوید، با در نظر داشت چنین شواهد وقتی به اثبات 

انسانی و نه مشکل تخنیکی بوده،  می رسد که نه اشتباه 
افگنانه  دهشت  عوامل  که  می ماند  باقی  سوم  دلیل  پس 
هراس  از  گروهی  توسط  هواپیما  این  احتمالن  و  بوده 

افگنان، ربوده شده است.
های  گروه  های  تالش  اهلل  وحید  وحید  داکتر 
تصریح  دانسته  اشتباه  را  هواپیما  این  جست وجوگر 
می کند: »از این که گروه های جست وجو کننده، جاهای 
اشتباه را برای جست وجو، انتخاب کرده اند و  تحقیقات 
آنان، بر دالیل منطقی استوار نیست؛ زیرا این هواپیما نه 
به دلیل تخنیکی سقوط کرده و نه به دلیل اشتباه انسانی 
دلیل  شود،  می  منتفی  دلیل  دو  این  وقتی  شده،  ناپدید 
سومی که باقی می ماند همان موضوع اختطاف است که 

گروه های تروریستی احتماالً در آن نقش داشته است و 
از هواپیمای  اثری  تااکنون هیچ  به همین دلیل است که 
ناپدید شده به دست نیامده است. می توان گفت که منطق 
جست وجو کردن و منطق پالیدن هواپیمای مفقود شده، 

بر بنیاد استدالل های اشتباه استوار است.«
این کارشناس ارشد جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد 
را  عمل  این  جهانی  و  منطقه یی  منازعات  رفع  امور  در 
یک عمل تروریستی پنداشته خاطر نشان کرد، این گونۀ 
تروریزم در نوع خود یک »تروریزم دولتی« می باشد. او 
می افزاید، به دلیل این که این هواپیما با آن همه بزرگی و 
صدها مسافری که در خود جای داده بود، برای نشست 
احتماالً  داشت،  الزم  زمین  مایل  یک  حدود  پرواز  و 
به  وابسته  افگن  هراس  گروه هایی  توسط  هواپیما  این 
تروریزم دولتی اختطاف شده است. از نگاه مسلکی این 

دولت   توسط  که  هست  دولتی  تروریزم  تروریزم،  گونه 
کشورهای مختلف سازمان دهی می شود و در مورد این 
بررسی های  باشد،  داده  انجام  را  کار  این  کسی  چه  که 

انجام شده در جریان رویداد نشان می دهد.
ادارۀ  یا  پاکستان  را  این عمل  زیاد  احتمال  به  افزود،  او 

»آی اس آی« انجام داده است.
داکتروحید در جواب به پرسشی که اگر بپذیریم که این 
دلیل  اما  باشد،  دولتی  ترویزیم  یک  خود  نوع  در  عمل 
اساسی که بر اساس آن شما پاکستان و اداره ی آی اس آی 
چیست؟  دانید،  می  عمل  این  مرتکب  کشور  آن  در  را 
گفت: »اگر قرار باشد که یک جنس قیمتی شما در مکانی 
مفقود شده باشد و در مکانی که این شی گم شده، حدود 
ده نفر موجود باشد، شما در میان این ده نفر، کسی را 
متهم می کنید که آن شخص، سابقه ی جرمی و دزدی 
را داشته باشد، و می توان گفت، در منطقه یی که این 
هواپیما گم شده، هیچ کشور دیگر سوابق دزدی و 
یا اختطاف هواپیما را ندارد و تنها این عمل از سوی 
سازمان آی اس آی و پاکستان بوده می تواند. پس 
دولتی  ترویزیم  توسط  عمل  این  که  گفت  می توان 
صورت گرفته و عوامل آن نیز کشوری بوده می تواند 

که سابقۀ ترویزیم دولتی را دارد.«
چندین  توسط  جستجو  عملیه  شدن  ناکام  دلیل  او 
کشور در پیوند به ردیابی این هواپیمای ناپدید شده 
دلیل  میگ وید،  و  می داند  دلیل  دو  از  برخاسته  را 
با  ارتباط  نبود مسلکی بودن و مهارت الزم در  اول 
کار و دلیل دوم آن سیاسی برخورد کردن در مورد 
جست وجوی این هواپیما بوده می تواند. آقای وحید 
داخل شود،  که سیاست  کاری  در هر  کرد،  تصریح 
نخواهد  نتیجه  کاری  هیچ  و  برده  بین  از  را  مسلک 
مخلوط  سیاست  با  را  مسلکی  کارهای  نباید  ما  و  داد، 
کنیم و آن را از حوزۀ مسلک بیرون کرده و در مورد آن 

قضاوت های سیاسی کنیم.
جهان  یک  در  ما  که  این  به  توجه  با  اهلل،  وحید  داکتر 
بسیار خطر ناک زندگی می کنیم و راه های حل آن چیست 
بیان می دارد: »باید با مسایل مسلکی برخورد کنیم، باید 
مهارت ها و مسلک را قربانی سیاست ها نکنیم! مسلک را 
با سیاست مخلوط نکنیم و اما در صورتی که این عمل 
شد، دوباره ما می توانیم بفهمیم که این کار را کی انجام 
داده، جایی که این عمل صورت گرفته در کجا است و 
این موضوعات توسط مسلک برجسته می شود، وقتی که 
این موضوع را پیدا کردیم، باید کشوری که در آن دست 
دارد بررسی شود که متاسفانه در گذشته ها نیز رسیده گی 

نشده است«.

هشدار فرانسه و آلمان به روسیه

مفتی عربستان:

 بوکوحرام وجهه اسالم را خدشه دار 
می کــــند

سیسی: خشم غرب از سفر پوتین به کریمه

چیزی به نام »کشور دینی«
 در مصر نخواهیم داشت

دولت امریکا و ناتو با محکوم کردن سفر والدیمیر پوتین به 
کریمه، آن را اقدامی »غیرضروری و تحریک کننده« خواندند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،  جنیفر ساکی، سخنگوی 
رییس  پوتین،  والدیمیر  اقدام  درباره  امریکا  خارجه  وزارت 
جمهوری روسیه که روز جمعه برای شرکت در جشن ها و 
کریمه  بندر سواستوپل شبه جزیره  وارد  پیروزی«  »روز  رژه 
و  کننده  تحریک  فقط  سفر  این  ما  عقیده  به  گفت:  شد، 

غیرضروری بوده است.
اقدامات  ما  و  است  اوکراین  به  متعلق  کریمه  افزود:  وی 

غیرقانونی و بی اعتبار روسیه در این زمینه را قبول نداریم.
رژه های نظامی ساالنه روسیه که در »روز پیروزی« و سالگرد 
بحبوحه  در  امسال  می شود،  برگزار  نازی  آلمان  شکست 

تنش های شدید در اوکراین، برگزار شد.
در سواستوپل که میزبان یکی از پایگاه های دریایی مهم روسیه 
تا  بندر جمع شدند  این  بسیاری در سواحل  است، جمعیت 
شاهد رژه نظامی نیروهای روسیه باشند. عالوه بر ناوهایی که 
پرواز  به  نیز  هواپیمای جنگی  چند  داشتند،  دریا حضور  در 

درآمدند.
در  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  همین حال  در 
سخنرانی که در این مراسم داشت، گفت: مطمئنم سال 2014 
میالدی در تاریخ به سالی شهرت می یابد که مردم شبه جزیره 
نیاکان  بپیوندند و  به روسیه  تا دوباره  کریمه تصمیم گرفتند 

خود را یاد کنند.
وی افزود: کارهای بسیاری برای انجام دادن در برنامه داریم 
اما بر تمامی مشکالت غلبه خواهیم کرد چرا که با هم هستیم. 
این بدان معنا است که ما حتی در حال حاضر قوی تر شده ایم 

و من به شمال این پیروزی عظیم را تبریک می گویم.
پوتین پیش از آنکه در مسیری محافظت شده مورد استقبال 
جمعیت حاضر قرار گیرد با پرسنل نظامی پس از سخنرانی اش 

دست داد.
پوتین پیش از سفر به سواستوپل در رژه نظامی روز پیروزی 

در مسکو حضور یافته بود.
از سوی دیگر آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو نیز اقدام 

پوتین را در سفر به کریمه »نامناسب« خواند.
ورا مگنوسن، سخنگوی کمیته امنیت ملی کاخ سفید نیز »تنها 
به  زدن  »دامن  را  روسیه  جمهوری  رییس  اقدام  این  فایده« 

بحران اوکراین« ارزیابی کرد.
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  اشتون،  کاترین  سخنگوی 
اروپا هم از سفر پوتین و رژه نظامی در برابر او اظهار تاسف 

کرد.
برای  مشابهی  مراسم  جمعه  روز  که  اوکراین  موقت  دولت 
گرامیداشت  و  دوم  جهانی  جنگ  در  کشور  این  پیروزی 
را  سفر  این  کرد،  برگزار  کی یف  شهر  در  واقعه  آن  قربانیان 
»نقض آشکار استقالل و تمامیت ارضی« اوکراین خطاب کرد.
این نخستین سفر پوتین به کریمه از زمان تجزیه این سرزمین 
حالی  در  و  است  روسیه  به خاک  آن  انضمام  و  اوکراین  از 
انجام شد که جدایی طلبان طرفدار روسیه در بخش هایی از 
خاک اوکراین از تصمیم به برگزاری همه پرسی برای الحاق به 

خاک روسیه سخن گفته اند.
همزمان از جنوب شرق اوکراین خبر می رسد درگیری میان 
هواداران روسیه و نیروهای دولت موقت دست کم 20 کشته 

بر جای گذاشته است.
وزیر داخلۀ دولت موقت اوکراین روز جمعه گفت در بندر 
نیروهای  میان  درگیریها  اوکراین  شرق  جنوب  در  ماریوپل 
امنیتی و هواداران روسیه به زد و خورد خونین انجامیده و در 
جریان آن 20 نفر از نفرات دو سوی درگیری کشته شده اند.

که  باال گرفت  هنگامی  درگیری ها  این  مقام ها،  بنابر گزارش 
جدایی طلبان هوادار روسیه تالش کردند مقر اصلی پلیس در 
ماریوپل را تسخیر کنند و میان آنها و نیروهای امنیتی و پلیس 

تیراندازی درگرفت.
علیه  اوکراین  ارتش  و  امنیتی  نیروهای  عملیات  وجود  با 
در  اصلی  ساختمان های  از  بسیاری  هنوز  روسیه،  هواداران 
شهرهای جنوب و شرق این کشور در تصرف شبه نظامیان 
و  آنها  میان  درگیری ها  جریان  در  و  است  روسیه  هوادار 

نیروهای دولت موقت، دهها نفر کشته شده اند.

در  محصل  دختر   200 از  بیش  شدن  ربوده  عربستان  مفتی 
نیجریه را توسط گروه تروریستی بوکوحرام محکوم و اظهار 

کرد: این گروه درصدد تحریف وجهه اسالم است.
به نوشته روزنامه فرامنطقه یی الحیاۀ، عبدالعزیز آل الشیخ، مفتی 
اعظم عربستان که بزرگترین مرجع دینی در این کشور به شمار 
می آید، گفت: این گروه تندرو که می گوید درصدد تشکیل یک 
کشور اسالمی در نیجریه است یک گروه گمراه است و باید 
مشخص شود که موضع این افراد به وجهه اسالم لطمه وارد 

می کند.
وی در ادامه افزود: این گروه در مسیر درست قرار ندارد چرا 

که اسالم مخالف گروگان گیری، کشتار و دشمنی است.
مفتی اعظم عربستان تصریح کرد: ازدواج اجباری دختران ربوده 
شده جایز نبوده و اقدامی حرام است و ازدواج نباید به دست 

افرادی غاصب صورت بگیرد.
پیشتر بوکوحرام حدود 250 دختر دانش آموز را از دبیرستانی 
در روستای چیبوک در نزدیکی مرزها با کامرون ربود که 50 

تن از این دختران توانستند فرار کنند.
در همین راستا االزهر نیز که مهمترین مرجعیت مسلمانان اهل 
تسنن در جهان است در بیانیه ای تاکید کرد که ربودن دختران 

هیچ ارتباطی با آموزه های دین اسالم ندارد.
نیجریه  جمهوری  رییس  جاناتان،  گودالک  راستا  همین  در 
برخی  اخبار  برخالف  داشت:  عنوان  مطبوعاتی  اظهاراتی  در 
رسانه ها دختران ربوده شده همچنان در داخل کشور هستند و 
به کشورهای مجاور همچون کامرون یا آفریقای مرکزی منتقل 

نشده اند.
وی در ادامه افزود: اگر این دختران به خارج از کشور انتقال 
داده می شدند یقینا مردم می فهمیدند. من بر این باور هستم که 

همچنان این دخترها در داخل کشور هستند.

با  اسالم  از  دفاع  سالح  با  سیسی  عبدالفتاح 
اسالمگرایان در این کشور به ویژه اخوان المسلمین 

می جنگند.
عبدالفتاح  السابع،  الیوم  مصری  روزنامه  نوشته  به 
انتخابات  نامزد  و  مصر  سابق  دفاع  وزیر  سیسی، 
امنیتی  اصول  کشور  این  در  جمهوری  ریاست 
گروه های اسالم گرا را هدف قرار داده و تاکید کرد 
را می بندد و  پای مصر  و  دینی دست  مواضع  که 

مانع از پیشرفت آن می شود.
بر  من  داشت:  عنوان  تلویزیونی  مصاحبه  در  وی 
اسالم  در جهان  دینی  مواضع  که  باور هستم  این 
باعث شده تا اسالم انسانیت خود را از دست بدهد 
و این امر ایجاب می کند که ما و تمامی مسئوالن 
در مواضع خود بازنگری کنیم چرا که ما در مقابل 

خدا باید پاسخگو باشیم.
نام  به  وزیر دفاع سابق مصر تصریح کرد: چیزی 
از اصول  با آن یکی  ندارد که  کشور دینی وجود 

اساسی اندیشه اسالم گرایان را به چالش می کشد.
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بخش چهارم

مـدیریت و رهـبری تحول

فریبا مویدنیا

در  خالقیت  و  نوآوری  تواِن  تقویت  و  تسهیل کننده  عوامِل  مهم ترین  از  یکی 
به  است،  نظر  مورد  اهداِف  با  متناسب  تشکیالِت  و  مناسب  ساختار  سازمان ها ، 
طوری که از دیدگاه صاحب نظران مختلف، ساختار سازمانی مناسب، پیش فرضی 
برای موفقیت و نوآوری و تغییر در سازمان است.)نژاد ایرانی،1376 ،7( در همین 
وبر،  مدل  در  بوروکراسی ها  سلسله مراتبی  سازمان  است  معتقد  »تامپسون«  راستا 
هرچه  که  می شود  بیان  این گونه  به  او  فرضیۀ  می کند.  ُکند  را  تغییر  یا  نوآوری 
سازمان کم تر بوروکراتیزه باشد و بیشتر با درگیری مواجه باشد، نوآوری )تغییر( 
در آن بیشتر است. بر اساس این فرضیه، وی پیشنهاد می کند که اگر سازمان های 
انعطاف ناپذیری  از  بایستی  باشند،  به تغییر و نوآوری داشته  سلسله مراتبی تمایل 
اداری  بوروکراسی های  دربارۀ  نیز  تافلر  )شیرازی،1373،297(  بکاهند.  خود 
می نویسد: »امروزه تغییرات بسیار سریع به تصمیم هایی همان قدر سریع نیاز دارد، 
اما منازعات قدرت، نظام های اداری را به طریق رسواکننده یی کند می سازد. رقابت 
به نوآوری مداوم نیاز دارد، در حالی که قدرت اداری خالقیت را نابود می سازد.« 
)تافلر،1370, 306( در همین رابطه »دفت« نیز یکی از سه ویژه گی مهم ساختار 
خالقیت  به  افراد  تشویق  منظور  به  ساختاری  تمرکز  عدم  را  موفق  سازمان های 
از تخصص های  کارکنانی که  معتقد است  می داند. )دفت،1374, 961( هم چنین 
نباید درگیر ودار دیوان ساالری گرفتار و  اند و حرفه یی هستند،  ویژه برخوردار 

محدود گردند. )دفت،1378، 194(
اهمیت عامل ساختار سازمانی تا به آن اندازه است که گفته شده در رشتۀ بهبود 
آن ها  ساختار  که  می گیرند  قرار  توجه  مورد  سازمان هایی  بیشتر  نیز  سازمانی 
ارگانیک)پویا و انسانی( است و به اعضای سازمان اجازۀ مشارکت در فرایندهای 
می توانند  آن ها  که  طوری  به  می شود  داده  عمل  استقالل  نیز  و  تصمیم گیری 
ابتکار عمل به خرج داده و نظرها و عقاید و راه حل های جدیدی را ارایه کنند. 
)دفت،1371،ص532( در مقابل، ساختارهای مکانیکی نمی توانند در برابر تغییرات 
و  دهند  نشان  انعطاف  از خود  محیطی  مختلف  نیازهای  و  سلیقه ها  تحوالت،  و 
نیست  برخوردار  مناسبی  جایگاه  از  ساختارها  نوع  این  در  نوآوری  و  خالقیت 
و این نوع ساختارها در بلندمدت کارایی و اثربخشی خود را از دست می دهند. 

)محمدزاده،1374, 74( 
شومیکر و راجرز )1971(، معتقد اند که شرایط الزم برای تحقق نوآوری و تغییر 

موفقیت آمیز عبارت اند از این که آن ها: 
1ـ به نفع به کارگیرنده باشند؛

2ـ موارد استفادۀ دایمی و یا قابل توجهی داشته باشند؛
3ـ پیچیده گی زیادی نداشته باشند؛

4ـ با نظام ارزشی استفاده کننده های خود مطابقت داشته باشند؛
5ـ توجیه پذیر باشند؛

6ـ نتایج ملموس فراهم آورند.
سی کی بارت )1994( نیز برقراری مقررات رسمی برای پاداش ها به گونه یی که 
روند نوآوری ها را تقویت کند، برگزاری دوره های آموزش رسمی به منظور تسهیل 
و اشاعۀ نوآوری ها، استفادۀ مؤثر از سیستم های اطالعاتی  مدیریت  و به کارگیری 
 و تقویت  اهرم های  مدیریت را در ارتقای تغییرات و  نوآوری های سازمانی موثر 
دربارۀ  آن چه  به  توجه  با  کلی،  به طور  اما  )آقایی فیشانی،همان،ص290(  می داند. 
موانع نوآوری و تغییر در سازمان ها گفته شده است، به نظر می رسد برای این که 
نوآوری و تغییر را تشویق ، موانع آن را کاهش و فرایند تغییر را سهولت بخشیم، 
بایستی ساختار سازمانی را انعطاف پذیر، جو سازمانی را آزاد، نیاز اعضا را ارضا 
و رهبری را دموکراتیک کنیم. هم چنین بایستی مشوق های مادی و معنوی، جلب 
بیان را  مشارکت و همکاری اعضا در تصمیم گیری ها، انسجام گروهی و آزادی 

مورد توجه قرار دهیم. )شیرازی،همان،ص305(
»ریچارد ال دفت« نیز در همین راستا موانع تغییر را به دو دستۀ سازمانی و شخصی 

تقسیم و برای رفع آن ها هم راه حل هایی ارایه کرده است. )دفت، 1374، 525(.

ناصر فکوهی 

اساسی  نکته یی  بر  تأکید  با  را  خود  بحِث 
تفکِر  نوعی  از  پرهیز  لزوم  می کنم:  آغاز 
به  نسبت  خودمحوربینانه  و  خودمدارانه 
و  می گذرد،  امروز  جهان  در  که  مسایلی 
از هر  بیش  امروز  ما  که  امر  این  به  توجه 
زماِن دیگری در جهانی زنده گی می کنیم که 
عناصر تشکیل دهندۀ آن در ارتباطی پیوسته 
عمل  و  داشته  قرار  یک دیگر  با  موثر  و 
فرو  در الِک خود  را  بنابرین سر  می کنند. 
بردن و برای خود گفتن و نوشتن و شعار 

دادن، نه تنها گرهی از گره های پیچ در پیِچ 
یک  خود  بلکه  نمی گشاید،  ما  مشکالت 
سازوکار تحمیق کنندۀ نظام جهانی است که 
به  اندیشه  تقلیل دهنده گی  با  تالش می کند 
ساده ترین اشکال آن، امکان عملی رشد و 

پویش و تأثیرگذارِی آن را از میان ببرد. 
با توجه به این موضوع، بحران »اقتصادی« 
بیشتر بحرانی است که  امروز »غرب«، که 
جهان توسعه یافته با سیاست های نادرست 
این که  تا  کرده،  ایجاد  خود  هژمونیک  و 
خود قربانی اش باشد، نه یک مسالۀ جدید، 
که  است  مساله یی  از  جدیدی  نمود  بلکه 
از مدت ها پیش آغاز شده و از این لحاظ، 
واقعۀ  با  تنها  بتوان  شاید  را  بحران  این 
یازده سپتمبر قابل مقایسه دانست. متفکران 
بسیاری اظهار کردند که جهان بعد از یازده 
سپتمبر به جهان دیگری تبدیل شده است و 
امروز به گمان من می توانیم باز هم بر این 
نیز  این واقعۀ جدید  نکته پای فشاریم که 

ورود ما به جهانی جدید را نشان می دهد.
با این وصف، به گمان ما اشتباهی اساسی 
و  پذیرفته  صورت  بحران  این  تحلیل  در 
اندازه بر مفهوم  از  آن استناد و تکیۀ بیش 
موضوِع  گویی  است.  »سرمایه داری« 
سرمایه داری  که  است  این  سِر  بر  امروز 
ادامه  باید  اقتصادی  سیستم  یک  عنوان  به 
پیدا کند یا نه؟ سال هاست که اقتصاددانان 
نولیبرال، به غلط ادعا می کنند که دعوا، یک 
سیستم  طرفداراِن  بین  اقتصادی  دعوای 
سوسیالیست  اقتصاددانان  و  سرمایه داری 

اقتصادی  به اصطالح دخالت  )یا طرفداران 
دولت( است. و این در حالی است که خود 
می دانند  هرکسی  از  بهتر  اقتصاددانان  این 
لیبرالی،  اقتصاد  سالۀ  دوصد  تاریخ  در  که 
می کرده  دخالت  اقتصاد  در  همواره  دولت 
مناقشات  بیشترین  امروز،  همین  و  است 
جهانی  تجارت  سازمان  دادگاه های  در 
است  بزرگی  اقتصادی  قدرت های  میان 
آن ها  بازارها،  در  خود  دخالت های  با  که 
سوای  این  تازه  و  می کشند  انحراف  به  را 
برای  که  است  عظیمی  نظامی  بودجه های 
مثال به کشوری چون ایاالت متحده امکان 

اقتصادهای  رغم  به  را  خود  پول  می دهد 
شکنندۀشان تضمین کند و آن را هم چنان 

به مثابه کاالی مورد استناد حفظ نماید.
»ضد  و  سوسیالیستی«  »ضد  گفتمان 
تحمیق کننده  کاماًل  گفتمانی  کمونیستی« 
از سقوط  بیست سال  از  بیش  زیرا  است؛ 
بیش  است.  گذشته  کمونیسم  و  شوروی 
بزرگ ترین  از  یکی  که  است  سال  از سی 
چین،  یعنی  سوسیالیستی  کشورهای 
پیش  سرمایه دارانه  کاماًل  سیاست های 
سر  بر  بحث  دیگر  امروزه  و  است  گرفته 
بحثی  سوسیالیسم،  و  سرمایه داری  مناقشۀ 
حال  این  در  است.  بیهوده  و  انحرافی 
کسانی که اصرار دارند به این اسطوره ادامه 
دهند، کسانی هستند که بیش از هر چیز به 
پیامدهای  و  تحمیق کننده  نتیجه گیری های 
نه  و  دارند  نیاز  اسطوره  این  ایدیولوژیک 
اقتصادی  پیامدهای واقعی  به  باوری  آن که 
و  تقلیل دهنده بودن  در  باشند.  داشته  آن 
فکری  سازوکارهای  این  ساده پندارانه بودن 
اساس  بر  امروز  بگوییم  که  بس  همان 
داد  نشان  کاماًل  می توان  مدارک  و  اسناد 
هرگز  سوسیالیستی  به اصطالح  سیستم  که 
نداشته  خارجی  وجود  کشوری  هیچ  در 
است و در اردوگاه موسوم به سوسیالیسم 
الیگارشیک  و  حزبی  اقتصادهای  از  به جز 
صرفًا  که  استبدادی  و  زورگویانه  کاماًل  و 
)برای  حالت  بهترین  در  توانستند  می 
در  زنده گی  پیشین(  شرقی  آلمان  در  مثال 
اکثریت  برای  را  فقیرانه یی  متوسط  سطح 

بسیار  زنده گی  که  حالی  در  کنند،  فراهم 
ایجاد  حزبی  سردمداران  برای  را  مرفهی 
با  سوسیالیسم  نام  به  چیزی  می کردند، 
در سوسیالیسم کالسیک  که چه  ادعاهایی 
چه در سوسیالیسم جدید با آن روبه رو می 
اشکال  تنها  و  است  نداشته  وجود  شویم، 
معنا  آن  در  سوسیالیستی  سیستم های  اولیه 
را می توان در دولت های رفاه اروپایی پس 

از جنگ جهانی دوم یافت.
در واقع نیز بحثی که امروزه در میان اهل 
علم، مطرح است، این است که آیا ما باید 
دفاع  کینزی  سرمایه داری  سیستم  یک  از 

کنیم یا نه. یعنی آیا می توانیم دولت رفاه را 
در شکلی تعمیم یافته و جهانی و نه صرفًا 
در قالب گروهی از دولت های توسعه یافته 
کینز  نه؟...  یا  کنیم  بدل  واقعیت  یک  به 
معتقد بود بعد از جنگ جهانی، جهان نباید 
سیستم های  همۀ  یکپارچه کردن  سوی  به 
از  توانست  نخواهد  زیرا  برود؛  اقتصادی 
پِس مدیریِت این سیستم ها برآید. او هشدار 
می داد که سیستم جهانی به خصوص باید از 
حرکت به سمت همگونی همۀ سیستم های 
استناد  مرجع  نباید  و  کند  پرهیز  مالی 
سیستم های اقتصادی را به صورتی گسترده 
در سیستم های سیاسی قرار دهد )کاری که 
بعدها با تغییر استناد به طال به استناد به یک 
پول ملی یعنی دالر انجام گرفت و سرآغاز 
تضمین  برای  امریکایی  امپراتوری گرایی 
بخش  باید  می پنداشت  کینز  شد(.  پولش 
این  بزرگ شدن  چون  شود،  کنترل  مالی 
بخش مثل یک حباب به ترکیدِن آن منجر 
کنفرانس  در  مناقشات  این  شد.  خواهد 
در  کینز  که  انگلیسی  تیم  میان  وودز  برتن 
آن حضور داشت و تیم امریکایی درگرفت، 
و  شد  پیروز  امریکایی  تیم  پایان  در  اما 
سیستم جهانی را به سمتی که امروز ما به 
آن رسیده ایم، کشاند. یعنی سرمایه داری یی 
»کاماًل  سرمایه داری  آن  به  اصطالحًا  که 
یعنی  می شود.  گفته   )laissez faire( آزاد« 
قانون  بدون  ضابطه،  بدون  سرمایه داری    یی 

و بدون دخالت دولت.

بحثی که امروزه در میان اهل 
علم، مطرح است، این است 
که آیا ما باید از یک سیستم 
سرمایه داری کینزی دفاع کنیم 
یا نه. یعنی آیا می توانیم دولت 
رفاه را در شکلی تعمیم یافته 
و جهانی و نه صرفاً در قالب 
گروهی از دولت های توسعه یافته 
به یک واقعیت بدل کنیم یا نه؟... 
کینز معتقد بود بعد از جنگ 
جهانی، جهان نباید به سوی 
یکپارچه کردن همۀ سیستم های 
اقتصادی برود؛ زیرا نخواهد 
توانست از پِس مدیریِت این 
سیستم ها برآید. او هشدار می داد 
که سیستم جهانی به خصوص 
باید از حرکت به سمت همگونی 
همۀ سیستم های مالی پرهیز کند 
و نباید مرجع استناد سیستم های 
اقتصادی را به صورتی گسترده 
در سیستم های سیاسی قرار دهد

سرمایه داری؛

بحران اجتماعی یا اقتصادی

بخش نخسـت



 

محمدمهدی میرلو 

نوین،  روان شناسی  پرسش های  و  صورت مسأله ها 
پرسش های  و  صورت مسأله ها  با  تفاوتی  چندان 
حدودی  تا  واقع،  در  و  ندارند  کالسیک  روان شناسی 
تکراری به حساب می آیند. با وجود این در روان شناسی 
ارایه  متفاوت  و  جدید  قالب های  در  پاسخ ها  نوین، 
شده اند. به عبارت دقیق تر، در هر دوره یی روان شناسان 
به شیوه یی متفاوت به پرسش های متداوِل روان شناسی 
پاسخ داده اند. در این مقاله، به برخی از این پرسش ها 
خواهیم  آن ها  به  که  شده  داده  اجمالی  پاسخ های 

پرداخت.

چیستی ماهیت انسان
یکی از پرسش های قدیمی و اصلی روان شناسی، سوال 
چنین  از  مقصود  است.  انسان  واقعی  ماهیت  دربارۀ 
تولد  هنگام  انسان  که  است  مطلب  این  بررسی  سوالی 
سوی  از  است؟  مجهز  امکاناتی  و  استعدادها  چه  به 
انسان  ماهیت  در  حیوانی  میراث  از  مقدار  چه  دیگر، 
وجود دارد؟ آیا ماهیت انسان، خوب و صلح آمیز است 
یا آدمی ذاتًا موجودی پرخاش گر است؟ و آیا می توان 
از ارادۀ آزاد به عنوان بخشی از ماهیت انسان سخن به 

میان آورد؟
پاسخ های  مختلف،  گرایش های  با  روان شناسان 
بررسی  مجال  که  داده اند  فوق  پرسش های  به  متفاوتی 
وجود  با  نیست.  امکان پذیر  مقاله  دراین  آن ها  مفصل 
چون  روان کاوانی  که  کرد  بیان  اختصار  به  می توان  این 
و  می دانند  انسان  ماهیت  ذاتی  را  پرخاش گری  فروید، 
انسان گرایانی هم چون مزلو و راجرز معتقد به صلح آمیز 

بودِن ماهیت انسان هستند.
اسکینر  و  واتسون  هم چون  رفتارگرایانی  میان،  این  در 
نیز معتقدند ماهیت انسان، نه خوب است و نه بد، بلکه 
خنثا است. پیرامون ارادۀ آزاد نیز روان شناسان وجودنگر 
و  می آورند  میان  به  سخن  آن  اهمیِت  و  آزاد  ارادۀ  از 
روان شناسان با گرایش علمی به رد ارادۀ آزاد پرداخته اند.

 

ارتباط ذهن و بدن
پرسش دربارۀ ماهیت ذهن و ارتباط آن با بدن، قدمتی 
این  به  پاسخ  در  دارد.  روان شناسی  تاریخ  درازای  به 

پرسش، رویکردهای زیر شکل گرفته است.
این  طرف دارِ  روان شناساِن   :)materialist( ماده گرا   )1
رویکرد معتقدند رویدادهای به اصطالح ذهنی را می توان 
در نهایت از طریق قوانین فیزیک و کیمیا تبیین کرد. در 
واقع آن چه واقعیت دارد، تنها ماده است و همه چیز از 
جمله رفتار را بر حسب ماده می توان توجیه کرد. این 
می شوند،  نامیده  نیز   monist وحدت گرا  عنوان  به  گروه 

زیرا تنها به یک واقعیت یعنی ماده اعتقاد دارند.
2( ایده آلیست )idealist(: روان شناسان ایده آلیست تالش 
می کنند همۀ امور را بر حسب هوشیاری توضیح دهند. 
در واقع ایده آلیست ها نیز به عنوان وحدت گرا در نظر 

گرفته می شوند.
3( دوگانه نگر )dualist(: طرف داران این رویکرد معتقدند 
آن چه  دارند.  وجود  دو  هر  ذهنی،  و  مادی  رویدادهای 
برای این گروه دغدغۀ اصلی به شمار می آید، توصیف 
چه گونه گی ارتباط رویدادهای ذهنی و مادی و در واقع 
رابطۀ ذهن و بدن است، در حالی که برای وحدت گراها 
چه از نوع ماده گرا و چه از نوع ایده آلیست مسأله ذهن 
ـ بدن مطرح نمی شود. در بحث پیرامون دوگانه نگری، 
آن ها  به  اختصار  به  که  شده  مطرح  مختلفی  مواضع 

می پردازیم:
به  معتقد  رویکرد  این   :)interactionism( تعامل گرایی 
این  تأثیر  دیگر،  عبارت  به  است.  بدن  و  ذهن  تعامل 
دیدگاه  این  مطابق  است.  متقابل  صورت  به  هم  بر  دو 
و  دکارت  مواضع  باشد.  رفتار  سرآغاز  می تواند  ذهن 
است.  تعامل گرایی  رویکرد  همان  انسان گرایان  اغلب 
معتقدند  و  کرده  تأکید  امر  همین  بر  نیز  روان کاوان 
ناکامی  یا  اضطراب  تعارض،  مانند  ذهنی  رویدادهای 

می تواند موجب برخی بیماری های جسمانی شود.
رایج  شیوۀ  پدیدارگرایی   :)emergentism( پدیدارگرایی 
شمار  به  حاضر  عصر  در  بدن  و  ذهن  رابطۀ  توجیه 

از  ذهنی  رویدادهای  است  معتقد  پدیدارگرایی  می آید. 
فعالیت مغز ناشی می شود.

پدیدارگرایی خود بر 2 نوع است: نوعی از پدیدارگرایی 
تعامل گرا که معتقد است وقتی رویداد ذهنی از فعالیت 
تأثیر  مغز  بعدی  فعالیت  بر  می تواند  شد،  ناشی  مغز 
اپی  یا  غیرتعامل گرا  پدیدارگرایی  دیگر،  نوع  بگذارد. 

پدیدارگرایی )epiphenomenalism( است.
وجود  به  را  ذهنی  رویداد  مغز  پدیدارگرایی،  پی  در 
فعالیت  موجب  نمی تواند  ذهنی  رویداد  ولی  می آورد، 
صرفًا  ذهنی  رویداد  واقع  در  شود.  رفتار  یا  مغز  بعدی 

پیامد جنبی فرآیندهای مغز است.
 psychophysical( جسمانی  ـ  روانی  توازن گری 
به طور  محیطی  تجربۀ  رویکرد  این  در   :)parallelism

پاسخ  و  ذهنی  رویداد  آمدن  پدید  موجب  همزمان 
جسمانی می شود، هرچند هر دوی این ها کاماًل مستقل 

هستند.
طرف داران  نظر  در   :)double aspectism( دوجنبه نگری 
بدن  و  ذهن  به  انسان  تقسیم  دوگانه نگر،  رویکرد  این 
توجه  انسان  وحدت  به  باید  و  است  نادرست  امری 
کرد. در واقع همان گونه که یک سکه از دو روی شیر 
رویدادهای  و  ذهنی  رویدادهای  شده،  تشکیل  خط  و 
در  می دهند.  تشکیل  را  فرد  از  جنبه  دو  فیزیولوژیکی 
جدید  دوران  فیلسوفان  از  مالبرانش  دیدگاه  میان،  این 
پیرامون رابطۀ ذهن ـ بدن قابل تأمل است. وی معتقد 
بود هنگام تجربۀ میلی در ذهن، خداوند موجب می شود 
رخ  بدن  برای  چیزی  وقتی  هم چنین  کند.  ماعمل  بدن 

می شود.  آن  ذهنی  تجربۀ  موجب  خداوند  می دهد، 
موضع مالبرانش در تاریخ فلسفه، به سبب سازانگاری 

)occasionalism( معروف است.

 

فطری نگری و تجربه نگری
انسان  صفات  از  مقدار  چه  این که  دربارۀ  پرسش 
تجربه  طریق  از  آن  از  مقدار  چه  و  دارد  ارثی  منشای 
متضاد  دیدگاه  دو  آمدِن  پدید  موجب  می گیرد،  شکل 
 )empiricist( در مقابل تجربه نگری )nativist( فطری نگری
شده است. مجادلۀ فطری نگری ـ تجربه نگری که زمانی 
می آمد،  شمار  به  روان شناسان  برای  بزرگ  چالشی 
محصول  انسان  رفتار  که  مسأله  این  بر  تأکید  با  امروزه 
هم وراثت و هم تجربه است، تا حدودی کمرنگ شده 
است. نکتۀ قابل تأمل این که این مجادله ارتباط مستقیم 
که  کسانی  مثال،  عنوان  به  دارد.  انسان  ماهیت  مسالۀ  با 
پرخاش گری را بخشی از ماهیت انسان تعریف می کنند، 
معتقدند انسان ها ذاتًا برای پرخاش گری آماده گی دارند.

ماشین انگاری در برابر حیاتی نگری
طرف داران موضع ماشین انگاری )mechanism( معتقدند 
دیگر،  ماشین  هر  رفتار  همانند  می توان  را  انسان  رفتار 

تنها  داد.  توضیح  آن  بر  حاکم  قوانین  و  اجزا  با  مطابق 
پیچیده تر  در  ماشین،  رفتار  با  انسان  رفتار  میان  تفاوت 
نگاه  با  حیاتی نگر  رویکرد  مقابل،  در  است.  آن  بودن 
که  دارد  اعتقاد  و  است  مخالف  انسان  رفتار  به  ماشینی 
نمی توان حیات را به امور مادی و قوانین ماشینی تقلیل 

داد.

مطالعات انسانی و مطالعات حیوانی
برخی روان شناسان هم چون رفتارگرایان معتقدند اصول 
در  و  است  حاکم  حیوان  و  انسان  رفتار  بر  یک سانی 
نتیجه، با پژوهش روی رفتار حیوانی می توان چیزهایی 
رفتارگرایان  موضع  آموخت.  انسان  رفتار  مورد  در 
به شدت مورد نقد روان شناسان انسان گر ا قرار گرفته و 
اعالم می کنند تفاوت انسان با حیوان نه در کمیت، بلکه 
در کیفیت است. عنصر اختیار، مسوولیت ناشی از این 
اختیار و قضاوت اخالقی، از جمله مواردی اند که رفتار 

انسان را از رفتار حیوان متمایز می کنند.
 

منشای دانش
مطالعۀ ماهیت دانش، چه گونگی کسب و محدودیت های 
مورد  معرفت شناسی  نام  به  حوزه یی  در  آن  به  مربوط 
بررسی قرار می گیرد. روان شناسی نیز به دلیل عالقه به 
تبیین چه گونه گی فرآیند کسب اطالعات توسط انسان، 
ناگزیر است که حوزۀ معرفت شناسی را مورد توجه قرار 

دهد.
سه رویکرد تجربی گرا، خردگرا، و فطری گرا، هر کدام 

منشای  و  معرفت شناسی  حوزۀ  در  خاصی  مواضع 
دانش انسان مطرح کرده اند، که به اختصار توضیح داده 

می شود.
 

تجربی نگرها
این گروه برای مباحث مربوط به معرفت شناسی از ذهن 
مسوول  ذهنی،  چنین  می آورند.  میان  به  سخن  منفعل 
ذهنی،  تصاویر  قالب  در  مادی  تجربیات  بازنمایی 
خاطرات و تداعی هاست. در واقع دانش عبارت است 
از شرح دقیق واقعیت مادی به صورتی که توسط تجربۀ 

حسی آشکار و در ذهن ثبت می شود.

خردگرا
این گروه هرچند تجربۀ حسی را به عنوان اولین مرحلۀ 
این  معتقدند  ولی  دارند،  قبول  دانش  کسب  در  مهم 
اطالعات زمانی می تواند به عنوان دانش محسوب شود 
دلیل،  همین  به  کند.  اعمال  آن ها  در  تغییراتی  ذهن  که 
از ذهن فعال )active mind( سخن به میان می آورند. در 
واقع در نگاه خردگرا »دانش از مفاهیم و اصولی تشکیل 
می تواند  فعال  و  کننده  تأمل  ذهن  با  فقط  که  می شود 

کسب شود«.

در واقع تجربه گرا از بازنمایی سخن می گوید و خردگرا 
عبارت  به  می کند.  تأکید  اطالعات  سازمان یابی  بر 
دقیق تر، نزد خردگرا دانش فراتر از آن چیزی است که 

از طریق تجربه کسب شده است.

فطری گرا
به  دانش  از  بخشی  معتقدند  رویکرد  این  طرف داران 
می شود.  برده  ارث  به  ذهن«  طبیعی  »عنصر  صورت 
در واقع در این رویکرد، سخن از فطری بودن مقداری 
فیلسوفان  جمله  از  دکارت  و  افالطون  است.  دانش  از 
تأکید  و  معتقدند  رویکرد  این  به  که  هستند  مطرحی 

می کنند تعدادی از اندیشه ها جزو طبیعی ذهن هستند.
 

واقعیت عینی در برابر واقعیت ذهنی
از زمان فیلسوفان یونان این پرسش مطرح بود که چه 
رابطه یی میان آن چه ما به صورت ذهنی تجربه می کنیم 
با آن چه در جهان خارج به صورت مادی وجود دارد، 

می توان برقرار کرد.
معروف  ساده اندیشانه  واقعیت باوری  به  که  رویکردی 
تجربه  ذهنی  صورت  به  آن چه  می کند  بیان  است، 
می کنیـم، دقیقًا صورت مادی آن شیء در جهان خارج 
معتقدند  و  مخالف اند  دیدگاهی  چنین  با  برخی  است. 
در جریان تبدیل تجربۀ مادی به تجربۀ ذهنی یا همان 
دست  از  چیزی  و  می دهد  رخ  تغییراتی  پدیداری، 

می رود یا کسب می شـود.
به  گرایش  یا  شی انگاری  نام  به  مسأله یی  مورد  این  در 
باید  پس  دارد  اسم  چیزی  چون  که  باور  این  پذیرش 
این  است.  شده  مطرح  باشد،  نیز  مستقل  وجود  دارای 
گرایش در واقع مغالطه یی است که جی.اس. میل آن را 

این گونه توصیف می کنـد:
کرد.  بیان  کلی  صورت  این  به  می توان  را  مغالطه  »این 
هر چیزی را که بتوان به صورت مجزا تصور کرد، پس 
در  آن  جلوۀ  بارزترین  و  دارد  وجود  مجزا  صورت  به 
شخصیت بخشی انتزاعات وجود دارد. بشریت در تمام 
نتیجه  این که  به  است  داشته  نیرومندی  گرایش  اعصار، 
بگیرد هر چیزی که اسمی دارد، باید مطابق با آن اسم، 

هستی مجزای قابل تشخیصی هم داشته باشد.«
 

مسألۀ خود و احساس وحدت
طول  در  افراد  از  بسیاری  ذهن  به  پرسش  این  همواره 
دوران مختلف خطور کرده است که چه گونه با وجود 
محیط  و  ما  در  گوناگون  تغییرات  و  زمان  گذشت 
یک سانی  فرد  صورت  به  را  خود  هم چنان  اطراف مان، 
احساس  این  ادراِک  منشای  واقع  در  می کنیم.  درک 

وحدت چیست؟
 )self( خود  مفهوم  در  را  سوال  این  پاسخ  امروزه 
جست وجو می کنیم که وجودی مجزا دارد و در قالب 
اشاره  بدان  و...  گفتم«  خودم  به  هم چون »من  عباراتی 
هرچند  مستقل  قدرت  دارای  خود  فرض  می کنیم. 
ابتدای امر جالب به نظر می رسد، ولی روان شناسان را با 

مشکالتی مواجه کرده است.
 

مجادلۀ کلیت باوری و نسبیت باوری
چنین  وجود  نفی  یا  کلی  واقعیت های  وجود  دنبال  به 
معروف  مجادلۀ  قالب  در  مجادله یی  واقعیت هایی، 
باوری  نسبیت  مقابل  در   )universalism( کلیت باوری 
)relativism( از یونان باستان تا امروز مطرح شده است. 

کلی  واقعیت های  معتقدند  باوری  کلیت  طرف داران 
باوری  نسبیت  طرف داران  مقابل  در  ولی  دارند،  وجود 
جست وجوی واقعیت های کلی مستقل از هستی انسان 

را امری بیهوده می دانند.
وجود  واقعیت  یک  که  اعتقادند  این  بر  نسبیت باوران 
ندارد، بلکه می توان از واقعیت های متعدد سخن به میان 
واقعیت  کل  این که  از  نیست  گریزی  واقع  در  و  آورد 
نظر  در  نسبی  صورت  به  افراد  دیدگاه های  با  رابطه  در 

گرفته شود.
امروزه در فضای علمی این مجادله به شکل جدید در 

تقابل دیدگاه پوپر و کوهن مطرح شده است.
آزمایشی  امری  علمی  دانش  هرچند  است  معتقد  پوپر 
است، اما می توان به وجود دنیای مادی و آگاهی از آن 
نزدیک شد. به همین دلیل، پوپر را باید یک کلیت باور 

نامید.
همواره  علمی  فعالیت  است  معتقد  کوهن  مقابل،  در 
تحت تأثیر یک الگوست و با تغییر الگوها، برداشت ما 
از دنیا نیز تغییر خواهد کرد. نتیجه یی که کوهن می گیرد 
این است که صحبت کردن از دنیای مستقل از مشاهدۀ 
انسان، بیهوده و بی معناست. به همین دلیل، کوهن یک 
پست مدرنیسم  تقابل  معتقدند  برخی  است.  نسبیت باور 
بین  قدیمی  چالش  تجلی  جدیدترین  مدرنیسم،  و 

کلیت باوری و نسبیت باوری است.
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مباحث  تأملی بر صورت مسأله ها و 
نوین روان شناسی 
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افـغانـستان صـاحب... 
تا  ماهواره  این  و  می پردازد  فرانسه  یوتل ست  شرکت 

هفت سال فعالیت خواهد کرد.
مقامات افغانستان می گویند درآمد دولت از فعالیت های 

این ماهواره ساالنه 15 میلیون دالر خواهد بود.
آقای سنگین گفت که در جریان هفت سال آینده کار 
روی ماهواره افغان ست2 جریان خواهد داشت و پس 
از این که عمر ماهواره فعلی تمام شود، ماهواره جدید 

جاگزین آن خواهد شد.
این ماهواره در سال 2008 به فضا پرتاب شد و در ماه 
جنوری 2014 در قرارداد رسمی میان مقامات افغانستان 
و شرکت فرانسه ای یوتل ست به افغانستان واگذار شد.

وزیر مخابرات افغانستان گفت: »برای اولین بار کشور ما 
افغانستان صاحب ماهواره خود شده است... ما به عنوان 
هدف  فرهنگ  وزارت  همکاری  به  مسوول  وزارت 
داریم که تمام تلویزیون ها و رادیوهای فعال در کابل در 
تمام نقاط پرنفوس کشور فعال باشند، هم در شهرهای 

بزرگ، هم در ولسوالی ها و هم در دهات.«
او گفت از دو سال به این طرف با نهادهای مختلف روی 
دو ابتکار در گستره استفاده از ماهواره کار کرده اند. یکی 
تبدیل سیستم نشر و پخش تلویزیون های افغانستان از 
زمینه  آوری  فراهم  دیگر  و  است  دیجیتال  به  آنالوگ 
ماهواره  طریق  از  افغانستان  تلویزیون های  همه  پخش 

است.
وزیر مخابرات گفت که مشکل فریکونسی در سال های 
افغانستان مشکالتی را ایجاد کرده که با تبدیل سیستم 
نشراتی به دیجیتال این مشکل رفع خواهد شد و زمینه 

برای ایجاد تلویزیون های بیشتر فراهم می شود.
آقای سنگین همچنین گفت که با تبدیل سیستم آنالوگ 
دسترسی  بلند  کیفیت  با  تصویر  به  مردم  دیجیتال  به 
نخواهند  مواجه  فریکوینسی  کمبود  با  داشت،  خواهند 
شد و »از همه مهمتر که گسترش پوشش نشراتی برای 

تلویزیون های افغانستان به والیات و روستاها با قیمت 
ارزان مهیا خواهد شد.«

به  شروع  عماًل  امروز)دیروز(  از  افغان ست1  ماهواره 
شبکه  ده  در حال حاضر  آن  طریق  از  و  کرده  فعالیت 
خارجی  تلویزیونی  شبکه  دو  و  افغانستان  تلویزیونی 
قابل دسترس است. این ماهواره آن گونه که مسووالن 
دولتی می گویند ظرفیت بلند دارد و کشورهای همسایه 
افغانستان مثل ایران، پاکستان، تاجیکستان و کشورهای 

شرق میانه را تحت پوشش قرار خواهد داد.
وزیر مخابرات می گوید که برنامه تبدیل سیستم نشراتی 
تلویزیون ها به دیجیتال، دو ماه آینده شروع می شود و 
بزرگ  شهرهای  در  بعد  ماه  در شش  و  کابل  در  ابتدا 
مزارشریف، هرات، قندهار، قندوز، جالل آباد و غزنی 
مجوزهای فعالیت شبکه های تلویزیونی دیجیتالی توزیع 

خواهد شد.
افغانستان 89 شبکه تلویزیونی و 220 ایستگاه رادیویی 

دارد که همه آنها به ماهوار وصل خواهند شد.
پیش از این انتقادهایی در مورد ماهواره یی که افغانستان 
افغانستان  های  رسانه  در  کرده  یوتل ست خریداری  از 
مطرح شد. برخی انتقاد کردند که این ماهواره استهالک 
شده، پهنای وسیع ندارد و همچنین زیاد عمر نخواهد 
ادعاها را رد کرد و گفت  این  اما وزیر مخابرات  کرد. 
که شرکت یوتل ست در مورد قابلیت فنی این ماهواره 

ضمانت داده است.
قیمت بلند، مشکل بزرگ طبقات کم درآمد

رییس  اول  معاون  قانونی  یونس  مراسم محمد  این  در 
که  گفت  و  کرد  سخنرانی  هم  افغانستان  جمهوری 
شروع به کار این ماهواره برای دولت و ملت افغانستان 

دست آورد مهم و تاریخی است.
آقای قانونی همچنین گفت با وجود آنکه این ماهواره 
پیشرفت افغانستان و دست آوردهای این کشور را نشان 
می دهد اما هنوز هم »با توجه به نیازهای بلند مردم و 
پیشرفت سریع فناوری معاصر، گام هایی است که باید 

برداشته شود.«
تماس های  بلند  نرخ  به  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
عرضه  بلند  قیمت  و  اینترنت  پایین  سرعت  تلفنی، 
این  پرداخت  که  گفت  و  کرد  اشاره  اینترنتی  خدمات 
هزینه ها برای طبقه متوسط افغانستان و شهروندان عادی 
این کشور دشوار است و باید به کاهش قیمت ها و بلند 
بردن کیفیت و سرعت از راه مدیریت سالم رقابت ها و 

رقابت میان بخش خصوصی و دولتی توجه شود.
حاال مقام های وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی از 
اصحاب رسانه های خصوصی افغانستان تقاضا کرده که 
با یک  بتوانند  تا مردم  بپیوندند  ماهواره جدید  به  همه 
افغانستان  هرجای  در  را  شبکه ها  همه  کوچک  دیش 

داشته باشند.
افغانستان در سیزده سال گذشته در بخش مخابرات و 
داشته است  چشمگیر  پیشرفت  معلوماتی  های  فناوری 
اما هنوز هم بهای استفاده از این خدمات در مقایسه با 

برخی از کشورهای همسایه باال است.
حدود نود درصد مردم به خدمات مخابراتی دسترسی 
دارند و تعداد کاربران اینترنیت هم بیش از دو میلیون 
از  ها  آن  از  زیادی  تعداد  که  است  نفر  پانصدهزار  و 
طریق گوشی های هوشمند از اینترنت استفاده می کنند. 
مخابراتی  شرکت  چهار  حاال  تا  طالبان  فروپاشی  از 
به  شروع  دولتی  مخابراتی  شرکت  یک  و  خصوصی 
این  از  بسیاری  گذشته  سال های  در  و  کرده  فعالیت 
شرکت ها خدمات نسل سوم )3g( را در بیست والیت 
خدمات  این  از  هم  دولت  و  کرده اند  فعال  افغانستان 
برای رفتن به سوی حکومت داری الکترونیکی استفاده 

کرده است.
اما هنوز ده درصد مردم به خدمات مخابراتی دسترسی 
اینترنیتی  افغانستان خدمات  نقاط  اکثریت  ندارند و در 
ارایه نشده است که دلیل اصلی آن ناامنی خوانده شده 
مانع  مختلف  بخش های  در  مسلح  مخالفان  حضور  و 

گسترش این خدمات شده است.

به درازا کشیده شدِن سرنوشِت انتخابات و ابهاماتی 
 که در فرایند این پروسه رونما شده، افغانستان را 
داده  قرار  خویش  تاریِخ  از  حساسی  مرحلۀ  در 
است. اوضاِع کشور بسیار مبهم و پیچیده می نماید 
این موضوع، نگرانی های شهروندان را شدت  و 

بخشیده است. 
قبوِل  غیرقابِل  و  جانب دارانه  ضعیف،  عمل کرد 
انتخابات  رفتِن  احتمال  انتخاباتی،  کمیسیون های 
کمیسیون  است.  بخشیده  قوت  را  دوم  به دورِ 
انتخابات  نیست  قادر  که  کرده  اعالم  انتخابات 
معیِن  وقت  در  قانون  مطابق  دوم،  دور  در  را 
انتخابات  نتایج  این،  به  توجه  با  کند.  برگزار  آن 
افغانستان تا چند ماه دیگر نیز معلوم نخواهد شد 
خواهد  باقی  محض  بالتکلیفِی  در  افغانستان  و 
ماند؛ وضعیتی که ادامه اش باعث بروز بحران های 
سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی خواهد شد. 
با توجه به خروج امریکایی ها و   این نگرانی  ها 
افغانستان دوچندان شده است.  از  ناتو  نیروهای 
نیروهای خارجی بار و بنۀشان را جمع  کرده اند 
به جز  گفت.  خواهند  ترک  به زودی  را  کشور  و 
شمار معدودی از آموزگاراِن خارجی که موظف 
به آموزش نیروهای امنیتی افغانستان هستند، دیگر 
کشور  این  غیرنظامی،  و  نظامی  نیروهای  تمامی 
را ترک خواهند کرد. حتا امریکا مراکز اطالعاتِی 

خویش را در افغانستان بسته است. 

چشمگیری  گونۀ  به  جهانی  جامعۀ  کمک های 
کاهش یافته و بر بنیاد اظهارات مقام های حکومت 
افغانستان، کشورهای کمک  کننده به تعهداتی  که 
به  دیگر  کنفرانس های  و  توکیو  کنفرانس  در 
حکومت افغانستان سپرده بودند، عمل نکرده اند. 
وزارت های مالیه و آموزش و پرورِش افغانستان 
عمل  به دلیل  که  کردند  اعالم  گذشته  روز  نیز 
تعهداتش، 100 درصد  به  نکردن جامعۀ جهانی 
روبه رو  چالش  با  خویش  توسعه یی  بودجۀ  در 

شده اند. 
بسیاری از پروژه های اقتصادی در کشور در حال 
به گونۀ  توسعه  بازسازی و  اند. روند  بسته  شدن 
نسبی متوقف شده است. حکومت افغانستان هم 
پروسۀ واگذاری قراردادهای کالِن توسعه یی را به 
حکومِت آینده واگذار کرده و اداره های دولتی در 

شرایط  نه  چندان مطلوب به سر می برند. 
سوی  از  همواره  توسعه یی،  پروژه  های  پول 
با  آن ها  اینک  اما  می شد،  پرداخته  خارجی ها 
توجه به میزاِن باالی فساد و پول  شویی یی  که در 
دادِن  از  دارد،  وجود  افغانستان  دولتی  نهادهای 

چنین کمک هایی خسته شده اند. 
اقتصادی  امور  آگاهان  این وضعیت،  به  با توجه 
از  نیز  داخلی  سرمایه گذاران  و  بازرگانان  و 
وضعیت اقتصادی کشور به شدت نگران هستند. 
سرمایه گذاری در تمامی سطوح به شدت کاهش 

آیندۀشان  به  کامل  بی اعتمادی  با  مردم  و  یافته 
می نگرند. 

این درحالی است وزارت مالیۀ افغانستان که نهاد 
به شدت  می باشد،  کشور  اقتصاد  مدیریت  اصلی 
مصروف مبارزاِت انتخاباتی است. مسووالن ارشد 
مصروف  زاخیل وال  عمر  جمله  از  وزارت  این 
بازی های انتخاباتی و کمپاین به سود یک نامزد 

مشخص هستند.
مسووالن رده اول نظام از جمله رییس جمهور نیز 
را مدیریت کرده و  کنونی  بحران  این که  به جای 
نگذارند کشور به بی راهه کشانده شود، در تالش 

بقای خودشان در نظام استند. 
کشور  بغرنِج  وضعیت  به  بی توجهی  مسوولیت 
رییس جمهور  از جمله  دولتی  ارشد  مقام های  به 
برمی گردد. آقای کرزی باید درک کند که افغانستان 
به  دامن  زدن  است.  قرار گرفته  در چه شرایطی 
بحران و کشمکش، نتیجه یی جز تباهِی افغانستان 
نخواهد داشت و هیچ کس از این وضعیت سود 
نخواهد برد. بنابراین، رهبران سیاسی کشور باید 
با خردورزی و احترام به آرای مردم، اجازه دهند 
یک  و  شود  تمثیل  افغانستان  مردم  واقعی  ارادۀ 
دولِت مشروع و قانون مند در کشور شکل گیرد. 
به حتم، تشکیل چنین دولتی بیشتر از هر شخِص 

دیگری به سود حامد کرزی خواهد بود.
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متوجه نگرانی های ما در...
بین المللی کمک به صلح و امنیت در افغانستان )ایساف( 

از کابل تاکید کرد.
جانبه  دو  مسایل  درباره  شریف  نواز  با  دیدار  در  برنز 

ومنطقه یی مذاکره کرد.
وی در تماس تلفنی با جنرال راهیل شریف درباره مسایل 

مشترک از جمله وضعیت امنیتی منطقه یی صحبت کرد.
وزارت امور خارجه امریکا گفت، برنز همچنین با سرتاج 
عزیز، مشاور نخست وزیر در خصوص امنیت ملی و امور 
خارجی دیدارکرده و رضایت خود را از تحوالت کنونی در 

روابط دو جانبه ابراز کرد.

در بودجۀ توسعه یی با...
که این کمک ها دیگر بی قید و شرط نیستند؛ بلکه مهم 
ترین شرط تداوم آنها، جلوگیری از فساد و هدر رفتن 

کمک ها است.
این در حالی است که حکومت افغانستان همواره تاکید 
کمک هایی  در  فساد  بزرگترین  و  بیشترین  که  کرده 
است که مستقیمًا به کمپنی های خارجی داده می شوند. 
افغانستان هنوز  اما کمک کننده ها می گویند حکومت 
ظرفیت کافی برای مصرف این کمک ها را پیدا نکرده 

است.
افغانستان گفت از 17 شاخصی که کمک  وزیر مالیه 
کننده  ها در کنفرانس توکیو تعیین کرده بودند، 16 مورد 

آن برآورده شده است: »دولت افغانستان از مجموع 17 
تعهد مندرج کنفرانس توکیو 16 تعهد را کامال عملی 
نموده و در یک مورد دیگر پیشرفت های ملموس به 

دست آورده است. این گپ بسیار بزرگ است«.
آقای زاخیلوال گفت که دولت افغانستان برای بهبود 
تدوین  جدیدی  قوانین  حکومت،  در  اداره  سیستم 
کرده و برخی از قوانین دیگر را اصالح نموده است. 
قانون  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قانون  معادن،  قانون 
قانون  و  پولشویی  علیه  مبارزه  قانون  مالیات،  اداره 
مبارزه علیه تمویل تروریسم قوانینی بودند که جهان از 

افغانستان تدوین و اجرای آنها را می خواست.
یان کوبیش، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد 

نیز تصویب این قوانین را دستاورد بزرگی برای ادامه 
کمک های جهانی برای افغانستان خواند. آقای کوبیش 
گفت که هر دو مجلس پارلمان توانسته اند در فرصت 

مناسب این قوانین را تصویب کنند.
آقای کوبیش گفت باوجود این دستاوردها، چالش هایی 
نیز وجود دارند: »همه ما پیشرفت ها را می بینیم؛ مانند 
عاید سرانه نسبت به یک سال پیشتر از آن. ما همچنین 
از تنش     ها آگاه هستیم که مشکالتی را در برابر ما قرار 

داده است«.
ملل  سازمان  سرمنشی  ویژه  نماینده  این،  بر  عالوه 
مسالمت  انتقال  برای  افغانستان  آمادگی های  از  متحد 

آمیز قدرت به حکومت جدید استقبال کرد.

پاکستان ال هم د افغانستان...
د  ګټو  خپلو  د  کې  افغانستان  په  چې  لري  نه  حق  پاکستان 

ترالسه کولو لپاره د افغانستان ګټو ته زیان ورسوي او یا له 

غیر مرشوع الرو د خپلو ګټو د تامین هڅه وکړي.

په  نه  امریکا  له  پاکستان  چې  دا  وینا،  په  حافظي  ښاغيل  د 

افغانستان کې د خپلو ګټو د تامین غوښتنه کوي، څو دالیل 

ته  پای  مهال  حکومت  اوسني  د  چې  دا  لومړی   (( لري: 

رسېدلی دی. نوی حکومت هم که راځي نو هغه له بهرنیو 

او  وضعیت  اوسنی  دا  کېدالی.  تکیه  نيش  ځان  په  مرستو 

نسبي ثبات چې راغلی دا هم د امریکا او نړۍ والې ټولنې 

په مرسته راغلی او د امریکا او ایساف په مرسته امنیت تامین 

په  مرسته  په  امریکا  د  هم  پولیس  او  اردو  زموږ  دی.  شوی 

خپلو پښو درېديل دي. نو اصيل طرف امریکا دی.))

نوموړی وايي، طالبان هم  ورته نظر لري او په افغانستان کې 

اصيل لوری امریکا بويل، ځکه هغوی په وار وار  ویيل، چې 

اصيل لوری یې امریکا دی.

د ده په  وینا، پاکستان د اوږدمهاله امنیتي، سیايس او پوځي 

له  دوی  د  ځکه  لري،  اړتیا  ته  تضمین  امریکا  د  لپاره  ثبات 

مرستې پرته په افغانستان کې ثبات ناشونی دی.

په  لپاره  امریکا  د  زیاتوي،  څېړونکی  دغه  چارو  سیايس  د 

سیمه کې د افغانستان مساله ده، د پاکستان لپاره هم دا مساله 

مهمه ده، ځکه وېره لري که چېرې افغانستان د هند د نفوذ 

سیمه وګرځي؛ نو پاکستان محارصه کېږي: )) د پاکستان د 

ثبات او له کالبندۍ نه د خالصون لپاره د افغانستان شتون 

ډېر مهم دی. هغوی په دې هڅه کې دي چې په افغانستان 

کې یو مقتدر حکومت له منقول سیاست رسه رامنځته يش، 

چې له هند او پاکستان رسه دوستانه اړیکې ولري.که څه هم 

چې پاکستان له موږ رسه ښه نه دي کړي. خو دوستان مفیدو 

اړیکو ته اړتیا ده.((

سیمه  کې  سیمه  په  امریکا  وايي،  حافظي  اذرخش  ښاغلی 

ییزې همکارۍ ته ډېر ارزښت ورکوي او دا ورته ډېر اهمیت 

لري.

زنی از زیر انـبار خاک زنده...
مرکز  در  فیض آباد  بیمارستان  به  در  اکنون  زن  این 
یک بار  ساعت  هر  از  پس  و  گردیده  منتقل  بدخشان 

بی هوش می گردد.
نخستین  ریزه گل  بدخشان،  محلی  مقام های  گفتۀ  به 
کسی است که تا اکنون از زیر خاک زنده بیرون کشیده 

می شود.
به گزارش خامه، وی پس ازین که به هوش آمد گفت:” 
فرار  همه  ما  آمد،  پایین  کوه  از  خاک  کمی  زمانی که 
کردیم و پس از چند دقیقه دوباره برگشتیم تا وسایل 
خود را بیرون انتقال دهیم، اما تمام کوه لغزش کرد و 

ما زیر خاک ها ماندیم.”
نتیجۀ ضربۀ اسکواتور سخت  این خانم که پایش در 
اما  بار فریاد نجات زده،  شکسته می گوید که چندین 

کسی صدایش را نشنیده  است.
گوش هایش  به  را  خودش  جنازۀ  نماز  که  ریزه گل 
شنیده، تا کنون نمی داند که کسی از اعضای خانواده اش 

زنده است، یا خیر.
تا  نیز  دیگری  افراد  که  دارد  ادعا  هم چنان  خانم  این 
کشیده  آن جا  از  باید  و  زنده اند  خاک  زیر  در  اکنون 

شوند.
یکی  آب باریک  روستای  باالی  کوه  لغزش  روی داد 
طبیعی  اندوه بارترین روی دادهای  و  اسف ناک ترین  از 
حدود یک قرن در افغانستان بود که در آن 300 خانه 

و صدها نفر زیر آوار خاک گیر ماندند.
که  نمود  اعالم  بدخشان  والی  روی داد  این  آغاز  در 
نماز جنازۀ غیابی برای قربانیان خوانده شود، اما بنابر 
اعتراض مردم محل جست جو دوباره از سر گرفته شد.

افغانستان در آستانۀ یک ورشکسته گِی بزرگ



سازمان سیا پایگاه های استخباراتی خود را در افغانستان می بندد
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هافبک تیم ملی فوتبال آلمان معتقد است که این 
به  را  برازیل   2014 جام جهانی  در  قهرمانی  تیم 

دست خواهد آورد.
تیم های  با  آلمان در جام جهانی  تیم ملی فوتبال 
با  ژرمن ها  است.  همگروه  غنا  و  امریکا  پرتغال، 
هدایت یوآخیم لوو، از شانس های اصلی قهرمانی 

به شمار می آیند.
آلمان  فوتبال  ملی  تیم  ستاره  اوزیل،  مسوت 
تیم قهرمانی در جام جهانی  این  معتقد است که 
اوزیل  آورد.  خواهد  دست  به  را  برازیل   2014
»آلمان   DPA« خبرگزاری  با  که  گفت و گویی  در 
داشت، گفت: برای دوم شدن به برازیل نمی رویم. 
تیم  هیچ  االن  تا  است.  قهرمانی  تنها  ما  هدف 
جام  جنوبی  آمریکای  در  است  نتوانسته  اروپایی 
این  می خواهیم  ما  ببرد.  سر  باالی  را  قهرمانی 
رکورد را بشکنیم و در برازیل به قهرمانی برسیم. 

البته باید اعتراف کنم که کار بسیار سختی پیش رو 
داریم، ولی اگر خوش شانس باشیم می توانیم به 

قهرمانی برسیم.
آسیب  خاطر  به  که  است  هفته ای  شش  اوزیل 
دیدگی  به میدان نرفته است. با این حال یوآخیم 
لوو او در فهرست نهایی ژرمن ها برای حضور در 
برازیل قرار داد. اوزیل گفت: از این که سرمربی 
تیم به من اعتماد کرد بسیار خوشحالم. تمام تالش 
آمادگی  مرز  به  زودتر  تا هر چه  می کنم  را  خود 
مردم  و  مربی  انتظارات  بتوانم  و  برسم  کامل 

کشورم را برآورده کنم.
خود  دیدار  نخستین  در  آلمان  فوتبال  ملی  تیم 
کریستیانو  که  تیمی  برود؛  پرتغال  به مصاف  باید 
در  را  جهان  فوتبال  بازیکن  بهترین  رونالدو، 
اختیار دارد. اوزیل معتقد است که باید او و هم 
به  کامل  تمرکز  با  بازی ها  تمام  در  تیمی هایش 
میدان برود و هیچ حریفی را دست کم نگیرند. او 
گفت: هدف ما قهرمانی است. برای رسیدن به این 
هدف نهایت تالش خود را خواهیم کرد. به خوبی 
لحظه  آخرین  تا  باید  شدن  پیروز  برای  می دانیم 
بجنگیم، چرا که تیم های ضعیف تر گاهی اوقات 
تیم های قوی تر شگفتی ساز ظاهر می شوند.  برابر 

ما باید تا آخرین ثانیه تمرکز داشته باشیم.

رهایشی  منزل  صدها  سیالب  جاري شدن 
را در والیت تخار تخریب کرده است. 

می گوید  تخار  والی  رسانه ها،  گزارش  به 
بر اثر جاری شدن سیالب ها بیش از 200 

خانه در این والیت تخریب شده است.

تأکید  تخار  والی  ابراهیمی،  عبداللطیف 
در  پي جاري شدن سیالب ها  در  می کند: 
چال،  رستاق،  کلف گان،  ولسوالی های 
از 200 خانه  بیش  نمک آب و اشکمش، 

تخریب شده اند. 
حادثه  این  جانی  تلفات  به  همچنین  وی 
اشاره کرده و گفت: در سیالب های اخیر 3 
تن زخمی، یک تن کشته و یک تن دیگر 

ناپدید شده است. 
این در حالی است که بر اثر بارنده گی های 
جانی  و  مالی  خسارات  امسال،  شدید 
و  والیت  این  باشند ه گان  به  زیادی 
در  که  شده  وارد  آن  همجوار  والیت های 
تازه ترین موارد در والیت بغالن، 14 تن بر 

اثر سیالب ها کشته شدند.

به گفتۀ مقامات امریکایی با توجه به اینکه خروج غیرمنتظره امریکا از 
افغانستان آن ها را از دسترسی به اطالعات حیاتی جاسوسی منع می کند، 
سازمان سیا قصد دارد تا پایگاه های استخباراتی خود را در این کشور 

تعطیل کرده و نیروهای خود را تا اوایل تابستان به کابل انتقال دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته مقاماتی ناشناس،  جان برنان، مدیر 

سازمان سیا در ماه مارچ به فرماندهان خود گفته بود که عملیات های 
خارج از کابل متوقف شده و فعالیت افسرها و تحلیلگر های سیا در کنار 
کارشناسان آژانس امنیت ملی امریکا که وظیفه شان ردیابی تماس تلفنی 

شورشیان است نیز به پایان خواهد رسید.
باعث  افغانستان  از  خروج  برای  سیا  سازمان  تالش  مقامات،  گفته  به 
شده است که روابط این آژانس با فرماندهان ارتش امریکا در افغانستان 

تیره شود.
پیشتر هم مشخص شده بود که سازمان سیا قصد دارد حقوق شبه نظامی 
افغانی را که خود بیش از یک دهه آموزش داده و مسلح کرده است، 

متوقف کند. سرنوشت این نیروها همچنان مشخص نیست.
این در حالی است که پنتاگون سعی دارد تا سیا را به کاهش سرعت 
خروجش ترغیب کند و می گوید که حفظ نیروهای سیا و آژانس امنیت 
ملی امریکا در افغانستان از افزایش اقدامات تروریستی تا پایان 2014 

جلوگیری می کند.
مقامات امریکایی امیدوارند که رییس جمهوری آینده افغانستان قرارداد 

همکاری دوجانبه امنیتی را به امضا خواهد رساند.

به  دیروز  ساله صبح   18 خانم  جسد یک 
بیمارستان مرکزی والیت هرات انتقال داده 

شد.
این  که  اند  گفته  هرات  درمانی  مسووالن 
زن جوان از باشنده گان روستای ده پهلوان 
امروز  صبح  که  بود  شیندند  ولسوالی 
رسیده  قتل  به  نامزدش  توسط  )دیروز( 

است.
و  اداری  مدیر  شیرزی،  محمدرفیق 
سخنگوی بیمارستان هرات به خبرگزاری 
سردار  ولد  احمد  نصیر   « گفت:  جمهور 
احمد نامزد این زن جوان، توسط ضربات 
چاقو به ناحیۀ سینه و شکم، اقدام به قتل 

همسرش کرده است«.
آقای شیرزی افزود، در حال حاضر جسد 
هرات  عدلی  طب  اختیار  در  زن  این 
می باشد و قرار است تا پس از معاینه، به 

خانواده اش تحویل داده شود.
که  می گوید  شیرزی  دیگر،  سوی  از 
عدم  جوان،  زن  این  قتل  دلیل  مهمترین 
کشور،  خارج  به  کردن  سفر  با  موافقت 

همراه با همسرش بوده است.
گفته شده که فرد قاتل، قصد داشت تا به 
از  به خارج  را  اجباری همسرش  صورت 

کشور انتقال دهد.
در این رابطه با سخنگوی پولیس هرات در 
تماس شدیم اما وی حاضر به پاسخ گویی 

نشد.
منابع خبری گفته اند که قاتل این زن جوان 

در حال حاضر متواری است.

با  چلسی  سرمربی 
وجود ناکامی تیمش در 
فصل جاری از عملکرد 
بازیکنانش راضی است. 
او از بازگشت به فوتبال 

انگلیس خوشحال است. 
از فرانک لمپارد پرداخت و گفت: باشگاه  آقای »خاص« به ستایش 

چلسی باید مجسمه او را بسازد.
به  خود  دوباره  بازگشت  در  چلسی  سرمربی  مورینیو،  ژوزه 
تیم مورینیو در فصل جاری  نداشت.  استمفوردبریج عملکرد خوبی 
نتوانست در هیچ رقابتی قهرمان شود و این برای آقای »خاص« یک 
ناکامی به شمار می آید. با این حال مورینیو از عملکرد خود و تیمش 
در فصل جاری رضایت دارد. او در نشستی خبری درباره موضوعات 

زیادی صحبت کرد.
کرد:  آغاز  گونه  این  را  خود  سخنان  مورینیو 
ام بسیار  انگلیس برگشته  از این که به فوتبال 
خوشحالم. من به تیمی برگشته ام که عاشق آن 
هستم. از چیزهای زیادی در اینجا لذت برده ام 

و فوتبال انگلیس را دوست دارم.
فصل  این  در  تیمش  ناکامی  درباره  مورینیو 
جزئی  پاالس  کریستال  برابر  شکست  گفت: 

اصال  ساندرلند  و  ویال  استون  برابر  شکست  اما  است،  فوتبال  از 
فوتبالی نبود. درست است که چلسی در این فصل جامی را به دست 
نیاورده است، اما من از عملکرد تیم رضایت دارم. چلسی با آمدن من 
پیشرفت قابل توجهی داشته است. فصل گذشته چلسی هیچ شانسی 
برای قهرمانی نداشت و با منچستریونایتد صدرنشین 20 امتیاز فاصله 
داشت، اما در فصل جاری چلسی یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در 
هفته های پایانی بود. اگر یکی، دو بازی اخیر نبود االن ما شانس اول 
قهرمانی بودیم. چلسی فصل گذشته در لیگ قهرمانان اروپا هم ناکام 
بود و شانس خود را در لیگ اروپا آزمایش کرد، اما در فصل جاری ما 
تا نیمه نهایی صعود کردیم و بازی های خوبی را به نمایش گذاشتیم.

شدید  اعتراض  خاطر  به  را  مورینیو  ژوزه  انگلیس  فوتبال  اتحادیه 

تیمش  دیدار  داور  علیه 
هزار   10 ساندرلند  برابر 
برای  این  کرد.  جریمه  پوند 
نخستین بار نیست که مورینیو 
جریمه  جاری  فصل  در 
می شود. او دو بار دیگر هم به 
خاطر انتقاد از داوری جریمه شده بود تا مجموع جریمه های او در این 
فصل به 26 هزار پوند برسد. آقای »خاص« در واکنش به جریمه های 
سنگین اتحادیه فوتبال انگلیس، گفت: آنها آزاد هستند که هر گونه که 
می خواهند تصمیم بگیرند. ما نمی توانیم کاری جز قبول داشته باشیم.

چلسی  تجربه  با  ستاره  سه  کول،  اشلی  و  لمپارد  فرانک  تری،  جان 
هستند که به احتمال زیاد در دیدار برابر کاردیف سیتی برای آخرین 
بار پیراهن چلسی را بر تن خواهند کرد. مورینیو درباره خداحافظی 
چیزی  من  گفت:  چلسی،  از  بازیکن  سه  این 
یکشنبه  دیدار  که  می کنم  احساس  اما  نمی دانم، 
خواهد  لمپارد  و  تری  جان  کول،  بازی  آخرین 
چه  است.  باشگاه  با  مذاکره  حال  در  تری  بود. 
بسا لمپارد آخرین بازی خود را با چلسی یکشنبه 
االن  و  مریض  او  باشد.  داشته  کاردیف  برابر 
بازیکنان  بهترین  از  لمپارد  است.  مراقبت  تحت 
تاریخ چلسی به شمار می آید. باید باشگاه چلسی 
نمی دانم  بگویم که  باید  اشلی کول هم  درباره  بسازد.  را  او  مجسمه 

سرنوشت او چه خواهد شد.
مورینیو درباره تلخ ترین لحظات خود با چلسی در فصل جاری، گفت: 
بدون شک شکست برابر ساندرلند بود. پنالتی که داور در دقیقه  77 
به  و  برسد  پیروزی  به  تیم  این  تا  شد  باعث  گرفت  ساندرلند  برای 
رکورد 77 بازی بدون شکست چلسی در استمفوردبریج و رقابت های 
لیگ جزیره پایان دهد. آن بازی مهم ترین لحظه من در لیگ جزیره 

بود.
چلسی در رقابت های لیگ جزیره با 79 امتیاز در جایگاه سوم قرار 
مصاف  به  یکشنبه  خود  دیدار  آخرین  در  مورینیو  شاگردان  دارد. 

کاردیف سیتی تیم قعرنشین جدول رده بندی می رود.

اوزیل: 

قهرمانی در برازیل به آلمان خواهد رسید

سـیالب ویـرانـگر در تـخار

یک بانوی 18 ساله در هرات کشته شد

ورزش

افغانستان به... اقتصاد  آیا 
رشد اقتصاد افغانستان یاد می کنند.

سلطان احمد فقیری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ می گوید: »ما 
معادن و زراعت داریم، اما همه چیز برمی گردد به یک مدیریت سالم؛ 
کسی زعیم آینده کشورمان می شود باید مدیریت درستی داشته باشد. ما 
معادن وافر از قبیل نفت و گاز، الجورد، مس و حتی یورانیم داریم که 

اکثر کشورها آن را ندارند«.
لیتیوم اشاره می کند که امروزه یکی از  آقای فقیری همچنان به معدن 
فلزهای مهم در جهانی به شدت دیجیتالی شده می باشد. ازلیتیوم در 
تولید باطری و دیگر قطعات دستگاه های الکترونیک استفاده می شود. 
که  صورتی  در  افغانستان  سیاستمداران  که  است  باور  این  به  فقیری 
معادن  به  جهان  نیازمندی  داشت  نظر  در  با  توانند  می  باشند،  کاردان 
اقتصادی  روابط  داشتن  به  وادار  را  ها  قدرت  بزرگترین  کشور،  این 

درازمدت کنند.
دخل و خرج نامتوازن

وزارت مالیه افغانستان می گوید که هنوز هم این کشور دخل و خرجش 
برابر نیست. سخنگوی این وزارت می گوید در حال حاضر افغانستان 
90 درصد واردات و تنها 5 تا 10 درصد صادرات دارد و این امر باعث 

برهم خوردن توازن مالی می گردد.
 109 است  توانسته   92 سال  در  افغانستان  که  می گوید  جیالنی  آقای 
میلیارد افغانی عواید داخلی داشته باشد که نسبت به سال 91 حدود 90 
درصد افزایش را نشان می دهد. این وزارت در سال جاری خورشیدی 
36 میلیارد افغانی عواید داشته و امیدوار است که به هدف تعیین شده 
128 میلیارد افغانی دست یابد. سال گذشته این کشور توانسته است 39 

درصد مصارفش را از بودجه داخلی اش تمویل کند.
با این همه وزارت مالیه می گوید که قرار نیست افغانستان بعد از سال 

2014 به کلی تنها رها شود. در کنفرانس های متعدد جهانی تعهد شده 
که به این کشور برای چند سال دیگر نیز کمک هایی صورت بگیرد: »بر 
اساس تعهدات کنفرانس توکیو تا سال 2016 میالدی 16 میلیارد دالر 
به افغانستان می رسد که ساالنه 4,5 میلیارد دالر می شود. خوشبختانه 
فیصدی مصرف کمک های جامعه جهانی از طریق بودجه دولت به 45 

درصد رسیده است«.
قرار است که پس از این 50 درصد کمک های جامعه جهانی از طریق 
های  کمک  این  از  قبل  برسد.  مصرف  به  افغانستان  حکومت  بودجه 
جامعه جهانی مستقیما از سوی نهادهای خارجی به مصرف می رسیدند.
آینده  مورد  در  که  نگرانی هایی  رفع  خاطر  به  افغانستان  مالیه  وزارت 
اقتصادی این کشور وجود دارد طرح حمایت از سرمایه گذاری را نیز 
به تازه گی تکمیل نموده و به اجرا گذاشته است. بر اساس این طرح 
از  سرمایه گذاران داخلی و خارجی ای که پیش از سال 2015 بیش 
500 میلیون دالر در افغانستان سرمایه گذاری کنند 10 سال از پرداخت 
داده  زمین  صنعتی  های  شهرک  در  برایشان  شوند،  می  معاف  مالیات 
ارائه  برای شان  دولتی  قیمت  به  نیز  نیازشان  مورد  انرژی  و  می شود 

خواهد شد.
وزارت صنایع و پترولیم افغانستان نیز با در نظر داشت همین موضوع 
در  و  شوند  جمع  تا  است  خواسته  داخلی  کوچک  سرمایه گذاران  از 
در  و  کرده  یکجا  را  شان  های  سرمایه  بزرگ  و  کوچک  گروه های 
گذاری  سرمایه  انرژی  تولید  و  صنعت  جمله  از  مختلف  سکتورهای 

کنند.
امروزه تقریبًا همه چیز به اقتصاد ربط دارد. کشورهای بزرگ اقتصادی 
تصمیم گیرندگان بزرگ سیاسی هستند و در امنیت جهانی نقش تعیین 
کننده دارند. این که افغانستان پس از به دست گرفتن مسئولیت های 
با  یابد،  اقتصادی دست  ثبات  به  بتواند  کشور  سیاسی  و  امنیتی  کامل 

گذشت زمان مشخص خواهد شد.

مورینیو به باشگاه چلسی: 

مجسمۀ لمپارد را بسازید
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افغان شننونکي وايي، چې له امریکا نه د پاکستان دا غوښتنه 

چې په افغانستان کې دې د پاکستان ګټې تضمین کړي، روښانه 

کوي چې ال هم پاکستان د افغانستان ميل حاکمیت په رسمیت 

نه دی پېژندلی دی. هغوی وايي، مرشوع ګټې د هر هېواد حق 

دی، خو په کار ده چې پاکستان له افغان حکومت رسه د تعامل 

الره خپله کړي.

ماندګار  صويف  مظفردره  سید  شننونکي  چارو  سیايس  د 

پاکستاين  او  امریکايي  د  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې 

هېواد  هر  د  او  لري  نه  ستونزه  کاته  لیده  منځ  تر  چارواکیو 

چارواکي کوالی يش د خپلو ګټو پر اساس ناستې او لیده کاته  

وکړي؛ خو زیاتوي، دا د پوښتنې وړ ده چې ولې پاکستان په 

افغانستان کې د خپلو ګټو تامین له امریکا غواړي.

چې  ښکاري،  غوښتنې  دې  له  پاکستان  د  زیاتوي،  هغه 

په  او  ګڼي  هېواد  اشغال شوی  یو  افغانستان  پاکستانیان الهم 

افغانستان کې ټولې پرېکړې په امریکا پورې اړوندې ګڼي، له 

هغه  له  ګټې  اقتصادي  او  سیايس  خپلې  چې  ده  امله  همدې 

هېواده غواړي.

نوموړي وویل: )) پاکستان تصور کوي چې افغان حکومت په 

افغانستان کې د پاکستان ګټې نادیده نیيس. او هغوی له امریکا 

غواړي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوستانه اړیکو چې 

د  ګټنې رسه  په  نه  نفوذ  د خپل  افغانستان  په  امریکا  یې،  لري 

دوی د ګټو په تامین کې وررسه مرسته وکړي. بل ښايي دا نظر 

وي چې پاکستان په پام کې ولري د افغانستان چارې د پاکستان 

دومره  کې  افغانستان  په  هېواد  هغه  ورکړي. څو  کې  ولکه  په 

پراخ الس ولري چې په السوهنې رسه وکوالی يش خپلې ګټې 

خوندي کړي.((

له  خو  ولري؛  موخه   هره  پاکستان  چې  دا  خربه،  په  ده  د 

افغانستان نه نادرست تصور لري او نه غواړي په افغانستان کې 

شته واقعیتونه ومني، دا چې افغانستان یو خپلواک هېواد دی، 

د افغانستان په اړه پرېکړې هم په کور دننه کېږي: )) امریکا او 

د نړۍ ټولو هېوادونو د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا 

له  وال ځواکونه  نړۍ  ټول  به  ژر  ډېر  ده.  پېژندلې  رسمیت  په 

افغانستانه ووځي. په تېرو ټاکنو کې خلک ول چې صندقونو 

د  پاکستان  پر ځای چې  دې  د  نو  ورکړه.  یې  رایه  او  ته الړل 

د  په شان  نورو هېوادونو  د  ده چې  کار  په  نورو ملن ونیيس، 

سمې،  یوې  د  وپېژين.  رسميت  په  حاکمیت  ميل  افغانستان 

منطقي او د نړۍ والو حقونو پر اسايس له افغان حکومت رسه 

د تعامل له الرې خپلې ګټې ترالسه کړي.((

لټه  په  د څه يش  پاکستان چې  کړه،  زیاته  دره صويف  ښاغيل 

دواړو  د  بلکې  نه ورځي،  په الس  دا چې  یوازې  نه  کې دی، 

هېوادونو  دواړو  د  چې  کړي،  خرابې  هم  به  اړیکې  هېوادونو 

هم  چارواکي  امریکايي  باید  خربه،  په  هغه  د  ده.  نه  ګټه  په 

او  دی  هېواد  خپلواک  یو  افغانستان  چې  وپوهي  پاکستانیان 

افغان حکومت رسه  له  باید  پر ځای  غوړولو  د ملن  ته  دوی 

د تعامل الره خپله او خپلې ګټې ترالسه کړي: )) د افغانستان 

ګاونډیان، د ډېرو نېږدیوايل رسه رسه له افغانستان رسه درست 

درک نه لري، او دا مساله المل شوې چې تل د افغانستان په اړه 

ناسم دریځونه غوره کړي.

په همدې حال کې د سیايس چارو شننونکي اذرخش حافظي 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، هر هېواد په ګاونډي 

او یا هم په نړۍ واله کچه مرشوع ګټې لري، افغانستان هم په 

پاکستان او پاکستان په افغانستان کې مرشوع ګټې لري. 

هغه وايي، پاکستان حق لري چې په مرشوع ډول د افغانستان 

له مارکېټ او د افغانستان له امکاناتو نه د هند او نورو هېوادونو 

په پرتله په مساوي ډول ګټه پورته کړي؛ خو د سرتاتېژیک عمق 

غوښتنه یې د نه منلو او غیر مرشوع غوښتنه ده.
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پاکستان ال هم د افغانستان ميل حاکمیت

 په رسمیت نه دی پېژندلی

آیا اقتصاد افغانستان به رکود 
می شود؟ مواجه 

باعث  افغانستان  در  اخیر  سیاسی  و  امنیتی  تحوالت 
کاهش سرمایه گذاری در این کشور شده است. دولت 
سال  در  گذاران  سرمایه  از  حمایت  برای  را  طرحی 
آینده  مورد  در  مردم  به  و  گذاشته  اجرا  به   2014

اقتصادی اطمینان خاطر می دهد.
امریکا،  و  افغانستان  میان  امنیتی  پیمان  نشدن  امضا 
واگذاری مسوولیت های امنیتی، خروج نیروهای ناتو 
در پایان سال 2014 و انتقال سیاسی از طریق انتخابات 
همه باعث شده اند که سرمایه گذاری ها در افغانستان 
آینده  این کشور را در  اقتصادی  ثبات  یابد و  کاهش 

تهدید کند.
به گزارش دویچه وله، سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
می گویند به خاطر مبهم بودن آینده سیاسی و امنیتی 
افغانستان نمی توانند با اطمینان در این کشور سرمایه 
گذاری کنند و منتظر مشخص شدن نتیجه انتخابات، 
ثبات امنیت و روشن شدن مسأله پیمان امنیتی هستند.
در  تجارت  اتاق  های  رییس  زاده،  روشن  سیدطاهر 
خود  دست  تاجران  »امروز  گوید:  می  بلخ  والیت 
آن  به  هم  نه  و  می کنند  وارد  مال  نه  اند،  گرفته  را 

بزرگی  سرمایه گذاران  می کنند.  صادر  مال  صورت 
هم  بکنند  بنیادی  های  سرمایه گذاری  می خواهند  که 
نتوانستند کار عملی را انجام بدهند. ما با یک نگرانی 

مواجه هستیم که نمی دانیم آینده چه خواهد شد«.
تبلیغات سوء

میان  ذهنیت  این  گسترش  افغانستان  مالیه  وزارت 
سرمایه گذاران را زاده تبلیغات سوء از سوی رسانه های 
بزرگ بین المللی می داند و می گوید که آن ها اهداف 

سیاسی را در این کشور دنبال می کنند.
می گوید  مالیه  وزارت  سخنگوی  جیالنی،  عبدالقادر 
تبلغات منفی در حدی است که گویا افغانستان حتی 
نمی تواند معاش کارمندان دولتی اش را بپردازد: »بعد 
از انتخابات که حکومت نو تشکیل داده می شود، در 
اقتصادی  فعالیت های  و  گذاری  سرمایه  صورت  آن 
تازه گی  به  که  خوشبختانه  شود.  می  زیاد  کشور  در 
صنعت  در  شد.  تصویب  هم  معادن  استخراج  قانون 
سرمایه  انرژی  سکتور  در  می شود،  گذاری  سرمایه 
گذاری می شود و اینها همه می تواند برای مردم شغل 
ایجاد کند. من می خواهم به مردم اطمینان بدهم که در 
مورد آینده افغانستان، مخصوصًا آینده اقتصادی کدام 

نگرانی نداشته باشند«.
استخراج  قانون  تصویب  با  که  می کند  اضافه  وی 
معادن، حاال وزارت معادن و پترولیم کشور می تواند با 
دست باز و هر چه عاجلتر قراردهای استخراج معادن 

را امضا کرده و به کار آغاز کند.
اما شماری از کارشناسان امور اقتصادی در این مورد 
خوشبین نیستند؛ آنان از مدیریت ناسالم به عنوان یک 
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اطـالعیه مـدیریت تصتفیه کـابلـبانک

دافـغانستان اسـالمي جمـهوریـت
دپوهنـي وزارت

جمـهوري اسـالمـي افـغانـستان
وزارت مــعارف

ریاسـت متتعارف پنجشــیر

موضوع فروش 50 عراده موتر ماز رويس صفر كيلومرت،مدل 2009 و 2010 را مديريت 

تصفيه كابلبانك قبال به اعالن داوطلبي سپرده بود. قرار است جلسه داوطلبي روز چهارشنبه 

تاريخ 24 ثور در حضور داشت هيئت برگزار گردد. اشرتاك براي عالقه مندان مطابق رشط نامه 

در جلسه داوطلبي آزاد مي باشد.

شامره ها: 0777781227 / 0788408635

رياست معارف در نظر دارد كه تعداد)13(قلم مواد اعاشوي تعداد )50( تن 

شاگردان مدرسه هاشميه متا را به قرار داد بسپارد آنعده از رشكت هایي كه عالقه 

نرش  از  اعتبار  كاري  روز   )21( مدت  اال  باشند  داشته  را  فوق  مواد  منودن  فراهم 

اعالن به مديريت عمومي تهيه و تداركات رياست معارف پنجشري واقع پاراخ جنب 

مستوفيت منزل اول دست راست مراجع منوده، رشطنامه را مالحظه كرده تضمني 

اخذ مي گردد.

با احرتام


