
ناجیه نوری
جامعۀ جهانی با درک مشکالت و دالیل عدم معرفی 
در  افغانستان،  در  اخیر  ناامنی های  افزایش  و  کابینه 
و  تاکید  توکیو  کنفرانس  تعهدات  به  لندن  نشست 

تعهدات تازه یی به افغانستان خواهد داشت. 
با  اقتصادی  آگاهان  و  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
بیان این مطلب می گویند، سرپرست وزیران هیچ برنامۀ 
موثر و مفیدی را درنشست لندن مطرح نخواهند کرد؛ 
جامعه  حمایه  تحت  کشور  یک  افغانستان  چون  اما 
بین المللی است، بنابراین شرکت کننده گان این نشست 

بودجه یی را برای افغانستان در نظر خواهند گرفت.
به  داشت  چشم  باورند،  این  به  اقتصادی  آگاهان  اما 
کمک های جامعه جهانی و تجدید تعهدات کشورهای 
کمک کننده به افغانستان درنشست لندن به هیچ عنوان 

یک دست آورد نیست.
افغانستان  ملی  وحدت  دولت  می کنند،  تاکید  آنان 

زمانی دست آورد خواهد داشت که خودش از لحاظ 
تأمین بودجه و امنیت خوکفا شود نه تجدید تعهدات 

کنفرانس توکیو در نشست لندن.
کمک های  درازمدت  تعهد  لندن  نشست  از  هدف 
در  افغانستان  برای  خوبی  فرصت  و  جهانی  جامعه 
در  و  شده  عنوان  توسعه یی  برنامه های  ارایه  راستای 
عوض افغانستان در راستای...             ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

دیدار رهبران دولت وحدت ملی با دبیرکل ناتو و رییس جمهور آذربایجان

می خواهیم افغانستان را به مرکز انرژی مبدل سازیم

با  که  گفته  افغانستان  الکترونیک  شناسنامه  توزیع  اداره 
این  توزیع  راه  از  موانع  همه  احوال،  ثبت  قانون  تصویب 
شناسنامه برداشته شده و به زودی توزیع آن آغاز می شود.

نصیراحمد امین، رییس عملیاتی این اداره به بی بی سی گفته 
که همه کارها از قبل انجام شده و این اداره منتظر تصویب 
از سوی  بود که دو روز پیش  ثبت احوال  قانون جنجالی 

اشرف غنی رییس جمهوری کشور امضا شد.
آقای امین گفت که با بازگشت آقای غنی از کنفرانس لندن، 
توزیع شناسنامه های...                           ادامه صفحه 6

شماری سناتوران، از سفر رییس جمهور و رییس اجرایی به اروپا انتقاد 
کرده و می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی ابتدا باید با معرفی 
وزرا به دردهای مردم رسیده گی کنند بعد به خارج از کشور سفر نمایند.
رییس  و  رییس جمهور  گفت:  سنا  مجلس  عضو  یک  پروانی  صادقی 
اجرایی ابتدا به مشکالت داخلی و دردهای مردم افغانستان رسیده گی 

کنند؛ پس از آن به سفرهای خارجی اقدام نمایند.
آقای پروانی افزود: »سفرهای خارجی اگر پس از حل مشکالت داخلی 
افغانستان و معرفی وزرای کابینه صورت می گرفت؛ رهبران حکومت 

وحدت ملی در نشست لندن عزت و آبروی بیشتر می داشتند«.
او با اشاره به این که مردم افغانستان هم اکنون در بدترین وضعیت قرار 
دارند، به رییس مجلس سنا پیشنهاد کرد که هنگام که رییس جمهور و 
رییس اجرایی از سفر برگشتند...                             ادامه صفحه 6

هارون مجیدی

پاکستان با راه  اندازی گفت وگوهای پنهانی با طالبان، رهبران 
دولت وحدت ملی را اِغفال می کند.

مطلب  این  بیان  با  نظامی  و  سیاسی  آگاهان  از  شماری 
می گویند تا زمانی که مردم افغانستان از میکانیسم های صلح 

با طالبان آگاه نباشند، این گفت وگوها نتیجه یی ندارد.
تأکید می کنند، گروه طالبان عوامل استخبارات  این آگاهان 
بیگانه اند و تا زمانی که پاکستان به عنوان حامی این گروه، 
معنی  طالبان  با  گفت وگو  نیاورد،  تغییر  خود  سیاست  در 

ندارد.
با تجهیز  تا  از رهبران دولت وحدت ملی می خواهند  آنان 
نیروهای نظامی افغانستان، از موضع قدرت وارد گفت وگو 

با گروه های شورشی مسلح گردند.
روزنامۀ  به  جمهوری  ریاست  کاخ  از  آگاه  منابع  از  برخی 

غنی،  رییس جمهور  که  گفته اند  پاکستان  تریبون  اکسپرس 
کرده  آغاز  طالبان  با  مخفی  به گونۀ  را  صلح  گفت وگوهای 

است.
این گفت  وگوها به گونۀ سری و برای سهم دادن طالبان در 

قدرت سیاسی انجام شده است.
این  که  اند  گفته  جمهوری  ریاست  کاخ  از  منبع  این 
گفت وگوها زیر نظارت سازمان ملل آغاز شده  و هدف آن 

شریک ساختن طالبان در قدرت سیاسی است.
موالنا فرید آگاه مسایل سیاسی به روزنامۀ ماندگار می گوید: 
نفس گفت  وگو با مخالفان امر معقول است در صورتی که 
این گفت وگو ها به صلح بیانجامد؛ اما در جریان سال های 

گذشته هیچ کدام از این گفت وگوها نتیجه نداشته است.
آقای فرید باور دارد: صلح با دشمنی که در جریان سال های 
گذشته خون مردم را ریخته، در پشت درهای بسته و پنهانی 

ذهنیت مردم را مغشوش می سازد.
غنی  آقای  واقعًا  »اگر  می کند:  تأکید  سیاسی  آگاه  این 
می خواهد با طالبان صلح کند، این کار باید در یک پروسۀ 

شفاف و بدون معامله با دشمنان مردم صورت گیرد.«
در  مردم  که  گفت وگوهایی  در  شد:  یادآورد  فرید  آقای 
جریان آن نباشند، زیان...                        ادامه صفحه 6
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آگاهان در پیوند به گفت وگوهای پنهانی با طالبان:

پاکستان رهبران دولت وحدت ملی را ِاغفال می کند
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تورِ  ملی  وحدِت  دولت  رهبران  که  حالی  در 
دیگر  بارِ  یک  کرده اند،  آغاز  را  خود  اروپایی 
ارگ  پنهانِی  تالش هاِی  از  غربی  رسانه های 
ریاست جمهوری در دیدار و گفت وگو با طالبان 
این  گزارش های  اساس  بر  برداشته اند.  پرده 
را  تالش هایی  ریاست جمهوری  ارگ  رسانه ها، 
به هدِف ترغیِب مخالفان مسلح برای پیوستن به 
تالش هایی  چنین  اگر  است.  کرده  آغاز  قدرت 
آغاز شده باشد، زیاد تعجب آور هم نیست؛ زیرا 
سفر رییس جمهور غنی به پاکستان و چین عمدتًا 
به دو هدِف اساسی انجام شد: نخست، تشویق 
با  اقتصادی  همکاری های  برای  کشورها  این 
روند  آغاز  برای  رای زنی ها  دوم،  و  افغانستان؛ 
صلح که گفته می شود در زمان رییس جمهورِی 
هر  از  دور  به  و  غیرتخصصی  گونۀ  به  پیشین 
نوع نگاهِ استراتژیک به مسأله، به شکل پراکنده 

دنبال شد. 
عین  در  و  چالش زا  بحثی  همواره  صلح  بحِث 
کسی  است.  بوده  جامعه  در  پرطرف دار  حال 
کشور  در  امنیت  تأمین  به  نسبت  که  نیست 
احساِس خوبی نداشته باشد و یا آن را یک نیازِ 
است؛  افغانستان  فورِی  نیاز  نداند. صلح  فوری 
زیرا مهم ترین چالش در برابر برنامه های دولت، 
ادامۀ خشونت هاست که به شکل  درگیری ها و 
تبدیل  تهدیدی عمومی و جدی  به  روزافزونی 
دیروز  تا  اگر گروه های خشونت طلب  می شود. 
حمالِت خود را در محدودۀ چند شهر و اهداِف 
معین خالصه می کردند، اما امروز نه تنها بر ابعاد 
حمالِت انتحاری و تهاجمِی خود افزوده اند، بل 

غیرنظامیان بیشتری را آماج قرار می دهند.
حادثۀ الم ناِک ولسوالی یحیاخیِل والیت پکتیکا، 
ماه  چند  حوادِث  دردناک ترین  و  مهم ترین  از 
را  تن   60 دست کم  که  بود  کشور  در  اخیر 
قربانی گرفت. در همین حال، کابل پایتخت نیز 
ناامنی ها و حوداِث  از  همه روزه شاهد مواردی 
به  آغاز  روز  از  است.  تهاجمی  و  انتحاری 
شهرونداِن  که  نبوده  روزی  جدید،  دولت  کارِ 
خونین  حمالِت  مورد  دو  یکی  گواه  افغانستان 
و مرگبار نبوده باشند. افزایش این گونه حمالت، 
می تواند عده یی را به این نظر متقاعد سازد که 
ناتو،  و  امریکا  با  امنیتی  توافق نامه های  امضای 

شاید علت اصلِی افزایش حمالت بوده باشد. 

فرمانده  ظاهر  ظاهر  جنرال  نابه هنگامِ  استعفای 
حمالت  افزایش  با  پیوند  در  نیز  کابل  پولیس 
مورد  ارشد  مقام های  سوی  از  که  شد  خوانده 
قبول قرار نگرفت. ولی معلوم است که چیزی 
آقای ظاهر را رنج می داده که استعفا را بر بودن 
است.  داده  ترجیح  پولیس  فرماندهِی  پست  در 
هرچند برخی شایعاِت تأیید ناشده مشعر بر این 
اند که استعفای جنرال ظاهر عمدتًا به دلیل  امر 
شده  اعالم  می شده،  وارد  براو  که  فشارهایی 
است؛ ولی هر چه باشد، با مسایل امنیتی کابل و 
حومۀ آن رابطه نزدیک داشته است. در این میان، 
وقتی گزارش های حاکی از گفت وگوهای پشت 
می شود،  مطرح  صلح  عرصۀ  در  بسته  درهای 
برانگیزد.  را  نگرانی هایی  شک  بدون  می تواند 
گذشته  در  دست  این  از  حرکت هایی  تجربۀ 
نشان داده که گفت وگوهای پشت درهای بسته 
و بدون هرگونه آجندا و طرح ملی، می تواند به 

وخامِت اوضاع بینجامد. 
تأمین  حسرت  در  را  سال  سیزده  کرزی  آقای 
و  نکوبد  که  نبود  دروازه یی  گذشتاند.  صلح 
نتیجۀ  ولی  نگیرد.  آزمون  به  که  نبود  گزینه یی 
کجا  به  صلح آمیز  ظاهر  به  تالش های  آن همه 
کرزی  آقای  صلِح  تالش های  نتیجۀ  رسید؟!... 
را امروز همه شاهد اند؛ خون، آتش و باروت. 
همان  از  بخواهند  نیز  جدید  دولت مرداِن  اگر 
تردید  بدون  کنند،  پیروی  ناکام  سیاست های 
نیز  آن ها  گرفت،  کرزی  آقای  که  را  نتیجه یی 

چیزی بیشتر از آن نخواهند داشت. 
نمی آید.  میان  به  بسته  درهای  پشِت  در  صلح 
صلح به طرح، برنامه و اندیشه نیاز دارد. گذار 
از جنگ به صلح، زمانی میسر می شود که دولت 
بتواند طرحی جامع و ملی در مورد صلح ایجاد 
در  هرچند  نیست،  جنگ  رفِع  تنها  صلح،  کند. 
می کند،  تجربه  را  جنگ  روز  هر  که  کشوری 
خاموشِی صدای  و  آتش بس  از  مهم تر  اولویتی 
تفنگ نمی تواند باشد. اما چنین صلحی می تواند 
که  است  معروف  سخنی  باشد.  شکننده  بسیار 
جنگ در ذهن ها ریخته می شود و به همین دلیل 

صلح نیز باید در ذهن اساس گذاشته شود. 
گفت وگوهای پشت درهای بسته زمانی می تواند 
به موفقیت بیجامد که پیش از آن، دولت تفکیِک 
روشنی از دوست و دشمن داشته باشد. دولت 

باید بداند که در گفت وگوهای صلح چه مسایلی 
مسایلی  چه  و  می گیرند  قرار  مذاکره  میز  روی 
از  معامله اند.  غیرقابل  قرمز،  عنوان خط های  به 
جانب دیگر، دولت مردان باید بدانند که با ترغیب 
و تشویق نمی توان مخالفان را به گذاشتِن سالح 
دالیِل  و  انگیزه ها  شک  بدون  آن ها  کرد.  وادار 
خود را برای ادامۀ جنگ دارند. این انگیزه ها و 
دالیل باید شناسایی شوند و بعد دولت با طرح 
استراتژِی صلح، وارد چنین گفت وگوهایی شود. 
هر  با  و  همواره  که  است  این  دیگر  موضوع 
صلح  به  را  او  و  کرد  مدارا  نمی توان  دشمنی 
اساِس  بر  می کنند،  بغاوت  که  آنانی  واداشت. 
رسول  و  خدا  با  محارب  افغانستان  قوانین 
پنداشته می شوند و باید با آن ها محاربه صورت 
گیرد. صلح نباید ُدکاِن منفعِت طالبان و آدم کشان 
که  هرکس  صورت،  این  غیر  در  زیرا  باشد؛ 
مشکلی در جامعه پیدا کند، اعالمِ جنگ خواهد 

داد. 
صلح هرگز امتیاز دادن به گروه ها و افرادی که 
کارل  شود.  تلقی  نباید  دارند،  دست  در  سالح 
با  که  می نویسد  قرن  این  درس های  در  پوپر 
فرمان  به  سر  نمی خواهند  که  خشونت طلبان 
قانون بگذارند، باید عمِل بالمثل صورت گیرد. 
توجیه پذیر  عنوانی  و  نام  هیچ  زیر  خشونت 
کشتار  و  خشونت  به  دست  که  آنانی  نیست. 
نیستند؛  دولت  سیاسِی  مخالف  هرگز  می زنند، 
زیرا در قوانین افغانستان مخالفاِن مسلح تعریف 
خاِص خود را دارند. خشونت طلبان و آدم کشان 
جنایت کار  نام  آن  و  دارند  نام  یک  تنها  و  تنها 
است. حاال دولت بیاید و میان مخالف سیاسی، 
دشمن سیاسی و خشونت طلب تفاوت بگذارد. 
نگیرد،  صورت  تمایزگذاری هایی  چنین  اگر 
آن گاه معلوم نخواهد شد که صلح با کی ها قرار 

است انجام شود! 
آنانی که در کابل و یا شهرهای دیگر باعث قتل 
مخالِف  صورت  هیچ  به  می شوند،  غیرنظامیان 
سیاسی آن گونه که آقای غنی می گوید، نیستند. 
در  خود  رفتارهای  مواظب  باید  حاال  از  پس 
موضوِع صلح بود و پشِت درهای بسته با هیچ 
این دیدارها  آتِش  نکرد؛ زیرا دود  فردی دیدار 
بارها در زمان دولت دارِی آقای کرزی به چشِم 

مردم رفته است.
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احمـد عمران

صلح در پشت درهای بسته؛ 

هـرگـز!
 

فرمانده  ظاهر،  ظاهر  جنرال  تحمیلِی  یا  مصلحتی  استعفای 
مطرح  رسانه ها  در  را  جدیدی  نه چنـدان  نکتۀ  کابل  پولیِس 

کرده و آن این که: نهادهای امنیتی به شدت سیاسی اند. 
گفته  که  ظاهر  جنرال  استعفای  از  روز  سه  گذشِت  از  پس 
می شد دلیِل آن گسترِش ناامنی های اخیر در کشور بوده، اکنون 
تا اندازۀ زیادی مشخص شده که فرمانده پولیس کابل از سوی 
ریاست جمهوری برکنار شده، ولی بعدتر از سوی دیگرمقامات 
ـ که به حتم ریاست اجرایی می باشد ـ بر استمرارِ کارش تأکید 

شده است.
خود آقای ظاهر در مصاحبۀ تلویزیونی اش اذعان داشت که او 
بر اساِس خواست و هدایِت مقاماِت باال برکنار و خانه نشین 
و  ثانوی  اطالع  تا  که  رسیده  دستور  او  به  بعدتر  ولی  شده، 
جایگزین شدِن فرمانده بعدی، به اجرای وظیفه در فرماندهی 

پولیس بپردازد.
متعارفی  امِر  آقای ظاهر،  استعفای  بود که  پیدا  آغاز  از همان 
نیست؛ زیرا اگر گسترِش ناامنی ها در کابل ناشی از کم کاری 
ملی  امنیِت  ریاست  و  داخله  وزارت  باشد،  امنیتی  نیروهای 
پیش از فرماندهی پولیس، پاسخ گو و مسوول شمرده می شوند. 
نظر می رسید و  به  بسیار کودکانه  آقای ظاهر،  استعفای  دلیل 
حداقل برای باور کردِن آن، قبل از او باید وزیر داخله و رییس 
امنیِت ملی نیز استعفا می دادند. بنابراین، سیاسی بودن این امر، 

در همان لحظاِت آغازین هویدا بود. 
اکنون اگر قرار باشد که دلیل برکناری جنرال ظاهر جست وجو 
گردد، کارِ بسیار پیچیده یی نیست؛ زیرا هنوز از ایامِ کارزارهای 
انتخاباتی زیاد دور نشده ایم و هنوز همه درگیرِی آقای ظاهر 
کمیسیون  دبیرخانۀ  مستعفی  )رییس  امرخیل  ضیاءالحق  با 
هنوز  که  وقت  همان  در  درست  دارند.  یاد  به  را  انتخابات( 
آقای غنی رییس جمهور نشده بود و جناب امرخیل نیز عماًل 
به  بود،  تقلب متوقف و رسوا شده  مأموریِت  انجامِ  در حیِن 
برکناری آقای ظاهر هشدار داده می شد. از این رو بسیار قابل 
پیش بینی بود که فرمانده پولیس کابل، به زودی ثمِر این تمردِ 

تاریخی اش را می چشـد.
نکته  بگذریم؛ یک  یادها و خاطرات  این  تمامی  از  اگر  حاال 
امنیتی  نهادهای  نباید  این که  به نظر می رسد و آن  بسیار مهم 
نهادهای  زیرا  کنیم؛  ملوث  خود  شخصی  سیاست های  به  را 
امنیتی به دالیل گوناگون و مشخصی، بسیار حیاتی اند و آلوده 
شدن شان به امر سیاست، آن ها را از وظیفۀ اصلی شان دور، و 
بنیان و پایۀ آن ها را سست می سازد. هر نوع برخوردِ سیاسی 
با نهادها و مقاماِت امنیتی، می تواند مستقیمًا تأثیر معکوس بر 

فعالیت های آن ها بگذارد.
شرایط کنونِی امنیتی، بسیار خطیر و نابه سامان است و این گونه 
امنیتی  نیروهای  تضعیِف  به  می تواند  سیاسی  برخوردهای 
بیـنجامد و میداِن مانور طالبان و دیگر گروه های تروریستی را 
فراخ سازد. برکنار ساختن یا استعفای تحمیلِی مقاماِت دل سوز 
نهادهای  ساختار  در  را  بی شماری  خالهای  می تواند  امنیتی، 
امنیتی به مخالفیِن مسلح هدیه دهد. ضمن آن که در یک چنین 
خاموش  مدنی  جامعۀ  فعاالِن  و  رسانه ها  نصب ها،  و  عزل 
نمی نشینند و با موضع گیری خود، امواج    اعتراض آمیز در میان 
مردم به راه می اندازند. حتا اگر چنین قضایایی از سوی مردم 
با سکوت همراهی شود، جناح های صاحب نفوذِ سیاسی آرام 
نمی نشینند و عاجل دست به کار می گردند و در نهایت همۀ 
این کنش ها و واکنش ها برای مخالفین مسلح، آب را گل آلود 

و فرصِت ماهی گیری را مساعد می سازد. 
تا  نیز  ظاهر  آقای  تحمیلِی  استعفای  یا  برکناری  قضیۀ  در 
حدودی این مراحل تجربه شدند، ولی بعدتر بخشی از بدنۀ 
دولت با تأکید بر استمرارِ کارِ فرمانده پولیِس کابل، اجازه نداد 

این ظلم و حق تلفِی بزرگ صورت بگیرد.
سراِن  میان  می تواند  امنیتی  نهادهای  کردِن  سیاسی  مسلمًا، 
دولِت وحدِت ملی اختالف ایجاد  کند و در نهایت، کِل نظام 
را با چالش  روبه رو سازد.  یکی از وعده های آقای غنی در ایامِ 
کمپاین های انتخاباتی، عاری کردِن نهادهای امنیتی و آموزشی 
برعکس شده  قضیه  می شود  معلوم  اینک  که  بود  از سیاست 
است. اما اگر رییس جمهور به حق به وعده هایش وفادار است، 

از همین اکنون باید آن را ثابت کنـد!

نـهادهـای امنیتـی را
 سیاسی نسازید!



منابع امنیتی لبنان اعالم کردند که ارتش این کشور یکی از 
همسران سرکرده داعش و فرزندش را بازداشت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی لبنانی 
الدلیمی،  این کشور سجی حمید  ارتش  که  داد  گزارش 
همسر ابوبکر بغدادی، سرکرده داعش و پسر هشت ساله 
وی را در یکی از شهرهای شمالی لبنان بازداشت کرده 
الدلیمی، یکی از زنانی  بنا بر این گزارش، سجی  است. 
بود که در عملیات تبادل اسرای داعش با دولت سوریه 
در مقابل آزادی راهبه های مسیحی سوری آزاد شد. تبادل 
میانجی گری  با  اعضای داعش  زنان  با  راهبه های سوری 
قطر و از طریق لبنان انجام شد و همسر بغدادی پس از 
ورود به لبنان و بر اساس مذاکراتی که قبال صورت گرفته 

بود در یک آپارتمان در شمال لبنان ساکن شد.
عضو  چند  و  پسرش  همراه  به  البغدادی  همسر  حضور 
جناح های  اعتراض  موجب  همواره  وی  خانواده  دیگر 

مختلف در لبنان بوده است.

برخی ناظران گفته اند که احتمال دارد هدف از بازداشت 
این دو نفر، وارد کردن فشار بر رهبر داعش برای آزادی 
گروگان های لبنانی باشد که در اسارت این گروه هستند. 
داعش اخیرا تهدید کرده بود که سربازان لبنانی را که به 
گروگان گرفته اعدام می کند که این امر واکنش خانواده 
برخی  آنها  نزدیکان  و  داشت  دنبال  به  را  گروگان ها 

خیابان های مهم بیروت را اشغال کردند.
داده  گزارش  فرانسه  گزاری  خبر  که  است  درحالی  این 
با گذرنامه  داشتند  نظر  در  داعش  فرزند رهبر  و  که زن 
جعلی وارد لبنان شوند که توسط مأموران مرزبانی لبنان 

در نزدیکی مرزهای سوریه بازداشت شده اند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی لبنانی گفته 
است که همسر و پسر رهبر داعش توسط ماموران »ضد 
اطالعات ارتش« بازداشت شده اند و افزوده است که زن 
هشت  حدودا  هم  پسرش  و  سوریه  شهروند  بازداشتی، 

ساله است.

تکذیب  یا  تایید  را  گزارش ها  این  هنوز  لبنانی  مقامات 
نکرده اند و از واکنش احتمالی گروه داعش به این خبر 

نیز گزارشی در دست نیست.
نوشته  خبر،  این  انتشار  با  لبنان،  چاپ  السفیر،  روزنامه 
سازمان  مقر  به  شده  بازداشت  کودک  و  زن  که  است 
لبنان منتقل شده اند تا از آنان تحقیقات  اطالعات ارتش 
نوشته  به  شود.  گرفته  دی ان ای  تست  کودک  از  و  شود 
این روزنامه، بازداشت این افراد با هماهنگی با تشکیالت 

اطالعاتی خارجی صورت گرفته است.
یافت  انتشار  گزارش هایی  )نوامبر(،  گذشته  ماه  اوایل 
البغدادی در جریان حمله هوایی  ابوبکر  اینکه  از  حاکی 
نیروهای ائتالف به هدفی در داخل خاک عراق کشته یا 
زخمی شده است. پس از آن، سخنگوی داعش با تاکید بر 
اینکه »امیر این خالفت« زنده است، از مسلمانان خواست 

برای بهبود او دعا کنند.
نوار  یک  داعش  به  وابسته  وبسایت های  بعد،  روز  چند 
صوتی را منتشر کردند و گفتند که این نوار حاوی پیام 

ابوبکر البغدادی است.
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درگیری ها  به  توجه  با  گفت:  اتحاد جماهیر شوروی  رهبر  آخرین 
امریکا و روسیه و همچنین  میان  اوکراین  بر سر  اخیر  و تنش های 
اختالفات این دو کشور بر سر مسائل بین المللی نظیر سوریه احتمال 
وقوع جنگ سرد جدیدی میان شرق و غرب وجود دارد اما این به 
اروپا بستگی دارد تا از این مساله جلوگیری کند تا هر دو طرف را 

از این کار بازدارد.
به گزارش شبکه خبری راشاتودی، میخائیل گورباچف، آخرین رهبر 
به خط  باید  ما  ایتارتاس گفت:  با  در مصاحبه ای  جماهیر شوروی 
ایجاد کرده ایم،  اروپا و جای دیگر  را در  آن  ما  آنچه که  از  شروع 

بازگردیم.
وی ادامه داد: نشانه هایی از وقوع یک جنگ سرد جدید دیده می شود 
چراکه روابط میان مسکو و واشنگتن بر سر الحاق شبه جزیره کریمه 
به روسیه و ناآرامی ها در اوکراین سرد شده است. ما می توانیم و باید 
از تمامی این روند جلوگیری کنیم همان طور که در دهه 80 میالدی 
این کار را انجام دادیم. ما باید به کاهش تنش ها بپردازیم. همان طور 
که باعث اتحاد آلمان شرقی و غربی و فروپاشی دیوار برلین شدیم.

ادامه داد: یک نظم جهانی جدید پس از جنگ سرد به  گورباچف 
و  مشکالت  سریع تر  هرچه  تا  داد  اجازه  جهان  اصلی  قدرت های 

درگیری های میان خودشان و سراسر جهان را حل و فصل کنند.
وی گفت: من نمی خواهم در حال حاضر مقام های روسیه را بیش از 
پیش مورد ستایش قرار دهم چراکه آنها نیز به نوبه خود مشکالتی 
خطر  امروزه  اما  شدند  مرتکب  را  خطاهایی  و  آورده  وجود  به  را 
پوتین،  والدیمیر  می شود.  احساس  امریکا  موضع  جانب  از  اصلی 
خوبی  به  امنیتی  مسائل  عهده  از  هم اکنون  روسیه  رئیس جمهوری 
برآمده و کشور را بیش از گذشته به توانایی ها و قابلیت های دفاعی و 
تسلیحات جدید نظامی مجهز کرده و باعث مدرن شدن ارتش شده 
است. اما آنچه که در حال حاضر به وقوع می پیوندد غیر قابل قبول 
است چراکه ما نباید اجازه دهیم با توجه به رویکردها و رخدادهای 
اخیر جامعه بین المللی به سمت یک مسیر ضدروسی قدم بردارد. ما 
باید این درگیری لفظی و تنش میان شرق و غرب را از میان برداریم 
تا از وقوع جنگ سرد جدید جلوگیری کنیم و باز هم تاکید می کنم 

که این برعهده اروپاست.
در  موثری  بسیار  موضع  اروپا  افزود:  سابق  شوروی  رهبر  آخرین 
اوضاع دارد و می تواند نیروی محرکه ای برای این مساله باشد. اما 
کند  جلوگیری  جدید  سرد  جنگ  وقوع  از  می تواند  که  همان طور 

همان طور هم می تواند در موضع مخالف قرار گیرد.

اختالفات در عراق باعث طوالنی شدن 
جنگ علیه داعش می شود

تسلیحات  اعطای  وعده  و  امریکا  هوایی  »حمایت 
و آموزش دهی به ارتش عراق انتظارات برای یک 
ضدحمله قریب الوقوع علیه گروه داعش را افزایش 
بازسازی  فرقه ای و کندی روند  اختالفات  اما  داده 
را مختل  نظامی  ارتش عراق، روند تشکیل راهبرد 
کرده و حمله ای تمام عیار علیه داعش را به تاخیر 

انداخته است.« 
نوشته  گزارشی  در  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
است: در ماه ژوئن تروریست های داعش توانستند 
برق آسا  حمله  چند  در  را  عراق  از  وسیعی  مناطق 
با  مقابله  برای  تاکنون  عراق  دولت  کنند.  تصرف 
مبارزان  و  کرد  پیشمرگه  نیروهای  به  متکی  داعش 

شیعه بوده است.
مقامات  از  نقل  به  امریکایی  روزنامه های  برخی 
آموزشی  ماموریت  هدف  که  نوشته اند  واشنگتن 
ارتش  سربازان  کردن  آماده  عراق  در  امریکایی ها 
منظور  به  بهار  فصل  در  حمله  یک  برای  عراق 
جمله  از  داعش  کنترل  تحت  مناطق  گیری  بازپس 

شهر موصل به عنوان پایگاه این گروه است.
مقام  یک  هورامی،  همین  که  است  حالی  در  این 
نزدیک به مسعود بارزانی، رهبر کردستان عراق به 
اواخر سال  تا  ارتش عراق  نیروهای  رویترز گفت: 
گیری  بازپس  برای  درگیری  پیشبرد  آماده   2015

موصل نخواهند شد.
بهاری  یا  تابستانی  حمله  هیچ  داشت:  اظهار  وی 

انجام نخواهد شد.
به گفته وی پیشرفت در جنگ علیه داعش وابسته 
مجدد  سازمان دهی  برای  عراق  دولت  تمایل  به 
دولت  این  سرعتی  چه  با  اینکه  و  است  ارتش 
و  کرده  حل  عراق  در  را  سیاسی  مشکالت  بتواند 
ائتالف مقابله با داعش تا چه میزان به ارتش عراق 

و نیروهای پیشمرگه حمایت تسلیحاتی ارائه دهد.
مبارزان کرد  با  ارتش عراق همراه  اخیر  طی مدت 
علیه  چشمگیری  پیروزی های  توانسته اند  شیعه  و 
توانستند  اوت  ماه  در  آن ها  کنند.  کسب  داعش 
جلوی حمله داعش به مناطق کردنشین را گرفته و 
چند روز پیش نیز شهرهای مهمی از استان دیالی را 

در مسیر بغداد به مرز ایران تصرف کنند.
که  »بدر«  شیعه  مبارز  گروه  رهبر  االمیری،  هادی 
سربازان  و  پیشمرگه  کردهای  کنار  در  نیروهایش 
ارتش در دیالی با داعش جنگیدند، گفت: آن ها در 
گام بعدی به سراغ استان های صالح الدین و االنبار 
در شمال و غرب بغداد رفته و سپس به سراغ استان 
نینوا جایی که موصل در آن قرار دارد خواهند رفت.
از محل استان دیالی  تلفنی  االمیری در مصاحبه ای 
به خبرگزاری رویترز گفت: ما بر حمایت مبارزان 
عرب قبایل سنی حساب می کنیم. با پیوستن آن ها به 

جنگ پیروزی ما حتمی خواهد بود.
االمیری تاکید کرد که انتظار دارد نه فقط از جانب 
دولت عراق که ممکن است یک چهارم از بودجه 
100 میلیارد دالری سال آینده را به ارتش اختصاص 
و  تسلیحاتی  حمایت  طرح  جانب  از  بلکه  دهد 
سالح  نیز  واشنگتن  دالری  میلیارد   1.6 آموزشی 

دریافت کند.
را  االمیری  فرضیه های  این  برخی  حال  این  با 
قبایل  و  واشنگتن  زیرا  می کنند  تلقی  خوش بینانه 
مقامات  نیستند.  نیروهای شیعه  سنی چندان حامی 
میان  اختالفات  بر  تا  هستند  آن  دنبال  به  عراق 
از  گروه ها  دیگر  و  کردها  و  سنی  اعراب  شیعیان، 
دولتی  نیروی  یک  به  محلی  مبارزان  جذب  طریق 
این  نقش  اما هنوز  کنند  ملی غلبه  به گارد  موسوم 

نیرو مشخص نیست.
زهیر الچلبی، مشاور دولت عراق به رویترز گفت: 
ارتش این کشور آمادگی حمله به شمال را ندارد و 
عمدتا ساکنان سنی موصل در مقابل کمپینی که تنها 
خواهند  مقاومت  شود  انجام  شیعه  مبارزان  توسط 

کرد.

ارتش،  سربازان  از  مرکب  نیروی  یک  آن  جای  به 
قبایل سنی، کردهای پیشمرگه و مبارزان شیعه باید 
تحت  مناطق  با  که  بازی  مرز  باید  و  شود  تشکیل 

کنترل داعش در سوریه پیوند یافته بسته شود.
چلبی که اهل موصل است، گفت: طرحی برای این 
کار وجود دارد اما نمی توان به سرعت آن را اجرا 

کرد.
نیز  عراق  دارایی  وزیر  زیباری،  هوشیار  همچنین 
قدرتمند  نیروی  یک  همچنان  داعش  گروه  گفت: 
برای  خود  توان  دادن  دست  از  حال  در  اما  است 
کار  این  زیرا  است  مهم  زمینی  جنگ های  اجرای 
آن ها را در برابر حمالت هوایی آسیب پذیر می کند.

جزییات  ارائه  از  است  کرد  یک  که  زیباری 
منطقه  همچنین  و  بغداد  دولت  نظامی  راهبردهای 
اما گفت:  نیمه خودمختار کردستان خودداری کرد 
اقدامات  هماهنگی  و  برنامه ریزی  حاضر  حال  در 
در  موصل  گیری  بازپس  منظور  به  مبارزه  برای 

جریان است.
بهار  از حمالت فصل  تاکید کرد: من اطالعی  وی 
زمستان  تابستان،  بهار،  فصل   3 در  ندارم. حمالت 

ادامه خواهند یافت. ما در پاییز با آن ها مقابله کردیم. 
این یک جنگ مداوم با داعش است.

کمپ  چهار  ایجاد  حال  در  امریکا  حال  عین  در 
است  عراق  مسلح  نیروی  هزار   80 برای  آموزشی 
که دو کمپ در اطراف بغداد بوده، یکی از آن ها در 
االنبار خواهد  استان  در  نیز  و چهارمی  اربیل  شهر 

بود.
برای  طرحی  تدوین  حال  در  همچنین  واشنگتن 
اعطای جلیقه ضد گلوله و اسلحه به 45 هزار سرباز 
ارتش عراق، 15 هزار نیروی پیشمرگه کرد و 5000 

نیروی قبایل سنی است.
این  گفت:  بغداد  در  غربی  بلندپایه  دیپلمات  یک 
آموزش ها ممکن است شش ماه طول بکشد و دور 
نخست آن ها اواخر بهار آینده تکمیل خواهد شد. 
علیه  بر  اکنون  روند جنگ  کرد  تاکید  اگر چه وی 
همه  در  روند  این  و  است  عراق  در شمال  داعش 
بود. وی گفت که  جای عراق علیه داعش خواهد 
جنگ با داعش احتماال به سال 2016 کشیده خواهد 

شد.
این دیپلمات اظهار داشت: بدون کنترل کردن مرز، 
بار  و  کرده  فرار  است  ممکن  داعش  نظامیان  شبه 

دیگر در سوریه به هم بپیوندند.
است،  بادکنک  نظریه  مصداق  این  کرد:  تاکید  وی 
شما یک طرف آن فشار می دهید و از طرف دیگر 

می ترکد.
یک  پیش بینی  نیز  عراق  کردستان  مقام  هورامی، 
جنگ طوالنی مدت و احتماال بی نتیجه علیه داعش 

را می کند.
وی تاکید کرد: ما باید برای تضمین شکست داعش 
دهیم.  شکست  نیز  سوریه  در  را  آنها  موصل  در 
داعش را نمی توان شکست داد. تنها می توان آنها را 
تضعیف کرده و تحلیل برد اما این فرآیند تضعیف و 

تحلیل به چند سال زمان احتیاج دارد.

گورباچف:

امروز خطر اصلی از سوی امریکاست

دادستان کل مصر:
 شائبه هایی درخصوص حکم 

تبرئه مبارک وجود دارد

ارتش لبنان زن و پسر ابوبکر بغدادی را بازداشت کرد

دادستان کل مصر روز سه شنبه اعالم کرد که درخصوص حکم تبرئه 
حسنی مبارک، پسرانش، وزیر داخله و معاونان وی شائبه هایی وجود 

دارد.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، پس از آنکه دادگاه مصر 
جمال  و  عالء  و  مصر  پیشین  دیکتاتور  مبارک،  حسنی  تبرئه  حکم 
مبارک، پسران وی و حبیب العادلی، وزیر داخله دوره او و معاونان 
به  اعتراض  در  خشونت ها  از  موجی  و  کرد  صادر  را  کشور  وزیر 
این حکم بر استان ها و دانشگاه های مصر حاکم شد، هشام برکات، 
حکم  این  درخصوص  شائبه هایی  که  کرد  اعالم  مصر  کل  دادستان 

وجود دارد.
تا شکایت صورت  کرد  مکلف  را  دادستانی  مسئوالن  همچنین  وی 
گرفته درخصوص حکم تبرئه مبارک، حبیب العادلی، عالء و جمال 

مبارک را در »مساله قرن« مورد بررسی قرار دهند.
دادگاه مصر اخیرا در جلسه ی خود حکم داد که صدور اتهام مشارکت 
در قتل تظاهر کنندگان علیه مبارک و فزندانش قانونی نیست و آنها 
را با این حکم تبرئه کرد. این اتهام مهمترین اتهامی بود که مبارک و 
دیگر متهمان با آن روبه رو بودند و مبارک پیشتر با استناد به آن، به 

حبس ابد محکوم شده بود.
قیمت های  از  کمتر  بهای  به  اسرائیل  به  گاز  اتهام صدور  از  مبارک 

جهانی نیز تبرئه شد.

                                                                                                                                 رویترز

سال ششم     y شمارة   یک   هزار  چهار صدُ  بیسُت   شش        y چهار   شنبه          12قو  س/ آ ذر    y 1393 10صفر المظفر  y 1436  3 د   سمبر   2014



»فرهنِگ  اصطالِح  یا  »بی فرهنگ«  واژۀ 
امروز،  فارسی  زبان  در  نداشتن«  را  کاری 
میان  در  به خصوص  و  شهرها  در  به ویژه 
اقشار تحصیل کرده، به شکِل گسترده به کار 
از »فرهنگ«  می رود. بدین ترتیب، پیوسته 
صحبت  آن  »نداشتن«ِ  یا  »داشتن«  از  و 
البته در حالی است که کمتر  می شود. این 
آن چه  از  دقیقی  تعریِف  می تواند  کسی 
فرهنگ می نامد ـ جز »راه و روش«ی که به 
نظر او باید به کار گرفته می شده اما نشده 
ـ ارایه بدهد. در این جا می توان گروهی از  
آیا  آن که  کرد: نخست  را مطرح  پرسش ها 
این مفهوم خاِص جامعه و زباِن ما است؟ 
در این مفهوم چه معنایی نهفته است؟ و آیا 
دارای ارزش و اعتباری علمی هست یا نه؟
این  کاربرد  بگوییم  باید  چیز  هر  از  پیش 
مفهوم و مفاهیم مشابه آن، چه امروز و چه 
نیز رایج بوده  در گذشته، در سایر جوامع 
باستانی  و  قدیم  جوامع  در  آن چه  است. 
بیشتر به چشم می آید، تأکید آن ها بر جدایی 
»آدم« های  مثابۀ  به  افراد خودشان  تمایز  و 
»موجوداتی«  مثابۀ  به  بیگانه گان  و  واقعی 
مثال  برای  است.  بوده  آدمی  چندان  نه 
را  سایرین  و  »انسان«  را  خود  یونانی ها، 
زبان  و  منطق  و  عقل  و  می نامیدند  »بربر« 
را با یونانی بودن یکی می دانستند. ایرانیان 
باستان نیز دیگران را با واژه »انیرانی« تحقیر 
این  می پنداشتند.  اهریمنی  و  می کردند 
رویکرد در اغلِب فرهنگ ها وجود داشته و 
به آن »خود مرکز بینی فرهنگی« می گویند. 
»سلسله مراتب«ِ  فرهنگ ها  همۀ  در  البته 
برای  را  واژه گان  از  گروهی  نیز  اجتماعی 
تحقیر یا تمجید افراد نسبت به یکدیگر به 

وجود می آورند.
اما با شکل گرفتن جوامع صنعتِی مدرن و 
شهرنشینی در دوران معاصر بود که  مفهوم 
»فرهنگ  از  برخورداری  یا  »بی فرهنگی« 
باال« در برابر  »عقب افتاده گی« ، »وحشی 
بودن« و غیره شکل گرفت. نخست اشراف 
اروپایی بودند که »فرهنگ« را خاِص خود 
و  نحثیر  را  فقیر  مردم  هم  و  می دانستند 
مردمان  هم  و  می دانستند  »بی فرهنگ« 

کشورهای دیگر را »بدوی« و »وحشی« و 
فاقد فرهنگ می شمردند. در نهایت نیز از 
ابتدای قرن بیستم، هر چند وجود نوعی از 
»فرهنگ« را چه در نزد مردم پایین دست و 
چه در نزد مردمان جوامع دیگر پذیرفتند، 
همواره آن ها را با صفاتی به کار می بردند 
نظیر: »فرهنگ عامیانه« یا »فرهنگ ابتدایی«.
واژه گانی که در نظام های شهرنشینی بعدها 
اجتماعی  کنش گران  میان  و  شدند  رایج 
دیگران  »تحقیر«  یا  و  »ناسزا«  صورِت  به 
می آیند.  ریشه  همین  از  رفتند،  کار  به 
نوعی »عقب  معنای  »بی فرهنگی« در واقع 
مانده گی« را می دهد و کسی که از دیگران 
کار،  آن  یا  این  فرهنگ«  »نداشتن  دلیل  به 
خود  تلویحی  صورتی  به  می کند،  انتقاد 
واقعیت  اما  می داند.  فرهنگ  این  دارای  را 
مفهوم  دادن  نسبت  که  است  آن  در  اغلب 
معنای  به  لزومًا  دیگری  به  »بی فرهنگی« 
برخورداری از فرهنگ در نزد کسی که این 
واژه را به کار می برد، نیست. مثاِل این امر 
خود  اطراِف  در  گسترده  به صورِت  ما  را 
می بینیم. کسانی که از دیگران در موقعیت 
خاصی گله می کنند و آن ها را فاقد فرهنگ 
می دانند،  راننده گی،  نمونه  برای  کار،  آن 
خود در همان موقعیت و یا در موقعیت های 
مشابه به گونه یی یک سان عمل می کنند. در 
نتیجه، این گونه واژه گان اغلب راهی برای 
سلب مسوولیت از خویشتن و رفتار خود، 
است.  دیگری  به  آن  مسوولیِت  انتقال  و 
دروغ،  از  استفاده  مثال  برای  ما  جامعۀ  در 
دیگران  حِق  رعایت  عدم  و  چاپلوسی، 
»بی فرهنگی«ِ  عنوان  تحت  موارد  اکثر  در 
جماعت  »همرنگ  ضرورت  و  دیگران 

شدن« توجیه می شود.
صوتی  به  »بی فرهنگی«  نهایت  در 
همۀ  زیرا  ندارد؛  چندانی  معنای  مطلق، 
چارچوب  در  سطحی  هر  در  کنش گران 
»فرهنگ«  دارای  خاصی  چارچوب های  یا 
همان  جز  چیزی  فرهنگ  این  و  هستند 
نظام های رفتاری و فکری یی که در جامعه 
این  اما  نیست.  کنند،  عمل  آن  به  باید 
افراد، یک سان نیست،  نظام ها در نزد همۀ 

هرچند جز در مواردی که با موقعیت های 
همواره  می توان  باشیم،  روبه رو  بیمارگونه 
انتظار داشت که سطح سرمایه های فرهنگی 
و اجتماعی را در یک فرد یا گروه از طریق 
او  خاِص  تربیت  بهبود  و  او  محیط  بهبود 
ارتقا داد. در حقیقت، تصور و یا توهم ذاتی 
بودِن »بی فرهنگی« و یا غیر قابل تغییر بودن 
است  اشتباهاتی  بزرگترین  از   یکی  آن، 
و  شد  مرتکب  حوزه  این  در  می توان  که 
می توانند  تفکر  این  از  حاصل  چرخه های 
سخت  تنش های  و  جدی  آسیب های  به 

اجتماعی منجر شوند.
کنش گران اجتماعی در برخورد با یکدیگر 
بیشتر از آن که از ابزارهای دافعه یعنی تحقیر 
و حذف، کنش گِر دیگر استفاده کنند، نیاز به 
آن دارند که از سازوکارهای همسازی بهره 
است  بهتر  کس  هر  کار،  این  برای  ببرند. 
خود  موقعیِت  بر  تفکر  و  تحلیل  از  ابتدا 
آغاز کند. این روش را در علوم اجتماعی 
دیگر،  عبارت  به  می نامند.  »بازتابنده گی« 
آن چه به مثابۀ یک »آسیب« در نزد دیگری 
جای  به  می تواند  می آید،  گران  ما  برای 
آن که به ساده گی با محکوم کردن دیگری و  
خارج دانستن خویش از آن حوزۀ آسیب، 
ما را به بررسی رفتار خویش در آن حوزه 
این صورت خواهیم دید که  وادارد. و در 
اگر »بی فرهنگی«  در همان معنای عامی که 
از آن فهمیده می شود، در جامعه یی وجود 
کنش گران  همۀ  نزد  در  لزومًا  باشد،  داشته 
بیشتر  که  استثناهایی  جز  )به  اجتماعی 
بنابراین  و  است  می کنند(  تأیید  را  قاعده 
اگر نیاز و لزومِ مقابله و از میان بردِن این 
لزومًا  می شود،  احساس  نیز  »بی فرهنگی« 
و  آن  شکِل  دسترس ترین  قابل  از  باید 
موثرترین  راه آن، یعنی تغییر رفتار فردی 
و گروه های اجتماعی که هر فرد متعلق به 
از  صرفًا  نه  و  کرد  آغاز  را  کار  است،  آن 
نه تنها  که  دیگری  به  نسبت  »انتقاد«  نوعی 
بلکه  ندارد،  اجتماعی  نظام  بر  تأثیری  هیچ 
سبِب نوعی »از خود بیگانه گی« فرد نسبت 

به موقعیِت خویشتن می شود.

برگردان: رویا مرسلی

hbr :منبع

ابهام ها و تردیدها را بپذیرید.
به حساب  امروز  از فضای کسب وکار  قطعیت، بخش جدانشدنی  و عدمِ  ابهام   
می آید. پس چرا آن را نپذیریم؟ وقتی مدیران با فروتنی می گویند که جواب همۀ 
پاسخ ها را ندارند، برای دیگران فضایی ایجاد می کنند که پیش بروند و راه حل 
ارایه دهند. در عین حال، آن ها با این کار نوعی احساس وابسته گی ایجاد می کنند. 
کارمندان می فهمند که بهترین روش این است که به همدیگر تکیه کنند تا بتوانند 

مشکالت پیچیده یا نامفهوم را حل کنند.
به  می کنند،  مشارکت  که  مدیرانی  کنید.  بازی  را  »پیرو«  یک  نقش  اوقات  گاهی 
دیگران قدرت و اختیار رهبری را می دهند. رهبران سازمان ها با معکوس کردن 
نقش ها نه تنها توسعۀ کارمندان را تسهیل می کنند، بلکه الگوی پیاده سازی دیدگاه 
متفاوتی را نیز نشان می دهند و این کار برای آن که کارمندان در تیم های مختلف به 

صورت موثر کار کنند، بسیار مهم است.
راه حل های  و  کنترل  اتوماسیون،  تولید  مدیریت  راک ول،  اتوماسیون  در شرکت 
اطالعاتی با تمرین فروتنی توانسته اند فرهنگ منحصر به فردی را در این سازمان 
تعادل  ایجاد  برای  فرهنگ  این  ول،  راک  شرکت  رهبران  عقیدۀ  به  کنند.  ایجاد 
از  یکی  است.  بوده  حیاتی  و  ضروری  بسیار  شرکت  این  جهانِی  کارمندان  بین 
استراتژی های مهمی که ما برای این سبک رهبری اتخاد کردیم، مدل تُنگ ماهی 
ماهی، گروه  تنگ  برای آسان کردِن گفت وگو. در یک گردهمایی  است؛ روشی 
کوچکی از کارمندان و رهبران به صورت یک دایره در مرکز اتاق می نشینند. در 
عین حال، گروه بزرگ تری از کارمندان در محیط دایره جای می گیرند. کارمندان 
تشویق می شوند تا با یکدیگر و با رهبران سازمان که در وسط نشسته اند، دربارۀ هر 
موضوعی صحبت کنند و بیشتر با افرادی که در مرکز دایره نشسته اند، تعامل داشته 
باشند. چنین گفت وگوهای شفاهی طی سال چندین بار و به مناسبت های مختلف 
انجام می شوند و به این ترتیب رهبران سازمان فروتنی خود را نشان می دهند و با 
در میان گذاشتن مسیر رشد و توسعه یی که خود طی سال ها آن را پیموده اند، به 

کارمندان این پیام را می رسانند که همۀ پاسخ ها را نمی دانند.
به عنوان مثال، چند سال پیش در شرکت راک ول در یکی از جلسات گفت وگوی 
با سیاست های  ارتباط آن  افراد و  اعتقادات شخصی  تنگ ماهی، صحبتی دربارۀ 
سازمان مطرح شد. بعضی از کارمندان ناراحت شدند و به رهبر سازمان اعتراض 
کردند؛ اما او به جای آن که موضع دفاعی به خود بگیرد، با مهارت و فراست برای 
ارزش های  قانع شدند و ضمن آن که  نهایت  ارایه کرد که آن ها در  آن ها دالیلی 
سازمان حفظ شد، همۀ افراد نیز پذیرای سیاست های سازمان شدند و با کارمندان 

با عدل و انصاف رفتار شد و ارزش های آن ها مورد احترام قرار گرفت. 
گفت وگوهایی مانند این، شرکت راک ول را به شرکتی متفاوت تبدیل کرده است. 

کارمندان اعتقاد بیشتری به رهبراِن خود دارند، بیشتر مشارکت می کنند و با وجود 
تفاوت ها، بیشتر احساس وجود می کنند. همان طور که در مثال شرکت راک ول 
تمرین  شود.  گرفته  اشتباه  رهبر ضعیف  یک  با  نباید  متواضع  رهبر  یک  دیدیم، 
فروتنی به شکلی که در باال توضیح دادیم، نیاز به شجاعت زیادی دارد؛ اما متأسفانه 
چنین شجاعتی زیاد در سازمان ها وجود ندارد. به جای انتخاِب افرادی که تنها به 
رشد و توسعۀ خود می اندیشند که اغلِب شرکت ها نیز چنین هستند، سازمان های 
موفقی مانند گوگل و راک ول به دنبال ایجاد یک تصویِر جدید در چه گونه گی 

رهبری موثر در سازمان ها هستند.
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بخش سوم و پایانی

بهترین مدیران فروتن هستند
«بیفرهنگی«

همعناییدارد؟
چ

ناصر فکوهی 
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مبهمی  آرزوی  هنر، 
اشیا  همۀ  که  است 
دارند. کلماِت سرگشته 
مشتاق اند به شعر وارد 
بی نوا،  مناظر  شوند. 
تصاویر  در  را  خود 
چنین  می کنند.  کامل 
می شود: هنرمند اشیایی 
عرضه  برای  که  را 
از  برمی گزیند،  کردن 
روابط  بسیاری  میان 
سِر  از  قراردادی شان 
می کشد.  بیرون  اتفاق 

آن ها را گرد هم می آورد و اشیای منزوی را در آمد و 
شدی ناب و ساده می نهد. همین که به شی یی عشق 
بورزد، اقرارهای آرامِ بسیاری در پرتو آن می آورد و آن 
را به همراه صدها نگفته و چیز پنهان، مأنوس می کند. 
تنها  خصوصی اش،  و  ظریف  احساس های  جوانۀ  اما 
وا  را  او  و  می زنند  بیرون  فشرده  و  از پس شی خرد 
ظریف  ]دستاویز[  آن  کنار  در  نو  دستاویزی  می دارند 
بیاورد و در پس ]دومی[، سومی و چهارمی، حصاری 
این  در  زند.  آن موج  زنده گی در پشِت  کند که  پا  بر 
حال، او به ندرت خود را خویشاوند اشیا حس می کند، 
اشیایی که رفته رفته توجیه خود او می شوند. این اشیا 
با  را  هنرمند  خود  برای  ناشناخته  حتا  هماهنگی هایی 

استحکام کنارهم می نهند. 

)2(
هنر اشتیاق مبهمی است که همۀ 
می خواهند  آن ها  دارند.  اشیا 
ما  نهفتۀ  رازهای  تصویرگِر 
مفهوم  شوق،  سر  از  و  باشند 
تا  وامی نهند،  را  خود  پالسیدۀ 
سترِگ  اشتیاق های  از  یکی  بارِ 
به  دارند  اصرار  بکشند.  را  ما 
و  یابند  راه  ما  پریشاِن  حواس 
دستاویزی  که  هستند  این  تشنۀ 
باشند.  ما  احساس های  برای 
می گریزند.  قانون مندی ها  از 
ما  که  باشند  همانی  می خواهند 
می پنداریم. سپاس گزار و آماده به 
خدمت. خواهان پذیرش نام های 
تازه یی هستند که هنرمند به آن ها 
که  کودکانی  همچون  می بخشد، 
خود  با  را  آن ها  می کنند  اصرار 
آن ها  مسلم،  قدر  ببریم؛  سفر  به 
به  را  چیز  همه  سفر[  این  ]در 
تمامی در نخواهند یافت، اما هزاران احساس پراکنده 
نقش  چهرۀشان  بر  زیبایی  و  به ساده گی  تصادفی  و 
می بندد. همین طور، اشیا می خواهند هنگامی که برای 
توجیه اثری برگزیده می شوند، از خواسته های هنرمند 
همچون  اویند،  جاِن  هالۀ  اما  مبهم  آن ها،  باشند.  فرا 

چهره های بسیاری که جان او را به آواز می خوانند. 
آثار هنری

 بسا همیشه چنین بوده. شاید همیشه غربِت بی کرانی 
وجود  آن،  از  برخاسته  سترگ  هنر  و  دوره  هر  میان 
امروز  چون  همواره  هنری  آثار  شاید  است.  داشته 
هرگز چیزی جز  به راستی  آوازه  شاید  و  بوده اند  تنها 
پیرامون  که  نبوده  سوء تفاهم هایی  آن  همۀ  دست مایۀ 
یک نام جدید چنبره می زنند. هیچ دلیلی وجود ندارد 

که باور کنیم زمانی اساسًا قضیه به شکل دیگری بوده 
مجزا  اشیا  سایر  از  را  هنری  آثار  آن چه  زیرا  است. 
می سازد، وامدار بودن همۀ آن ها به آینده است و این که 
جمله گی چیزهایی هستند که هنوز دورۀ آن فرا نرسیده 
است. آیندۀ آبشخور آن ها بس دور است. اینان مربوط 
به آخرین قرنی هستند که روزگاری دایرۀ وسیع همۀ 
راه  ها و پیشرفت ها در آن فرو بسته می شود. همه گی، 
اشیای کمال یافته و هم عصر خداوند گاری هستند که 
تا  بوده اند و  پرداختش  ازل سرگرم شرح و  از  آدمیان 
دیر زمانی نیز قادر به تکمیل کار خویش نخواهند بود. 
آثار سترگ هنری  باشد که  این همه، چنین  با  اگر  اما 
دوران های گذشته، در بطن خیزش ها و غوغای دوران 
خویش شکل گرفته باشند، شاید بتوان قضیه را چنین 
شگفت انگیز،  و  واپسین  آینده  آن  که  کرد  توصیف 
دوری  بس  روزهای  آن  به  هنری،  آثار  همۀ  خاستگاه 
)که ما از آن ها دانش بسیار اندکی داریم( نزدیک تر از 

امروز بوده است.
بوده  ناشناخته   و  بی کران  فراخنای  از  بخشی  نیز  فردا 
دورتر  آدمیان  از  را  خود  آینده  این  رفته رفته  است. 
ساخت، خرافه را به دوردست های بس دور راند، عشق 
و تردید را به ماورای ستارگان و به قعر آسمان ها افکند. 
پُرفروغ و دوراندیش می شوند.  ما  فانوس های  عاقبت 
با  ما  و  می روند  پس فرداها  و  فرداها  از  ما  ابزار های 
ابزار های اکتشافی خویش فراز آمدن قرن های آینده را 
در دست می گیریم و آینده را به اکنونی نیاغازیده مبدل 

می سازیم. 
همه  این  از  فراتر  فراتر،  هنری  آثار  خاستگاه  و    
است. همان آثار به ندرت مسکوت و بردباری که بس 
بیگانه اند در میان اشیای مصرفی روزمره، در میان آدمیان 
پرمشغله، در میان حیواناِت اهلی و کودکان بازی گوش.

منبع: مدومه

داوود عرفان
درخت«  حرمت  به  »شاخه ای  مجموعۀ  با  اسفزاری  عاصم 
حضور خویش را در فضای شعر و ادِب هرات اعالم کرد. 
این مجموعه که در بردارندۀ 55 قطعه شعر سپیِد اسفزاری 

است، با فضای شعرِی جدید پا به عرصۀ ادب نهاده است.
از زیباترین  به حرمت درخت، یکی  نام مجموعۀ شاخه ای 
و  دیده ام  شعری یی  مجموعۀ  بر  کنون  تا  که  نام هایی ست 
شعری که نامِ مجموعه از آن گرفته شده، یکی از زیباترین 

شعرهای مجموعه است:

زمان تب می کند
وقتی

 شاخه یی به حرمت درخت خم نمی شود.
متعارف  از دغدغه  های  دغدغه های رنگین عاصم، خاص تر 
شعری هرات است. او به مخاطب جرأت تابوشکنی هویتی 
می دهد و از مرز شعرهای عاشقانه پا به وادی گفتمان جدِی 
خیلی ها  شاید  که  کاری  می گذارد؛  سرزمین  این  هویِت 

نخواستند یا نتوانستند بدان بپردازند.
موالناست  بارگاه  مسافر  گاهی  اسفزاری،  شعر  دغدغه های 
پای  رد  دنبال  افغانستان،  کودکان  کتاب های  در  گاهی  و 
شعر  اولین  در  که  است  سبب  همین  به  و  است  فردوسی 
کتاب او، گروهی از عظمِت یک تبار می گویند و قدامتی به 
این  مزایای  از  می شود.  ُخرد  پیش چشمانش  پامیر  عظمت 
نقش  کتاب،  اول  شعر  که  است  همین  هم  یکی  مجموعه 

بیان  را  اسفزاری  شعری  تفکر  کلیت  که  دارد  را  مقدمه یی 
بعدی  شعرهای  در  را  شعر  این  تفسیر  خواننده  و  می کند 

می جوید:
سخن گفته اند از آزادی 

و شکوه یک نسل 
به بن بست خورده بود

کاروان هم صدایی چشم هاشان 
شب هنوز می مکید 
تن نحیف آزادی را 

گروهی
سخن از یک تبار می گفتند 
و قدامتی به عظمت پامیر 

که هی ُخرد می شد.

عاصم نگران فرداست، از آن جایی که دیروزِ پوسیده اش بر 
و  فردا  است. عاصم می خواهد  افکنده  سایه  نامعلوم  امروزِ 

فرداها را بهتر از امروز ببیند: 
به کدامین میخ بیاویزم

پوستین زخم خوردۀ اجدادم را 
که هنوز منگ مانده است

در آن 
سرنوشت تمامی فرداها!

عاصم اسفزاری بارها در این مجموعه متولد می شود. تولد 
شدن یا کلمات مترادف با آن، از بسامدهایی اند که در شعر 

تولدی  کسی  چشم های  تبسم  از  او  دارد.  زیادی  تکرار  او 
از  و  می شود  زاده  قرن ها  شدن  زاده  در  خود  می جوید،  را 
متولد  دریای  در  و موج می زند  متولد می شوند  او درختان 

شدۀ دستانش! 
زاده شدن های ممتد خیلی بد هم نیست، همان گونه که خیلی 
دوباره  واقعًا  فروغ  چون  انسان ها  گاهی  نیست.  هم  خوب 
متولد می شوند و می رویند و سبز می شوند و به آسمان قد 
می کشند و گاهی هم در تولدهای زیادی انسان خودش را 
گم می کند و در جست وجوی خودی است که هرگز نیافته 
است. عاصم مقصر این تولدهای ممتد نیست، نسل عاصم 
نسلی است که در بحران های رنگارنگ تولد یافته اند. این 
نسل حق دارد که هر روز از پیله یی که به دورش تنیده اند، 
پروانه شود. در حقیقت، زاده شدن های متوالی در شعر عاصم 
بیان گر، روح سرکشی است که خویشتن را نتوانسته باز یابد. 
مجموعه های  در  پیاپی  شدن های  تولد  این  که  مطمینم  من 
بعدی در ساحل سکون و آرامش جا خوش خواهند کرد که 

برآیند چنین بی قراری هایی، کشف راه راستین شاعر است:
متولد می شوم 

سبزترین زمستان را
در کابوسی بهارگونه
و باز متولد می شوم

در خویش
در انتحار خیابان فردوسی

و نگاه های سرد اطرافم

و باز 
تکرار همیشه در خویشم!

عاصم با زادگاهش پیوندی عمیق دارد و در ضمیر ناخودآگاه 
و صمیمیِت  صفا  که  دید  را  باصفایی  روستایی  می توان  او 
بوی  و  رنگ  بیشتر  او  بسامدهای  دارد.  بغل  در  را  روستا 
از  با درخت یکی  نام مجموعه اش،  اصاًل  طبیعت می دهند، 
واژه هایی  و  است  طبیعت شروع شده  بسامدهای  زیباترین 
همچون بیابان، موج، شب، علف، میوۀ خشک، باغ، چمن و 
... شدت طبیعت گرایی اش را نشان می دهد. زبان شاعر خیلی 
زبان  با  به راحتی  او  بگویم  بهتر  به صورت  یا  نیست،  جدید 
روزمره نمی تواند ارتباط برقرار کند، ذهنش درگیر واژه های 
متداول کالسیک است. کمتر می توان در مجموعۀ عاصم زبان 
روز را پیدا کرد. هر چند واژه هایی چون گلوله، ساختمان، 
خیابان و کفش پاشنه بلند در مجموعۀ او قابل یافت هستند، 
اما در کل، فضای شعری او متأثر از زبان روز نیست. بعضی 
دارند و  تولد، تکرار غیر معمولی  فردا و  بسامدها چون  از 
تمام  با  است.  پیشین  بازگویی شعرهای  او  گاهی شعرهای 
چند  می کند.  عمل  موفق  زیبا،  تصاویر  خلق  در  او  این ها، 

تصویر زیبا را در کوتاهه های زیر می توان دریافت:
زمستان 

داغ پیشانی ماه است 
در سرزمین من 

گلوله وقتی 
ستاره می شود
کفش هایت 

پاشنه بلند باشد یا کوتاه
از خیابان که می گذری 

ساختمان ها فرو می ریزند.
آسمان شرمگین است 

کهکشان، اندوهناک
وقتی آفتاب

پشت خانۀ ارباب پنهان است.
اسفزاری،  عاصم  اول  مجموعۀ  اوصاف  این  تمام  با 
مجموعه اش  اولین  در  توانسته  او  است.  موفق  مجموعه یی 
رسالت شاعرانه یی را بر دوش حمل کند که ابتذال شعری 
معاصر ما کمتر به آن وقعی نهاده است. دغدغه های اجتماعی 
او در شعر کمتر از دغدغه های شخصی اش نیست و می توان 
گفت که بین دغدغه هایش به نوعی تعادل برقرار شده است. 
انتخاب  را  مجموعه اش  شعر  بهترین  ختام،  حسن  برای 

می کنم و برای عاصِم عزیز فرداهای بهتری تمنا می برم:
در گلویم گیر کرده است 

نان خشک پشیمانی 
در انزوای همیشه جاویدی 

که تو برایم سروده ای 
و خواب سنگین بدنامی را

در پیشگاه خدا
این جا همه بوسیدن را آموخته اند

جز من که لبانم
دستان خدا را می خراشد!

5سال ششم     y شمارة   یک   هزار  چهار صدُ  بیسُت   شش        y چهار   شنبه          12قو  س/ آ ذر    y 1393 10صفر المظفر  y 1436  3 د   سمبر   2014 www.mandegardaily.com

تولد فرداها

نقد و بررسی مجموعه شعِر »شاخه ای به حرمِت درخت«
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با  کشورش  روابط  که  می گوید  افغانستان  رییس جمهور 
پیمان ناتو با تراژیدی آغاز شد، با قربانی ها استحکام یافت 

و اکنون وارد یک مرحلۀ جدیدی می گردد.
محمد اشرف غنی که همراه با عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 
حکومت افغانستان جهت اشتراک در نشست وزرای خارجۀ 
کشورهای عضو ناتو در بروکسل، بلجیم به سر می برد؛ از 
اتالنتیک شمالی سپاسگذاری کرد و به  پیمان  کمک های  
هزاران سرباز آن پیمان که در درگیری های افغانستان کشته 

و یا مجروح شده اند، ادای احترام کرد.
دکتر غنی گفت: »افغانستان در خط مقدم مبارزه قرار دارد. 
اما آن مبارزه و تعهدات ناتو در آن مبارزه، به مفهوم تامین 

مصونیت اروپا و امریکایی شمالی بوده است.«
ناتو در  بروکسل مقر  به  آقای غنی و عبداهلل روز دوشنبه 
بلجیم رسیدند و روز سه شنبه با وزرای خارجۀ 28 کشور 
عضو پیمان اتالنتیک شمالی، مقامات ارشد و ده ها کشور 
عضو که سربازان خود را طی بیش از یک دهه پسین به 

افغانستان فرستادند، مالقات کردند. 
آقای عبداهلل، رییس اجرایی حکومت افغانستان که در این 
سفر رییس جمهور غنی را همرایی می کند نیز اظهارات و 

پیشبینی ها خوش بینانه یی را بیان داشت.
آقای عبداهلل گفت: »با روحیۀ جدید همکاری که شما در 
حکومت جدید وحدت ملی مشاهده می کنید، زمینۀ ایجاد 
شده برای تغیر فضا نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه 
و صلح جهانی، بسا بزرگتر از آنچه است که ما تصور کرده 

می توانیم.«
آن  ماموریت جدید  رسماً  است  قرار  ناتو  خارجۀ  وزرای 

پیمان را در افغانستان تصویب کنند.
سر از اول ماه جنوری سال 2015، نیرو های امنیتی افغانی 
به  در سرتاسر کشور  را  و جنگی  امنیتی  کامل  مسوولیت 
عهده می گیرند و سربازان ناتو تنها در عرصۀ مشوره دهی و 

آموزش کار خواهند کرد.
توشیح  با   ،2014 از  پس  ناتو  نیروهای  حضور  برنامۀ 
ناتو  و  متحده  ایاالت   – افغانستان  میان  امنیتی  توافقنامه 

توسط رییس جمهور افغانستان نهایی شد.
جینز ستولتنبرگ دبیرکل ناتو از تصویب آن پیمان توسط 
هر دو مجلس و توشیح آن توسط رییس جمهور افغانستان 

استقبال کرد.
ماموریت مان ضرورت  انجام  برای  که  را  »آنچه  گفت:  او 
مشوره  آموزش،  روند  داریم،   دست  در  اکنون  داشتیم 
دهی و همکاری نیروهای امنیتی افغان از حمایت قاطع ما 

برخوردار است.«
خشونت  که  گفت  دوشنبه  روز  اوایل  ستولتنبرگ،  آقای 
در افغانستان ادامه خواهد داشت اما ابراز اطمینان کرد که 
نیرو های امنیتی افغان در همکاری و پشتیبانی ناتو، توان 

رویارویی با اوضاع را دارند.
قرار است رییس جمهور و رییس اجرایی افغانستان، تاریخ 
های  کشور  کنفرانس  در  اشتراک  غرض  دسمبر  چهارم 
تمویل کنندۀ افغانستان به لندن بروند و از آن ها بخواهد تا 

به کمک های شان با افغانستان ادامه دهند.
دیدار با رییس جمهوری آذربایجان

همچنان، محمد اشرف غنی رییس جمهوری و داکتر عبداهلل 
رییس  اف  علی  الهام  با  گذشته  روز  اجرایی صبح  رییس 
دیدار  آن کشور  پایتخت  باکو  آذربایجان در شهر  جمهور 

کرد.
روابط  گسترش  مورد  در  جانب  دو  هر  دیدار  این  در 
تاکید  مختلف،  عرصه های  در  آذربایجان  و  افغانستان 
کردند و خاطر نمودند که هر دو کشور باید همکاری های 
اقتصادی خویش را از طریق همکاری های منطقوی بیشتر 

از تقویت نمایند.
افغانستان  جدید  حکومت  برای  علی اف  جمهور  رییس 

تحت رهبری رییس جمهور غنی، آرزوی موفقیت کرد و 
از همکاری های دوامدار کشورش با افغانستان، اطمینان داد. 
وی با اشاره به همکاری اقتصادی میان دو کشور گفت که 
ما باید اقداماتی را انجام دهیم که منفعت هر دو کشور در 

آن نهفته باشد.
در مقابل رییس جمهور غنی، از استقبال گرم رییس جمهور 
در  شده  انجام  های  پیشرفت  و  کرد  تشکری  آذربایجان 
و  گفت  تبریک  وی  برای  را  کشور  آن  در  اخیر  سالهای 
این موفقیت ها و دستآوردها را ثمره رهبری خوب رئیس 

جمهور علی اف دانست.
رییس جمهور کشور با اشاره به پیشرفت های اخیر آذربایجان 
گفت که ما نه تنها خواهان تداوم همکاری های دوجانبه با 
آذربایجان هستیم بلکه می خواهم از تجارت این کشور در 

زمینه اصالحات نیز استفاده نمائیم.
از  را  افغانستان  می خواهیم  ما  که  گفت  کشور  غنی  دکتر 
بدون  امر  این  و  نمائیم  وصل  اروپا  با  الجورد  راه  طریق 
همکاری آذربایجان امکان پذیر نیست. وی افزود که دیدگاه 
ما این است که افغانستان را به مرکز انرژی مبدل سازیم و 
برای این کار گسترش تجارت و سرمایه گذاری در کشور 

مهم است.
در  آذربایجان  و  افغانستان  جمهور  روسای  دیدار  این  در 
مورد انتقال گاز آذربایجان از طریق افغانستان به شماری از 
کشور ای منطقه و همکاری ها و برنامه های درازمدت، میان 
مدت و کوتاه مدت میان دو کشور در عرصه های مختلف 
نیز بحث و تبادل نظر صورت کردند و خاطر  نشان نمودند 
که برای آغاز و عملی کردن جنبه های تخنیکی موضوعات 
مطرح شده، باید هیات های از هر دو کشور تعیین گردد 
تا اهداف متذکره را در یک چوکات ستراتیژیک تنظیم و 

عملی سازند.
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تنها به دست آوردن کمک...
حکومتداری خوب به جامعه جهانی متعهد می شود.

می گوید، جامعه  نماینده گان  عارف رحمانی عضو مجلس 
جهانی این را می داند که امضای پیمان امنیتی افغانستان با 
ناتو و امریکا، پاکستان را عصبی ساخته و به همین دلیل، 
طور  همین  و  است  یافته  افزایش  افغانستان  در  حمالت 

دالیل عدم معرفی کابینه را هم می داند.
داکتر  میان  که  موافقت نامه یی  عملی شدن  گفت،  رحمانی 
بیشتری  به زمان  نیاز  به امضا رسیده،  عبداهلل و داکتر غنی 

دارد  و جامعه جهانی این را درک می کند.
او تأکید کرد، پس جامعه جهانی با درک مشکالت و دالیل 
عدم معرفی کابینه و افزایش ناامنی های اخیر در افغانستان 
در نشست لندن به تعهد کنفرانس توکیو تاکید و تعهدات 

تازه یی را به افغانستان خواهد سپرد. 
امضای  خواهان  جهانی  جامعۀ  مجلس،  عضو  این  باور  به 
بنابراین  شد،  امضا  که  بود  امریکا  و  ناتو  با  امنیتی  پیمان 
بهانه یی  این سند توسط دولت وحدت ملی دیگر  با امضا 
برای تجدید تعهدات جامعه جهانی به افغانستان باقی نمانده 

است.
او افزود، دولت افغانستان هم در عوض تعهد خواهد کرد 
که حکومت داری خوب را ایجاد کرده و با فساد به صورت 
جدی مبارزه خواهد کرد؛ اما اینکه تعهدات افغانستان عملی 
خواهد  مشخص  را  آن  زمان  گذشت  خیر،  یا  شد  خواهد 

کرد.
به گفتۀ رحمانی، چون جامعه جهانی برای تجدید تعهداتش 
با افغانستان دیگر بهانه یی ندارد؛ بنابراین دولت افغانستان از 
این کنفرانس به یک دست آورد خوب به کشور باز خواهد 

گشت.
اما سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل می گوید، 
چشم داشت به کمک های جامعه جهانی و تجدید تعهدات 
یک  نشست،  این  در  افغانستان  به  کننده  کمک  کشورهای 

دست آورد نیست. 
او تاکید کرد، تعهدات کنفرانس لندن برای دولت وحدت 
ملی یک دست آورد نیست، زیرا زمانی می توانیم بگویم که 
دولت افغانستان دست آورد دارد که خودش از لحاظ تامین 

بودجه و امنیت خوکفا شود.
به گفتۀ وی، سرپرست وزیران هیچ برنامۀ موثر و مفیدی را 
افغانستان  چون  اما  کرد؛  نخواهند  مطرح  لندن  نشست  در 
قرار  بین المللی  جامعه  ادارۀ  و  حمایه  تحت  کشوری  یک 
را  بودجه هایی  نشست  این  بنابراین شرکت کننده گان  دارد؛ 

برای افغانستان در نظر خواهند گرفت.
بهتر بود که دولت وحدت  استاد سیحون، هرچند  باور  به 
کنفرانس  در  می داشت  که مشروعیت  کابینه جدید  با  ملی 
لندن شرکت می کرد؛ اما کنفرانس لندن یک کنفرانس مستقل 
کنفرانس  ادامۀ  لندن  نشست  یعنی  نیست،  افغانستان  برای 

توکیو است. 
که  می شوند  متحد  دونرهای  نشست  این  در  افزود،  وی 
حضور  بنابراین  دهند؛  ادامه  را  توکیو  کنفرانس  تعهدات 
سرپرست وزیران هم زیاد چالش زا نیست؛ اما اگر وزرای 
این کنفرانس شرکت می کردند، کار معقول تر و  جدید در 
ساختن  عملی  به  وادار  را  جهانی  جامعه  و  بود  عقالنی تر 

تعهدات شان می کرد.
کشور  یک  افغانستان  ولی چون  گفت،  دانشگاه  استاد  این 
تحت حمایۀ جامعه جهانی است؛ بنابراین کشورهای کمک 
تعهدات  جدید  وزرای  حضور  نظرداشت  در  بدون  کننده 
تازۀ با افغانستان خواهند بست و به تعهدات گذشته شان 

نیز تاکید خواهند کرد.
که  کرد  اعالم  صنایع  و  تجارت  اتاق های  حال،  همین  در 
می شود،  مطرح  لندن  نشست  در  که  اقتصادی  های  طرح 

اهمیت زیربنایی برای اقتصاد افغانستان دارد.
سیستم  رشد  الجورد،  راه  احیای  از  اتاق ها  این  مسووالن 
آبیاری سنتی و ارتقای سیستم آبیاری مدرن و پایدار، توسعه 
سیستم خطوط آهن، توسعه زیربناها از جمله جاده و برق، 
تسهیل استخراج و انتقال مواد معدنی، خدمات الکترونیک 
دولت  های  طرح  عنوان  به  گمرکات  و  مالیات  دولتی، 

افغانستان در نشست لندن یاد کرده اند.
به گفتۀ این مسوولین، کاهش قیمت ها و افزایش ارزش پول 
اوراق  و  سازی  شهرک  خارجی،  ارزهای  برابر  در  افغانی 
بهبود  برای  اقتصادی  های  دیگر طرح  از جمله  نیز  قرضه 
وضعیت اقتصادی افغانستان است که در این نشست مطرح 

می شود.
گذارهای  سرمایه  از  حمایت  که  شده  گفته  حال  درهمین 
از طریق  ترانزیتی  راه  ایجاد  و  داخلی، ساخت  و  خارجی 
دولت  اقتصادی  های  طرح  دیگر  از  نیز  مرکزی  آسیای 

افغانستان است که در نشست لندن ارائه خواهد شد.
قرار است نشست لندن، با حضور نمایندگانی  نزدیک به 60 
کشور و 15 نهاد بین المللی درخصوص اوضاع اقتصادی 

افغانستان، پایان هفته جاری برگزار شود.

اول به  مشـکالت داخلی...
 به آنان بگویند که مسافرت های خارجی را کم کنند و به 

درد ملت رسیده گی نمایند.
رییس جمهور قبل از سفر به اروپا، سرپرست وزیران را از 
وظیفه برکنار و به جای آنان، معین ها را به عنوان سرپرست 

وزارت خانه های معرفی کرد.
در همین حال، برخی سناتوران از برکناری سرپرست وزرا 
انتقاد  به عنوان سرپرست در وزارت ها  معین ها  معرفی  و 
کردند؛ اما برخی دیگر معرفی معین ها را به جای سرپرست 

وزرا کار مناسب دانستند.
عنوان  به  معین ها  معرفی  بر  اشاره  با  بالغی  خالقداد 
دیگر  بار  وضع  این   « گفت:  خانه ها  وزارت  سرپرست 

تهدیدهای امنیتی را بر جان مردم افغانستان افزایش خواهد 
داد«.

آقای بالغی از نهادهای امنیتی خواست که جلو بدبختی ها 
را در افغانستان بگیرند.

از سویی هم، بازمحمد زرمتی برکناری سرپرست وزرا و 
معرفی معین ها را به جای آنان، تصمیم سنجیده از سوی 

رییس جمهور عنوان کرد.
کار  که  وزرایی  »سرپرست  داشت:  بیان  زرمتی  آقای 
مرتکب  که  آنانی  اما  تقدیر شوند؛  باید  اند  کرده  شایسته 
فساد هستند و کار خوبی انجام نداده اند باید مکافات و 

مجازات شوند«.
رییس جمهور هنگام اعالم برکناری سرپرست وزرا گفت 

که وزرای جدید از دو تا چهارهفته به تدریج به مجلس 
نمایندگان معرفی خواهند شد. 

والیان  و  وزرا  زودتر  هرچه  معرفی  بر  تاکید  با  سناتوران 
جدید، خاطرنشان کردند که ادامه وضعیت موجود مردم را 

نسبت به حکومت وحدت ملی ناامید خواهد کرد.
قانون  سنا،  مجلس  گذشتۀ  روز  جلسه  در  هم،  سویی  از 
سلسله  یک  با  تجارتی  عالیم  ثبت  قانون  و  داری  تعزیه 
با اکثریت آرای سناتوران حاضر در مجلس،  تعدیالت و 

تایید شد.
به جلسه مشترک  بعدی  برای طی مراحل  قانون،  این دو 
هر دو مجلس می رود و پس از آن به حکومت فرستاده 

خواهد شد.

پاکستان رهبران دولت وحدت...
 آن به مردم می رسد.

موالنا فرید هم چنان گفت: شروع گفت وگوهای سریع به 
دستور پاکستان که از طالبان حمایت می کند، صورت گرفته 

است.
کردن  اغفال  منظور  به  پاکستان  کار  این  می کند:  تأکید  او 

رهبران دولت وحدت ملی است.
نشان  تا  است  تالش  در  پاکستان  می افزاید:  فرید  آقای 
دهد که آنان بعد از مذاکرات با سران دولت وحدت ملی، 
ادامۀ  این،  که  اند  برداشته  مذاکره  برای  را  اولی  قدم های 
سیاست های چندین سالۀ پاکستان در قبال افغانستان است.
آقای فرید باور دارد تا زمانی که اهداف و منافع پاکستان در 
افغانستان برآورده نشود، هر نوع گفت وگو ضیاع وقت و 

فریب دادن اذهان مردم خواهد بود.
در این حال، جنرال امراهلل امان آگاه نظامی می گوید: جنگی 
مسلح  مخالفین  از طرف  و  دارد  جریان  افغانستان  در  که 
شماری زیادی از شهروندان افغانستان و نیروهای بیرونی 
جان خود را از دست داده اند، تنها رییس جمهور نمی تواند 

نمایندۀ تمامی آن ها باشد.

میکانیسم های  از  تا  دارند  حق  مردم  می گوید:  امان  آقای 
گفت وگو با طالبان آگاه باشند.

مذاکرات  این  منظور  اگر  این  از  »جدایی  می افزاید:  او 
گروپ های  از  شماری  و  باشد  خویشاوندی  و  خویشی 
کوچک در قدرت شریک ساخته شوند، این کار مخالف 

همه موازین است.«
افغانستان  در  خانواده یی  هیچ  این که  بیان  با  امان  آقای 
اگر  گفت:  باشد،  ندیده  را  طالبان  جنایات  داغ  که  نیست 
شوند،  تحمیل  مردم  باالی  بازهم  افغانستان  مردم  قاتلین 

قابل پذیرش نیست.
آقای امان گروه طالبان را عوامل استخبارات بیگانه خوانده 
تغییر  در سیاست خود  پاکستان  که  در صورتی  که  گفت 
در گذشته  ندارد؛ چون  معنی  طالبان  با  نیاورد، گفت وگو 
با  تا  از گروه طالبان تمایل نشان داده است  اگر چهره یی 
دولت افغانستان صلح کند، توسط پاکستان از میان برداشته 

و یا فرار داده شده است.
با تجهیز  تا  از دولت وحدت ملی می خواهد  امان  جنرال 
وارد  قدرت  موضع  از  افغانستان  نظامی  نیروهای  کردن 

گفت وگو با گروه های مخالف گردد.
شریک  می گوید:  نظامی  آگاه  امرخیل  عتیق اهلل  هم چنان، 

ساختن طالبان در قدرت و بحث پیرامون خواست های این 
گروه، نیازمند زمان بیشتر است.

و  نیست  راه حل  می گوید: جنگ  هم چنان  امرخیل  آقای 
ما به این نتیجه رسیده ایم که باید گفت وگو صورت گیرد.

این آگاه نظامی می افزاید: »در این دیدارها پای ملل متحد 
از  تا  پاکستان در میان است که آرزومندی وجود دارد  و 
این مذاکرات نتیجه گرفته شود، چون سازمان ملل باالی 

پاکستان به عنوان حامی طالبان فشار وارد خواهد کرد.«
آقای امرخیل با توجه به افزایش حمالت انتحاری در چند 
هفتۀ گذشته در کشور می گوید: زمانی که مذاکرات صورت 
می گیرد؛ هر دو طرف تالش می کنند تا در مذاکرات دست 
دیگر  طرف  باالی  را  خود  آرزوهای  و  باشند  داشته  باال 
آتش  که  می گیرد  زمانی صورت  تا  کار  این  کند؛  تحمیل 
پذیرفته شدِن  به خاطر  طالبان  گروه  که  آید  میان  به  بس 
خواست های خود حمالت انتحاری را شدت بخشیده اند.
پیش از این برای کشاندن طالبان به پروسۀ صلح شورای 
عالی صلحدر سال 2010 میالدی با بودجۀ هنگفتی ایجاد 
شد، آگاهان می گویند که این شورا از زمان ایجاد تااکنون 

دست آورد چشم گیری نداشته است.
   

دیدار رهبران دولت وحدت ملی با دبیرکل ناتو و رییس جمهور آذربایجان

می خواهیم افغانستان را به مرکز انرژی مبدل سازیم

توزیع شناس نامۀ الکترونیک...
 الکترونیک عماًل شروع و نخستین شناسنامه در مراسمی 

به رییس جمهوری داده می شود.
کابل  در  شناسنامه  توزیع  مرکز   10 ابتدا  که  افزود  او 
تشکیل می شود که روزانه به 12 تا 16 هزار نفر شناسنامه 
جدید خواهد داد و مناطق دیگر کشور به تدریج تحت 
پوشش این برنامه قرار خواهد گرفت که این روند شش 

تا هفت سال را در بر می گیرد.
شناسنامه الکترونیک به صورت کارت شبیه کارت بانکها 
و کارت شناسایی ادارات مختلف تهیه شده که یک ِچپ 
کوچک الکترونیک هم در عقب آن کار گذاشته شده که 

اطالعات صاحب شناسنامه در آن ذخیره می شود.
صاحب  عکس  بر  عالوه  شناسنامه  جلو  صفحه  در 

افغانستان«،  اسالمی  »جمهوری  عنوان  و  شناسنامه 
و  سکونت  محل  خانوادگی،  نام  نام،  مانند  اطالعاتی 
تاریخ تولد او به دو زبان فارسی و پشتو درج شده، ولی 
در کارت حافظه آن اطالعات بیشتری درج می شود که 

شامل 35 نوع داده می شود.
جنجالی ترین بخش اطالعات قابل درج در این شناسنامه 
یا کارت حافظه آن، مربوط به قومیت شهروندان می شد 
که بحث طوالنی و پرتنشی را در پارلمان کشور به دنبال 

داشت.
صاحب  قومیت  واژه  برابر  در  که  بودند  معتقد  عده یی 
آن  مخالفان  اما  شود،  درج  قومیتش  اسم  شناسنامه 
و  شود  خودداری  او  قومیت  نام  درج  از  که  می گفتند 
تنها ذکر واژه »افغان« به عنوان »ملت« او کافی است، در 
این  با  قومیت شهروندان  اسم  درج  که طرفداران  حالی 

نظر مخالفت کردند.
در نهایت این جنجال ها با این فیصله به پایان رسید که 
بر روی شناسنامه نه ملیت شهروندان و نه قومیت آنها 
توسط  به جز  که  آن  کارت حافظه  در  بلکه  درج شود، 
دستگاه مخصوص قابل خواندن نیست، اطالعاتی شامل 

اسم قومیت آنها درج شود.
تاکید شده که  این موضوع  بر  اخیر همواره  در سالهای 
از  بسیاری  حل  بر  می توان  شناسنامه ها  این  توزیع  با 
در  تقلب  و  هویت  از جمله جعل  آمد،  فایق  مشکالت 

انتخابات.
که  گفته اند  همواره  افغانستان  انتخاباتی  نظام  منتقدان 
این  کارآمدی  بهبود  به  الکترونیک  شناسنامه های  توزیع 
مکرر  دادن  رای  از  می توان  آن  با  و  می کند  نظام کمک 

رای دهندگان جلوگیری کرد.



آرامگاه هایی که آرام و...
ارشد  مسئوالن  آگاهی  عدم  احتمال  باشد،  اینگونه  اگر  که 
تحصیالت عالی و دانشگاه ها و دانشکده های طبی از این 

رویه، محال و غیر قابل باور خواهد بود.
بلخ  نمونه، دانشجویان دانشکده طب در دانشگاه  به عنوان 
نیز می گویند که آنها برای پیشبرد بخش عملی درس های 
شان بر روی اسکلت های باقی مانده از اجساد انسان ها کار 

می کنند.
می  شریف  مزار  در  طب  دانشکده   دانشجویان  از  فرشته 
گوید که در سال دوم مضمون آناتومی دارند و برای پیشبرد 
نیاز به اسکلت و استخوان  با این مضمون  و آشنایی بیشتر 
های  سال  در  که  کسانی  مانند  آنان  و  دارند  انسان  طبیعی 
گذشته این مضمون را خوانده و پشت سر گذاشته اند ناگزیر 

اند تا در صدد یافتن اسکلت انسان باشند.
اساتیدشان اسکلت مورد نظر را به قبرکن ها و کسانی که در 
همسایگی قبرستان ها زندگی می کنند سفارش داده و آنها 

برای شان تهیه می کنند.
به گفته فرشته، همسایگان قبرستان ها و گورکن ها با تمامی 
قبرها آشنایی دارند که کدام قبر کهنه و کدامیک جدید است 
و هر قبری که چند سال از عمر آن گذشته باشد را نبش می 

کنند و اسکلت را بیرون می کشند.
اظهارات این دانشجوی دانشکده طب دانشگاه بلخ، از عمق 
فاجعه پرده برمی دارد و نشان می دهد که مجموعه ای از 
از  یا شماری  ای  دانشجوها و گورکن های حرفه  استادها، 
ساکنان محلی همسایه گورستان، در این تجارت نفرت انگیز 

و منزجرکننده مشارکت دارند.
اظهارات فرشته همچنین این گمانه را تایید می کند که این 
تنها او و همدوره هایش در کابل یا مزار شریف نیستند که به 
این اقدام مشمئزکننده و ضد اخالقی، متوسل می شوند؛ بلکه 
این رویه  به  ها  دانشجویان رشته طب در طول سال  دیگر 
مبادرت کرده و همین امر آن را به یک روند، یک تجارت و 

یک روش قبول شده تبدیل کرده است.
مسئوالن  است  محال  که  کند  می  تایید  همچنین  امر  این 
پرسش  میان،  این  در  که  چیزی  اما  باشند؛  خبر  بی  آن  از 
برانگیز است این مساله است که چگونه این موضوع عمیقا 
حساسیت برانگیز و غیرقابل قبول، از معرض آگاهی عموم 
افکار جمعی، دور نگهداشته شده و عامالن آن، در یک  و 
تبعات  از  مافیایی،  و  پنهانی  ریاکارانه،  شدت  به  سازوکار 
فرار  منزجرکننده  عمل  این  برابر  در  عمومی  افکار  واکنش 

کرده و برکنار مانده اند.
مریم یکی دیگر از دانشجویان می گوید: دانشجویان پس از 
دریافت  جسد، آن را به روشی که یاد گرفته اند در داخل 
آب می جوشانند؛ تا حشرات و گرد و خاک  آن از بین برود 

و آماده استفاده شود!
وی افزود: قبرستان »دشت شور« که مقابل دانشگاه بلخ قرار 

می  شان  نظر  مورد  اسکلت  یافتن  برای  مناسبی  محل  دارد 
باشد.

وی گفت: قبرکن ها اکثرا اسکلت اطفال را از خاک بیرون 
می کنند و نوع اسکلت)مرد، زن، طفل( بستگی به سفارش 

متقاضی دارد!
اتمام درس دوباره کفن  از  آنان اسکلت را پس  وی گفت: 
نموده و دفن می کنند و در صورتی که خواسته باشند آنها 
یا در دسترس دیگر هم درس های  را آرشیف می کنند و 

شان قرار می دهند.
همچنین بنا بر گزارش ها برخی از دانشجویان طب دانشگاه 
هرات، به معتادانی که شب و روز شان را در کنار سرک ها یا 
اطراف قبرستان ها سپری می کنند 500 الی 1000 افغانی می 
دهند و آنان قبرها را شب هنگام نبش کرده و اسکلت مورد 

نظر را بیرون می کشند.
نامی  از دانشجویان طب دانشگاه هرات که نخواست  یکی 
از وی برده شود به خبرگزای آوا گفت: زمانی که من ترم 
سوم را شروع کردم نیاز جدی به استخوان انسان پیدا کردم.

کسی را پیدا کردم که در قبال 15000 افغانی استخوان کامل 
یک انسان را در اختیار من قرار می داد.

در حال حاضر قیمت استخوان کامل بدن انسان به 50 هزار 
افغانی نیز رسیده است.

داکتر سید عارف صالحی آمر دیپارتمنت آناتومی دانشکده 
طب دانشگاه هرات ضمن تایید این اقدامات به خبرگزاری 
بدن  اعضای  روی  بتواند  اینکه  برای  دانشجو  که  گفت  آوا 
در بخش آناتومی مطالعاتش را انجام دهد دست به این کار 

می زند.
او نبود امکانات و عدم همکاری وزارت تحصیالت عالی را 

عامل این اقدام می داند.
با این حال وی افزود که در قانون وزارت تحصیالت عالی 
تسلیخ ممنوع است و نمی شود اینکار را انجام داد. به همین 
دلیل ما بیشتر از روی فیلم های آموزشی، آموزش می دهیم 

و روی مدل های پالستیکی کار می کنیم.
اما عبدالرؤوف احمدی؛ سخنگوی پولیس هرات می گوید 
تاکنون چنین موردی مشاهده نشده و در صورت مشاهده و 
یا آوردن شکایت مبنی بر نبش قبر بدون مجوز سریعا اقدام 

خواهد شد.
دریافتی  های  گزارش  گستردگی  که  است  حالی  در  این 
از  نشان  هرات  و  شریف  مزار  کابل،  شامل  آوا  خبرگزاری 
حقیقتی دارد که به نظر می رسد هنوز اراده ای برای افشا و 

مقابله با آن وجود ندارد.
پولیس  که  آید  برمی  هرات  پولیس  سخنگوی  اظهارات  از 

مستقال به دنبال کشف این مورد نرفته است.
این در حالی است که مقابله با این امر، ورای مثلث مسئوالن 
و  دانشجویان  و  عالی  تحصیالت  و  ها  دانشگاه  استادان  و 
مافیای نبش قبر، نیاز به یک اقدام وسیع با مشارکت پولیس، 

علمای دینی و مردم دارد.

جانشین بان کی مون کیست؟
سال ششم     y شمارة   یک   هزار  چهار صدُ  بیسُت   شش        y چهار   شنبه          12قو  س/ آ ذر    y 1393 10صفر المظفر  y 1436  3 د   سمبر   72014 www.mandegardaily.com

فوتبال  طالی  توپ  دریافت  برای  نفره  سه  رقابت 
جهان آغاز شد.

توپ  نامزدهای  نهایی  فهرست  شب  دوشنبه  فیفا 
که  و همان طور  کرد  اعالم  را  فوتبال جهان  طالی 

لیونل  کنار  در  رونالدو  کریستیانو  زد،  قبل حدس  از  می شد 
مسی و مانوئل نویر به عنوان سه نامزد دریافت توپ طالی 

فوتبال جهان معرفی شدند.
رقابت این سه بازیکن تا 42 روز دیگر ادامه خواهد داشت 
و پس از آن در زوریخ بهترین بازیکن فوتبال جهان معرفی 

خواهد شد.
برندگان سال های قبل

2005: رونالدینیو
2006: فابیو کاناوارو

2007: کاکا
2008: کریستیانو رونالدو

2009: لیونل مسی
2010 : لیونل مسی
2011 : لیونل مسی
2012 : لیونل مسی

2013: کریستیانو رونالدو
2014: ؟

* کریستیانو رونالدو
مهاجم پرتغالی که سال گذشته به عنوان بهترین بازیکن جهان 
انتخاب شد، شانس زیادی برای رسیدن به توپ طالی 2014 
را دارد. او در سال 2014 طی 46 بازی برای تیم باشگاهی اش 

رئال مادرید و تیم ملی پرتغال 50 گل به ثمر رساند.
او به رئال مادرید کمک کرد تا به قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا و سوپر جام اروپا دست یابد که اتفاقا رونالدو در هر دو 

فینال نیز گلزنی کرد.
* لیونل مسی

مهاجم 27 ساله در جام جهانی تالش زیادی کرد تا تیمش 

در  آلمان  برابر  آرژانتین  شکست  با  ولی  برسد،  قهرمانی  به 
رسیدن به این هدف ناکام بود. او همچنین سال بدون جامی 
را در بارسلونا پشت سر گذاشت و نتوانست به هیچ افتخاری 
آقای  عنوان  نتوانست  مسی  نیز  فردی  لحاظ  از  یابد.  دست 
گلی لیگای اسپانیا را کسب کند. البته مسی در یک ماه گذشته 
درخشش خیره کننده ای داشت و توانست دو رکورد )گلزنی 
در لیگا و گلزنی در لیگ قهرمانان ( را به نام خود ثبت کند. 
متاسفانه برای مسی هر دوی این رکوردها پس از بسته شدن 
انتخاب »مرد سال فوتبال جهان« ثبت  زمان رای دادن برای 
شده است. سال گذشته فیفا زمان رای دادن برای توپ طال 
رونالدو  کریستیانو  کننده  خیره  درخشش  تا  کرد  تمدید  را 
برای سوئد به چشم بیاید، ولی بعید است که فیفا این زمان 
را تمدید کند به همین خاطر شانس مسی برای دریافت توپ 

فوتبال طال کم است.
* مانوئل نویر

از او به عنوان الگوی جدید در دروازه بانی نام می برند. نویر 
در سال 2014 ، 16 کلین شیت برای بایرن و تیم ملی آلمان 
ثبت کرد. دروازه بان 28 ساله در جام جهانی به افتخار بزرگی 

دست یافت که توانست قهرمان جام جهانی شود. 
آن  به  هنوز  رونالدو  و  مسی  که  افتخاری  یعنی 
نرسیده اند. از طرفی تنها یک بار اتفاق افتاده که 
جهان  بازیکن  بهترین  عنوان  به  دروازه بان  یک 
معرفی شود و آن هم به سال 1963 بر می گردد که یاشین، 
جهان  بازیکن  بهترین  عنوان  به  شوروی  سابق  دروازه بان 
انتخاب شد و پس از آن سال هیچ دروازه بانی نتوانسته است 
به این جایزه دست یابد. نویر به همین خاطر می تواند دومین 
یافته  دست  بزرگ  جایزه  این  به  که  باشد  تاریخ  دروازه بان 
است. البته این دروازه بان آلمانی هر چند با تیم ملی کشورش 
به افتخار بزرگی رسید، اما در لیگ قهرمانان اروپا برابر رئال 
مادرید نقره داغ شد و با شکست پنج بر صفر در مجموع دو 

دیدار از رسیدن به دیدار نهایی باز ماند.
* مارچلو بیلسا: مسی را ترجیح می دهم

مارسی  این فصل هدایت  در  که  آرژانتین  ملی  تیم  سرمربی 
دارد، می گوید مسی  بر عهده  فرانسه  لیگ  را در  صدرنشین 
باید برای پنجمین بار به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب 

شود.
این مربی آرژانتینی گفت: توپ طال را به خاطر عملکرد تیمی 
به یک بازیکن نمی دهند هر چقدر هم تیم تان موفق بوده باشد 

نباید تاثیری در این انتخاب بگذارد.
* کریستین کارمبو: رونالدو باید توپ طال را بگیرد

کریستین کارمبو که مجری برنامه شب گذشته )دوشنبه( توپ 
طالی فوتبال جهان بود در این مراسم به حمایت از کریستیانو 
رونالدو پرداخت و عنوان کرد: این مهاجم پرتغالی باید برنده 

توپ طالی فوتبال جهان در سال 2014 شود.
* پتر چک: نویر باید توپ طال بگیرد

دروازه بان چلسی نیز معتقد است مانوئل نویر باید به عنوان 
بهترین بازیکن فوتبال جهان در سال 2014 انتخاب شود.

چک با حمایت از نویر گفت: امسال بهترین فرصت است که 
یک دروازه بان عنوان برترین بازیکن جهان را اختصاص دهد.

عنوان  به  پیشتر  که  بلغارستان  اهل  بوکووا،  ایرینا 
اولین زن از اروپای شرقی ریاست سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی سازمان ملل )یونسکو( را برعهده 
را  ملل  سازمان  دبیرکلی  رویای  اکنون  هم  داشت، 

در سر دارد.
با  مصاحبه یی  در  ساله   62 بوکووا،  ایرینا 
برای  بلغارستان  سوی  از  که  گفت  آسوشیتدپرس 
که  ملل  سازمان  دبیرکل  مون،  کی  بان  جانشینی 

2016 ریاستش تمام می شود نامزد شده است.
اعالم  رسما  هنوز  بلغار  ساله   62 زن  این  اگرچه 
نکرده که تمایلی به کسب این سمت دارد یا خیر 
اما باز هم اجازه می دهد که شایعه پراکنی ها همچنان 

ادامه داشته باشند.
وی اخیرا به مناطق درگیر در عراق رفته و خودش 
را برای میانجی گری در مورد درگیری ها در سوریه 
آماده می کند. وی هم اکنون برای نخستین بار گفته 

که جانشین بان کی مون باید یک زن باشد.
بوکووا در این مصاحبه از مقر یونسکو در پاریس 
گفت: زمان برای دبیرکلی یک زن فرا رسیده است.
از  دفاع  و  مبارزه  در  طوالنی  سابقه ای  که  زن  این 
برابری  این  که  است  معتقد  و  دارد  زنان  برابری 
جنسیتی باید از داخل سازمان ملل آغاز شود، ادامه 
این فهم دولت ها و سازمان های  به عقیده من  داد: 
عنوان  به  را  زن  یک  که  می رساند  را  دولتی  غیر 
دبیرکل سازمان ملل برگزینند. من در این باره مانعی 

پیش رو نمی بینم.
مناسب  گزینه  می واند  بوکووا  بسیاری،  عقیده  به 

برای جانشینی بان کی  مون در سال 2016 باشد.
رئیس  نامزدی  دنبال  به  نیز  لیتوانی  حال  این  با 
جمهور خود »دالیا گریبائوسکایته« است، همچنین 
»کریستالینا  می خواهد  بوکووا  بر  عالوه  بلغارستان 

گئورگیئوا«، کمیسیونر اروپایی خود را برای سمت 
دبیرکلی سازمان ملل انتخاب کند.

دولت اسلوونی نیز به دنبال نامزدی »دانیلو ترک«، 
خواهان  اسلواکی  دولت  و  سابق  جمهوری  رئیس 
ملل  کنونی سازمان  فرستاده  »یان کوبیس«  انتخاب 
در افغانستان برای این سمت در سازمان ملل است.
کالرک،  هلن  سمت  این  رقبای  از  دیگر  یکی 
نخست وزیر سابق نیوزیلند و رئیس کنونی برنامه 
تحول سازمان ملل است و کاندیداها هم باید مورد 
پذیرش 193 کشور عضو سازمان ملل و هم مورد 
امنیت  شورای  وتوی  حق  دارای  عضو  پنج  قبول 
باشند.  فرانسه(  و  انگلیس  روسیه،  آمریکا،  )چین، 
جانب  از  باید  باشد  اروپا  شرق  از  کاندیدایی  اگر 
بنابراین  پذیرفته شود.  نیز  روسیه و متحدش چین 
روانی  به  و  درس خوانده  مسکو  در  بوکووا چون 

روسی صحبت می کند این امتیاز را دارد.
وی همچنین در سال جاری میالدی بانوی اول چین 
را سفیر ویژه یونسکو در امور توسعه آموزش زنان 

و دختران کرد.
من  برای  بزرگ  افتخار  یک  »این  گفته  نیز  بوکووا 
دبیرکلی  سمت  برای  مرا  صوفیه  دولت  که  است 

سازمان ملل انتخاب کرده است.«
با  و  رفت  عراق  به   2014 سال  نوامبر  در  وی 
مسلمانان  از  که  کشور  این  داخلی  بی خانمان های 
شیعه و سنی بودند و از اقدامات داعش فرار کرده 
بودند، دیدار کرد و با پلیس بین الملل )اینترپل( نیز 
درباره قاچاق انسان از مناطق درگیر جنگ به مذاکره 
پرداخت. همچنین دادگاه کیفری بین المللی را برای 
اماکن  تخریب  عامالن  دادن  قرار  تعقیب  تحت 
تاریخی و فرهنگی در کشور مالی تحت فشار قرار 

داده است.

رییس اتحادیه فوتبال اروپا دریافت هر گونه رشوه برای 
دادن میزبانی جام جهانی 2018 به روسیه را تکذیب کرد.

با   2022 و   2018 جهانی  جام های  میزبانی  اعطای 
حاشیه های زیادی همراه بوده است. جدیدترین حاشیه به 
رشوه گرفتن میشل پالتینی برای دادن میزبانی جام جهانی 
2018 به روسیه باز می گردد که البته از سوی رییس یوفا 

تکذیب شد.
میشل پالتینی دریافت هر گونه رشوه یا هدیه را از روسیه 
روزنامه   خبر  گفت:  و  کرد  تکذیب  میزبانی  دادن  برای 
»ساندی تایمز« که ادعا کرده بود من از والدیمیر پوتین 
یک تابلوی نقاشی پیکاسو دریافت کرده ام کامال بی پایه و 
اساس است. آنها یک تهمت واضح را به من نسبت دادند. 
من از مشاورم خواسته ام که به طور جدی پیگیر این اخبار 

باشد و از آن روزنامه شکایت کند.
بود والدیمیر  داده  انگلیس خبر  تایمز«  »ساندی  روزنامه 
میشل  برای جلب رضایت  روسیه  رئیس جمهور  پوتین 
پالتینی و گرفتن میزبانی جام جهانی 2018 یک تابلوی 
نقاشی گرانقیمت پیکاسو را به رئیس یوفا هدیه داده بود.

پالتینی دریافت تابلوی 
»پیکاسو« را تکذیب کرد

ورزش
رقابت دو نابغه با یک دروازه بان برای توپ طال
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کابل،  و  هرات  بلخ،  والیت های  در  گزارش،  یک  براساس 
کنند  آزمایش  اجساد  روی  آن که  جای  به  دانشجویان طب، 
روی  امکانات،  نبود  و  جسد  به  دسترسی  عدم  دلیل  به 

استخوان های مردگان، آزمایش های شان را انجام می دهند.
مراجع مسوول تاکنون در این زمینه اظهار نظر نکرده اند؛ اما 
اگر این گزارش ها تایید شود، به باور کارشناسان یک رسوایی 
شرم آور برای مسووالن تحصیالت عالی به ویژه دانشگاه ها و 

دانشکده های طبی کشور است.
استخوان های  فروش  و  قبر  نبش  افغان،  صدای  گزارش  به 
پوسیده مردگان، اکنون به یک تجارت پررونق برای عده یی و 
دسترسی آسان به مواد مورد نیاز برای آزمون های طبی برای 

گروهی دیگر تبدیل شده است.
در این میان، نه دین و اصول مذهبی در این فرایند مورد نظر 
قرار می گیرد، نه احساسات و تعلق خاطر ورثه اموات و نه 
بر کار دو  قانون و قوای نظارتی  از  حرمت اجساد و ترس 

طرف این تجارت سیاه و شرم آور.
و  لوازم  درسی،  مواد  از  کابل  طبی  دانشگاه  دانشجویان 

تجهیزات البراتواری شکایت دارند.
شفیق اهلل یکی از  دانشجویان دانشگاه طبی کابل در خصوص 
گفت:  آزمایشگاهی  و  البراتواری  امکانات  و  تجهیزات 
دانشجویان  برای  آزمایشگاه  و  البراتوار  از  استفاده  متأسفانه 
بسیار محدود است و اگر هم اعتراضی از سوی آنها می شود، 
اختصاص  زیادی  بودجه  تحصیالت  وزارت  که  گویند  می 

نداده است.
برای  بدن  طبیعی  انساج  به  دسترسی  آنها  کرد:  عالوه  وی 

آزمایش ندارند.
او گفت: دانشجویان بیشتر مطالبی را که باید از راه آزمایش 
اساتید  و  خوانند  می  تئوری  به صورت  بیاموزند،  تجربه  و 
شما  اگر  و  داریم  امکانات  مقدار  همین  ما  که  گویند  می 
خواهان تحقیق بیشتر هستید، خود تان می توانید اسکلت و 
یا استخوان های مردگان را پیدا کرده و آن را رنگ و استفاده 
های  قبرستان  به  دانشجویان خودشان  از  تعدادی  لذا  کنید؛ 
قدیمی رفته و استخوان های مردگان را برای فراگیری بهتر 

درس بیرون می آورند.
یکی  می کند؛  روشن  خوبی  به  را  نکته  چند  اظهارات،  این 
های  آزمایش  انجام  برای  محدودی  بسیار  امکانات  اینکه 
جذب  حتی  و  امروزی  و  مدرن  درسی  منابع  البراتواری، 

تحصیالت  وزارت  سوی  از  جوان  و  تحصیلکرده  استادان 
بنابراین،  یافته است؛  به دانشگاه طبی کابل اختصاص  عالی 
ریشه اساسی همه مشکالت، همین است. این در حالی است 
بودجه  در مصرف حتی 50 درصد  وزارت همواره  این  که 

توسعه ای اش ناتوان است!
نکته دوم این است که استادان خود به دانشجویان می گویند 
گورستان ها  به  اند،  بیشتر  تحقیقات  انجام  خواستار  اگر 

مراجعه کنند!
نکته سوم، اقدام عملی شماری از دانشجویان است که بدون 
از  استفاده  با  شد،  اشاره  آن  به  باال  در  که  نکاتی  به  توجه 
در  و  گیرند  می  پیش  در  را  گورستان  راه  اساتید،  رهنمود 

جستجوی استخوان، قبور مسلمانان را نبش می کنند.
در جامعه سنتی، مسلمان و عمیقا وفادار به سنت ها و آداب 
و اصول احترام به اهالی قبور و درگذشتگان، انتشار این خبر، 

عمیقا دردناک و تکان دهنده است.
ادعا می شود که 99 درصد مردم کشور مسلمان اند و دولت 
ما جمهوری اسالمی است، این در حالی است که نبش قبر 
این  ندارد و  در هیچ جای سنت و سیاست اسالمی، جایی 
امر، نادیده گرفتن هتاکانه ارزش ها و اعتقادات مذهبی مردم، 
به  و  قبور  اهالی  به  اهانت  اموات،  احساسات ورثه  با  بازی 
سخره گرفتن ارزش ها و سنت هایی است که در این زمینه 

وجود دارد.
در این میان، پرسش این است که آیا وزارت تحصیالت عالی 
و مسئوالن عالیرتبه دانشگاه طبی کابل از این امر بی خبر اند 
یا نسبت به آن به صورت ارادی و آگاهانه، چشم پوشی و 
سکوت کرده و با عدم واکنش به آن، به گونه ای آن را تایید 

می کنند؟
در هر صورت، هیچیک از این حالت ها، از مقام های مسئول، 
سلب مسئولیت نمی کند. این یک قانون شکنی آشکار، تعدی 
و تجاوز به حقوق دیگران، شکستن حرمت اموات و اهالی 
قبور و نوعی استفاده از بنیاد نامشروع و ضد انسانی است که 

مستوجب برخوردی جدی و شدید می باشد.
تنها  این  کنیم  توجه  که  می شود  آشکار  زمانی  فاجعه  عمق 
دانشگاه طبی کابل نیست که این رویه به دستور استادان آن، 
میان دانشجویان رواج دارد، در دانشگاه های معتبر دولتی در 
دیگر نقاط کشور نیز این رویه اعمال می شود و ظاهرا یک 
امر طبیعی و قبول شده است...                 ادامه صفحه 7

استقبال از توشیح قانونآرامگاه هایی که آرام و قرار ندارند
 حـق دسترسـی به مـعلومات

به  دسترسی  حق  قانون  توشیح 
از  متفاوتی  واکنش های  با  معلومات، 
تحقیقی  نهادهای  و  خبرنگاران  سوی 
نهادهای  از  شماری  است.  شده  مواجه 
و  کرده  استقبال  آن  از  خبرنگاری 
موارد  قانون  این  دیگر می گویند  برخی 

دردسرسازی نیز دارد.
معلومات  به  دسترسی  حق  قانون 
 11 باید  خبرنگاران  خواست  براساس 
می شد.  توشیح  و  تصویب  پیش  سال 
اما در دوران حامد کرزی این کار انجام 
روز  را  آن  غنی  جمهور  رییس  و  نشد 

یک شنبه توشیح کرد.
رییس جمهور افغانستان گفت امیدوار است این 
ادارات  در  فساد  از  جلوگیری  در  بتواند  قانون 

دولتی کمک کند.
تحقیقی  نهادهای  و  خبرنگاران  به  قانون  این 
اجازه می دهد که به اسناد دولتی دسترسی داشته 
باشند. تهیه گزارش  های تحقیقی که به اسناد نیاز 

دارد، بدون موجودیت این قانون ممکن نیست.
آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نی  موسسه 
افغانستان روز سه شنبه 11 قوس 1393 در یک 
کنفرانس خبری در کابل از نهایی شدن این قانون 
اسقبال کرد و آن را گامی برای حمایت از آزادی 
مسووالن  از  توحیدی  اهلل  صدیق  خواند.  بیان 
داشتن  بدون  بیان  »آزادی  گفت:  موسسه  این 
به  می ماند.  معیوب  اطالعات  به  دسترسی  حق 
همین دلیل هم بود که جای گزارش های تحلیلی 
خالی  اکثراً  افغانستان  رسانه های  در  تحقیقی  و 
می ماند. چون به مدارک و اسناد الزم دسترسی 
شده  توشیح  که  قانونی  نبود.  میسر  خبرنگاران 
وجود  به  خبرنگاران  برای  را  الزم  سهولت های 

می آورد.«
موارد دردسر ساز

می گویند  خبرنگاران  از  برخی  حال،  همین  در 
در  می تواند  که  دارد  کاستی هایی  قانون  این 
هنگام تهیه گزارش، دردسر ساز باشد. رحیم اهلل 
سمندر، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد می گوید، 
اصطالحاتی در این قانون وجود دارد که می تواند 

دسترسی به اسناد دولتی را محدود کند.
و  نهادها  گفت،  شنبه  دو  روز  سمندر  آقای 
رسانه هایی که مستند می سازند و اسناد کار دارند 
را  فورمی  و  بپردازند  پول  باید  فلم  تهیه  برای 
خانه پری کنند که حاوی محدودیت هایی است: 
»وقتی شما فورم را به نهادهای دولتی می برید، 
خاطری  به  شود.  رد  آسان  و  ساده  بسیار  شاید 
و  ملی  امنیت  باید  که  آمده  اصطالحاتی  که 
این  با  مصالح ملی صدمه زده نشود. ما همیشه 

این اصطالحات  ایم و  بوده  اصطالحات روبرو 
برای ما مشکل زا بوده است.«

تعریف  واژه ها  این  که  نگرانند  خبرنگاران 
به  دسترسی  مانع  می توانند  و  ندارند  مشخصی 
اسنادی شوند که برای تهیه گزارش های تحقیقی 

نیاز است.
تمامیت  که  اسنادی  است،  آمده  قانون  این  در 
ارضی را در خطر می اندازد، معلوماتی که روابط 
بزند،  صدمه  دیگر  کشورهای  با  را  افغانستان 
استخباراتی  نهادهای  به  مربوط  که  معلوماتی 
به تجهیزات  اطالعاتی که  و کشفی می شود و 
قانون  مربوط می شود، خط سرخ  قوای مسلح 
اختیار  در  نباید  و  است  معلومات  به  دسترسی 

خبرنگاران گذاشته شود.
ارایه معلومات در مدت 10 روز

خواهان  که  خبرنگارانی  قانون  این  براساس 
در  باید  شوند،  می  دولتی  اسناد  یا  معلومات 
مدت ده روز این معلومات در اختیار آن ها قرار 
گیرد. ولی مصاحبه ها با مقام های دولتی و اخذ 

معلومات روزمره، قید زمانی ندارد.
در تاریخ افغانستان این نخستین بار است که این 
کشور صاحب چنین قانونی می شود. امیدواری 
ها این است که این قانون بتواند زمینه را برای 

مبارزه با فساد اداری مساعد کند.
غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  توحیدی  آقای 
خواست تا در ارایه اسناد به خبرنگاران کندکاری 
نکنند: »کار بزرگی به دوش ارگان های دولت و 
غیردولتی افتاده که باید اسناد شان را جمع آوری 
و طبقه بندی کنند، مسوول اطالع رسانی شان را 
مشخص کنند تا هرگاه کسی مراجعه می کند با 

کندکاری ارگان ها مواجه نشود.«
در 13 سال گذشته خبرنگاران با محدودیت های 
زیادی برای دسترسی به معلومات روبرو بودند. 
در  نیز  را  ساده  معلومات  حتا  مقام ها  بسیاری 

اختیار خبرنگاران قرار نمی دادند.


