
مخالفان  و  شده  بهتر  کشور  سراسر  در  امنیت 
مسلح، تلفات سنگینی را از سوی نیروهای امنیتی 

افغانستان، متقبل شده اند. 
افغانستان در آرامش  از یک ماه بدین سو، مردم 
نسبتی به سر برده و سر و صداها از وقوع انفجار 
و انتحار به گوش نمی رسد؛ این یک نوید خوب 

است و شهروندان ابراز خوشحالی می کنند.
نیروهای  که  می رسد  نظر  به  ظاهرا  همین رو،  از 
امنیتی کشور توانایی تأمین را دارند و مخالفان نیز 

از سوی این نیروها سرکوب شده اند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله به 
مخالفان  تلفات  که  می گوید  جمهور  خبرگزاری 
مسلح از سوی نیروهای امنیتی افغانستان در یک 

ماه گذشته، سه برابر افزایش یافته است.
 ۵۵۰ که  داد  آمار  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 

مخالف مسلح کشته، ۲۶۰ تن زخمی و ۱۱۲ تن 
افراد غیرنظامی در جریان نبرد بین مخالفان مسلح 

و نیروهای امنیتی افغانستان، کشته شده اند.
نیروهای  اکنون  که  کند  می  تاکید  آقای صدیقی 
نیستند  مواجه  مشکلی  کدام  با  افغانستانی  امنیتی 
مردم  دشمنان  برابر  در  مستقالنه  نیروها  این  و 
افغانستان می رزمند؛...               ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

گـزارش »گالـوپ«
 جدی باید گرفته شود

حکومت  که  می گوید  اسالم آباد  در  افغانستان  سفیر 
کابل در حال انجام اقداماتی برای بازگشت ۱.۶ میلیون 

مهاجر راجستر شده افغانستان از پاکستان است.
جانان موسی زی، سفیر کابل در اسالم آباد روز گذشته 

در سرکنسولگری افغانستان در کراچی گفت: 
۳ توافقنامه بین افغانستان،...               ادامه صفحه 6

تشکیل  بر  مبنی  تفاهـمنامه یی  انتخاباتی،  بحران  نتیجۀ  در 
حکوت وحدت ملی میان دو کاندیدا برای یک دورۀ تقریبی 

دو ساله الی انعقاد لویه جرگه به امضاء رسید.
و  مشخص  جدید  سیاسی  نظام  نوعیت  سال،  دو  اخیر  در 

چارچوب حقوقی آن از مجرای قانون باید تعریف گردد.
به  را  جدید  دولت  تا  مي سازد  ملزم  را  دولت  ریس  این،  و 

اساس قانون و چوکات حقوقی آن، مجدداً تشکیل نماید.
با این پس منظر، از آغاز اعالم تفاهـم نامه تا تشکیل حکومت 
بحران  تغییر جهـت  توافقی، کسب مشروعیت،  ملی  وحدت 
به ثبات و تا رسیدن به اصالحات سیاسی، کشور با عالمی از 
مشکالت، موانع و تهـدیدهـا...                   ادامه صفحه 6

ناجیه نوری
طرح تصویب قانون تشکیل وظایف و صالحیت های 
زمستانی  رخصتی   از  پس  انتخاباتی،  کمیسیون های 
مجلس و گرفتن رأی اعتماد نامزد وزیران به پارلمان 

ارایه می شود.
قانون  این  می گویند،  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
بعد از رأی اعتماد به نامزد وزیران و تصویب بودجه، 
جهت رای گیری به مجلس ارایه می شود؛ اما حتا اگر 

تصویب  به  زمستانی  رخصتی های  از  قبل  قانون  این 
این  سنا،  بودن مجلس  تعطیل  دلیل  به  برسد،  مجلس 

قانون به توشیح رییس جمهور نمی رسد.
مجلس  از  انتقاد  با  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  اما 
در  مخالفت هایی  نخست  در  می گویند،  نماینده گان 
ایجاد  شده  پیشنهاد  تعدیل  علیه  بر  پارلمان  داخل 
مساله  و  گرفت  باال  کابینه  جنجال های  سپس  و  شد 
نامزد وزیران در رأس کار پارلمان قرار گرفت و مانع 

تصویب این تعدیالت شد.
آنان تأکید می کنند که تمامی این موارد نشان می دهد 
اراده یی  افغانستان  حکومت  هم  و  پارلمان  هم  که 
و صالحیت های  وظایف  تشکیل  قانون  اصالح  برای 

کمیسیون های انتخاباتی ندارند.
که  ریاست  اجرایی می گوید  فرهنگی  امور  اما مشاور 
پیشنهاده  تعدیالت  نتواند  معین  زمان  در  پارلمان  اگر 
شده را تصویب کند، این پیشنهادات طی فرمان تقنینی 
مرحله  به  و  اضافه  انتخابات  قانون  به  رییس  جمهور 
اجرا گذاشته می شود....                   ادامه صفحه 6

افغانستان برای بازگشت ۱.۶ 
میلیون مهاجر  از پاکستان 

آمادگی می گیرد

حكومت وحدت ملی، حالت عبوری )موقتی( دارد

ذهنیت غیر از تغییر فاجعه می آفریند

۵۵۰طالب و ۱۱۲ غیرنظامی در یک ماه گذشته
 کـشته شـده انـد

چه گونه طعم تلِخ 

بحران انتخاباتی را 

یک بار دیگر تجربه 

۲نکنیم؟
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ریاست اجراییه:

اگر مجلس تعلل کند، قانون تشكیِل کمیسیون های 

انتخاباتی طی فرمانی تعدیل و اجرایی خواهد شد

صفحه ۶

رياست اجرايی: اگر پارلمان در زمان معین و قانونی )قبل از ماه حمل 1394( نتواند تعديالت 
پیشنهاده شده را در قانون تشکیل وظايف و صالحیت های كمیسیون های انتخاباتی تصويب كند، 
اين پیشنهادات طی فرمان تقنینی ريیس  جمهور به قانون اضافه و به مرحله اجرا گذاشته می شود



هنوز در پس لرزه های انتخابات ریاست جمهورِی 
پُر از حاشیۀ سال جاری خورشیدی قرار داریم 
که باید کابوس یک انتخاباِت دیگر را هم در 
ذهن مان بپرورانیم. واقعیت این است که حاال 
انتخابات های  از  مردم مان  که  تجاربی  با  دیگر 
سازوکارِ  این  از  گفتن  سخن  دارند،  پیشین 
رهایی بخِش دموکراتیک هم کم از خبِر انفجار 

و انتحار، انزجارآور نیست!
دیگر جهان  از هر جای  بیش  که  در کشوری 
حاال  بوده،  سیاسی«  رژیم های  »آزمایشگاه 
عرصۀ  در  بشر  دستاورد  بزرگ ترین  دیگر 
تلِخ  تراژدی  جز  حسی  هم،  حکومت داری 
شکست را در اذهان مان تداعی نمی کند؛ حاال 
امارت  میان  چندانی  تفاوِت  بسیاری ها  دیگر 
مجاهدین  بی ثبات  حکومت  یا  طالبان  جبرِی 
نظام های  یا  کمونیستی  آرمان گرای  رژیم  یا 
حاضر  حال  حکومت  و  آن  از  پیش  سلطنتی 
نام ها  این  تمامِ  پشت  در  بسیاری ها  نمی بینند. 
و نقاب ها، چیزی جز حرص لجام گسیخته به 
قدرت در افراد را نمی بینند. از دید بسیاری ها، 
همان  افغانستان،  تاریخ  طول  در  قدرت  بازی 
بازی شومی ست که در آن بازیگران به قواعد 
بازی به چشم ابزارهای قدرت می نگرند و تنها 
تا زمانی خود را ملزم به رعایت و پاسداری از 
این قواعد می دانند که باب امیال و خواسته های 
این  که  صورتی  در  اما  باشد؛  شخصی شان 
قواعد موی دماغ و سنگ پیش پای شان شود، 
به آسانی از آن عبور و عدول می کنند. به همین 
جهت هم است که عنصر ثبات در طول تاریخ 
عینیت  رویا  عالم  در  جز  هیچ گاه  معاصرمان، 
نیافته و ما مدام طعم تلِخ رژیم های مختلف را 

تجربه کرده ایم.
به  هم  گذشتۀ مان  دهۀ  یک  انتخابات های 
نظام  در  است.  فرضیه  همین  مؤید  صراحت 
دموکراتیکی که قاعدۀ بازی بر اساس انتخابات 
شفاف و عادالنۀ مردمی استوار است، چرا ما 
این  باشیم؟ پاسخ  انتقال قدرت نگران  از  باید 
همین عطش  در  بدون شک  تاریخی،  پرسش 
قدرت  به  سیاسی مان  بازیگران  پایان نیافتنِی 
نهفته است. بازیگران ما هنوز که هنوز است، 
راه  اسالف شان  پس کوچه های  و  کوچه   در 
گذاشتن  احترام  اصل  به  هنوز  آن ها  می روند. 
نیاورده اند. همین جاست  ایمان  بازی  به قواعد 

که درست وقتی همۀ سازوکارهای حقوقی و 
مجارِی قانونی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت 
وجود دارد، بازهم جامعه یا در ترس بحران و 

یا در بیِن بحران غوطه ور می شود.
خوبی  به  گذشته  ریاست جمهورِی  انتخابات 
با  نشان داد زمانی که میل و حرص به قدرت 
توسل به هر ابزاری به اوج خود می رسد، حتا 
می بایست  قاعدتًا  که  انتخاباتی  کمیسیون های 
بی طرف ترین نهادهای سیاسی باشند، چه گونه 
به سود یک جانب پرچم می زنند. این انتخابات 
به خوبی نشان داد که وقتی پای منافع فردی 
قوانین  چه گونه  باشد،  میان  در  گروهی  و 
تخطی های  توجیه کنندۀ  انتخاباتی  همه شموِل 

یک تیم و دشمن جانِب دیگر می شود.
از  برون رفت  برای  چاره  راه  اوصاف،  این  با 
این دور و تسلسل تاریخی چیست؟ چه گونه 
بازیگران  برابر  در  بازی  قواعد  از  می شود 
قناعت  بُرد  به  تنها  و  تنها  که  تمامیت خواهی 
می توان  چه گونه  کرد؟  حیثیت  اعادۀ  می کنند، 
جان  غم  و  نان  غم  را  مردم  که  روزگاری  در 

فراگرفته، از غم بحران رهایی بخشید؟
پاسِخ همۀ این پرسش ها شاید در دو اصل قابل 
و  قناعت  بازیگران  این که  اول  باشد:  حصول 
تقوا پیشه کنند و به قواعد بازی احترام بگذارند، 
سازوکارهای  آشیل های  پاشنۀ  این که  هم  دوم 
اصل  دو  این  با  تنها  شود.  برطرف  انتخاباتی 
این  مردماِن  برای  دوگیتی«  »آسایش  که  است 

سرزمین ممکن و دست یافتنی می شود.
دولت مردان،  قناعت پیشه گی  و  سیاسی  تقوای 
هرچند گره اصلی کار است، اما امری اخالقی 
برای  است که هیچ ضمانت اجرایی نمی توان 
نسخه یی  آن هم  مداوای  برای  کرد.  وضع  آن 
نمی توان  اخالقی  نصایح  حیطۀ  از  خارج 
پیچید. شاید تنها راه دست یافتن به آن، ترویج 
به خصوص  و  جامعه  در  اخالقی  ارزش های 
در میان سیاسیون مان باشد. آن چه اما در دایرۀ 
دوم  اصل  است،  تحقق یافتنی  جمعی  ارادۀ 
به  انتخاباتی است.  یعنی اصالح سازوکارهای 
این معنا که ما با هدف قرار دادن نقاط ضعف 
می توانیم  قبلی،  انتخابات های  از  آشکارشده 
انتخابات سالم و شفاف را  امید به یک  چراغ 

در دل ها روشن کنیم.
سازوکارهای  ضعف  نقاط  پیش گیرانۀ  اصالح 

دو  در  مشخص  صورت  به  باید  انتخاباتی، 
قوانین  در  تعدیل  اول،  گیرد:  صورت  عرصه 
انتخابات  اولیۀ حقوقی  انتخاباتی که تمهیدات 
بازیگران  در  تغییر  دوم،  می دهند؛  شکل  را 
انتخاباتی  کمیسیون های  حاشیه دارِ  و  ناموفق 
در  جانب داری  یا  و  ضعف کاری  به  متهم  که 

انتخابات گذشته بودند.
تعدیل قوانین انتخاباتی هرچند در دستور کار 
اساسی  اولویت های  از  ملی  حکومت وحدت 
ارادۀ  و  میل  هنوز  که  می شود  دیده  اما  بود، 
محکمی نه در حکومت و نه در مجلس برای 
است.  نگرفته  شکل  آن  در  اصالحات  آوردن 
تیم انتخاباتی اصالحات و همگرایی به عنوان 
انتخاباتی  قوانین  این  اصلِی  منتقد  و  متضرر 
هم به نظر می رسد که در این روزها پافشاری 
شک  بدون  ندارد.  موضوع  این  بر  خاصی 
سرهِم  پشت  جنجال های  در  قضیه  پای  یک 
حکومت تازه تأسیس است. اما این گرفتاری ها 
به مسالۀ خطیری  نباید سبب بی پروایی  هرگز 

چون انتخابات آینده شود.
شرایطی  در  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
که ما چند ماه بیشتر تا انتخابات مجلس فاصله 
در  انتخاباتی  قوانین  تعدیل  طرح  نداریم، 
کمیسیون های مجلس خاک می خورد. حاال هم 
که بحث کابینه از یک سو و بحث تعطیالت 
است،  مطرح  دیگر  از سوی  مجلس  زمستانی 
به نظر نمی رسد که به این زودی ها این ماجرا 

ختم بخیر شود!
بحث دیگر بر سر تجدید نظر دربارۀ بازیگران 
کمیسیون های انتخاباتی است که باز هم چیـزی 
حتا  نمی رسد.  گوش  به  آن  از  روزها  این  در 
اگر از دعوای محاکمه مسووالن کمیسیون های 
را  جانب داری  انگ  و  بگذریم  هم  انتخاباتی 
احتیاط  شرط  بازهم  نچسپانیم،  آن ها  به  هم 
حکم می کند که مسووالن حاشیه دار برکنار و 

نیروهای تازه جایگزین آن ها شود.
مسلمًا، بدون تعدیل قوانین انتخاباتی و بدون 
حاشیه دارِ  و  ضعیف  مسووالن  کناره گیری 
می رسد  نظر  به  بعید  انتخاباتی،  کمیسیون های 
بار  یک  را  انتخاباتی  بحران  تلِخ  طعم  ما  که 

دیگر تجربه نکنیـم.
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علی پارسا

چه گونه طعم تلِخ 
بحران انتخاباتی را یک بار دیگر تجربه نكنیم؟

 

عزمِ  نمانیده گان  مجلس  که  می دهد  نشان  شواهد  و  قراین 
رخصتی های زمستانی دارد و همۀ کارهای مجلس به آغاز 
ریاست  که  آن گونه  می شود.  محول  کاری اش  جدیِد  سال 
 اجرایی تصریح کرده و نیز برخی نماینده گان مردم گفته اند، 
به جای  جدید  نامزدوزیراِن  زمستانی،  رخصتی های  از  پس 
نامزدوزیران دوتابعیته به مجلس معرفی می شوند و همچنان 
کمیسیون های  و صالحیت های  تشکیل  قانون  تصویب  کارِ 

انتخاباتی نیز به بعد از رخصتی های زمستانی مانده است.
انتظار  که  اصالحاتی  که  نمی رسد  نظر  به  شود،  چنین  اگر 
می رفت، در کمیسیون های انتخاباتی صورت گیرد و در واقع، 
کمیسیون های  همین  توسط  نیز  کشور  پارلمانی  انتخابات 
متقلب و سیاه کار برگزار می شود؛ زیرا در حال حاضر مجلس 
سنا به رخصتی های زمستانی می رود و به تعقیب آن، مجلس 
نه  نشان می دهد که  این در چنین شرایطی  نیز.  نماینده گان 
راسخی  نه هم حکومت جدید، عزمِ  و  نماینده گان  مجلس 
برای مبارزه با فساد و یا هم ایجاد اصالحاِت الزم و تأمین 
عدالِت اجتماعی دارند و هیچ گامِ موثری در این خصوص 

برنداشته اند.
سِر  بر  مجلس  در  زیادی  جنجال های  و  جار  روزها  این 
کابینۀ پیشنهادی راه افتاده و تا کنون برای این نامزدوزیران 
صندوق هم گذاشته نشده است. همان گونه که قباًل بارها در 
با  بودیم که حکومت  نوشته  همین ستون و همین روزنامه 
کابینه و مجلس، یک بازی جدید به راه انداخته و می خواهد 
قانون  مورد  در  کردن  کار  برای  را  مجلس  فرصت های  که 
حکومت  که  می کنیم  تأکید  نیز  دیگر  بار  بگیرد؛  انتخابات 
بسیار  اکنون  بازی یی موفق شده است.  در چنین سناریو و 
کابینۀ  می خواسته  به عمد  ریاست جمهوری  که  شده  واضح 
نو را در آستانۀ ختِم زمان کارِی ساالنۀ مجلس معرفی کند 
بیشتر در مورد آن  وجود  تا دیگر وقتی برای چانه زنی های 

نداشته باشد.
مسلمًا با رفتن نماینده گان مردم به رخصتی های زمستانی، کار 
روی قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های 
باید  زمان،  آن  تا  البته  می افتد.  تعویق  به  نیز  انتخاباتی 
سیاست های  درک  با  مجلس،  در  مردم  صادق  نماینده گان 
مداخالت  و  بازی ها  از  دور  به  صحنه،  بازیگران  و  ارگ 
در  باید  که  تعدیالتی  روی  را  کارشان  رییس جمهوری، 
تشکیل و صالحیت های  قانون  به خصوص  انتخابات  قانون 
کمیسیون های انتخاباتی صورت بگیرد، شدت  می بخشیدند 

که متاسفانه چنین نشد.
تقریبًا  پارلمان  زمستانِی  رخصتی های  حاال  صورت،  هر  به 
را  مردم مسوولیت های شان  نماینده گان  بی آن که  فرا رسیده، 
پارلمان  اعضای  انتظار می رفت  باشند.  داده  انجام  به درستی 
با درِک مشکالِت موجود میان ریاست جمهوری و ریاست 
سه گانه  و  دوگانه  تابعیت های  با  نامزدانی  وجود  و  اجراییه 
به  مهم  اداراِت  همۀ  واگذاری  و  نامزدوزیران  فهرست  در 
فرا  از  قبل  تا  و  می شدند  عمل  وارد  فراست  با  قوم؛  یک 
رسیدِن رخصتی های زمستانی، از سراِن دولت کابینه یی کارا 

و شایسته را تحویل می گرفتند.
و  کابینه  مشکالت  رفع  تا  می تواند  مجلس  این همه،  با  اما 
تعویق  به  را  انتخاباتی، رخصتی  زمستانی اش  کمیسیون های 
اندازد. به طور حتم، در کنار مسالۀ کابینه، یکی از مهم ترین 
مسوولیت های مجلس در این شب و روزها، اصالح قانون 
تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی و 
مجلس  نباید  و  انتخاباتی ست  نهادهای  ساختار  اصالح  نیز 
بدون حل این مسایل، به استقبال رخصتی های زمستانی برود.

جداً پیشنهاد می کنیم که مجلس تا تشکیل یک کابینۀ عادالنه 
و کارا و همچنین ایجاد تغییر در قانوِن صالحیت ها و تشکیل 
ساختارِ  در  الزم  اصالحات  ایجاد  و  انتخاباتی  نهادهای 
به  داده اند،  دست  از  را  خود  اعتبارِ  دیگر  که  نهادها  این 
رخصتی های زمستانی »نه!« بگوید. فرصت محدود است و 
سرنوشِت میلیون ها افغانستانی به حِل این مسایل گره خورده 
مجلس  انتخابات  برگزاری  صورت،  این  غیر  در  اما  است. 
و  دموکراسی  مرگ  کمیسیون ها،  همین  توسط  نماینده گان 
حیاِت خودکامه گی و رشد تنش های قومی در کشور خواهد 

بود.

برگزاری انتخابات با همین کمیسیون ها

مرگ عدالت و دموکراسی است



مخالف  اروپا  اتحادیه  اگر  گفت:  ترکیه  رییس جمهوری 
اسالم هراسی است باید عضویت ترکیه را بپذیرد.

اردوغان،  طیب  رجب  حریت،  روزنامه  نوشته  به 
و  جیبوتی  به  سفرش  جریان  در  ترکیه  رییس جمهوری 
دیدار با همتای خود در این کشور به مساله کشته شدن 
گذشته  دهه  یک  در  آفریقا  منطقه  در  مسلمان  هزاران 
باعث  تنها  مصر  در  کودتا  عامالن  گفت:  و  کرد  اشاره 
کشته شدن ۳۰۰۰ تن در یک روز شدند و این در تاریخ 
معاصر بی سابقه است. من دولت کنونی مصر را به خاطر 

سرکوب حزب اخوان المسلمین تقبیح می کنم.
تا  شده  باعث  نیز  سوریه  درگیری های  داد:  ادامه  وی 
آوارگان زیادی از این کشور به ترکیه بیایند. ما هم اکنون 
میزبان یک میلیون و 7۰۰ هزار سوری در کشور هستیم 
و تاکنون ۵.۵ میلیارد دالر هزینه کرده ایم. جامعه بین الملل 
تعداد  و  است  کرده  کمک  دالر  میلیون   ۲۵۰ تنها  ما  به 
آوارگان سوری در اروپا تنها ۱۳۰ هزار نفر است. اتحادیه 
اروپا تنها ناظر رخدادهای سوریه است و تنها مسلمانان 

را هدف قرار می دهد.
انقره  که  مساله  این  به  اشاره  با  ترکیه  رییس جمهوری 
هرگز تروریسم را تحمل نمی کند حال می خواهد متعلق 
به هر مذهبی باشد، به لفاظی درباره روند عضویت ترکیه 
در اتحادیه اروپا پرداخت و گفت: اصاًل مهم نیست که 
ما را در این اتحادیه قبول کنید یا خیر. ما به کار خودمان 
ادامه می دهیم. ما در حال آزمودن اروپا هستیم. آیا اروپا 

قادر به هضم و پذیرش این مساله است که ترکیه را عضو 
مخالف  اگر  هستند؟  مسلمان  ساکنانش  چون  کند  خود 

اسالم هراسی هستید باید به عضویت ترکیه اذعان کنید.
اردوغان افزود: فرضیه مورد ادعا در صورت رد عضویت 
است،  مسیحی  کلوپ  یک  اروپا  اتحادیه  اینکه  و  ترکیه 
و  امنیت  سازمان  و  ناتو  عضو  آنکارا  می شود.  توجیه 
و  است  قدرتمند  کشور  یک  ترکیه  اروپاست.  همکاری 
برای عضویت در این اتحادیه التماس نمی کند. اگر آنها 
ما را بپذیرند، ما عضو اتحادیه می شویم اگر هم رد شود، 

کار خودمان را انجام می دهیم.
علی رغم  و  جیبوتی  از  پس  ترکیه  رییس  جمهوری 
این کشور سفر  به  بمب گذاری ۲۲ جنوری در سومالی 
می کند. در جریان این انفجار در هتلی در موگادیشو که 
کشته  پنج سومالیایی  بود،  ترکیه ای  هیات  استقرار  محل 
شدند اما هیچ یک از 7۰ عضو هیات ترکیه زخمی نشدند.
اردوغان با اشاره به این رخداد افزود: فکر نمی کنم این 
پیشتر  باشد. دولت سومالی  بوده  ما  اقدامی علیه  انفجار 
شاهد چنین حمالتی بوده است. هدف ترکیه تنها کمک 

و حمایت از دولت سومالی است.
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برژینسکی: 

امریكا دیگر تنها هژمون جهان نیست 
زبیگنیو برژینسکی، سیاست مدار کهنه کار لهستانی-

امنیت ملی دولت جیمی کارتر  امریکایی و مشاور 
معتقد است »محور قاطع نظم جدید جهانی به دور 

ایاالت متحده و چین در حال شکل گیری است.«
تحلیلی  پایگاه  با  مصاحبه  در  برژینسکی  زبیگنیو 
»پراجکت سیندیکیت« با توجه به الحاق کریمه به 
روسیه، گسستگی مرزهای عراق و سوریه و افزایش 
در  شرقی  و  جنوبی  چین  دریای  در  چین  قدرت 
رابطه با احتمال پایان دوران پس از جنگ سرد در 

سال ۲۰۱4 سخنانی را مطرح کرد.
راستی  به  را  از جنگ سرد  پس  دوران  وی گفت: 
نمی توان »دوران« خطاب کرد اما در واقع آن انتقال 
نظم  یک  به  دوجانبه  سرد  جنگ  یک  از  تدریجی 
بین المللی پیچیده بود که هنوز هم میان دو قدرت 
گفت  می توان  طور خالصه  به  دارد.  وجود  بزرگ 
و  متحده  ایاالت  دور  به  جدید  نظم  قاطع  محور 
و  چین  رقابت  است.  شکل گیری  حال  در  چین 
آنرا  که  است  مهم  بسیار  واقعیت  دو  شامل  امریکا 
از جنگ سرد متمایز می کند. اول اینکه هیچ طرفی 
ایدئولوژیک  از حد  بیش  در جهت گیری های خود 
نیست و دیگر اینکه، طرفین این مساله را به رسمیت 

می شناسند که به همکاری مشترک نیاز دارند.
برژینسکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی 
تحوالت  و  اوکراین  همانند  جهانی  بحران های  از 
به  را  امریکایی ها  تمرکز  در سال ۲۰۱4  خاورمیانه 
امریکا  قطعیت  عدم  آیا  و  کرد  معطوف  طرف  آن 
امریکا  روابط  در  تنش  موجب  آسیا  به  تعهد  در 
این  فرضیه های  با  من  گفت:  است،  شده  چین   –
مساله  این  امریکا  که  می کنم  گمان  مخالفم.  سوال 
را با صراحت بیان کرده است که به نفع امریکا و 
چین است که از شرایطی که دو طرف را به سمت 
از  برخی  کنند.  خودداری  می برد،  پیش  برخورد 
نشانه های اولیه از گفتگوها میان چین و هند و میان 
درک  این  به  چین  که  می دهد  نشان  ژاپن  و  چین 
به  قدیمی  خصومت های  تشدید  که  است  رسیده 
نفعش نیست. مشکل اساسی و جدی با »محوریت 
به  را  تصور  این  که  است  کلمات  این  خود  آسیا« 
وجود می آورد که موضع گیری نظامی برای منزوی 
به درک  است. چینی ها  کار  در دستور  کردن چین 
واضح تری از این مساله رسیده اند که ما عمدا قصد 
نداریم آنها را منزوی کنیم اما ما این اختیار را داریم 
که از تصادم ها در خاوردور جلوگیری کنیم چرا که 

موجب ایجاد تنش های بیشتر می شود.
جینپینگ  شی  جمهوری  ریاست  ارزیابی  در  وی 
اظهار کرد: قدرت در چین به صورت غیر رسمی 
تبیین شده و محدودیت های آن بیشتر با واقعیت های 
اساسی.  قانون  مقررات  تا  می شود  تعریف  سیاسی 
آیا  که  بگوییم  بخواهیم  که  است  سخت  بنابراین 
قدرت شی جینپینگ از زمان دنگ )دنگ ژیائوپنگ 
سیاست مدار و رهبر چینی که از اواخر دهه 7۰ تا 
اوایل دهه ۹۰ عماًل حاکم چین بود( بیشترین قدرت 
در چین است یا خیر. قطعا او شخصیتی خودکامه 
دارد و بدون شک در عرصه بین المللی بسیار بیشتر 
همچنین  وی  است.  فعال  از خود  پیش  رهبران  از 

اصلی ترین  به  که  رشد  به  رو  فساد  به  حمله  در 
منبع ضعف داخلی تبدیل شده، به عالی ترین سطح 
مقام های دولتی رسیده است. با توجه به این مساله 
از  بیشتر  بسیار  وی  اختیارات  که  گفت  می توان 
رهبران پیشین است اما ذکر این نکته مهم است که 
الگوی فسادی ک رهبران پیش از وی با آن روبرو 
بودند، به گستردگی و جدیت سال های اخیر نیست. 
در همین حال، تاکید روز افزون در مجالت حزب 
بر روی این فرضیه است که نیروهای مسلح چین 
دیده  کمونیست  خدمتگزاران حزب  عنوان  به  باید 
شوند، نه تنها خدمتگزاران ملت و به نظر می رسد 
که  می آورد  به وجود  را  نگرانی  این  امر  همین  که 
ارتش ممکن است در حال توسعه دیدگاه های خود 
از امور داخلی چین است و عالوه بر این به دنبال 
آن است تا مسئولیت بیشتری را در امنیت ملی به 

عهده بگیرد.
کارتر،  جیمی  دولت  ملی  امنیت  مشاور 
رییس جمهوری اسبق امریکا در ادامه به این پرسش 
رئیس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  آیا  که  داد  پاسخ 
روسیه ادامه کاهش قیمت نفت و تحریم های غرب 
جدیدی  چالش های  آیا  و  کرد؟  خواهد  تحمل  را 

پیش روی روسیه وجود دارد یا خیر.
برژینسکی گفت: قطعا خطراتی وجود دارد و ممکن 
است پوتین بخواهد که یک بحران بین المللی جدی 
درگیری  از  جدید  شکل  یک  شاید  و  کند  ایجاد 
این  باید  اما  آید.  وجود  به  غرب  و  شرق  مستقیم 
تا  فردی  پوتین  خود  که  داشت  نظر  در  را  مساله 
نوعی چریک ضد  پیشتر  که  است  نامتعادل  حدی 
که  دارد  وجود  احتمال  این  همواره  و  بوده  غرب 
وارد جنگی تمام عیار شود. نتیجه آن ذاتا غیر قابل 
برای  صورت  هر  در  احتماال  اما  است،  بینی  پیش 
کارآمدی روسیه بسیار مخرب خواهد بود. چنانچه 
کند  حرکت  سقوط  به  رو  همچنان  روسیه  اقتصاد 
بیشتر  استفاده  از  را  پوتین  بتواند  غرب  چنانچه  و 
برخی  که  است  ممکن  هم  هنوز  بازدارد،  نیرو  از 
این  اما  باشد.  ساختگی  تصور  قابل  راه حل های  از 
مساله به این بستگی دارد که غرب تا چه اندازه در 
کردن  باثبات  برای  اوکراین  تالش های  از  حمایت 

خودش قاطع عمل کند.
و  عراق  از  امریکایی  نیروهای  خروج  پی  در 
امریکا  که  می کنند  گمان  جهان  بیشتر  افغانستان، 
که  کاری  همانند  درست  است؛  کرده  عقب نشینی 
امریکا  آیا  داد.  انجام  ویتنام  جنگ  دوران  از  پس 
شکل جدیدی از انزوا را در پیش گرفته است؟ و 
آیا این عقب گرد امریکا همانند پس از دوران ویتنام 

کوتاه مدت خواهد بود؟
برژینسکی گفت: گمان نمی کنم که امریکا در دوران 
عقب گرد باشد. واقعیت این است که توزیع مجدد 
قدرت جهانی شرایطی را به وجود آورده که در آن 
امریکا دیگر تنها هژمون نیست. ایاالت متحده باید 
به این واقعیت اذعان کند که جهان در حال حاضر 
در  درگیری  است. گسترش  تر شده  پیچیده  بسیار 
در  ریشه  بیشتر  حاضر  حال  در  خاورمیانه  سراسر 
مداخله جویی  تا  دارد  مذهبی  گرایی  فرقه  افزایش 
باید  بیشتر  ناآرامی، توجه  امریکا. در چنین شرایط 
ایران، عربستان، مصر و  بر روی منافع ملی ترکیه، 
اجازه  نباید  راستا،  همین  در  بگیرد.  قرار  اسرائیل 
داد که منافع هر یک از آنها تبدیل به منافع ایاالت 

متحده شود.
تحوالت  درباره  امریکایی  باسابقه  سیاستمدار  این 
شاهد  روسیه  در  شاید  کرد:  اظهار   ۲۰۱۵ سال 
لیبرال  رویکرد  با  سیاسی  قاطعیت  تدریجی  ظهور 
طبقه متوسط باشیم. طبقه متوسط روسیه در دوران 
نقش  که  مرحله شدند  این  وارد  مدودف  دیمیتری 
مهم تری را در شکل دهی سیاست داخلی و خارجی 
روسیه ایفا کنند. با بازگشت مجدد پوتین به قدرت 
عمدا  رویکرد  این  وی،  اخیر  ماجراجویی های  و 
کنار گذاشته شد و ملی گرایی شوونیسمی به شدت 
تحریک شد. با این حال، تکان دادن بنر شوونیسم 
ممکن است بهترین راه حل برای مواجهه با مشکالت 
بین المللی نباشد خصوصا زمانی که غرب هوشیار و 
متحد است. طبقه متوسط روسیه، به صورت کامال 
طبیعی، آرزو دارد که در جامعه ای مثل غرب اروپا 
زندگی کند. روسیه ای که به تدریج به سمت غرب 
که  بود  روسیه ای خواهد  همچنین  می شود،  جذب 

اخالل در سیستم بین المللی را متوقف می کند.

روابط واشنگتن و دهلی بیش از پیش گسترش می یابد

اوباما از دیدن تاج محل محروم شد

اردوغان:

 اگر اتحادیه اروپا مخالف اسالم هراسی است باید عضویت ترکیه را بپذیرد

باراک اوباما در نشست خبری مشترک با نخست وزیر هند در دهلی نو اعالم 
کرد؛ ما بر اهمیت حفظ روابط نزدیک با هند تاکید داریم.

هند  اوباما و نخست وزیر  باراک  مباشر،  الجزیره  تلویزیونی  به گزارش شبکه 
زمینه های  در  ویژه  به  هند  و  امریکا  روابط  تقویت  بر  این نشست خبری  در 

اقتصادی تاکید کردند. 
نو،  دهلی  پارک های  از  یکی  در  با حضور  این نشست خبری  از  پیش  اوباما 

درختی را در این پارک کاشت.
اوباما گفت: ما بر اهمیت حفظ روابط نزدیک با هند تاکید داریم. 

رییس جمهوری امریکا افزود: همکاری ما در زمینه چالش ها در جهان افزایش 
یافته است. امریکا و هند بیانیه دوستی جدید صادر می کنند.

اوباما اعالم کرد؛ ما روسیه را به علت موضعش در اوکراین منزوی کردیم، اما 
به دخالت نظامی نیازی نیست. ما فشارها بر روسیه را تشدید خواهیم کرد و 

من گزینه های دیگری را در این باره بررسی خواهم کرد.
که  جهان  از  مناطقی  در  امریکایی  نیروهای  استقرار  احتمال  گفت:  وی 

تروریست ها آنها را تهدید می کنند وجود دارد. 
اوباما افزود: اولویت ما در یمن حفظ سالمت امریکایی ها در این کشور است. 
ما با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای احترام به روند قانونی به منظور 

حل بحران یمن همکاری می کنیم.
رییس جمهوری امریکا گفت که من می خواهم از نخست وزیر هند به علت 
پایبندی مستمرش به جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای و همکاری 

از رسیدن به راه حل سیاسی با این کشور تقدیر کنم.
نخست وزیر هند نیز سفر اوباما را به هند تاکید بر پایبندی شخصی او به روابط 

دو کشور دانست. 
جهانی  بزرگ  چالش های  و  تحوالت  سال  در  کشور  دو  شراکت  گفت:  وی 

ضروری و اهمیت است.
مودی افزود؛ توافقنامه هسته ای بین دو کشور باعث اعتماد جدید بین دهلی 

نو و واشنگتن شد.  
وی تاکید کرد: ما در چند ماه گذشته شاهد اعتماد بیشتر به روابط دو کشور 
بودم. شراکت با امریکا جهانی و برجسته است. ما در زمینه انرژی های نو با 
یکدیگر همکاری می کنیم. همکاری دو کشور در زمینه های دفاعی به تقویت 
صنایع دفاعی هند کمک می کند. ما امروز تصمیم گرفتیم همکاری های دفاعی 
خود را تقویت کنیم و طرح های مشترک دفاعی را در دستور کار قرار دهیم. 
تفاوتی بین گروه های تروریستی وجود ندارد و همه کشورها باید برای نابودی 
تروریست ها  برای  پناهگاهی  هیچ  نباید  و  کنند  تالش  تروریستی  گروه های 

وجود داشته باشد. 
ناریندرا مودی نخست وزیر هند گفت: ما با امریکا برای تقویت همکاری های 
افزایش  هند  اقتصادی  رشد  می کنیم.  تالش  دریایی  دفاع  زمینه  در  مشترک 
خواهد یافت و فضای کسب و کار بهتر خواهد شد. ما در زمینه توافقنامه های 
امنیت اجتماعی با یکدیگر همکاری خواهیم کرد و این مسئله برای بسیاری از 

هندی ها در امریکا اهمیت دارد.
دیوان عالی هند مانع دیدار اوباما از تاج محل

به نظر می رسد که حکم دیوان عالی هند مبنی برعدم ورود هیچگونه موتری 
به محوطه تاج محل در ایالت اوتارپرادش، باراک اوباما رییس جمهوری امریکا 
( مجبور  دلو  )هفتم  تاریخی در۲7 جنوری  بنای  ازاین  دیدار خود  لغو  به  را 

کرده است.
 دیوان عالی هند چندی پیش دستور داد که همه افرادی که خواهان دیدار ازتاج 
محل هستند باید موتر خود را در محلی در۵۰۰ متری تاج محل پارک وبوسیله 

یک دستگاهی که با باطری کار می کند ازاین بنای تاریخی دیدن کنند. 
روزنامه انگلیسی زبان ایندین اکسپرس، طی گزارشی دراین خصوص، نوشته 
است که منابع دولتی به این روزنامه گفته اند که رییس جمهوری امریکا دیدار 
خود را از تاج محل بعد ازخودداری مقامات اوتارپرادش به صدور مجوز ویژه 

ای به موتر زرهی اوباما برای ورود به درب شرقی تاج محل لغو کرد. 
 

نیروهای امنیتی امریکا که مسوول حفاظت از اوباما در دیدار وی از هند می 
باشند گفته اند که انتقال رییس جمهوری امریکا از محل پارکینگ به تاج محل 
بوسیله یک موتر باطری سوز یک خطر امنیتی غیرقابل قبول را به وجود می 

آورد. 
این منابع گفتند که دولت اوتارپرادش ازصدور مجوز ویژه ای برای ورود موتر 
ضد بمب اوباما وتقریبا ۵۰ دستگاه موتر دیگر حامل نیروهای امنیتی امریکا به 

در ورودی تاج محل خودداری کرده است. 
یک مقام ارشد وزارت داخله هند گفت : آنان به ما گفتند که باید دستور ورود 
به محوطه تاج محل را از دیوان عالی بگیریم که این کار باتوجه به وقت کم 

غیر ممکن بود. 
خصوص  این  در  رسمی  نظر  هرگونه  ابراز  از  اوتارپرادش  دولت  مقامات 

خودداری کرده اند. 
حدود ۱۰۰ نفر ازنیروهای امنیتی امریکا که درآگره بمنظور تامین امنیت اوباما 
دراین شهر بسر می بردند هتل های خود را شب جمعه بعد از دریافت دستور 

ترک کردند. 
منابع دولتی گفتند که اوباما اکنون قراراست که هند را درصبح ۲7 جنوری به 
سوی عربستان سعودی برای تسلیت به اعضای خانواده ملک عبداهلل ترک کند. 
قبال قراربود که ›جوزف بایدن ›معاون رییس جمهوری امریکا برای این منظور 

از عربستان سعودی دیدن کند. 
که  است  وباشکوهی  زیبا  وآرامگاه  جهان  بناهای  ترین  پرآوازه  از  محل  تاج 
درنزدیکی شهر آگره و در۲۰۰ کیلومتری جنوب دهلی نو پایتخت هند واقع 

شده و یکی از عجایب هفتگانه جدید دنیا به شمار می رود. 
این بنا به دستور شاه جهان، پنجمین امپراتور گورکانی هند به منظور یاد بود 
همسر آریایی تبارش بنام ارجمند بانو بیگم مشهور به ممتاز محل که درسال 
۱۶۳۱ م فوت کرد بنا شده است و خود شاه جهان نیز درهمان جا به خاک 

سپرده شد.
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طوسی  نصیرالدین  خواجه  معروِف  آثار 
اساس االقتباس،  تجریداالعتقاد،  شامل 
اخالق  و  اوصاف االشراف  قواعدالعقاید، 
طوسی،  نصیرالدین  می باشد.  ناصری 
ناصرالدین،  سفارش  به  را  ناصری  اخالق 
و  داشته  تدوین  و  تحریر  قهستان،  حاکم 
در این اثر، دیدگاه سیاسِی او بازتاب یافته 

است.

اندیشة سیاسی
خواجه نصیرالدین طوسی زنده گی در میاِن 
مردم و معامله با ایشان را ضروری می داند 
مانند  ـ  کماالت  و  فضایل  تثبیت  برای  و 
نظایر آن ها ـ  شجاعت، سخاوت، عفت و 

زیرا  می ستاید؛  را  مردم  کنارِ  در  زنده گی 
در غیر آن، زمینۀ شکل گیرِی فضایل میسر 

نمی گردد:
»کسانی که از تألیف کردن بیرون شوند و 
فضیلت  از  کنند،  میل  وحدت  و  انفراد  به 
بی بهره مانند، چه اختیار وحشت و عزلت 
احتیاج  نوع؛  ابنای  معاونت  از  اعراض  و 
ظلم  و  جور  محض  ایشان  مقتضیات  به 
را  فعل  این  کسانی  طایفه،  این  از  و  باشد 
به  که  جماعتی  مانند  شمرند،  فضیلتی  به 
مالزمِت صوامع و نزول در شکاف کوه ها 
نام اند،  از دنیا  متضرر باشند و آن را زاهد 
بنشینند  طایفه یی که مترصد معاونِت خلق 
به کلی مسدود گردانند و  اعانت  و طریق 
آن را توکل نام نهند و گروهی که بر سبیِل 
سیاحت از شهرها به شهرها می شوند و به 
هیچ موضع، مقامی و اختالطی که مقتضی 
از حال عالم  نکنند و گویند  بود  مؤانستی 

دانند؛ چه  را فضلی  آن  اعتبار می گیریم و 
این قوم و امثال ایشان ارزاقی که ]دیگران[ 
به تعاون کسب کرده اند، استعمال می کنند 
بدیشان  هیچ  مجازات،  و  عوض  در  و 
می خورند،  است،  ایشان  غذای  نمی دهند، 
ایشان  بهای  و  می پوشند  ایشان  لباس  و 
انسان  کمال  و  نظام  آن چه  و  نمی گزارند، 
سبب  به  چون  و  نموده اند  اعراض  است، 
در  که  اوصافی  رذایل  وحشت،  و  عزلت 
نمی آورند،  فعل  به  دادن  وقت  به  طبیعت 
جماعتی قاصرنظران، ایشان را اهل فضایل 
چه  بود،  خطا  توهمی  این  و  می پندارند 
فرج  و  بطن  شهوت  ترک  که  نبود  عفت 
هر  که  بود  آن  بل  کل الوجوه،  من  گیرند 

چیزی واحدی و حقی که بود، نگاه دارند 
و از افراط و تفریط اجتناب نمایند و مردم 
مردم  با  کسی  تا  و  کنند  انصاف  قاعده  بر 
چه گونه  او  از  سخاوت  نکند،  مخالطت 
هولی  معرض  در  چون  و  شود؟  صادر 
نیفتد، شجاعت کجا به کار دارد؟ و چون 
صورت شهی نبیند، اثر عفِت او کی ظاهر 
شود؟ اگر تأمل کرده اید، معلوم می شود که 
این صنف مردم، شبیه جمادات و مرده گان 
می کنند نه به اهل فضل و تمییز”.)طوسی، 

)۲۵7-۲۵8 :۱۳۶۹
خواجه، تفاوت در میان آدمیان را راز بقا و 
پیشرفت بشری می داند و معتقد است که 
آگر انسان ها همه برابر و یک سان می بودند، 
است  باور  بدین  او  می شدند.  هالک  همه 
که فضیلت ها امِر کسبی است و هر انسانی 
می تواند آن را دریابد. در عین حال، یکی 
استعداد و توانایی ذاتِی بیشتر برای کسب 

)طوسی،  کمتر.  دیگری  و  دارد  فضایل 
)۱۵۲ :۱۳۶۹

استعداد  دارای  انسان ها  طوسی،  دید  از 
فضایل  کسب  برای  برابر  ظرفیت های  و 
نیستند، بل به عقیدۀ او انسان ها به پنج دسته 
و  که سرشت  کسانی   )۱ می شوند:  تقسیم 
آفرینش اند  خالصۀ  دارند،  خیر  طبیعِت 
پادشاه  همنشین  و  نزدیک  که  می سزد  و 
باشند؛ ۲( کسانی اند که طبیعت خیر دارند، 
 )۳ نمی باشد؛  نخست  دسته  پیمانۀ  به  ولی 
کسانی اند که ذاِت خیر دارند و نه شر، این 
و  گردند  تشویق  خیر  سوی  به  باید  گروه 
 )4 گردد؛  مساعد  باید  برای شان  زمینه 
به  باید  گروه  این  شرارت پیشه اند،  کسانی  
تهدید و تحقیر گرفته شود تا به سوی خیر 
روی آرند؛ ۵( کسانی اند که سرشت و طبِع 
شر دارند، این گروه پست ترین موجودات 
می باشند. به نظر او، آن هایی که اصالح پذیر 
باید  واجب  ایشان  شر  “ازالت  نیستند، 

دانست”. )طوسی، ۱۳۶۹: ۳۰۵-۳۰۶(
به سان  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
نظام الملک، سعادت و خوش بختِی مردم را 
ارادۀ خداوند  و  می داند،  ارادۀ خداوند  در 
به  را  دانش  و  دانشمندان  به  را  پادشاهی 
“اذا  می گوید:  طوسی  می بخشد.  پادشاهان 
علمائها  فی  الملک  جعل  بامۀ خیراً  اراداهلل 
از  دسته بندی  در  او  ملوکها”.  فی  اعلم  و 
اجتماعات بشری به تقلید از فارابی می برآید 
و  فاضله  دستۀ  دو  به  را  اجتماعات  و 
غیرفاضله تقسیم می دارد. خواجه می گوید: 
زیرا  نیست؛  بیشتر  نوع  فاضله یک  “مدینۀ 
یک  را  خیرات  و  است  منزه  تکثر  از  حق 
راه بیش نیست”. ولی مدینۀ غیرفاضله را به 
گونه های جاهله، فاسقه و ضاله دسته بندی 

می کند. )طوسی، ۱۳۶۹: ۲8۰(
مدینۀ  مردماِن  طوسی،  خواجۀ  باور  به 
که  افاضل،   )۱ صنف اند:  پنج  فاضله 
ذوی االلسنه،   )۲ مدینه اند؛  تدبیِر  عهده دار 
خطابه،  فقه،  کالم،  علوم  به  گروه  این 
مردم  و  دارند  دسترسی  کتابت  و  بالغت 
را به اعتقادات طایفۀ اول دعوت می دارند؛ 
دسته  این  )اندازه کننده گان(،  مقدران   )۳
مکاتبات  طب،  هندسه،  حساب،  علوم  با 
در  را  عدالت  قوانین  بوده،  آشنا  دیوانی 
بین اهل مدینه اجرا می کنند؛ 4( مجاهدان، 
مدینه  از  مدافعه  مسوولیت  که  گروهی اند 
غیرفاضله  مدینه های  ارباب  و  دارند  را 
این  مالیان،   )۵ می کنند؛  منع  فاضله  از  را 
صنف غذاها و ارزاِق اصناِف دیگر را تهیه 

می دارند. )طوسی، ۱۳۶۹: ۲8۵-۲8۶(
صاحب “اخالق ناصری” چهار نوع ریاست 

را در مدینۀ فاضله معرفی می دارد:
۱. ریاست حکمت و آن چهار خصوصیت 
توان  کامل،  اندیشۀ  حکمت،  دارد؛ 

قانع کننده گی و قدرت جهاد. 
۲. ریاست افاضل؛ این ریاست در صورتی 
ریاست  خصوصیت های  که  می آید  پیش 
چهار  و  نیاید  جمع  شخص  یک  در  اول 
و  آیند  هم  گرد  مواصفات  آن  دارای  تن 

به صورت مشارکتی عهده دار امور شوند.

یکی از مهم ترین نشانه های رضایت شغلی این است که کارمندان صبح با 
روی خوش سِر وظیفه بیایند. کارمندان راضی با همکاران خود احوال پرسی 
می کنند و دربارۀ مسایل خصوصی زنده گِی خود با آن ها صحبت یا مشورت 
می کنند، اما کارمند ناراضی پشت کمپیوتر می نشیند و مشغول چک کردِن 
در طول روز هر وقت  احتماالً  او  اجتماعی می شود.  ای میل و شبکه های 
برعکس  درست  می زند.  سر  اجتماعی  شبکه های  به  کند،  پیدا  که  آزادی 

کارمنداِن راضی که با همکاران خود صحبت می کنند. 
از  رضایت  نشانه های  مهم ترین  از  یکی  کار،  محل  در  صمیمیت  وجود 
محیط شغلی است. عالوه بر این، برخورد با ارباب رجوع هم می تواند از 
انجام دادن کار دیگران  نشانه های عالقه به کار باشد. کارمندانی که برای 

انرژی صرف می کنند، رضایت بیشتری از شغل خود دارند.
آیا شما را نقد می کنند؟

با شما نشانۀ خوبی محسوب  یا رییس، موافقِت دایمی  به عنوان کارفرما 
نمی شود. کارمندانی که از شغل شان رضایت دارند، به آن اهمیت می دهند، 
بنابراین منطقی است که برای آن بجنگند. کارمندان راضی اگر چیزی در کار 
درست نباشد، حتمًا آن را تذکر می دهند و برای حِل آن اصرار می کنند. آن ها 
انجام شود.  تا کار به نظر خودشان بهتر  سیاست های شما را نقد می کنند 
وظیفۀ شما این است که فضا را برای انتقاد کارمندان فراهم کنید تا بتوانند 
به راحتی نظرات شان را با شما در میان بگذارند. این کار عالوه بر تمام نتایج 

مثبتی که دارد، باعث ایجاد صمیمیت بین شما و کارمندان خواهد شد.
آیا کارمندان شما از کارشان احساس غرور می کنند؟

وقتی از کارمندان خود دربارۀ کارشان توضیح یا گزارش می خواهید، با شوق 
و ذوق دربارۀ آن حرف می زنند یا توضیح ساده یی می دهند و می روند؟

را احساس  باید در کارمنداِن خود غرور  نتیجۀ کار،  شما هنگام خواستن 
کنید. در واقع آن ها وقتی از کار رضایت دارند که از انجام دادن آن حِس 
این صورت است که می توانید مطمین  تنها در  رضایت و غرور می کنند. 
باشید خارج از محیط کار هم از کار خود رضایت دارند و از این که کار 
خود را برای دیگران توضیح دهند، خوشحال هستند. بسیاری از کارمندان 
آن  از  چیزی  یا  بزنند  حرف  آن  دربارۀ  کار  محیط  از  خارج  نمی خواهند 
غرور  احساس  خود  کار  دربارۀ  صحبت  از  راضی  کارمندان  اما  بگویند. 

می کنند. شما می توانید این حس غرور را در آن ها ببینید.
آیا شکل محل کار را به سلیقة خود تغییر می دهند؟

حتمًا دیده اید بعضی کارمندان دربارۀ شکل محل کارِ خود نظر می دهند. 
ممکن است بخواهند جای میز خود را عوض کنند، قاب عکسی به دیوار 
بزنند یا گلدانی به فضا اضافه کنند. این کار نشان می دهد آن ها به محل کار 
خود اهمیت می دهند و سعی در بهبود آن دارند. این صرف نظر از این که 
از  بردن  لذت  و  دادن  اهمیت  نشان دهندۀ  برمی گردد،  افراد  شخصیت  به 
محل کار است. بهتر است به عنوان یک رییس تا جایی که ممکن است، 
از آن ها بخواهید  به کارمنداِن خود بدهید و حتا هرازگاهی  امکان را  این 
دکوراسیون محل کار را همراه با هم عوض کنند. این کار روحیۀ آن ها را 

تغییر خواهد داد.
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بخش دوم

کارمندان شما از محیط کارِی 
خود لذت می برند؟

بخش پانزدهـم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور



مريم سالخورد
نقد هفت فلِم بلنِد تارکوفسکی به ویژه از سوالریس تا 
تفسیرهای مذهبی و تحلیل های  دایرۀ  اغلب در  ایثار، 
عمومًا  که  تفاسیری  است؛  مانده  باقی  عرفان گرایانه 
زاویۀ  از  یا  محصورند  انجیلی  تعالیِم  تأثیرات  حول 
شاعرانه،  مضامین  با  را  او  سینمای  نشانه شناسی، 
رمزآلود و معناگرا توصیف می کنند. در نتیجه، عامدانه 
به  عالقه مندان  را  او  فلم های  مخاطبان  ناخودآگاه،  یا 
سینمادوستانی  و  شهودگرایان  الهیات،  شرق،  فلسفۀ 
تشکیل می دهند که از کانال این تفاسیر، با اندیشه های 
رو  پیش  یادداشت  می شوند.  مواجه  روس  فلم ساز 
دایره  این  از  به خارج  توان، قصد دارد قدمی  در حد 
بر  تکیه  با  را  تارکوفسکی  ذهنِی  خاستگاه  گذاشته، 

سومین فلِم او »آینه« از جهتی دیگر بسنجد.
در  آندره  آلکسی/  کودکی  فریاد  با   )۱۹74( »آینه« 
سکوتی که پس از موسیقی باخ صحنه را در بر گرفته 
است، به پایان می رسـد. فریادی نه سمبول اعتراض یا 
معنای دردی، بلکه صدایی بدوی در پس زمینۀ جنگلی 

پُردرخت که رهایی پاکیزه یی را تداعی می کنـد.
اپریل   4( زادروزش  مناسبت  به  تارکوفسکی  آندره 
۱۹۳۲( شاهد دومین جنگ جهانی بود که شوروی و 
بخشی از اروپای شرقی در آن حضور مستقیم داشتند؛ 
زنده گی  بر  که  تأثیری  و  ویرانی  حیث  از  که  جنگی 
مردمان پس از دهۀ 4۰ گذاشت، در قرن پیش بی مانند 

است.
تأویل های حول آن، چنان که خواهد  »آینه« برخالف 
گذشتۀ  خیال گونۀ  و  رازآمیز  بازگویی  منحصراً  آمد، 
همین  از  بستری  در  این که  چه  نیست.  فلم ساز 
به  اما محدود  نفس می گذرد،  گذشته گرایی و حدیِث 
چارچوب های خاطره  بازی گذرا نمانده است. به شیوۀ 
دارد  قرار  خطر  این  معرض  در  اتوبیوگرافی  معمول، 
آن  از  که  را  مخاطبی  شخصی اش،  روایت  نوع  با  که 
زماِن سپری شده با خبر نیست، بیگانه از متن سازد یا 
در ابهام باقی بگذارد. در این شکل، ممکن است رشتۀ 
پیوند میان خودنگاری و مخاطب گاهی آن قدر سست 
شود که در نقاطی از هم گسیخته شود و اتوبیوگرافی 
را به هذیان یا اعترافی تسکین بخش برای روایت گرش 
تبدیل کنــد. اغلب حدیث نفس های ادبی، سینمایی و 
با  نمایشی نزد مخاطبان شان، در جایگاه ُفرمی پیچیده 
می شوند.  شناخته  دارند،  به گشودن  نیاز  که  رمزهایی 
اما خارج از این قاعده، اتوبیوگرافی این توان بالقوه را 
دارد که به مفاهیمی خارج از جهان فردی خود ارجاع 
دهد و این گونه خواننده و بیننده را تنها در مقام همدرد 
یا شاهدی بی تأثیر نخواهد. بسیار چشیده ایم طعم این 
در  مولف  افراط گرایی  در  ریشه  که  را  پیچیده  ابهام 
آفرینش حریمی به غایت شخصی و صرفًا قایم بر ذهن 

دارد. این همـه اما در آینه مصداقی نمی یابد.
باب جهانی  تنها خاطره گویی حسرت خوارانه در  آینه 
حاصل  نیست.  می داشتیم،  دوستش  کودکی  در  که 
از  معصومیِت  ستایش  و  خودارضاکننده  خیال گردی 
ماریا  از جوانی  فصل هایی  در  نیست.  هم  رفته  دست 
قطعاتی  با  گذشته  تصاویر  آلکسی،  بزرگ سالی  و 
فاصله گذاری  قرن،  مهم  وقایع  آرشیوی  تصاویر  از 
به نحوی  فواصل  این  در  خاطره  واقع  در  و  می شوند 
به ضد خود بدل می شود، آن هم دربارۀ تاریخی که به 
موازات زنده گی شخصیت ها سپری شده است. این گونه 
خاطره در آینه، ویژه گی فردمحور و نوستالژی وار خود 

از  اسپانیا  داخلی  نبرد  از  تصویر  نخستین  با  را 
کف می دهد. به طور مثال، در صحنه یی، 

از تپه یی  پسربچۀ هم سِن آلکسی 
در  می آید.  باال  برف پوش 

تیراندازی  میدان 
قبل  صحنۀ  در 
می شود  معلوم 

والدینش  که 
جان  محاصره  در 

باال  از  پیش  داده اند. 
تصویر  تپه،  از  آمدن 

سربازان روس را می بینیم 
و  گل  میان  از  درمانده  که 

شعری  می کنند.  عبور  الی 
روی  تارکوفسکی  آرسنی  از 

تصاویر خوانده می شود:
همه  ما  نیست/  زمین  روی  »مرگی 

بخواهم  که  قرنی  هر  در  هستیم.  ابدی 
زنده گی می کنم/ در آن جا خانه یی خواهم 

ساخت.«
پسرک با چشمان گریان به باالی تپه می رسد.

این سکانس، دیگر نه بازگویی خاطره یی در ذهن 
آلکسی میان سال از دوران کودکی و هم بازی هایش، 

به  فلم  اتوبیوگرافیک  جهان  از  است  جهشی  که 
واقعیت خشونت بار دوران محاصرۀ لنینگراد. در واقع 
پسر پرنده بر سر، »ایوان« دیگری است که زنده گی اش 
کیفش  در  حاال  و  شده  تباه  دوم  جنِگ  آشوب  در 

نارنجک حمل می کند و تعلیم نظامی می بیند.
این کارکرد فاصله گذاری به واسطۀ تصاویر مستند از 
بمباران اتومی، وقایع جنگ چین و شوروی و... جدا 

به  است  گوش زدی  رویابافی صرف،  زدن  برهم  از 
راه  این طریق،  به  و  این دست  از  فجایعی  تکرار 
و  باز می کند  مولف  پیرامون  به جهان  خروجی 
مرگ  بی خانمانی،  از  هراسان  کودکان  دربارۀ 
والدین و جنگی که نه تنها در یک بازۀ زمانی 
کمین  در  نیز  همیشه  گویا  که  داده،  رخ 

است، اخطار می دهد.
 اما در عین حال، آینه یی که رویاروی 
دارد،  قرار  مخاطبانش  و  فلم ساز 
ویرانی  و  تاریکی  بازتاب  تنها 
نیست،  مرثیه سرایی  و  وقایع 
تأثیرگذاری  طور  به  اگرچه 
می دهد،  گواهی  آن  به 
نیز  را  آن  قطعیت  اما 
هم زمان انکار می کند. 
آینه،  واقع،  در 
زوال  را  آن چه 
یر  پذ نا یز گر
طرد  می نامیم، 
در  و  کرده 
راه  روایت ها،  البه الی 
حتمی  نابودی  از  برون رفتی 
نشان می دهد که آن جز ایمان نیست، 
و البته در همین بزنگاه است که بساط تفاسیر 

مذهبی نیز نزد عالقه مندان گشوده می شود.
این ایمان اما برآمده از آیات یوحنا یا تورات و ادعیۀ 
به  معطوف  است  ایمانی  بلکه  نیست،  مذهبی  مبلغین 
نهاِن هریک از آدمیان و به نقل از غریبۀ فصل نخست 
که  »طبیعتی  به  دوباره  ایمانی  سولونیتسین(  )آناتولی 
درون آدمیان است« و دیرزمانی است که »دیگر به آن 

اعتماد نداریم.«
تارکوفسکی از زبان آلکسی و اشعار پدرش، این مفهوم 
را دوباره به پیشگاه انتخاب و یادآوری انسان پس از 
را  مرگ  به  رو  تیرۀ  و سرنوشت  می گرداند  باز  جنگ 
سرنوشت  برای  و  فرزندم  کن  »پرواز  می کند:  وارونه 

سوگواری مکن.«
نوعی  حول   »ایثار«  تا  ایوان«  »کودکی  از  فلسفه  این 
گرفته  شکل  جهان  و  انسان  عینی  و  درونی  بدویِت 
است که پازولینی، شاعر و فلم ساز نیز به روشی دیگر 
بدویتی  می کرد.  بازگو  سینمایش  و  مقاالت  در  را  آن 
نجات بخش همچون بادی که می وزد، آتشی شعله ور یا 
بارانی که خاطرۀ باریدنش نیز پاکیزه می کند، بازگشتی 
به نقطۀ شروع »که از همان جا راه غلط را برگزیدیم.«۱
به این شکل، سکانس پایانی علف زار، برگشت به نقطۀ 
»آغاز« است و شروع زنده گی راوی که مرگ اکنون به 
مالقاتش آمده است و چون در تمام این گشت وگذار 
همچون  تکرارشونده  عناصری  تاریخ،  و  خاطره  میان 
دارند،  وجود  و…  داوینچی  آثار  باران،  و  باد  آینه، 
تأویل های نمادگرایانه از هر سو امکان ظهور می یابند. 
نشانه گذاری های  چنین  به  محتوا  زیرین،  الیۀ  در  اما 

ساده انگارانه یی تن نمی دهد.
در چنین جهانی برخالف درک رایج از آثار تارکوفسکی 
جهان بینی  می کنند،  الصاق  آن  به  را  الهی  تجویز  که 
سرنوشت  بر  سوگواری  که  است  انسانی  متوجه  او 
غمبارش را با توسل به طبیعِت خود و دیگر انسان ها 
راهی  او  همچون  که  انسان هایی  است.  برده  پایان  به 

می جویند برای نفی مرگ و فناپذیری.
به تناوب، آلکسی با قطع هایی محو و ناپیدا به گذشته 
بازمی گردد. گذشته و حال در »آینه« مانند کلمات شعر 
که  متصل اند  یک دیگر  به  چنان  تارکوفسکی  آرسنی 
با  گذشته  جایی،  در  اگر  نیست.  یافتن  قابل  مرزشان 
زمان  در  دیگر  جایی  می شود،  دیده  قهوه یی  تنالیته یی 
واقع جست وجوی  در  سفیداند.  و  سیاه  تصاویر  حال 
آلکسی در زمان های گم شده یی است که در آن ها شادی 
و عشق گویا نزد او دست یافتنی بود؛ با شنا در دریاچه 
جنگل،  در  سبکبال  پرسه های  نیمروزی،  خواب  تا 
عشق در نوجوانی و… در عین حال وصال به عشق و 
قطعات  نگاه مولف، جست وجوی همین  در  شادمانی 
روشن است در روزگارانی که زیسته شده اند و اکنون 
در زمان حال تقالیی دیگر برای دوباره زیستن شان الزم 

است. 
ایمان تارکوفسکی که راه ورود به جهان آینه وار اوست، 
ُکندۀ  از  او،  زنده گی  اجزای  و  است  انسان  به  ایمان 
یک درخت تا گودالی میان جنگل، آفتاب عصر روی 
یک میز، کتابی که بر پنجره باز است و عشق. عشقی 
به موجوداِت همین جهان پُرجزییات و سرشار که در 
سکانس اوج گرفتن ماریا از تخت خواب، تعالی بخش 
»ایثار«،  خدمتکار  زن  عروج  مانند  یا  می کند  جلوه 

جهانی را از مرگ می رهاند. 
آینه بزرگ داشتی برای جاودانه گی انسان است، انسانی 
رویکرد  اما  آسیب پذیر.  حیاتی  با  و  قطعی  زوالی  با 
این زوال رویکردی درون گرایانه  نفی  به  تارکوفسکی 
است برای بازتعریف طبیعت فردی و جهان بینِی هریک 

از آدمیان. برای پس زدِن مرگی که خواهد آمد.

پی نوشت:
ـ نقل از دیالوگ طوالنی دومینیکو در »نوستالژیا« 

)۱۹۸۳(
مد و مه / دی ماه ۱۳۹۲
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كــــه مـرگي 

آمـــد
خواهـد 
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»آينه« برخالف تأويل های حول آن، 

چنان كه خواهد آمد، منحصراً بازگويی 

رازآمیز و خیال گونة گذشتة فلم ساز 

نیست. چه اين كه در بستری از همین 

گذشته گرايی و حديِث نفس می گذرد، 

اما محدود به چارچوب های خاطره  بازی 

گذرا نمانده است. به شیوة معمول، 

اتوبیوگرافی در معرض اين خطر قرار 

دارد كه با نوع روايت شخصی اش، 

مخاطبی را كه از آن زماِن سپری شده با 

خبر نیست، بیگانه از متن سازد يا در 

ابهام باقی بگذارد. در اين شکل، ممکن 

است رشتة پیوند میان خودنگاری 

و مخاطب گاهی آن قدر سست شود 

كه در نقاطی از هم گسیخته شود و 

اتوبیوگرافی را به هذيان يا اعترافی 

تسکین بخش برای روايت گرش تبديل 

كنــد

نگاهی به »آینه« شاهکار آندره تارکوفسکی
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افغانستان برای بازگشت ۱.۶...
پاکستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل است 
که همه آنان بر بازگشت داوطلبانه، محترمانه و تدریجی 

مهاجران افغانستان از پاکستان تاکید دارد. 
 ۵ ۲۰۰۲تاکنون  سال  از  که  می گوید  زی  موسی  آقای 
میلیون مهاجر افغانستان از پاکستان و ایران به کشورشان 
بازگشته اند که این بزرگترین رقم بازگشت مهاجران به 

وطن شان در تاریخ بوده است.
وی تاکید کرد: روند بازگشت مهاجران برای مدتی ُکند 
شده؛ اما این مساله از اولویت های کلیدی ما است که 

روی آن به طور کامل تمرکز خواهیم کرد.
سفیر افغانستان در اسالم آباد به خبرنگاران گفت که او 
با سیدقایم علی شاه، وزیر ارشد سند دیدار کرده و برای 
میزبانی چندین دهه از مهاجران افغانستان از وی تشکری 
کرده است. سید قایم علی شاه نیز به وی اطمینان داده 
محترمانه،  بازگشت  زمان  تا  سند  در  وی  حکومت  که 
آنان  از  به کشورشان،  افغان  مهاجران  کامل  و  داوطلبانه 

میزبانی خواهد کرد.
به  افغانستان  میلیون مهاجر  آقای موسی زی گفت: ۱.۶ 
گونه قانونی در پاکستان زندگی می کنند که رقم بیشتر آن 
در ایالت خیبرپشتونخواه و بلوچستان و حدود ۶۵ هزار 

آن در ایالت سند زندگی می کنند.
در  غیرقانونی  مهاجران  رقم  به  رابطه  در  وی  چند  هر 
پاکستان مطمین نیست؛ اما تخمین می زند که بین 4۰۰ 
هزار تا یک میلیون مهاجر غیرقانونی افغان نیز در پاکستان 

زندگی می کنند.
حکومت  که  کرد  خاطرنشان  همچنین  افغانستان  سفیر 
در  جانبه  دو  های  همکاری  روی  افغانستان  و  پاکستان 

برابر تروریزم و افراط گرایی تمرکز کرده اند.
با  جنگ  مشغول  افغانستان  حکومت  کرد:  تاکید  وی 

تروریزم است و هیچ فرقی بین شورشیان قایل نیست.
خواهان  افغانستان  که  این  به  اشاره  با  زی  موسی  آقای 
افزایش همکاری های دو کشور در برابر تروریزم است، 
گفت: »مردم افغانستان بزرگترین قربانیان ترویزم اند و ما 
از هرگونه اقدامی برای از بین بردن این تهدید استقبال 

می کنیم«.
وی از رسانه های پاکستانی برای پوشش پراکنده تروریزم 
رسانه های  نمود:  تصریح  کرده،  انتقاد  افغانستان  در 
افغانستان خشونت ها را حتا در پاکستان برجسته می کند.

سفیر کابل در اسالم آباد همچنین گفت که جلساتی را با 
تجار پاکستان برای همکاری های بیشتر تجاری میان دو 

کشور، داشته است.
آزاد  مناطق  تا  دارد  نظر  در  کابل  دولت  افزود:  وی 
سرمایه  تا  کند  ایجاد  افغانستان  شمال  در  را  اقتصادی 
گذاران پاکستان بتوانند در آن کارخانجات و صنایع شان 

را راه اندازی کنند.
دو  بین  تجارت  رقم  که  کرد  امیدواری  ابراز  موسی زی 

کشور از ۲ میلیارد دالر به ۵ میلیارد دالر افزایش یابد.

احمــد عمران
یک نظرسنجی تازه که از سوی موسسۀ »گالوپ« در 
شهروندان  که  می دهد  نشان  شده،  منتشر  واشنگتن 
افغانستان وخامت اوضاع اقتصادی را به مراتب خطری 
جدی تر نسبت به طالبان ارزیابی می کنند. بر پایۀ این 
که  گفته اند  کشور  شهروندان  درصد   ۶7 نظرسنجی، 
به  نسبت  بیشتری  اهمیت  برای شان  اقتصادی  رکود 
که  می گوید  نظرسنجی  این  دارد.  امنیتی  دغدغه های 
مأموریت  پایان  از  پس  افغانستان  شهرونداِن  اعتماد 
نظامی امریکا و ناتو و جنجال های انتخاباتی در این 
کشور، نسبت به آینده کاهش یافته و سبب شده که 
گزارش  این  در  باشد.  نداشته  رونق  سرمایه گذاری 
هم چنین به منابع بیرونِی اقتصاد افغانستان اشاره شده 
و تأکید رفته است که این موضوع پایدارِی اقتصادی 

را صدمه رسانده است. 
ایجاد  از  که  می شود  منتشر  زمانی  »گالوپ«  گزارش 
سیاسی،  توافق نامۀ  اساس  بر  ملی  وحدت  دولت 
نزدیک به چهار ماه می گذرد و در این مدت رهبران 
موقِف  اعادۀ  مصروف  عمدتاً  کشور،  سیاسِی  جدید 

افغانستان در سطح جهانی بودند. 
سال های پسین برای افغانستان، سال های خوشایندی 
در ابعاد متخلف نبوده اند. دولت پیشین به دلیل عدم 
کشور  مشکالت  اساسی ترین  حِل  به  موفق  کارایی، 
مجاِل  بحران،  به  رو  وضعیت  دیگر،  جانب  از  نشد. 
به میزان  نیز  هرگونه چاره اندیشی برای مشکالت را 
باالیی کم ساخته بود. دولت پیشین به رهبری حامد 
کرزی، نمی توانست بر چالش هایی که جامعه با آن ها 
درگیر بود غلبه کند؛ چون تمام نگرانی های آن حول 

محورهای ذهنی و خودساخته تعریف می شد. 
عینِی  مشکالت  راه حل  یافتِن  جای  به  کرزی  آقای 
جامعۀ  با  علمی،  مدون  برنامه های  طرح  و  جامعه 
در  افغانستان  ملی«  »حاکمیت  سِر  بر  گویا  جهانی 
پایانی  سال های  در  کرزی  آقای  بود.  چانه زنی  حال 
مأموریت خود به گونۀ عجیبی به بیماری سوءظن و 
بدگمانی به همه چیز و همه کس مصاب شده بود. این 

جامعه،  فرهنگی  و  سیاسی  ساختار  دلیل  به  موضوع 
تأثیر  نرساند.  صدمه  را  بخش ها  دیگر  نمی توانست 
بخش های  همۀ  در  کرزی  آقای  احساساِت  و  افکار 
نظام، قابل رویت بود و هنوز که چهار ماه از رفتن او 
می گذرد، می توان سایۀ ترس و هراسی را که او پی 
افکنده بود، در الیه های مختلِف جامعه سراغ گرفت. 
آقای  بدگمانِی  از شک و  نگاه های مملو  بدبینی ها و 
به  را  به همه چیز و همه کس، چرخ جامعه  کرزی 
کندی کشاند و شور و شوِق عمومی را نسبت به آینده 

و ایجاد زمینه های تازۀ توسعه از آن گرفت. 
سال های پایانی دورۀ مأموریت آقای کرزی، سال های 
بود. سال هایی که فکر  افغانستان  برای  انزوا  رکود و 
قرار  پرتگاه  لبۀ  بر  دیگر  بار  یک  افغانستان  می شد 
گرفته و نظام و ساختاهاریی که باید در خدمت مردم 
باشند، در مخالفت با آن ها عمل می کنند. نظرسنجی 
باشد.  می تواند  میراث  این  از  برآمده  دقیقاً  »گالوپ« 
که  مردی  ناسیونالیستِی  حرمان های  و  یأس  میراث 
آمده بود مشعل دار ارزش های مدرن در جامعۀ عقب 
نگه داشته شدۀ افغانستان شود، اما خود به دنده یی الی 

چرخ آن مبدل شد. 
آقای کرزی در طول سال های زمام داری خود، دغدغۀ 
را  مدرن  ارزش های  کردِن  نهادینه  و  مدرنیزاسیون 
نداشت. او فکر می کرد برای افغانستان چنین مفاهیمی 
که از غرب وارد شده، پوچ و بدون کارآیی است. به 
همین دلیل، نگاه آقای کرزی به افغانستان، نگاه یک 
در  را  همه چیز  که  بود  قبیله گرا  و  غیردموکرات  فرد 
دولِت  اما  و  می دید.  تبار  و  طایفه  ارزش های  محور 
جدید نیز که به تازه گی کار خود را آغاز کرده، هنوز 
برنامۀ مدون و عملی برای بیرون رفت از مشکالت و 
چالش ها ارایه نکرده است. این دولت ظرف بیشتر از 
سه ماه در حال چانه زنی بر سر معرفِی کابینه یی بود 
به  معرفی  روزِ  نخستین  در  آن  اعضای  یک سومِ  که 
مجلس نماینده گان غرض گرفتن رای اعتماد به دالیل 

گوناگون و گاه تمسخرآمیز رد شدند. 
بخش اقتصادی کابینه یی را که دولت وحدت ملی به 

مجلس معرفی کرده، همه در مجموع تحصیل کرده گاِن 
بین الملل اند. شاید گفته شود  علوم سیاسی و روابط 
و  سیاسی اند  پست های  عمدتاً  وزارت خانه ها  که 
یک  که  آن گونه  تخصص،  تا  دارند  نیاز  مدیریت  به 
اما یک  فرد غیرنظامی هم می تواند وزیر دفاع شود؛ 
در  تخصص  که  کرد  فراموش  نباید  را  اساسی  نکتۀ 
وزارت های تخصصی، اجتناب ناپذیر است. به میزانی 
قرار  که  پستی  در  بیشتر  آگاهِی  و  شناخت  افراد  که 
گرفته اند داشته باشند، به همان میـزان کارآیی شان نیز 

افزایش پیدا می کند. 
دارد  را  خود  خاِص  ظرافت های  اقتصادی،  مسایل 
که متصدیاِن پست ها را می تواند با چالش های بسیار 
با  حتا  که  کسی  است  ممکن  چه گونه  کند.  روبه رو 
ندارد،  را  آشنایی الزم  مالی  و  اقتصادی  اصطالحات 
اقتصادِی  ارتقای ظرفیت های  بتواند نقش موثری در 

کشور بازی کند؟
رهبران دولت وحدت ملی پیش از معرفی کابینه، باید 
چنین مسایلی را مد نظر می داشتند و تالش می کردند 
کابینه یی تخصص گرا را به مجلس معرفی کنند، یعنی 
افراد در همان زمینه هایی که تحصیل کرده اند معرفی 

می شدند. 
به  مدیران  که  می شود  حاصل  زمانی  موثر  مدیریِت 
اندازۀ کافی آشنایی با حوزۀ کارِی خود داشته باشند. 
وزیر  ادبیات  رشتۀ  تحصیل کردۀ  که  کنیـد  تصور 

صحت شود، چه فاجعه یی رخ خواهد داد؟ 
سال های آینده برای افغانستان سال های سرنوشت ساز 
است؛ سال هایی که باید از وضعیت بحران بیرون شود. 
برای رسیدن به چنین وضعیتی، بدون شک نیاز به برنامه 
و تخصص است. گزارش »گالوپ« و گزارش هایی از 
عنوان زنگ های  به  دولت  برای  می توانند  این دست 
خطر شمرده شوند. چنین گزارش هایی را باید جدی 
گرفت و بر مبنای آن، وضعیت کشور را بررسی کرد. 
دارد  آسیب شناسی  به  نیاز  فعلی،  وضعیت  از  گذار 
این عرصه  در  را  گام  نخستین  »گالوپ«  که گزارش 

برداشته است. 
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۵۵۰طالب و ۱۱۲ غیرنظامی...
در صورتی که به نیروهای ناتو نیاز شود، کمک خواسته 

خواهد شد.
وی می افزاید که سکتورهای امنیتی، طرح های امنیتی را 
در جریان فصل زمستان روی دست می گیرند تا امنیت 
بهتر تامین شده و نیز آماده گی های الزم را برای تامین 

امنیت در فصل تابستان روی دست گرفته می شود.
سکتورهای امنیتی برای تامین امنیت هرچه بیشتر، طرح 

ملی امنیتی را روی دست گرفته اند. 
ملی  امنیت  شورای  در  اکنون  و  شده  نهایی  طرح  این 

فرستاده شده است.
امنیتی  ملی  طرح  که  کند  می  تاکید  داخله  امور  وزارت 
اکنون زیر بحث و بررسی شورای امنیت ملی قرار دارد 
که این طرح با متخصصین نظامی روی دست گرفته شده 

است.

حكومت وحدت ملی، حالت عبوری...
 مواجه مي باشد که این تالش پیگیر، توانمندی خارق العادۀ 

مدیریتی و رهـبری خارق العاده تر را مي طلبد.
هـشدار باید داد که هـرگونه فرو گذاشت و ذهـنیت غیر 

از تغییر، فاجعه بار خواهـد بود.
برگفته از صفحة فیسبوک احمدولی مسعود

اگر مجلس تعلل کند، قانون...
ماه  در  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  از  پس 
تقلبات گسترده  دلیل  به  روان  فروردین سال  حمل/ 
هیچ یک از نامزدان نتواستند رای ۵۰+۱ را به دست 
انتخابات  اما  رفت؛  دوم  دور  به  انتخابات  و  بیاورند 
غنی  اشرف  داکتر  و  عبداهلل  داکتر  میان  که  دور دوم 
و  یافته  سازمان  تقلبات  دلیل  به  بود،  شده  برگزار 
انتخابات  تنش های  و  کشیده شد  به چالش  گسترده 
درمیانی  پا  با  باالخره  و  ماه طول کشید  تقریبًا شش 
امریکا و کشورهای غربی یک حکومت توافقی ایجاد 
شد و در این حکومت داکتر عبداهلل به عنوان رییس 
اعالم  رییس جمهور  عنوان  به  غنی  داکتر  و  اجراییه 

گردید.
بر  ناظر  نهادهای  نماینده گان،  مجلس  آن  از  پس 
برگزاری  برای  مدنی  جامعه  نهادهای  و  انتخابات 
یک انتخابات شفاف در آینده پیشنهادهایی را جهت 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل  قانون  اصالح 
کمیسیون های انتخاباتی ارایه کردند و قرار بود که به 
تصویب مجلس برسد؛ اما اکنون به دلیل جنجال های 
معرفی نامزد وزیران گفته می شود که این قانون بعد 
از رخصتی های پارلمان به مجلس جهت گرفتن رای 

ارایه خواهد شد.
می گوید،  نماینده گان  مجلس  مجروح  فاروق  غالم 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل  قانون  طرح 
کمیسیون های انتخاباتی بعد از رخصتی های زمستانی 
مجلس و دادن رای اعتماد به نامزد وزرا، به مجلس 

ارایه می شود.
مجروح تاکید کرد، این قانون بعد از رای اعتماد به 
به  نامزد وزیران و تصویب بودجه جهت رای گیری 

مجلس ارایه خواهد شد.
از رخصتی های  قبل  قانون  این  اگر  او، حتا  گفتۀ  به 
تعطیل  دلیل  به  برسد،  مجلس  تصویب  به  زمستانی 
بودن مجلس سنا، این قانون به توشیح رییس جمهور 
از  بعد  به  قانون  این  تصویب  بنابراین  نمی رسد؛ 

رخصتی های زمستانی هردو مجلس گذاشته می شود.
فرهنگی  امور  مشاور  سانچارکی  فاضل  سید آقا  اما 
ریاست  اجرایی می گوید، اگر پارلمان در زمان معین 
تعدیالت  نتواند  ماه حمل ۱۳۹4(  از  )قبل  قانونی  و 
طی  پیشنهادات  این  کند،  تصویب  را  شده  پیشنهاده 
فرمان تقنینی رییس  جمهور به قانون انتخابات اضافه 

و به مرحله اجرا گذاشته می شود.
به گفتۀ مشاور فرهنگی ریاست  اجرایی،  قرار است 
نظام  اصالح  کمیسیوِن  کابینه  مشکالت  حل  از  بعد 
این  و  شود  ایجاد  رییس جمهور  فرمان  به  انتخاباتی 
کمیسیون طرح و راهکار انجام اصالحات اساسی در 

ساختار های کمیسیون های انتخاباتی را ارایه کند.
تعدیل  صالحیت  نماینده گان  مجلس  اگر  گفت،  او 
قانون انتخابات را داشت، پارلمان این اقدام را انجام 
قانونی  پارلمان صالحیت  اما در صورتی که  می دهد؛ 
انجام این کار را نداشته باشد، در این صورت براساس 
شده  پیشنهاد  اصالحات  رییس جمهور  تقنینی  فرمان 

عملی می شود.
زمینه،  این  در  کار  ادامه  فعاًل  اما  گفت،  سانچارکی 
منتظر ایجاد کمیسیونی است که در توافق نامۀ سیاسی 
این  ایجاد  درخصوص  رییس جمهور  تا  شده  ذکر 

کمیسیون اقدام کند.
انتخابات  برگزاری  اجرایی،  ریاست  فرهنگی  مشاور 
انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصالحات  آوردن  بدون 
از  می گوید،  دانسته  گذشته  تلخ  تجارب  تکرار  را 
طرف تیم ما اقدماتی صورت گرفت و تعدیالت الزم 

پیشنهاد شده است. 
سانچارکی، ضمن این که برگزاری انتخابات  پارلمانی 
و سایر انتخابات توسط کمیسیون انتخاباتی فعلی را 
حکومت  که  می کند  تأکید  می داند  بیهوده  امر  یک 
وحدت ملی ارادۀ بسیار قوی برای آوردن اصالحات 

در کمیسیون های انتخاباتی دارد.
با این حال، نعیم ایوب  زاده رییس تیفا می گوید، مجلس 
و  پیشنهادات  که  بود  سپرده  وعده  ما  به  نماینده گان 
برنامه های ارایه شده را قبل از رخصتی های زمستانی 

به تصویب می رساند.
به گفتۀ ایوب زاده، در نخست مخالفت هایی در داخل 
و  شد  ایجاد  شده  پیشنهاد  تعدیالت  برعلیه  پارلمان 
نامزد  مساله  و  گرفت  باال  کابینه  جنجال های  سپس 
مانع  و  گرفت  قرار  پارلمان  کار  رأس  در  وزیران 

تصویب این تعدیالت شد.
که  می دهد  نشان  موارد  این  تمامی  کرد،  تاکید  او 
قانون  اصالح  برای  اراده یی  افغانستان  حکومت 
کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل 

انتخاباتی ندارد.
رییس تیفا، تصویب این قانون را بسیار دشوار دانسته 
گفت، با مشکالتی که وجود دارد بعید به نظر می رسد 
تایید هردو مجلس  پیشنهاد شده مورد  که تعدیالت 

قرار گیرد.
توسط  را  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  ایوب زاده، 
ترکیب فعلی کمیسیون های انتخاباتی یک اشتباه بسیار 
بزرگ می داند و تأکید می کند که برگزاری انتخابات 
توسط کمیسیون فعلی صدمۀ بزرگ و جبران ناپذیری 

به دموکرسی نوپا در افغانستان خواهد زد.
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده گان طرحی 
را ارایه کرده که بر بنیاد آن در ده مادۀ قانون تشکیل 
انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف 

تعدیل هایی به میان خواهد آمد.
بر بنیاد تعدیالت پیشنهاد شده، اعضای کمیسیون های 
از  ملی  شورای  رؤسای  با  مشوره  از  پس  انتخاباتی 
حکومت  اجرائیۀ  رییس  و  رییس جمهور  سوی 
اعضای  کار  برگزیده می شوند و مدت  ملی  وحدت 
کمیسیون های انتخاباتی از شش سال به دو و نیم سال 

کاهش می یابد.
در کنار این، دو تن از ناظران جهانی به حیث عضو 
ناظر در کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی 
عضویت خواهند داشت و نیز اعضای کمیسیون های 
باید  انتخاباتی در برابر رییس جمهور و شورای ملی 

پاسخگو باشند.

گـزارش »گالـوپ«
 جـدی بایــد گـرفته شـود



متحد  ملل  سازمان  کودکان  از  حمایت  صندوق  سخنگوی 
)یونیسف( اعالم کرد: 4۰ درصد کودکان افغانستان به سوء تغذیه 

گرفتار هستند.
عزیز فروتن روز یکشنبه به رسانه ها گفت: در سال ۲۰۰4این رقم 
۶۰ درصد بود که اکنون ۲۰ درصد کاهش یافته و نشانه بهبود 

نسبی در وضع تغذیه کودکان افغانستان است. 
تغذیه  سو  کاهش  برای  خوبی  تالش های  که  کرد  تاکید  وی 
کافی  اما  گرفته  صورت  افغانستان  مختلف  مناطق  در  کودکان 

نیست. 
های  غذا  به  نداشتن  دسترسی  و  ناسالم  تغذیه  فروتن،  گفته  به 
مورد نیاز کودکان از عوامل سوء تغذیه در میان کودکان افغانستان 

است. 
پیش از این نیز یونیسف اعالم کرده بود که سوء تغذیه کودکان 

افغانستان  آینده  برای 
زیرا  است  خطرناک 
با ادامه این روند آنان 
به عقب ماندگی ذهنی 

دچار خواهند شد. 
به  نزدیک  افغانستان 
جنگ  درگیر  دهه  سه 

و ناامنی بود که فرصت های مناسب برای عمران و آبادی این 
کشور را از آن گرفته است. 

دولت  تشکیل  و  خارجی  نظامی  نیروهای  خروج  با  اکنون  هم 
وحدت ملی، امید برای بازسازی این کشور و اجرای طرح های 
این کشور  ارتقا طرح سالمت در  سالم سازی محیط زیست و 

افزایش یافته است.

چهار نامزد وزیر برنامه...
اختالفات طبقاتی که باعث بی ثباتی کشور 

خواهد شد، بیشتر می شود.
آقای رحیمی بیان داشت: » اگر نمایندگان 
در  تجارت  وزارت  کنند،  اعتماد  من  به 
عامه  صحت  های  وزارت  با  همکاری 
کیفیت  بی  مواد  ورود  از  داخله  امور  و 
و  قالین  صنایع  و  کرد  خواهد  جلوگیری 
به  افغانستان  نام  با  را  زعفران  تولیدات 

بازارهای جهانی صادر خواهیم کرد«.
تحصیالت  وزارت  نامزد  افغان  خاطره 
عالی نیز مبارزه با فساد، تطبیق اصالحات، 
به  توجه  شفافیت،  پاسخ گویی،  سیستم 
معیاری  ها،  دانشگاه  در  علمی  انکشاف 
برنامه  تطبیق  و  آموزشی  نظام  ساختن 
این  مدت  دراز  و  مدت  کوتاه  راهبردی 
خود  اصلی  های  برنامه  جز  را  وزارت 

عنوان کرد.
های  دانشگاه  از  افزود:  افغان  خانم 
خصوصی نظارت جدی می کند و به رشد 

تحصیالت اسالمی نیز توجه خواهد کرد.
انستیتیوت تحقیقی  او خاطرنشان کرد که 
چوکات  در  علمی  انکشاف  برای  نیز  را 

تحصیالت عالی ایجاد می کند.
که  داشت  بیان  هم  اوغلی  سردارمحمد 
به  اقتصاد  به وزارت  در حکومت گذشته 
عنوان »انگشت ششم« نگاه می کرد و اگر 
نمایندگان به او اعتماد کنند، این وزارت را 

از این حالت بیرون خواهد کرد.
آقای اوغلی مشکل افغانستان را عدم تعهد 
تعهد  و  خواند  وظایف  به  توجه  عدم  و 
سپرد که اقتصاد افغانستان را سرپا ایستاد 

خواهد کرد.
و  تخصصی  ظرفیت  ارتقای  و  ایجاد  او، 
مسلکی، پشت کار تعهد و مبارزه با فساد 

را از اولویت های کاری اش اعالم کرد.
چهار  این  سوی  از  کاری  برنامه  ارایه  با 
که  وزیران  نامزد  از  شماری  وزیر،  نامزد 
برنامه های شانرا به مجلس ارایه کرده اند 

به ۱4 تن رسید.

نگرانی شهروندان از...
شیر احمد می گوید: بعد از آن، از ترس تکرار 
تیل  بعد  را دقیق می بینم و  پول ها  این حادثه 

می اندازم.
دراز  سالیان  از  جعلی  بانک نوت های  وجود 
مشکالِت  از  یکی  افغانستان  بازارهای  در 
نیز مقام های  این  از  عمده بوده است و پیش 
که  بودند  گفته  افغانستان  مرکزی  بانک 
بازار  به  و  شده  چاپ  جعلی  بانک نوت های 
گفته اند  مقام ها  هرچند  است .  شده  عرضه 
در پیوند به این کار اشخاصی بازداشت شده 
نشده  معلوم  کار  این  سررشتۀ  هنوز  اما  اند، 
زمان  نیز  جعلی  بانک نوت های  جمع آوری  و 

زیادی در بر خواهد گرفت.
کابل  شهر  صرافان  از  شماری  حال،  این  در 
می گویند: بانک نوت های جعلی یی که به بازار 
اما  اند؛  برخوردار  خوبی  کیفیت  از  آمده اند، 
را  آن ها  می توان  شود،  دقت  که  صورتی  در 

تشخیص داد.
شناختن  که  دارند  باور  صرافان  این  اما 
و  عادی  مردم  توسط  جعلی  نوت های  بانک 
دکانداران، کاری مشکل و حتا ناممکن است.

بیشتر  که  می گوید  صرافان  این  از  یکی 
بانک نوت های جعلی، یک هزاری و پنج صدی 
او  است.  امریکایی  دالری  صد  نیز  و  افغانی، 
را  افغانی  جعلی  بانک نوت های  شناختن  راه 
این گونه توضیح می دهد: آسان ترین راه برای 
شناسایی بانک نوت های جعلی، لمس کردن و 
افغانستان  »د  نوشته های  بر  کشیدن  دست  یا 
بانک«ِ آن ها است، زیرا در پول های اصلی این 
نوشته درشت است، در حالی که در پول های 

جعلی این نوشته فرق دارد.
پیش از این، مسووالن بانک مرکزی افغانستان 
تقلب،  از  جلوگیری  و  بهتر  شناسایی  برای 
هزار  و  پنجصدی  جدید  بانک نوت های 
که  بودند  کرده  عرضه  بازار  به  را  افغانیگی 
دارای مشخصه های بود که از جعل در آن ها 
که  چنانی  روزها  این  اما  می شد؛  جلوگیری 
نیفتاده  کارآمد  نیز  فرمول  این  می شود،  دیده 
از  بیشتر  بازارها  در  جعلی  بانک نوت های  و 

پیش شده است.
شماری از شهروندان باور دارند که ظاهراً این 
بانک نوت های جعلی را کسانی به خاطر منافع 

شخصی شان در پاکستان چاپ می کنند.

دکرت غنی پس از غم رشیکی با مردم عربستان 

برگشت کابل  به 
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سرمربی چلسی کنار رفتن از جام حذفی انگلیس را مایه ننگ 
چنین شکستی خجالت  از  می گوید  او  دانست.  تیمش  برای 

می کشد و باید بازیکنان هم چنین احساسی داشته باشند.
در جام حذفی انگلیس نتایج بسیار عجیبی به دست آمد. یکی 
از جالب ترین و عجیب ترین نتایجی که به دست آمد شکست 
در  که  لندنی  پوشان  آبی  بود.  واتفورد  برابر  چلسی  سنگین 
نتیجه  با  کردند  پذیرایی  واتفورد  از  استمفوردبریج  ورزشگاه 
چهار بر دو بازی را واگذار کردند و از جام حذفی کنار رفتند.
همه انتظار می دادند تا چلسی پیروزی پر گلی را در این دیدار 
به دست آورد اما این گونه نشد. ژوزه مورینیو پیش از بازی 
هشدار داده بود که اصال دوست ندارد تا از جام حذفی کنار 

برود اما چلسی هر چند با دو گل پیش افتاد اما 
در ادامه چهار گل دریافت کرد تا از جام حذفی 

حذف شود.
ژوزه مورینیو ، سرمربی چلسی از این شکست 
بازی  از  بعد  او  است.  ناراحت  بسیار  سنگین 
گفت: باید خجالت بکشیم. برای واتفورد بسیار 
نمایش  به  را  خوبی  بازی  چنین  که  خوشحالم 
باید  می کشم.  خجالت  خودم  از  من  گذاشت. 
این  باشد.  داشته  احساسی  چنین  هم  بازیکنان 
را  شکستی  چنین  که  است  ننگ  مایه  ما  برای 

متحمل می شویم.
او ادامه داد: کنار رفتن از جام حذفی آن هم در 
این مرحله مایه ننگ است. چنین اتفاقاتی زیاد 
برای چلسی رخ نمی دهد. خداحافظی از جام 
آن هم اینگونه اصالا قابل قبول نیست. بهترین 
و قوی ترین ترکیب را برای این دیدار به میدان 
او  تیم  و  کرد  کار  من  از  بهتر  واتفورد  سرمربی  اما  فرستادم 
شایسته پیروزی در این دیدار بود. آنچه که امروز اتفاق افتاد 
نشان می دهد که فوتبال بازی زیبا و جذابی است. پیروزی 

واتفورد زیبایی فوتبال را نشان داد.
بازی  گفت:  خود  سخنان  پایان  در  چلسی  پرتغالی  سرمربی 
بسیار بدی را به نمایش گذاشتیم. باید این دیدار را فراموش 
پیروزی  شایسته  و  شد  ظاهر  خوب  بسیار  واتفورد  کنیم. 
باید  این حال  با  بود  تلخ  بسیار  ما  برای  بود. چنین شکستی 
نمایش خوب  این  خاطر  به  واتفورد  بازیکنان  از  ستایش  به 

پرداخت.

رییس جمهور غنی که در رأس یک هیات عالی رتبه دولتی به 

منظور غمرشیکی و ابراز تسلیت به خاطر درگذشت ملک 

آن  پایتخت  ریاض  عازم  عربستان سعودی،  پادشاه  عبدالله 

کشور گردیده بود، صبح دیروز به کابل برگشت.

براساس خربنامۀ ارگ، رییس جمهور در جریان این سفر با 

سلامن بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان سعودی دیدار 

کرد و مراتب تسلیت و همدردی خود و مردم افغانستان را به 

وی و به مردم  عربستان سعودی ابراز منود.

رییس جمهور غنی را در این سفر حامد کرزی رییس جمهور 

ریاست  دوم  معاون  دانش  رسور  محمد  افغانستان،  اسبق 

اجرائیه،  ریاست  اول  معاون  انجنیر محمد خان  جمهوری، 

عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس، فضل الهادی مسلمیار 

رییس مجلس سنا، صالح الدین ربانی رییس شورای عالی 

علامی  رستارسی  شورای  رییس  کشاف  الدین  قیام  صلح، 

و  اداری  هیات  شورا،  آن  اعضای  از  شامری  و  افغانستان 

شامری از اعضای شورای ملی، همراهی می کردند.

از  مادرید  رئال  فوتبال  تیم  مهاجم 
»ادیمار« به دلیل لگدی که به پای این 

بازیکن زد عذرخواهی کرد. 
رونالدو که به تازگی برای سومین بار 
برگزیده  جهان  سال  بازیکن  عنوان  به 
کوردوبا  با  بازی   8۳ دقیقه  در  شده 
شد  مرتکب خطا  ایمار  روی  روی  بر 
دوران  طول  در  بار  نهمین  برای  و 

بازیگری خود از زمین اخراج شد.
رونالدو پس از این اتفاق بر روی توییتر 
خود نوشت: از همه به ویژه ادیمار به 
خاطر حرکت بی فکرم عذرخواهی می 

کنم.
این  اسپانیایی  های  رسانه  اعالم  طبق 
سه  رونالدو  که  دارد  وجود  احتمال 

جلسه محروم شود.

دارد  اعتقاد  بارسلونا  روزهای  این  آماده  و  جوان  مهاجم 
بازی کردن کنار لیونل مسی کار او را آسان کرده است.

نیمار جونیور پس از بازی در گفت و گو با + canal در 
مورد همکاری اش با نیمار صحبت کرد.

جهان،  بازیکن  بهترین  کنار  در  کردن  »بازی  گفت:  نیمار 
مسی  با  من  که  است  افتخار  یک  این  است.  آسان  بسیار 

بازی می کنم، او بت من است.«
مهاجم برزیلی که در دیدار دیشب دو گل به ثمر رساند 
گفت: »الچه بازی را خوب آغاز کرد. آن ها تیم قوی در 

خانه هستند اما ما پیروز شدیم.«
»بگذارید  گفت:  مادرید  رئال  با  امتیاز  فاصله  مورد  در  او 

برای بعد.«

کریستیانو رونالدو« از مدافع 
کوردوبا عذرخواهی کرد

نیمار:

 لیونل مسی بت من است

4۰ درصد کودکان افغانستان دچار سوء تغذیه اند

ورزش
مورینیو: 

خجـالت مـی کشـم
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روح اهلل بهزاد

افزایش  از  کابل،  شهر  کسبه کاران  و  شهروندان 
بانک نوت های جعلی در بازار شکایت کرده، می گویند 
موجودیت این پول ها از اعتبار پول افغانی کاسته و بر 

کاروبارِ روزمرۀشان تأثیر منفی گذاشته است.
از پول های کلدار  از والیات  این، در شماری  در کنار 
شماری  در  حتا  و  می شود  استفاده  بیشتر  تومان،  و 

وجود  دارند.  کاربرد  پول ها  این  تنها  والیات،  این  از 
بانک نوت های جعلی در کابل و بسیاری از والیات، از 

دالیل اصلِی این مسأله خوانده می شود.
که  دارند  کسبه کاران شکایت  و  از شهروندان  شماری 
شده  بیشتر  کار  بازارِ  در  جعلی  نوت های  روزها  این 
است. آن ها می گویند پخش پول های جعلی، معامالت 
دادوستد  هنگام  در  و  کرده  روبه رو  مشکل  با  را  آن ها 

مجبورند همۀ پول ها را به دقت نگاه کنند.
نوراحمد که موتر سراچه دارد و هر روز در مسیر سرای 
خانوادۀ  مخارج  تا  می کند  کار  افغانان  ده  الی  شمالی 
شکارِ  چندین بار  حال  تا  کند،  تأمین  را  شش نفره اش 
از  نفر  یک  می گوید:  او  است.  شده  جعلی  پول های 
باغ  دهن  به  نرسیده  و  باال شد  موتر  به  شمالی  سرای 
پایین شد، هزار  پایین می شوم. و وقتی  از موتر  گفت 
به خاطر  و  نداشتم  چاره یی  هم  من  داد،  برایم  افغانی 
اما  دادم.  برایش  کرده  ُخرد  را  او  پول  افغانی،  بیست 
زمانی که برای انداختن تیل به تانک رفتم، متوجه شدم 
که این پول جعلی است و من حاصل کارِ یک روزه ام 

را از دست داده ام.
شیراحمد که در یکی از تانک های عرضۀ تیل در شهر 
خود  کارِ  این  از  ماهانه  که  کار می کند، می گوید  کابل 
به  پیوند  در  نیز  او  می گیرد.  معاش  افغانی  پانزده هزار 
پول های تقلبی چنین می گوید: شام بود و بیروبار داشتیم 
که یک موتر هایلکس آمد و تیل انداخت. کسانی که 
در داخل موتر بودند و پول دار معلوم می شدند، برایم 
یک صد دالری دادند تا پول تیل را بگیرم، اما زمانی که 
شب پول ها را به مالک تانک تحویل می دادم، دیدم که 
آن پول جعلی ست....                        ادامه صفحه 7

در چهارمین روز ارایه برنامه از سوی وزرای پیشنهادی حکومت به مجلس، 
دیروز نیز چهار نامزد وزیر برنامه های کاری شان را به مجلس ارایه کردند.

نامزد  نامزد وزارت مهاجرین، سردارمحمد رحیمی  بلخی  سیدحسین عالمی 
نامزد وزارت تحصیالت عالی و سردارمحمد  افغان  وزارت تجارت، خاطره 
اوغلی نامزدِ وزارت اقتصاد از نامزدانی بودند که برنامه های کاری شان را در 

جلسه دیروز مجلس اعالم کردند.
و  زبان ها  زخم  رنج،  و  درد  گفت:  مهاجرین  وزارت  نامزد  بلخی  عالمی 
تحقیرهای بسیاری را با رگ رگ وجودش احساس کرده و تعهد دارد که به 

مساله مهاجرت به عنوان یک مساله مهم ملی برخورد خواهد کرد.
شوراهای  تاسیس  حکومت،  چوکات  در  مهاجرین  بورد  ایجاد  بلخی،  آقای 
و  قانون مندسازی  مفید،  برنامه های  تطبیق  خارج،  کشورهای  در  مهاجرین 
توزیع  در  فساد  با  مبارزه  پاکستان،  و  ایران  در  مهاجرین  برای  ویزه  صدور 
زمین برای مهاجران به وطن برگشته و حمایت از حقوق مهاجرین افغان در 

کشورهای میزبان از اولویت های کاری اش یاد کرد.
او گفت که تالش می کند زمینه بازگشت آبرومندانه مهاجرین را مهیا نماید 

و برای ایجاد شهرک های مهاجرین از عربستان قرضه دراز مدت بگیرد و به 
عنوان نماینده مجلس در کابینه عمل خواهد کرد.

سردارمحمد رحیمی نیز یاد آور شد که وضعیت تجارت افغانستان در حالت 
اضطرار قرار دارد، صنایع نزدیک به سقوط است و تجارت مافیایی در کشور 
جریان دارد و اگر به این موضوع توجه نشود؛...                   ادامه صفحه 7

نگرانی شهروندان از افزایش بانک نوت های جعلی

چهار نامزد وزیر برنامه های خود را ارایه کردند

رادیوی پولیس 

به نشرات آغاز کرد

مقام های وزارت امور داخله می گویند که این رادیو 
به  آن  از  پس  و  آغاز  کابل  در  را  نشراتش  آغاز  در 
والیت های نزدیک کابل و در نهایت به سراسر کشور 

توسعه خواهد یافت.
امور داخله  ایوب سالنگی، سرپرست وزارت  محمد 
ساخت این رادیو را منبع خوبی به خاطر آگاهی مردم 
از  هدف  که  گفت  و  خواند  پولیس  کارکردهای  از 

ساخت آن تامین ارتباط مردم با پولیس است.
آقای سالنگی خاطرنشان ساخت که رادیو پولیس مردم 
را در خصوص فعالیت های پولیس و مسؤولیت های 
شهروندان در برابر نیروهای امنیتی آگاهی خواهد داد.
رادیو پولیس روی موج ۹۶.۵ اف ام در کابل به نشرات 
آغاز کرد و نشرات و برنامه های آن پس از این ادامه 

خواهد داشت.
از  یکی  چارچوب  در  که  است  رادیو  نخستین  این 
وزارت خانه ها برای پخش و نشر برنامه های مربوط به 

نیروهای امنیتی در کشور ساخته می شود.
ارگان های  به  مربوط  برنامه ها و موضوعات  کنون  تا 
مختلف حکومتی، به ویژه نیروهای امنیتی و پولیس 
در  ملی  تلویزیون  و  رادیو  چارچوب  در  کشور  در 

مرکز و والیت ها به نشر می رسید.
والیت ها،  در  آن  گسترش  و  رادیو  این  ساخت  اما 
می تواند نقش سازنده یی را در خصوص آگاهی دهی 
مردم و ایجاد هم صدایی بیش تر میان مردم و پولیس 

بازی کند.

به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامة ماندگار رسانیده می شود که تا پایان ماه اول سال  نو میالدی، 
توزیع رایگاِن این روزنامه پایان می  یابد. بنابرین از کلیة اشخاص، نهادها و اداراتی که هم چنان عالقه منِد این رسانة 
نوشتاری هستند، درخواست می شود که به ادارۀ روزنامة ماندگار مراجعه و ُفرم اشتراک دریافت کنند تا از این پس 

این روزنامه را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیــرند.
روزنامهماندگاربرایسالآيندهميالدیوخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

دفـاتر خارجـی
یک ساله - 400 دالر

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

روزنامهماندگاراعالناتوپيامهایبازرگانیوتبليغاتیشمارامیپذيرد
صفحه داخلی مکمل نصف صفحه داخلینصف صفحه اول صفحه آخر مکمل

500$ 350$

برای نشر اعالنات تان به این شماره ها تماس بگیرید: 0784301640 - 0776930565

داخلی صفحه  ربع  اخیر صفحه  صفحه نصف  ربع 

250$150$400$200$100$

برای دانشجویان و اساتید دانشگاه بــرای دفاتر
یک ساله - ۳000 افغانی  یک ساله - 5000 افغانی


