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نگرانی شورای حراست و ثبات
 از برگزارنشدن لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی

حداقل امنیت روانی مردم را برهم نزنید:
بقول معروف، حکومت ها یا با زور میتوانند حکومت کننند یا با اقناع 

مردم.
و  جهاد  انقالب،  مبارزات،  که  یافت  تولد  زمانی  جدید،  افغانستان 
مقاومت مردم باعث تغیرات زیربنایی اجتماعی، سیاسی و امنیتی گردیده 
و با ورود پدیده های جدید حقوق انسانی، دموکراسی، آزادی بیان و 

ارتباطات، کشور ما وارد حیات سیاسی جدیدش گردید.
با رسیدن به چار راه دموکراسی، نیروهایی نیز همواره تالش داشته اند، 
آینده و مرحلۀ گذار  به  پیشتازی  از  را  به گذشته، کشور  با رجعت  تا 

باز دارند.
نیروهایی که در حساس ترین مرحلۀ تاریخی گذار بر حیاتی ترین مسند 
دمکراتیک انتخابات قرار گرفتند و به سرنوشت یک ملت و امانت ملی 
خیانت کردند، نیروهایی که هـنوز تالش دارند، حتی آزادی بیان را که 
را در گلو خفه سازند.  باشد  امروز می  انسانی بشریت  و  حق طبیعی 
دقیقآ از همین نیروهاست که بازهم سعی دارند تا مرحلۀ گذار از رعیت 
بودن به شهروند بودن را که یکی از مشخصه های آن عملیاتی ساختن 

مصوبۀ قانونی تذکره الکترونیکی می باشد را توقف دهند.
اینجاست که حکومت در آزمون سیاست احترام به تنوع فرهنگی، اقناع 
مردم و قانون گرایی و در مقابل یکسان سازی، زور، استبداد و قانون 
گریزی قرار گرفته است. پر واضح است که استفاده از استبداد و قانون 
بیشتر غرق بحران های دامنه دار خواهد ساخت و  گریزی، کشور را 
به شهروند  قانون مداری، مرحلۀ گذار موفقانه را  اقناع مردم و  روش 
محوری، انسانی ساختن سیاست و امنیت روانی شهروندان هموار نموده 

و در راستای نجات کشور کمک خواهد نمود.
اشتراک مساعی است، هم  تمدن هم   « به قول ویل دورانت معروف: 
رقابت، بنابرین چه بهتر که هر ملتی دارای فرهنگ، دولت، اقتصاد، لباس 
و آوازهای مخصوص خود باشد«.    از برگه فیس بوک احمد ولی مسعود

روابط  خبر  به  واکنش  در  امریکا  خارجه  وزارت 
روابط  افزایش  نگران  کرد:  اعالم  طالبان  و  روسیه 
در  و صلح  امنیت  برقرای  نیستیم،  روسیه  و  طالبان 
جمله  از  کشورها  همۀ  مشترک  اهداف  افغانستان 

روسیه است.
به دنبال گزارش های اخیر در باره احتمال همکاری 
وزارت  سخنگوی  تونر  مارک  روسیه،  و  طالبان 
روسیه  روابط  افزایش  از  کرد:  بیان  امریکا  خارجه 
را  کردن  پیدا  برای  امریکا  و  نیستیم  نگران  وطالبان 
برای  روسیه  به  پیوستن  جهت   در  مطلوب  ه های 
برقرای استحکام و امنیت در افغانستان امیدوار است.
افغانستان  در  صلح  و  امنیت  برقرای  افزود:  وی   
اهداف مشترک همه  کشورها از جمله روسیه است.
الزم به ذکر است که در آغاز هفته گذشته وزارت 
خارجه روسیه ضمن گزارش خبری خود بیان کرد: 
روسیه حاضر به همکاری با آن گروه ازطالبان است 

که برای نابودی داعش در افغانستان تالش می کنند.
وب  بر  مطلبی  انتشاری  با  طالبان  وجود  این  با  اما 
سایت خود ضمن رد همکاری با روسیه بیان کرد: 
به کمک هیچ کس برای مبارزه با داعش نیاز نداریم.
طالبان  که  کردند  اظهار  واشنگتن  در  آگاهان  اما 
همیشه در آغار این چنین روابط را رد می کند اما بعد 

دوباره این روابط را می پذیرد.
خبرگزاری  نیز  گذشته  روز  که  است  ذکر  به  الزم 
رییس  پوتین  والدیمیر  از  نقل  به  روسیه  »تاس« 
جمهور روسیه نوشت:  روسیه برای انجام اقدامات 
الزم در جهت برگزاری مذاکرات صلح در کابل تمام 

تالش خود را می کند.
بیان  نیز  ضمیرکابلف سفیر پیشین روسیه در کابل  
افغانستان  در  داعش  گسترش  توقف  که  بود  داشته 

جز اهداف مشترک طالبان و روسیه است.

خطاب به رهبری حکومت!

دیدار رییس جمهور و رییس اجرایی از پنجشیر امریکا:

نگـران افزایش روابـط روسیه و طالبـان نیستیم
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مصاف حساس فوتباِل افغانستان و هند

در انتظار جشن و پای  کوبی دیگر در کابل
تیم فوتبال افغانستان 

در دور پیش این مسابقات 
تیم  قهرمان  شد.  قهرمان 
ملی در این بازی ها شادی 
میان  در  را  بی پیشینه یی 
شهروندان کشور به وجود 

آورد. 
به  دسته دسته  مردم 
جاده ها ریختند و قهرمانی 

تیم ملی را جشن گرفتند. این بار نیز انتظار برده 
می شود که با قهرمانی تیم ملی - که بعید هم به 
نظر نمی رسد- کابل و والیات کشور باردیگر شاهد 

سرور و شادی باشد

رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، صبح دیروز به والیت پنجشیر 
رفتند. 

و  جمهور  رییس  غنی  محمداشرف  پنجشیر،  دولتی  مسووالن  گفته های  اساس  بر 
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی کشور، طی سفری به والیت پنجشیر رفتند و با مقامات 

دولتی و نماینده گان مردم این والیت دیدار کردند. 
از سفر  به رسانه ها گفته است که هدف  عتیق اهلل ساکت سخنگوی والی پنحشیر 

رهبران دولت بررسی مشکالت مردم این والیت می باشد. 
به گفتۀ آقای ساکت، رییس جمهور و رییس اجرایی یک سلسله هدایات را به منظور 

رسیده گی به مشکالت مردم این والیت صادر کرده اند.
رییس جمهور و رییس اجرایی همچنان در این سفر به آرامگاه قهرمان ملی کشور 

شهید احمدشاه مسعود رفتند. 
سب  و  نموده  دیدار  پروان  والیت  از  پنجشنبه  روز  اجرایی  رییس  است،  گفتنی 

استیشن برق پشتۀ سرخ جبل السراج این والیت را افتتاح و به بهره برداری سپرد.
این در حالی است، که نماینده گان مردم پنجشیر همواره در صحبت با رسانه ها از 
مشکالت مردم این والیت سخن گفته و از حکومت مرکزی خواهان کمک های الزم 
در این زمینه ها شده بودند. طبق یک خبر دیگر  رییس اجرایی حکومت وحدت 

ملی افغانستان به زودی به تهران می رود. 
امور  داخله،  امور  وزرای  سفر  این  در  رسانه ها،  برخی  گزارش  براساس 

خارجه و اقتصاد داکتر عبداهلل را همراهی خواهند کرد.
ایجاد  با  رابطه  در  و  کرده  سفر  ایران  به  رییس جمهور  غنی  این،  از  پیش 

کمیسیون های اقتصادی و امنیتی مشترک میان دو کشور
عبداهلل با رهبران دولت ایران از جمله رییس جمهوری این کشور دیدار و 

گفت وگو خواهد کرد.
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در  ناتو  نیروهای  فرمانده  کمپبل،  جنرال 
امنیتِی کشور  افغانستان، از وضعیِت نیروهای 
ابراز نگرانی کرده و گفته است که این نیروها 
ندارند.  را  امنیتی  تهدیدهای  با  مقابله  توانایی 
به گفتۀ این جنرال امریکایی، نیروهای امنیتِی 
با  نبرد  انگیزۀ الزم در  از روحیه و  افغانستان 
اما  نیستند.  برخوردار  دهشت افکن  گروه های 
امنیتِی  مقام های  تنِد  واکنش  اظهارات،  این 
آن ها  که  شد  سبب  و  برانگیخت  را  کشور 
در موضِع دفاع از خود ظاهر شوند. به گفتۀ 
از  انتقاد  به جای  ناتو  فرماندهاِن  مقام ها،  این 
به  باید  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  وضعیِت 
نشان  توجه  آن ها  به  بیشتر  کمِک  و  تجهیز 

دهند. 
امنیتِی  نیروهای  از  دقیقًا زمانی  جنرال کمپبل 
پیش،  روز  چند  که  می کند  انتقاد  کشور 
به  که  کشور  دفاع  وزارت  جدیِد  ساختمان 
یافته، به کمک 200  پنتاگوِن کوچک شهرت 
در  و  یافت  گشایش  امریکا،  دالری  میلیون 
کشور  جمهوری  رییس  آن،  گشایش  مراسم 
ارتش  افسراِن  و  سربازان  روحیۀ  از  به شدت 
با گروه های هراس افکن  مبارزه  در  پولیس  و 
تمجید کرد. در این مراسم، جنرال کمپبل که 
حاال به منتقد وضعیت تبدیل شده نیز حضور 
داشت و به این سخناِن رییس جمهوری گوش 
جنرال  دیدگاه  میان  چرا  که  این  اما  می داد. 
با  افغانستان  امنیتی  نیروهای  مورد  در  کمپبل 
مقام های کشور تفاوت وجود دارد، باید پاسخ 
آن را در جای دیگر جست و نه در مقایسه و 

واکنش های دو طرف به سخناِن یکدیگر. 
دهه  یک  از  پس  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
جهانی،  جامعۀ  سوی  از  تجهیز  و  آموزش 
خود  مأموریِت  از  تازه یی  مرحلۀ  به  حاال 
دست پیدا کرده اند؛ دفاع مستقل از افغانستان 
جنگی  و  رزمی  توانایی های  دادِن  نشان  و 
در  آن،  از  پیش  کشور  امنیتی  نیروهای  خود. 

تجربه یی  چنین  نیروهای خارجی  موجودیِت 
دفاِع  مرحلۀ  آغاز  شک  بدون  و  نداشتند 
این  برای  بزرگی  آزمون  می تواند  مستقالنه 

نیروها به شمار رود. 
در همین حال، نگاه جامعۀ جهانی به نیروهای 
افغانستان، از منظِر بیرونی شکل می گیرد و نگاه 
از بیرون به یک پدیده با آن چه که واقعیت های 
آن را می سازد، می تواند تفاوت هایی را آشکار 
و  آرمانی  نگاهی  عمدتًا  بیرونی  نگاه  کند. 
از  نگاه  که  حالی  در  بایدهاست،  به  متکی 
درون به پدیده ها نگاهی واقع گرایانه و متکی 
به هست هاست. وقتی جامعۀ جهانی پس از ده 
سال تالش قابلیت های نیروهای افغانستان را 
زیر سوال می برند، در واقع آن ها به انتظارهایی 
این  داشتند.  نیروها  این  از  که  پاسخ می دهند 
در واقع یک بُعد مساله است، بُعد دیگِر مسأله 
می تواند در اشتباهاتی جست وجو شود که هم 
جامعۀ جهانی و هم دولت افغانستان در مورد 

نیروهای امنیتی کشور مرتکب شدند.
با  مستقیم  مقابلۀ  در  آن که  با  افغانستان   
تهدیدهای تروریستی قرار دارد، اما نیروهای 
میزانی  به  نظامی  تجهیزاِت  نظر  از  آن  امنیتِی 
بتوانند  که  نرسیده اند  قدرت  و  توانایی  از 
افزون  نیروها  این  باشند.  پاسخ گوی وضعیت 
نیاز  معیاری  و  خوب  آموزِش  به  این که  بر 
دارند، در کنار آن، باید به وسایل و امکانات 

جنگِی نیرومند نیز مجهز باشند. 
جهانی  جامعۀ  نامعلوم،  دالیِل  به  متأسفانه 
نیروهای ارتش و پولیِس افغانستان را به اندازۀ 
کافی تجهیز نکرده و این مسأله حاال که تأمین 
نیروها  این  دوِش  به  کشور  سراسرِی  امنیِت 
نشان می دهد.  را  افتاده است، زیان های خود 
ارتش و پولیس بدون امکانات و یا با امکاناِت 
می رود،  توقع  که  آن گونه  نمی توانند  ناچیز 
باعِث  این  و  کنند  عمل  خود  وظایِف  به 
امنیتی کشور  نیروهای  میان  سرخورده گی در 

می شود و هم جامعه را نسبت به توانایی های 
آن ها دچار تردید می سازد. 

جامعۀ جهانی باید مرحله به مرحله به تجهیز 
نیروهای امنیتِی کشور اقدام می کرد و متناسب 
تجهیزات  و  وسایل  آن ها،  جنگی  نیازهای  با 
در اختیارشان قرار می داد. اما این سکه روی 
نیروهای  مدیریت  به  آن،  و  دارد  نیز  دیگری 
امنیتی کشور مربوط می شود. نیروهای امنیتی 
استند  تشتت  دچار  مدیریتی،  بُعد  از  کشور 
از مدیریِت ضعیف و گاه  بسا حاالت،  و در 
از  مهمی  بخِش  می برند.  رنج  غرض آلود 
ضعِف روحیه و مورال جنگی نیروهای امنیتی، 
به مدیریِت آن ها برمی گردد که متأسفانه دچار 
نیروهای  حاال  همین  است.  بزرگی  اشکاالِت 
از  بسیاری  در  افغانستان،  پولیس  و  ارتش 
مخالف  نیروهای  تهدید  با  که  کشور  مناطق 
می برند  به سر  بالتکلیفی  در  استند،  روبه رو 
متوجه  که  خطرهایی  برابر  در  نمی دانند  و 

آن هاست، چه گونه عمل کنند. 
هلمند  از والیت  که  گزارش هایی  اساس  بر   
می رسد، نیروهای ارتش با آن که آمادۀ نبرد با 
نیروهای مخالف اند، اما تا هنوز هیچ دستوری 
مورد  این  نکرده اند.  دریافت  مقابله  برای 
مقام های  و  شد  زیادی  سروصداهای  باعِث 
آن  کشور  رییس جمهوری  جمله  از  و  امنیتی 
است  این  واقعیت  ولی  کرد؛  رد  به شدت  را 
که چنین وضعیتی ساختۀ ذهِن هیچ گزارشگر 
و رسانه یی نیست و یکی از واقعیت های تلخ 
جنِگ افغانستان است. آیا دالیل خاِص نظامی 
هلمند  در  مستقر  نیروهای  که  شده  سبب 
دستورِ تعرض نداشته باشند و یا این که مسایل 

دیگری در این خصوص وجود دارد؟ 
در همین حال، این نکته را نیز فراموش نکنیم 
که چندی پیش یکی از نماینده گاِن این والیت 
در مجلس، با قاطعیت ابراز داشت که هلمند 
دسِت  به  است  قرار  معامله  یک  نتیجۀ  در 
از  که  آن گونه  کند.  سقوط  طالبان  نیروهای 
سخنان این نمایندۀ مردم برمی آید، در هلمند 
چیزهای  نظامی،  و  جنگی  مسایل  بر  افزون 
از  که  است  شکل گیری  حال  در  نیز  دیگری 

دید رسانه ها به دور نگه داشته می شود. 
نتیجه  می توان  شد،  گفته  آن چه  همۀ  با 
آن گونه  افغانستان  امنیتِی  نیروهای  که  گرفت 
کاماًل  می گوید،  ناتو  نیروهای  فرمانده  که 
آن ها  بلکه  نیستند؛  نظامی  موراِل  و  بی روحیه 
رنج  نیرومندی  و  یک دست  مدیریِت  عدمِ  از 
می برند که بتواند آن ها را در میداِن مبارزه علیه 

دشمناِن کشور هدایت و رهبری کند. 
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احمــد عمران

نیروهای امنیتی
در برزِخ جنگ

و صــلح

 

بعد از سفر راحیل شریف به کابل، ذوق زده گی های زیادی در 
ریاست جمهوری و برخی نهادهای دیگر و حتا در شماری از 
را  عزمش  این بار  پاکستان  گویا  که  آمد  به وجود  تحلیل گران 
بسیار  اما دو رویدادِ  افغانستان صلح  بیاورد.  به  تا  جزم کرده 
واضح پس از سفِر این مقام نظامی پاکستان به افغانستان، نشان 
داد که پاکستان هماننِد گذشته فقط در پی منافِع خویش است. 
کرد  یادآوری  باید  رویداد،  و  موضوع  دو  این  طرِح  از  پیش 
که قباًل در همین ستون نوشته بودیم که سفر راحیل شریف 
»و  می گیرد  پاکستان صورت  منافع  محورِ  در  بیشتر  کابل،  به 
احتمال قوی یی که در سفر آقای شریف نهفته است، این که: او 
می خواهد روی عملیاِت مشترک یا جداگانۀ پاکستان در خاِک 
افغانستان به هدِف نابودی آن طالباِن پاکستانی که ضد منافع شان 
شمرده می شوند، صحبت کند و به اجرایی شدِن تفاهماتی که 
با نوازشریف داشت،  پاکستان  به  آقای غنی در سفر اخیرش 
طالباِن  رهبراِن  می گوید  که  سال هاست  پاکستان  نماید.  اقدام 
آقای غنی هم در سفِر  افغانستان است و  کشورش در خاِک 

اخیرش به پاکستان این مورد را قبول کرده است...« 
پاکستانی  نظامیاِن  تماِس  فعال شدِن خط خاِص  با  اما  اکنون 
با نظامیان افغانستانی، احتمال باال تأیید می شود و پاکستان با 
انجام این تماس، در ساده ترین برداشت می خواهد که جنِگ 
هماهنگی  با  افغانستان  خاِک  در  را  پاکستانی  طالباِن  با  خود 
این  برقرارِی  با  پاکستان  ببرد.  پیش  به  ما  امنیتِی  نیروهای 
تماس ها، فقط می خواهد که شماری از جدایی طلباِن پاکستانی 
را با شماری از طالباِن پاکستانی در خاک افغانستان از بین ببرد 
و یا هم با تماس های مستقیم و دخالِت رسمی به بهانۀ حضور 
مخالفاِن دولِت پاکستان در افغانستان، مواضع طالبان و داعش 

را مستحکم بسازد. 
پاکستان  ارتِش  سخنگوی  بجوا،  عاصم  جنرال  وقتی  مسلمًا 
خط  این  ایجاد  »روی  که  می نویسد  خود  توییتِر  صفحۀ  در 
تماِس مستقیم میان فرماندهاِن نظامِی دو کشور در جریان سفر 
اخیر جنرال راحیل شریف به کابل توافق صورت گرفت...«، 
روشن می گردد که سفرهای آقای شریف فقط منافِع پاکستان 
را در عمل پی گیری کرده است. حاال مقام های افغانستان باید 
تلیفونی  خاِص  ارتباط  این  در  سودی  چه  که  دهند  توضیح 
نهفته است و چه برداشِت مثبتی نسبت به این مسأله می تواند 
وجود داشته باشد؛ آیا افسرانی که به نماینده گی از نهادهای 
امنیتی افغانستان با نظامیاِن آی اس آی تماس می گیرند، این قدر 
هوشیار و زیرک  هستند که بتوانند سودِ حاصل از این تعامل 

را پنجاه ـ پنجاه تنظیم کنند؟ 
مردم  پاسِخ  اما  بدهند،  می خواهند  که  پاسخی  هر  مقامات 
زیر  تعامل،  این  سودآورِی  از  ما  سهِم  است:  این  افغانستان 

صفر است! 
اتفاِق دوم هم این که: بعد از سفر آقای شریف به کابل، پولیِس 
کابل  را در شماِل  باربری  موتر  داد که یک  پایتخت گزارش 
یا  کیلوگرام  هزار  نیم  و  دوازده  بوده  قرار  که  کرده اند  ضبط 
به سمِت  را  نظامی  کاربرد  با  کیمیایی  مواد  تُن  نیم  و  دوازده 
والیت های شمالی کشور انتقال دهد. آن گونه که منابع گفته اند، 
وارد  تروریستی  حلقاِت  برخی  توسط  پاکستان  از  موتر  این 
افغانستان شده است. پولیس کابل می گوید که این موتر، حامل 
مادۀ کیمیایی امونیام نیتریت بوده که در ملتاِن پاکستان بارگیری 
به غزنی  داشته،  کاه  بارِ  موتری که ظاهراً  پوشِش  در  شده و 

منتقل شده و سپس به کابل رسیده است.
به شماِل کشور  خطرناک  موادِ  از  مملو  موتِر  این  اگر  مسلمًا 
انتقال می یافت و به نیروهای تروریستِی مورد نظِر در آن خطه 
نفِع  به  هست،  که  آن چه  از  بیشتر  شمال  وضعیِت  می رسید، 

تروریستان خراب می شد. 
درمی یابیم  می دهیم،  قرار  هم  کنار  را  مورد  دو  هر  وقتی 
با  استراتژی شان  و  رویکرد  در  تغییری  هیچ  پاکستانی ها  که 
افغانستان، آوردنی نیستند و همواره قصِد اغفال جامعۀ جهانی 
دوهزار  سال  آغازِ  در  که  حاال  دارند.  را  افغانستان  دولت  و 
به  می دهیم،  قرار  توجه  مورد  را  پاکستان  اقدامِ  دو  شانزده  و 
فراست درمی یابیم که این کژخویی و دژمنشِی پاکستان تا پایاِن 
این سال و سال های دیگر، ادامه خواهد داشت و ما هر سال 
در ادامۀ اهداِف سرِخ پاکستان قرار داریم و فرش سرخ به زیر 
پای نظامیاِن این کشور انداختن و استقبال از آن ها، به معنای 
بی حرمتی به خوِن سرِخ شهدایی ست که به نیرنِگ این همسایه 

بر زمین ریخته است. 

فرش سرِخ ما
 و اهداف سرِخ پاکستان
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افغانستان چه گونه به سازمان تجارت جهانی پیوست؟

با عضویت جمهوری اسالمی افغانستان در سازمان تجارت 
جهانی، اعضای این سازمان در بیستمین سال فعالیت به 164 
عضو رسید. افغانستان از سال 2004 فرآیند عضویت در این 
سازمان را آغاز کرد و بعد از 11 سال توانست با حمایت های 
سیاسی امریکا و اتحادیه اروپا، هفته گذشته در دهمین نشست 
دوساالنه وزرای عضو سازمان تجارت جهانی با رای موافق 
تمام اعضا به عضویت اصلی این سازمان دست یابد. از میان 
کشور عضو   164 هم اکنون  ملل،  سازمان  کشور عضو   192
سازمان تجارت جهانی و 19 کشور دیگر به عنوان عضو ناظر 
در تالش برای عضویت در این سازمان هستند. کشورهای 
غیر عضو و ناظر عمدتًا در منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و 

شمال آفریقا قرار دارند.
سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تاسیس شد و در آن 
زمان اعضای آن 91 درصد از حجم تجارت بین المللی را در 
اختیار داشتند. اکنون پس از 20 سال از فعالیت این سازمان، 
از سال  است.  یافته  افزایش  از 98 درصد  بیش  به  رقم  این 
اما  شده اند  عضو  سازمان  این  در  کشور   35 تاکنون   1995
تاکنون نوبت به عضویت ایران نرسیده است. در سال 2014 
به  افغانستان  و  لیبریا  سیشل،  جزایر   2015 سال  در  و  یمن 

عضویت این سازمان رسیده اند.
سازمان های  از  بسیاری  برخالف  سازمان  این  در  عضویت 
بین المللی فرآیندی بسیار زمان بر، دشوار و به لحاظ قانونی 
صاحب نظران  از  بسیاری  به زعم  فرآیند  این  است.  پرهزینه 
شده  تبدیل  سیاسی  قدرت  بر  مبتنی  فرآیندی  به  بین المللی 
این سازمان عضو  اخیر در  اعضایی که در دو دهه  است و 
شده اند با مقررات بسیار دشوارتری نسبت به اعضای قدیم 
مواجه شده اند که این رفتار با هدف شکل گیری سازمان که 
جهانی  تجارت  مبادله  هزینه  کاهش  و  تجارت  حق  توسعه 
عضویت  خبر  انتشار  با  طرفی  از  است.  تناقض  در  است 
افغانستان، بسیاری از محافل رسانه ای در ایران این عضویت 
تلقی  این  اگرچه  کردند.  تلقی  رفتاری  تبعیض  نوعی  به  را 
آیا  نمی دهد.  پوشش  را  واقعیت  تمام  اما  است  صحیح 
صالحیت  از  سیشل  و  لیبریا  نظیر  کشورهایی  و  افغانستان 
مقاله  این  در  بوده اند؟  برخوردار  ایران  به  نسبت  بیشتری 
وضعیت  مجموع  می دهیم  نشان  افغانستان  بر  تمرکز  با 
شاخص های اقتصادی و بین المللی این کشورها قابل قیاس 
از  نظر  صرف  می رسد،  نظر  به  نیست.  ایران  وضعیت  با 
بین المللی، عضویت در  ایران در محافل  حساسیت موضوع 
انجام  قابل  ملی  گفتمان  یک  پیگیری  طریق  از  سازمان  این 
است که انتخاب این گفتمان نیازمند یک عزم ملی است. به 
عبارت دیگر، اگرچه 19 سال از درخواست عضویت ایران 
در سازمان تجارت جهانی می گذرد اما هنوز ایران دارای عزم 
ملی برای پیوستن به این سازمان نیست. الزمه این عزم ملی، 
آگاهی و پذیرش فرصت ها و چالش های این انتخاب است. 
انتخابی که روسیه را در سال 2012 و افغانستان را در سال 
2015 به عضویت این سازمان رساند. در حقیقت افغانستان 
با عضویت در این سازمان مجموعه ای از شرایط را پذیرفته 
است که چرخشی سریع در سیاستگذاری های کوتاه مدت و 
بلندمدت را به همراه دارد و به طور قطع هزینه های اقتصادی 
و سیاسی بسیاری در کوتاه مدت و شاید میان مدت به همراه 
خواهد داشت. با طرح برخی از این تعهدات در این مقاله، 
حال  در  ایران  آیا  که  می شود  تقویت  ذهن  در  پرسش  این 

حاضر آمادگی پذیرش چنین شرایطی را دارد؟
مقایسه شاخص های اقتصادی و بین المللی ایران و افغانستان

 )LDC( افغانستان سی و پنجمین کشور کمتر توسعه یافته یی
کشور،  این  می پیوندد.  جهانی  تجارت  سازمان  به  که  است 
محصور در خشکی است و به مسیرهای آبی دسترسی ندارد 
اما از گذشته در قلب جاده ابریشم قرار داشته است. بر اساس 
منظور  به  کشور  این  افغانستان،  ملی  توسعه  استراتژی  سند 
در  ادغام  به  ناگزیر  پایدار  اقتصادی  رشد  نرخ  به  دستیابی 
این  در  نخست  گام  منظور  این  به  و  است  جهانی  اقتصاد 
است.  شده  ذکر  جهانی  تجارت  سازمان  در  عضویت  سند، 
این سند در سال 2008 منتشر شد و این کشور توانست بعد 
از هفت سال گام نخست را با موفقیت بردارد. سند توسعه 
ملی افغانستان بر مبنای رشد اقتصادی و کاهش فقر از طریق 

مکانیسم بازار آزاد و تقویت بخش خصوصی استوار است.
افغانستان کشوری جنگ زده و وابسته به کمک های بین المللی 
با وسعت 653 هزار کیلومتر و دارای 32 میلیون نفر جمعیت 
است. در حدود 75 درصد از جمعیت این کشور در مناطق 
اقتصاد  با  مرتبط  مشاغل  به  و  می کنند  زندگی  روستایی 
کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید  دارند.  اشتغال  کشاورزی 
در حدود 20 میلیارد دالر، سرانه تولید ناخالص داخلی برابر 
با 1/3 درصد و نرخ  اقتصادی برابر  با 680 دالر، نرخ رشد 
تورم برابر با 4/6 درصد است. سهم بخش کشاورزی از تولید 
ناخالص داخلی در حدود 25 درصد است و بخش صنعت 
این  صنعتی  محصوالت  دارد.  قرار  رشد  ابتدایی  مراحل  در 
کشور شامل نساجی، صابون، مبلمان، کفش، کود شیمیایی، 
طبیعی  گاز  و  فرش  سیمان،  غیرالکلی،  نوشیدنی های  چرم، 
نیاز داخلی مصرف می شوند و  تامین  است و عمدتًا جهت 

سهم ناچیزی در صادرات دارند.
توسعه  شاخص  نظیر  توسعه یافتگی  شاخص های  لحاظ  به 
قرار  انتهایی  رتبه های  در  افغانستان   ،)HDI( انسانی  نیروی 
گرفته و وضعیت سالمتی، تحصیل و استاندارد زندگی در این 
کشور بسیار نامساعد است. در حدود 36 درصد از جمعیت 

این کشور زیرخط فقر قرار دارند.
درصد  هفت  حدود  افغانستان  واردات  به  صادرات  نسبت 
تراز پرداخت ها  توازن شدید در  با عدم  این کشور  است و 
مواجه است که معموالً از طریق کمک های بین المللی تامین 
از  عبارتند  کشور  این  صادراتی  اقالم  عمده ترین  می شود. 
میوه های خشک، زعفران، میوه تازه، فرش، چرم، سنگ های 
گرانبها که عمدتًا به کشورهای پاکستان، هند، امارات متحده 
پرتفوی  می شوند.  صادر  و...  ازبکستان  قزاقستان،  عربی، 
محصوالت  شامل  و  بوده  متنوع  بسیار  افغانستان  وارداتی 
سنگین  ماشین آالت  اتومبیل،  صنعتی،  محصوالت  غذایی، 
 570 در حدود  کشور  این  صادرات  ارزش  است.  انرژی  و 
میلیون دالر و ارزش واردات حدود 7/7 میلیارد دالر است. 
از محصوالت کشاورزی  این کشور  از صادرات  52 درصد 
هند،  پاکستان،  است.  شده  ساخته  محصوالت  درصد   14 و 
ایران، عربستان سعودی، روسیه و اتحادیه اروپا مقصد اصلی 
صادرات  از  درصد   5/8 است.  افغانستان  صادراتی  کاالهای 
 19/4 ایران  مقابل  در  و  می شود  انجام  ایران  به  افغانستان 
تامین  را  کشور  این  نیاز  مورد  وارداتی  کاالهای  از  درصد 
می کند. ایران مبداء اصلی واردات این کشور به شمار می آید.

از سال 2002 تاکنون، این کشور برای توسعه مبادالت تجاری 
انجمن  نظیر  منطقه ای  تجاری  سازمان های  و  توافقنامه ها  به 
موافقتنامه  و  )سارک(  آسیا  جنوب  منطقه ای  همکاری های 
سافتا پیوسته است اما تاکنون نتوانسته سهم قابل مالحظه ای 
بر  کند.  ایجاد  بازارها  این  در  کاالهای صادراتی خود  برای 
اساس موافقتنامه سافتا، تعرفه های گمرکی کشورهای عضو 
برای کشورهای کمتر  تعرفه  نرخ  میانگین  یابد؛  باید کاهش 
سایر  و  درصد   30 با  برابر  توافقنامه  این  عضو  توسعه یافته 
کشورها برابر با 20 درصد تعیین شده است. کشورهای عضو 
افغانستان  صادراتی  کاالهای  از  درصد   60 مقصد  سارک، 
هستند و 30 درصد نیاز وارداتی این کشور را تامین می کنند. 
با  ترجیحی  تجارت  موافقتنامه  یک  افغانستان  این  بر  عالوه 
هند منعقد کرده تا تعرفه کاالهای اساسی نظیر چای، دارو، 
استقرار  زمان  از  دهد.  کاهش  را  وارداتی  سیمان  و  شکر 
طالبان،  حکومت  سرنگونی  و  افغانستان  در  جدید  دولت 
سعی شده است با پایین نگه داشتن سطح تعرفه، قیمت کاال 
مردم  دسترسی  تا  یابد  کاهش  داخلی  مصرف کنندگان  برای 
تعرفه ای  گروه   15 یابد.  افزایش  استطاعت  در  کاالهای  به 
تعریف  کشور  این  در  درصد  درصد-صفر   50 محدوده  در 
تعرفه ای 50 درصد-35  در گروه  موتر  و  نمک  است.  شده 
درصد و مبلمان، میوه، دانه های خوراکی، سنگ مرمر و فرش 
تعرفه،  بر  عالوه  دارند.  قرار  درصد   25 تعرفه ای  گروه  در 
کاالهای وارداتی مشمول دو تا سه درصد مالیات نیز هستند. 
متوسط نرخ تعرفه وارداتی افغانستان بر اساس میانگین تعرفه 
است.  درصد   5/9 با  برابر   2014 سال  در  وارداتی  کاالهای 
در حالی که شاخص مذکور در سال 2014 در ایران برابر با 

26/6 درصد بوده است!
اگر شاخص های اقتصادی ایران و افغانستان را مقایسه کنیم، 
مشاهده می شود تولید ناخالص داخلی ایران بیش از 20 برابر، 
برابر   17/5 خارجی  تجارت  حجم  برابر،   8/5 سرانه  تولید 
رشد  نرخ  است.  افغانستان  در  مذکور  شاخص های  مقادیر 
اقتصادی ایران در سال 2014 برابر با 4/3 درصد و نرخ رشد 
اقتصادی افغانستان برابر با 1/3 درصد بوده است. البته در یک 
شاخص مهم وضعیت ایران و افغانستان تفاوت اثرگذاری در 
حوزه تجارت خارجی دارد. نسبت تجارت خارجی به تولید 
ناخالص داخلی در افغانستان برابر با 71 درصد و در ایران 
در  موثر  تعرفه  نرخ  این  بر  است! عالوه  با 37 درصد  برابر 
به سازمان  الحاق  و  است  افغانستان  برابر   4/5 ایران حدوداً 
تجارت جهانی با کاهش جدی در نرخ تعرفه همراه خواهد 

بود.
شفافیت  عدم  دلیل  به  بین المللی  شاخص های  لحاظ  به 
در  داخلی،  جنگ های  از  ناشی  سیاسی  آشفتگی های  و 
گزارش های بین المللی نظیر رقابت پذیری بین المللی و آزادی 
اقتصادی وضعیت افغانستان تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته 
است. در سال 2015، در گزارش شفافیت و فساد، رتبه ایران 
بوده است.  افغانستان 172  میان 175 کشور 136 و رتبه  از 
رتبه سهولت کسب و کار ایران در سال 2015 برابر با 118 
و رو به بهبود بوده و رتبه افغانستان 177 و رو به تنزل بوده 

است.
فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی

تجارت  سازمان  در  کشورها  پذیرش  فرآیند  قانونی  بستر 
جهانی در ماده 7 قرارداد سال 1994 مراکش پیش بینی شده 
این  بر  است.  تفسیر  قابل  و  وسیع  بسیار  متاسفانه  که  است 
اساس هر منطقه و کشور مستقلی می تواند بر اساس شروط 
و قواعد مورد توافق با سازمان تجارت جهانی به عضویت 

این سازمان بپیوندد. ابهام و گستردگی این بند ممکن است 
کشورهای  به  محدودیت  و  شرط  هرگونه  تحمیل  به  منجر 
درخواست کننده عضویت شود. البته بر اساس ماده 42 بیانیه 
نشست وزرای دوحه در سال 2001، کشورهای عضو متعهد 
را  توسعه یافته  کمتر  کشورهای  عضویت  فرآیند  که  شده اند 

تسریع و تسهیل کنند.
فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی از طریق درخواست 
ایران  درخواست  که  می شود  آغاز  دولت  جانب  از  مکتوب 
ارایه  افغانستان در سال 2004  در سال 1996 و درخواست 
شده بود. بر اساس این درخواست، شورای عمومی سازمان 
تجارت جهانی اقدام به تشکیل یک گروه کاری می کند که هر 
یک از اعضای سازمان می توانند در این گروه حضور داشته 
باشند. این گروه برای درخواست ایران بعد از 9 سال در سال 
2005 تشکیل شد که تاکنون رییس این گروه مشخص نشده 
و هیچ نشست رسمی نیز نداشته است! گروه کاری افغانستان 
یک ماه بعد از وصول درخواست آن کشور به ریاست هلند 
تا  از سال 2011  نشست رسمی  پنج  تاکنون  و  تشکیل شد 
سال 2015 برگزار کرده اند. در گام بعد، دولت ملزم به انتشار 
سند سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه تجارت است که 
بعد از انتشار این سند کشورهای عضو گروه کاری، سواالت 
و ابهامات را به صورت مکتوب به کشور متقاضی عضویت 
این   2009 سال  در  دو  هر  افغانستان  و  ایران  می کنند.  ارائه 
سند را منتشر کرده اند. افغانستان در سال 2010 و ایران در 
سال 2011 به پرسش های مطروحه پاسخ داده است. اما بعد 
از این مرحله به دلیل عدم فعالیت گروه کاری ایران، پیشرفتی 
از این  نیامده است. بعد  ایران به دست  در فرآیند عضویت 
مرحله نوبت به مذاکرات دو یا چند جانبه با کشور متقاضی 
کاری  گروه  چندجانبه  یا  دوجانبه  مذاکرات  نتایج  می رسد. 
است  اصولی  و  قواعد  مجموعه  به  منجر  متقاضی  کشور  با 
که به عنوان بسته پذیرش عضویت شناخته می شود. در این 
بسته مجموعه ای از حقوق و محدودیت ها گنجانده می شود 
به همراه  متقاضی  برای کشور  را  یا چالش هایی  که فرصت 

خواهد داشت.
تعهدات پذیرفته شده از جانب افغانستان

به سازمان  پیوستن  برای  افغانستان  مذاکرات 11 ساله  تجربه 
تجارت جهانی منجر به تعهدات و تغییراتی برای این کشور 
نظر  به  محدودیت آور  اول  نگاه  در  اگرچه  که  است  شده 
می رسد و از مواضع ملی گرایانه فاصله دارد اما فرصت بسیار 
مغتنمی است تا اقتصاد این کشور منطبق با اصول بین المللی 
و  الحاق  بسته  در  که  مواردی  اهم  به  ادامه  در  یابد.  شکل 
پذیرش افغانستان به عنوان شروط عضویت این کشور ذکر 

شده، اشاره می شود.
 افغانستان انعقاد 9 موافقتنامه دوجانبه دسترسی به بازار کاال 
تایلند،  چین،  نروژ،  جنوبی،  کره  ژاپن،  کانادا،  کشورهای  با 
موافقتنامه  هفت  و  اروپا  اتحادیه  و  متحده  ایاالت  ترکیه، 
دوجانبه دسترسی به بازار خدمات با کشورهای کانادا، ژاپن، 
را  اروپا  اتحادیه  و  متحده  ایاالت  چین،  نروژ،  جنوبی،  کره 

پذیرفته است.
سطح  تا  کاال  اقسام  تمام  برای  تعرفه  نرخ  اسمی  متوسط   
نرخ  کشاورزی  محصوالت  برای  یابد.  کاهش  درصد   13/5
میانگین برابر با 33/6 درصد و برای کاالهای غیر کشاورزی 
نرخ میانگین برابر با 10/3 درصد تعیین شده است.  افغانستان 
متعهد به پیوستن به توافقنامه فناوری اطالعات )ITA( است. 
جهانی  تجارت  عضو  اعضای  کلیه  توافقنامه  این  اساس  بر 
ملزم به حذف تعرفه کاالهای حوزه IT هستند.  شهروندان 
از  زمین  اجاره  حق  خارجی  حقوقی  اشخاص  یا  خارجی 
دولت به مدت 90 سال را خواهند داشت و این دوره زمانی 
افغانستان متعهد به پیوستن به توافقنامه  قابل تمدید است.  
است  متعهد  افغانستان  است.   دیجیتال  و  تلفنی  ارتباطات 
هیچ گونه محدودیتی برای ورود و فعالیت بیمه ها و بانک های 
میزان  افغانستان می تواند در خصوص  نکند.  ایجاد  خارجی 
میزان  کند.  حداقل  از کشور محدودیت وضع  پول  خروج 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای یک واحد تجاری برابر 
با  تجارت  برای  می شود.  تعیین  امریکا  دالر  هزار   120 با 
افغانستان الزامی به سرمایه گذاری در این کشور وجود ندارد.  
فعالیت شرکت های دولتی افغانستان باید با مقررات سازمان 
تجارت جهانی سازگار باشد.  نظام قیمت گذاری در افغانستان 
باید با مقررات سازمان تجارت جهانی سازگار باشد.  قواعد 
سازمان  جانب  از  وعده شده  محدودیت های  و  شرایط  و 
مناطق  و  دون مرزی  بخش های  تمامی  در  جهانی  تجارت 
اشخاص  افغانی و  کنترل الزم االجراست.  شهروندان  تحت 
فعالیت های  در  از حق حضور  اشخاص حقوقی  خارجی و 
مرتبط با صادرات و واردات برخوردارند. به این منظور افراد 
خارجی باید با اشخاص افغانی قرارداد خرید و فروش منعقد 
کنند یا آنکه یک هویت حقوقی در درون افغانستان ثبت کنند. 
فرآیند  فعالیت اشخاص در  به نحوه  تمامی مقررات مربوط 
واردات و صادرات و هزینه، مالیات و عوارض مربوطه باید 
افغانستان  الزامات سازمان تجارت جهانی سازگار باشد.   با 
هالل احمر  0/2 درصدی  مالیات  از  غیر  به  مالیاتی  هیچ گونه 

بر کاالهای وارداتی وضع نمی کند و این مالیات نیز در 15 
گمرکی  معافیت های  اعمال  شود.   برداشته  باید  آینده  سال 
باید با الزامات سازمان تجارت جهانی سازگار باشد.  تعیین 
عوارض و هزینه خدمات گمرکی نظیر هزینه انبار گمرک یا 
هزینه مجوز ورود تجهیزات بیمارستانی باید با شرایط ماده 
8 قرارداد سال 1994 گات مطابقت داشته باشد.  قوانین و 
مقررات و تنظیمات مربوط به مالیات و عوارض بر کاالهای 
وارداتی در درون کشور باید کاماًل با الزامات سازمان تجارت 
جهانی سازگار باشد.  مالیات ثابت سه درصدی بر کاالهای 
وارداتی باید به فوریت حذف شود. مالیات ثابت دو درصدی 
از سال 2021 حذف شود.   تا قبل  باید  بر کاالهای وارداتی 
تا قبل از سال 2021 نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس 
می شود.   اجرا  جهانی  تجارت  سازمان  شرایط  و  الزامات 
محدودیت های مقداری و سایر محدودیت های غیرتعرفه ای 
می شود.   حذف  فوریت  با  و  کامل  طور  به  کاال  واردات 
سازمان  قبول  مورد  روش های  اساس  بر  می تواند  افغانستان 
پرداخت  تراز  به  مربوط  شاخص های  از  جهانی  تجارت 
کاال  قیمت گذاری  کند.   استفاده  تجاری  روابط  تنظیم  برای 
در گمرکات بر اساس موافقتنامه بین المللی ارزشیابی گمرکی 
انجام می شود و استفاده از روش قیمت ثابت یا سایر روش ها 
افغانستان در خصوص مبداء کاال و  ممنوع است.  مقررات 
سازمان  در  مربوطه  مقررات  با  باید  حمل  از  قبل  بازرسی 
قانونگذاری  و  سیاستگذاری  باشد.   منطبق  جهانی  تجارت 
مربوطه  مقررات  با  باید  داخلی  تولید  از  حمایت  منظور  به 
هرگونه  اجرای  باشد.   سازگار  جهانی  تجارت  سازمان  در 
اقدام ضد دامپینگ، تالفی جویانه یا حمایتی بعد از تشخیص 
سازمان تجارت جهانی و در قالب مقررات سازمان امکان پذیر 
تعرفه و عوارض  اقسام  تمام  متعهد است  افغانستان  است.  
مربوط به کاالهای صادراتی را ملغی کند. مالیات دو درصدی 
کاالهای صادراتی تا سال 2021 برداشته خواهد شد.  اجرای 
هرگونه طرح پرداخت یارانه و طرح های حمایت از صنایع 
سازمان  مقررات  با  سازگاری  و  انطباق  به  منوط  صادراتی 
تجارت جهانی است.  افغانستان متعهد است یارانه کاالهای 
کشاورزی صادراتی را در سطح صفر نگه دارد.  به منظور رفع 
سال  ابتدای  از   TBT موافقتنامه  اجرای  غیر تعرفه ای،  موانع 
2018 الزامی است.  مقررات تجاری در تمامی مناطق آزاد و 
مناطق ویژه اقتصادی باید با قوانین و مقررات سازمان تجارت 
جهانی برای سرزمین مادر انطباق داشته باشد.  مقررات جدید 
و قدیم در حوزه ترانزیت باید با مقررات مربوطه در سازمان 
تجارت جهانی سازگار باشد.  اجرای توافقنامه حق مالکیت 
از  است.   الزامی   2019 سال  ابتدای  از   TRIPS معنوی 
در  داخلی  شرکت های  تقدم  حق  قانون   2021 سال  ابتدای 
اجرای طرح های معدنی و هیدروکربنی لغو می شود. شرایط 
رقابت برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی باید یکسان باشد 
صورت  به  باید  بنگاه ها  تمام  برای  مجوز  اعطای  فرآیند  و 
ارتقای  به منظور  افغانستان متعهد است  تنظیم شود.   واحد 
جهانی  تجارت  سازمان  مقررات  و  الزامات  شفافیت،  سطح 
در حوزه خصوصی سازی  عملکرد  افغانستان  کند.   اجرا  را 
پایان طرح خصوصی سازی  تا  را به سازمان تجارت جهانی 

گزارش خواهد کرد.
با  تا  دارد  فرصت   2016 سال  جون  ماه  پایان  تا  افغانستان 
تصویب شرایط فوق در مجلس آن کشور به طور رسمی به 
عضویت سازمان تجارت جهانی برسد. اما آیا اگر امروز ایران 
در شرایطی مشابه قرار می گرفت امکان طرح موارد فوق در 
اگرچه  بود؟  فراهم  سیاستگذاری  محافل  سایر  و  مجلس 
سازمان های  اقدامات  تمامی  خوش بینانه  رویکردی  با  نباید 
اما بیرون ماندن از محفل  بین المللی را خیرخواهانه دانست 
در  بسیاری  مضرات  مطمئنًا  جهانی  تجارت  کشوری   164
ایجاد تعامل سازنده با اقتصاد جهانی به دنبال خواهد داشت.

منافع و فرصت ها
چالش ها و محدودیت ها

1- افزایش تعداد و تنوع فرصت های صادراتی به کشورهای 
عضو

2- افزایش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی که منجر به 
ارتقای فناوری، رشد بهره وری و رقابت پذیری و ارتباط بهتر 

با کارآفرینان بین المللی می شود.
سازمان  در  بین المللی  دعاوی  مکانیسم حل  به  دستیابی   -3
این  از طریق  تجاری چندجانبه  مذاکرات  تجارت جهانی و 

سازمان
4- تقویت و ارتقای ساختار قانونی در درون کشور

برای  مالی  کمک های  و  فنی  کمک های  دریافت  امکان   -5
پروژه های تجاری

1- نیاز به اعمال تغییر در چارچوب قانونی کشور در مراحل 
پیش از عضویت و بعد از عضویت

و  تصمیم گیری ها  به  نسبت  قانونی  تعهدات  پذیرش   -2
سیاست های سازمان تجارت جهانی

3- دشوار شدن رقابت برای صنایع نوپا و ضعیف
4- افزایش آسیب پذیری کشور نسبت به تحوالت بین المللی 

به دلیل افزایش میزان باز بودن اقتصادی کشور
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بخش نخســت

چه گونه به سبِک
 جرج کلونی دلبری کنیم؟

 بخش هشتـم و پایانی

تحقیقات روان شناسی نشان می دهد که در حال حاضر زنان به جذابیِت ظاهرِی 
مردها توجه بیشتری دارند. این مسأله در گذشته خیلی مهم نبود و خانم ها بیشتر 
بیشتر ارزش های جامعه  اکنون که  اما  بودند؛  روی اخالق و روحیۀ مرد متمرکز 
به سمِت ظواهر پیش رفته است، خانم ها نیز دنبال مردهای جذاب و خوش تیپ 

هستند. 
هلن ای فیشر، کارشناس مردم شناسی دانشگاه Rutgers در نیوجرسی می گوید: 
مردهای  سمِت  به  همه  زن ها  آمازون،  جنگل های  تا  گرفته  پاریس  کافه های  »از 

خوش تیپ و جذاب، جذب می شوند.«
زن ها در هنگامِ روبه رویی با مردی که به نظرشان جذاب است، اول ابروهای شان 
را باال می برند، سپس چشمان شان را گشاد می کنند و به مرد خیره می شوند. سپس 
پلک های شان را پایین می آورند، سرشان را برمی گردانند و جای دیگری را نگاه 

می کنند. یا سعی می کنند با دست صورت خود را بپوشانند و ریز می خندند. 
حاال برای این که بتوانید این قدر جذاب باشید که دِل خانم ها برود و واکنش های 
جالِب آن ها هنگام مواجه با خودتان را ببینید، توصیه می شود کارهای زیر را انجام 

دهید: 
 پیدا کردِن افراد هم تیپ و مشابه

مردها و زن ها اصوالً جذِب انسان هایی می شوند که واقعًا جذاب و دوست داشتنی 
هستند؛ نه آن هایی که به این امر تظاهر می کنند!

داکتر مارک سرگنت، روان شناس دانشگاه ناتینگهام ترنت می گوید: »اگر به دنبال 
کسی باشید که از نظر جذابیت شبیه شما نیست، دو مشکل ظاهر خواهد شد: اگر 
زن از شما زیباتر و جذاب تر باشد، همیشه این نگرانی را دارید که شما را ترک 
کند. یا اگر به اندازۀ شما خوش چهره و جذاب نباشد، همیشه در ذهن تان این است 

که می توانید انتخاب های بهتری داشته باشید.« 
 

نمایش ثروت و قدرت
که  کرد  اعالم  شمالی  کارولینای  دانشگاه  جامعه شناس  میالدی،   1969 سال  در 
زیبایی و ثروت همدیگر را پیدا می کنند؛ به این مفهوم که زناِن زیبا بیشتر ترجیح 
می دهند سراغ مردانی بروند که زیبایی یا جذابیت خاصی ندارند، اما در عوض 

پول دار هستند. 
در ادامۀ همین تحقیقات در سال 2010 اعالم شد، مردانی که با موترهای لوکس 
به طور مثال، با بنتلی کونتینتال Gt نقره یی عکس گرفته بودند، بسیار جذاب تر از 

مردانی بودند که با فورد قرمز ST عکس گرفته اند.
آپارتمان های لوکس از خود  ثابت شد مردانی که در  نیز  در سال 2014 میالدی 

عکس گرفته اند، بیشتر از مرداِن دیگر زنان را به خود جذب می کنند.
دلیِل این جذابیت چیست؟!... این است که عمومًا زنان دوست دارند مورد حمایت 

مالِی مردها باشند و هر چه می خواهند را مرد برای شان تهیه کند.
 

چهرۀ جاافتاده 
در  می شود.  یاد  کلونی«  »تأثیر جورج  عنوان  با  روان شناسان  نگاه  از  از  آیتم  این 
از  اصوالً  زنان  شد،  انجام  نفر   3770 روی  بر  که  میالدی   2010 سال  تحقیقات 
مردانی که چهرۀ جاافتاده دارند، بیشتر خوش شان می آید. این تیپ مردها، مستقل 
و خودساخته به نظر می رسند و این برای زنان بسیار جذاب است. دلیل این که 

خیلی از خانم ها جذب مردهای سن باال می شوند نیز همین است. 
 

آقایان! این طوری دِل خانم ها را ببرید
داکتر فیونا مور، استاد روان شناسی دانشگاه Dundee نیز در تصدیِق این مسأله 
می کنند  تصور  زن ها  نیست.  بی تأثیر  امر  این  در  نیز  مالی  »مسایل  می دهد:  ادامه 
و  مستقل هستند  و  تأمین  نیز  مالی  نظر  از  دارند،  جاافتاده  که چهره های  مردانی 
کند  احساس  زن  می شود  موجب  این  کنند.  تأمین  را  آن ها  همه جانبه  می توانند 

بهترین شریک را برای خود انتخاب کرده است.« 
ازدواج  میان سال  مرداِن  با  بیشتر  و جوان  زیبا  زنان  می گوید،  مدرن  روان شناسی 
می کنند. دلیل آن هم این است که زیبایی زنان از بلوغ تا یائسه گی ادامه دارد اما 

زیبایی مردان تازه بعد از باال رفتِن سن و از میان سالی آغاز می شود. 
منبـع: مجلۀ زنده گی ایده آل  

که  است  کسانی  از  یکی  هابرماس 
مدرنیته  پروژۀ  به  شدیدی  دل بسته گی 
و  بگذارد  کنار  را  آن  نمی خواهد  و  داشته 
مدرنیته  پروژۀ  عنوان محافظ  به  را  خودش 
او  پروژۀ  کل  که  گفته اند  می نماید.  معرفی 
که  است  جدیدی  روشن گری«  »دیالکتیک 
هم جنبۀ تاریک میراث جنبش روشن گری 
به  امید  توضیح می دهد و هم  و  می بیند  را 
آزادی، عدالت و سعادت را نجات می دهد و 
دارای حقانیت می داند. او از آن بیم دارد که 
حال وهوای پسامدرن بیان گر روی گردانی از 
هم  مسوولیت های سیاسی و هم نگرانی برای 
انسان باشد. او به روشن فکران  درد و رنج 
)از  نیچه  به  آوردن  »روی  خاطر  به  امروز 
جست وجوی  و  هایدگر(  و  دریدا  طریق 
تجدید  بدیمِن  حال وهوای  در  رستگاری 
جوان«  محافظه کاری  یک  آیینی  حیاِت 
و  »نومحافظه کاری  این  بسا  چه  می تازد. 
زیر  زیبایی شناسی  از  الهام گرفته  آنارشیسم 
بار  مدرنیته صرفًا می کوشند  با  وداع  عنوان 
دیگر علیه آن شورش کنند«.)الیون، 1383، 

ترجمۀ حکیمی، ص 137(

دربارۀ  پست مدرن  رویکرد  به  دیگر  نقد 
زبان

پست مدرنیسم ها منظور خود را از زبان »زبان 
گفتار« اعالم کردند و آن را تنها در مالکیت 
انسان می دانند. از دیدگاه پست مدرنیست ها، 
زبان عاملی است که به طور قطع انسان را از 
حیوان متمایز می کند و خودآگاهی، تفکر و 
رفتار انسانی، همه و همه بر پایۀ زبان قابل 
تعریف است و هیچ منشای دیگری غیر از 
این  بر  همیشه  پست مدرنیسم  ندارد.  زبان 
مدعاست که استدالل و منطق بر پایۀ زبان 
است، در حالی که دانشمندان امروزه اثبات 
کرده اند حیوانات نیز مانند انسان ها از ذهن 
در  برخوردارند،  محاسبه گر  و  استدالل گر 
حالی که از نعمت زبان محروم اند. در نتیجه 
منطق، بسیار بنیادی تر از زبان است. درست 
است که حیوانات از نعمت زبان محروم اند، 
ولی از منطق استنتاجی و قیاسی برخوردارند. 

از  بتواند  این که  بدون  اسب  مثال  عنوان  به 
با ذهن محاسبه گر خود،  زبان استفاده کند، 
بعد  و  اندازه گیری  مانع  تا  را  خود  فاصلۀ 
اقدام به پرش می کند. امروزه مردم شناسان و 
زیست شناسان با اثبات این نظریه که سیستم 
است  گیرنده هایی  دارای  حیوانات  عصبی 
را  حیوانات  دیگر  اشاره های  و  ایماها  که 
دریافت و به وسیلۀ آن با یکدیگر ارتباط بر 
قرار می کنند، به رد نظریۀ پست مدرنیست ها 
مبنی بر این که زبان تنها در انحصار انسان 
است، کمر همت بسته اند. استدالل هایی که 
همیشه  می دهند،  ارایه  مدرنیست ها  پست 
تکرار  آن ها،  نظریات  و  بوده  مغلطه آمیز 
را  حقیقت  وجود  آن ها  است.  واضحات 
حالی  در  می شوند،  منکر  آن  شکل  هر  به 
ندارند.  خود  ادعای  برای  دلیلی  هیچ  که 
آموزش  خود،  نظریات  با  پست مدرنیسم 
عالی را به تباهی کشانده و در تمام مباحث 
روزنامه نگاری،  رشته های  در  روشن فکری 
ادبیات رخنه کرده  و  حقوق، علوم سیاسی 
زیان باری  تأثیرات  چه  کنید  تصور  است. 
این که  داشت  خواهد  تحصیل کرده  قشر  بر 
ندارد،  وجود  عینی  حقیقت  هیچ  بگوییم: 
سیستم  به  وابسته  علوم  و  دانش ها  همۀ 
میان  که  جهانی  ارزش  هیچ  است،  زبان 
و  ندارد  وجود  باشد  مشترک  انسان ها  همۀ 
این که انسان ها طبیعت از پیش تعیین شده یی 
ندارند. چرا فالسفه باید از چنین فلسفه یی 
تأثیراِت مخرب و  که مخالف علم است و 
مهلکی بر روی روشن فکران دارد، حمایت 

کنند؟)دی هاسر، 2007، ترجمۀ صادقیه(
نتیجه گیری:

بررسی  مقاله  این  در  که  رویکردی  دو 
پست مدرن(،  و  انتقادی  کردیم)رویکرد 
مفروضات اساسی در رویکردهای کالسیک، 
که  را  فرهنگی  و  سیستمی  انسانی،  روابط 

عبارت اند از:
یا  واحد  سیستم های  شامل  سازمان ها   )1

چندگانۀ کنترل هستند.
و  درک  سازمانی،  نظریه پرداز  وظیفۀ   )2

توصیف است.

3( سازمان ها موجودیت های طراحی شده و 
پُرمعنی هستند، را زیر سوال بردند.

به ویژه نظریه پردازان انتقادی، یک چارچوِب 
رادیکال را به کار برده و معتقدند که وظیفۀ 
نظریه پرداز، تغییر سازمان ها از طریق رهایِی 
است.  ستم  تحِت  اجتماعِی  گروه های 
مفهموم  این  پست مدرنیست،  نظریه پردازان 
را که سازمان ها موجودیت های طراحی شده 
و  می بردند  سوال  زیر  را  هستند  پُرمعنی  و 
به  را  سازمان ها  می توان  که  بودند  معتقد 
عنوان روایاِت کوچک و تصوراِت روبنایی 
نظر  در  می کنند،  تغییر  سریع  خیلی  که 
با زیر  این رویکردها  ترتیب،  بدین  گرفت. 
بنیادی،  مفروضات  از  بعضی  بردِن  سوال 
فرایندهای  شناخت  در  را  تازه یی  راه های 

سازمانی گشودند.
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تاریخ سینما از تولد تا به امروز شاهد همکاری خالقانۀ 
چندین برادرِ سینمایی بوده است؛ از برادران فرانسوی 
تاریخ  به  که  آن هایی  تا  کردند  اختراع  را  سینما  که 
فیلم های  و  بخشیدند  غنا  معاصر  و  سینمای کالسیک 
ماندگاری را در اذهاِن سینمادوستان به یادگار گذاشتند.
 »برادران لومیر« در 11 جوالی 1895 با تولید تصویر 
متحرک و پایه گذاری اولین نمایش عمومی در سالون 
نمایش سینما به شکل امروزی، نامِ خود را در تاریخ به 

عنوان پدران سینما ثبت کردند.
و   1862 سال های  در  لومیر«  »لوییس  و  »آگوست« 
در  و  شدند  متولد  فرانسه  »بزانسون«  شهر  در   1864
فنی  مدرسۀ  بزرگ ترین  در  تحصیل  برای   1870 سال 

»لیون« عازم این شهر شدند.
»آنتونی لومیر«، پدر برادران لومیر صاحب یک کارخانۀ 
عکاسی بود که لوییس به عنوان فیزیک دان و آگوست 
به عنوان مدیر در آن کار می کردند. پس از بازنشسته گی 
پدر برادران لومیر، در سال 1892 آن ها شروع به ساخت 
تصاویر متحرک کردند و در 13 فبروری 1895 دستگاه 

ابداعی خود را به نام »سینماتوگراف« ثبت کردند.
»سینماتوگراف« دستگاهی بود که هم برای نمایش فیلم 
می شد  استفاده  آن  از  تصویربرداری  برای  همچنین  و 
ادیسون،  اختراع  »کینتوسکوپ«  دستگاه  برخالف  و 
نفر  چنین  برای  را  متحرک  تصاویر  نمایش  قابلیت 
به صورت هم زمان داشت و اولین فیلم سینما نیز در 19 
مارچ 1895 کارگراِن کارخانۀ لومیر را به تصویر کشید 

که در حال ترک کارخانه بودند.
برادران »لومیر« در اولین نمایش فیلم عمومی به شکل 
شامل  کوتاه  فیلم   10  ،1895 دسمبر   28 در  امروزی 
به  پاریس  کافه«ی  »گراند  در  را  خودشان  فیلم  اولین 
نمایش گذاشتند که مدت زمان هر فیلم حدود 50 ثانیه 

بود.
از برادان »لومیر« چند فیلِم کوتاه باقی مانده است که 
نه تنها اولین فیلم های سینمایی جهان، بلکه اولین فیلم 
یافت می شود.  میان آن ها  نیز در  دنیا  مستند و کمدی 
تردید  نوعی  با  خود  اختراع  به  ابتدا  در  آن ها  اگرچه 
قلمداد  آینده  بدون  اختراعی  را  سینما  و  می نگریستند 
می کردند، اما اختراع آن ها تمام مردم جهان را به خود 
هنرهای  وسیع تر،  مقیاسی  در  امروزه  و  کرد  جلب 
را  جهان  از  نقطه یی  تصویری  رسانه های  و  تصویری 

بی تأثیر نگذاشته است. 
»برادران داردن«

»ژان پیرداردن« و »لوک داردن« برادران بلژیکی هستند 
که عالوه بر این که نویسنده گانی متبحر ند، کارگردانی 
و تهیه کننده گی نیز می کنند و بیشتر به ساخت فیلم های 
وضعیت  در  کاوش  بر  که  می پردازند  طبیعت گرایی 
جامعه  به حاشیه رانده شدۀ  و  محروم  قشر  و  جوانان 

تمرکز دارد. 
افرادی از طبقۀ پایین و مهاجران ، بی کارها و بی خانمان ها 
از افرادی هستند که در فیلم های برادران دارن، مجال 
خودنمایی و حرف زدن می یابند. برادران »داردن« که 

فعالیت  میالدی   70 دهۀ  از 
سینمایی خود را آغاز کردند 
فیلم های  با  بار  دو  کنون  تا 
»بچه«  و   )1999( »روزتا« 
کسب  به  موفق   )2005(
طالی  نخل  معتبر  جایزۀ 
شمار  در  و  شده اند  کن 
مانند  کارگردانانی  معدود 
کاپوال«،  فورد  »فرانسیس 
امیر  اوگوست«،  »بیل 
»شوهی  و  کوستوریتسا« 
که  گرفتند  قرار  ایمامورا« 

این  از دیگر ساخته های  دو نخل طال کسب کرده اند. 
برادران بلژیکی می توان »عهد« )1996(، »پسر«)2002(، 
»سکوت لورنا« )2008(، »پسری با دوچرخه« )2011( 

و فیلم »دو روز و یک شب« )2014( را نام برد.
 

»برادران کوئن«
»جوئل« و »اتان کوئن« کارگردانان سرشناس هالیوودی، 
می شوند  محسوب  سینمایی  برادران  موفق ترین  از 
تهیه کننده گی  و  کارگردانی  فیلم نامه،  نگارش  که 
طی  هرچند  هستند،  عهده دار  مشترکًا  را  فیلم های شان 
و  تهیه کننده گی  امر  در  بیشتر  »اتان«  اخیر  سال های 
»جوئل« در زمینۀ کارگردانی فعال بوده . پس از ساخت 
چند فیلم، اولین درخشش این دو برادر در سال 1991 
طالی  نخل  که  خورد  رقم  فینک«  »بارتون  فیلم  با 
جشنوارۀ کن و نامزدی در سه بخش از جوایز اسکار را 

برای آن ها به همراه آورد.
فیلم »فارگو« محصول 1996 دیگر فیلم موفق برادران 
از جشنوارۀ  کارگردانی  بهترین  که جایزۀ  بود  »کوئن« 
بافتا و دو جایزۀ اسکار بهترین فیلم نامه  کن و جوایز 

و بهترین بازیگر نقش اول 
زن را کسب کرد. اما بدون 
نقطۀ   2005 سال  شک 
سینمایی  کارنامۀ  عطف 
سالی  بود،  کوئن  برادران 
بسیار  فیلم  ساخت  با  که 
پرفروش  البته  و  موفق 
پیرمردها  برای  »جایی 
این  و  شد  همراه  نیست« 
اسکار  جوایز  در  فیلم 
کسب  به  موفق   2008
اسکار،  جایزۀ  چهار 
بهترین  و  کارگردانی  بهترین  فیلم،  بهترین  جمله  از 
فیلم نامۀ اقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمِل مرد شد.
سینمای برادران کوئن چندان به سبک و ژانر خاصی 
پای بند نیست و انواع مختلف فیلم ها در کارنامۀ این دو 
برادر دیده می شود، از کمدی هایی چون »بزرگ کردن 

آریزونا« و »قاتلین پیرزن« تا فیلم گنگستری »گذرگاه 
میلر«، جنایی »فارگو«، »پیرمردها کشوری ندارند« تا اثر 
رمانتیک »سنگدلی بی نهایت« و سیاسی جاسوسی »پس 

از خواندن بسوزان«.
برادران تاویانی

»پائولو تاویانی« و »ویتوریو تاوایانی« برادران اهل ایتالیا 
هستند که فعالیِت خود را از خبرنگاری آغاز کردند و 
سپس به سمت ساخت فیلم های بلند به سبک مستند 
روی آوردند. این دو کارگردان اولین فیلم خود را در 
سال 1960 ساختند و تاکنون به ساختن فیلم در کنار 
یکدیگر ادامه داده اند و در شصت سال گذشته جوایز 
سینمایی متعددی از جشنواره های معتبر سینمایی چون 
ایتالیا  دوناتلو«  دی  »دیوید  جایزۀ  و  برلین  ونیز،  کن، 
را کسب کرده اند. از مهم ترین فیلم های آن ها می توان 
عقرب«)1969(،  نشان  »زیر  »خراب کاران«)1967(،  به 
ساالر«  »پدر  همچنین  و  لورنزو«)1982(  سنت  »شب 
برندۀ  بمیرد«  باید  »سزار  و  طال  نخل  برندۀ   )1977(

خرس طالی برلین )2012( اشاره کرد.
 »برادران فارلی«

به  معروف  فارلی«  لئو  »رابرت  و  فارلی«  جان  »پیتر 
معروفی  فیلم های  ساخت  برای  را  »فارلی«  برادران 
خودم  »من،   ،»Kingpin« احمق تر«،  و  »احمق  چون 
دو  این  می شناسند.  مری«  دربارۀ  »چیزی  و  آیرین«  و 
فیلم نامه نویس و کارگردان امریکایی پس از دوران اوج 
هنری خود در میانه دهۀ 90 میالدی برای مدتی طوالنی 
از صحنۀ سینما دور بودند تا آن که سال گذشته با دنبالۀ 
کمدی »احمق و احمق تر« با بازی »جیم کری« و »جف 
دنیلز« دوباره به سینما آمدند؛ فیلمی که هرگز موفقیت 

نسخۀ اصلی خود را تکرار نکرد.
 »برادران کوریسماکی«

»میکا« و »آکی کوریسماکی« برادران اهل فنالند هستند 

پُرکاری  کارگردانان  مستقل  به صورت  کدام  هر  که 
داشته اند  با هم همکاری  فیلم هایی  در  هستندـ گرچه 
که »آکی« در نقش بازیگر و »میکا« به عنوان دستیار و 

یا فیلم نامه نویس حضور داشته  است.
»میکا« سال هاست در برزیل زنده گی می کند و بسیاری 
از فیلم های او از جمله »آمازون«، »تیگردو«، »ریتمی« 
و... دارای مضامینی برزیلی اند. »آکی کوریسماکی« که 
کارگردان توان مندتری است، تمامی فیلم های خود را 
می توان  جمله  آن  از  که  می سازد  هلسینکی  شهر  در 
»ابرهای   ،)1990( کبریت سازی«  کارخانۀ  »دختر  به 
»لو  و  گذشته«)2002(  بدون  »مردی   ،)1996( شناور« 
 2003 سال  در  کوریسماکی«  »آکی  کرد.  اشاره  آور« 
اسکار  نهایی  نامزد  گذشته«  بدون  »مردی  فیلمش  که 
امریکا در  فیلم خارجی شد، به سبب دخالت  بهترین 
جنگ خاورمیانه از حضور در مراسم اسکار امتناع کرد. 

»برادران اسکات«
دو برادر،  یکی »ریدلی اسکات« کارگردانی رویاگرای 
امریکایی که همچنان ژانر علمی تخیلی سینما را شکل 
می دهد و در طیف وسیعی از دیگر ژانرهای سینمایی 
»تونی اسکات« که  برادر دیگر  استاد است و  نیز یک 
و  برتر«  »اسلحۀ  واقعی«،  »رومنس  فیلم های   ساخت 
چندین و چند فیلم اکشِن دیگر را در کارنامۀ سینمایی 
از  پریدن  با  اوت   19 تاریخ  در  اسکات«  »تونی  دارد. 
و  کرد  خودکشی  کالیفرنیا  در  توماس«  »وینسنت  پل 
چون  معروفی  فیلم های  کنون  تا  که  اسکات«  »ریدلی 
سپاه«،  شاهین  »سقوط  لئویس«،  و  ،»تلما  »گالدیاتور« 
فیلم  اخیراً  است،  ساخته  را  رانر«  »بلید  و  »بیگانه« 
نیم  »مریخی« را به سینما آورده که تاکنون نزدیک به 

میلیارد دالر در سطح جهان فروخته است. 
»برادران نوالن«

قرن  کارگردانان  برترین  از  یکی  نوالن«  »کریستوفر 
مجموعه  به  جدیدی  زنده گی  که  است  بیست ویکم 
فیلم های  طالیی  عصر  و  بخشید  »بتمن«  فیلم های 
ستاره یی«،  »میان  فیلم  رساند.  اوج  به  را  ابرقهرمانی 
پیوند  از توانایی باالی »کریستوفر نوالن« در  نمونه یی 
است.  تخیلی   - علمی  ژانر  و  هوشمندانه  درام  دادن 
خود  سینمایی  فعالیت  دوران  طول  در  »کریستوفر« 
و  داشته  »جاناتان«  برادرش  با  گسترده یی  همکاری 
»شوالیۀ  تاریکی«،  »شوالیۀ  چون  فیلم هایی  فیلم نامۀ 
همکاری  با  را  ستاره یی«  »میان  و  برمی خیزد«  تاریکی 

او نگاشته است.
فیلم »ممنتو« که منتقدین از آن به عنوان یکی از برترین 
فیلم های دهۀ 1990-2000 سینمای جهان یاد می کنند 
و نام »کریستوفر نوالن« را به عنوان کارگردانی موفق در 
عرصۀ سینما تثبیت کرد نیز بر اساس داستان کوتاهی از 

»جاناتان نوالن« ساخته شده است. 
»برادران مارکس«

پنج  »گومو«،  و  »زپو«  »گروچو«،  »هارپو«،  »چیکو«، 
برادر با نام خانواده گی »مارکس« بودند که از مؤسسان 
سینمای امریکا محسوب می شوند و ساخت برترین آثار 
کمدی تاریخ سینما از جمله »سوپ اردک« )1933( و 
»شبی در اوپرا« )1935( در کارنامۀ آن ها دیده می شود. 
در طول تاریخ سینما تا به امروز شاید بتوان تنها نبوغ 
»مارکس«  برادران  همتای  را  چاپلین«  »چارلی  کمدی 
دانست. »چیکو«، »هارپو« و » گروچو« بیشترین تمرکز 
از مدتی  »زپو« و »گومو« پس  اما  داشتند  بر سینما  را 

دیگر زمینه های کاری را دنبال کردند.
برادران »مارکس« در سال 1929 با قراردادی با شرکت 
پس  و  شدند  بازیگری  دنیای  وارد  رسمًا  »پارامونت« 
»پارامونت«  شرکت های  از  فیلم  چندین  در  بازی  از 
دست  بازیگری  از   1941 در  »متروگلدوین مایر«،  و 
برادران گاه گاه در  از  نیز برخی  از آن  کشیدند و پس 

فیلم و تلویزیون ظاهر می شدند. 
مد و مه/ چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۴ 

برادران
نامداِر 
سینما



روح اهلل بهزاد
خود  دیدار  چهارمین  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
فوتبال  ملی  تیم  آسیا  جنوب  فوتبال  رقابت های  در 

سریالنکا را با نتیجه پُر گول 5 بر صفر شکست داد. 
رقابت های  قهرمانی  عنوان  مدافع  که  کشور  ملی  تیم 
روز  می باشد،   2013 سال  در  آسیا  جنوب  قهرمانی 
جواز  سریالنکا،  تیم  بر  غلبه  با  جدی   10 پنجشنبه، 
حضور در مسابقۀ نهایی این رقابت ها را به دست آورد.
تریواندروم  ورزش گاه  در  که  را  دیدار  این  گول های 
شهر کراالی هند برگزار شده بود، سید محمد هاشمی، 
کنشکا طاهر، خیبر امانی، آرش هاتفی و فیصل شایسته 
در  هاشمی  سیدمحمد  را  اول  رساندند.گول  ثمر  به 
دقیقه 47 )دقیقه دوم وقت اضافه( به ثمر رساند و نیمه 
اول با نتیجۀ یک بر صفر به نفع افغانستان پایان یافت.
نیمۀ دوم )دقیقه 48( توسط  گول دوم در دقیقۀ سومِ 
کنشکا طاهر در کنج دروازۀ سریالنکا جای گرفت.گول 
سوم در دقیقۀ 57 توسط خیبر امانی از نقطۀ پنالتی وارد 
آرش   78 دقیقۀ  در  چهارم  شد.گل  سریالنکا  دروازۀ 
کرد.گول  باز  را  سریالنکا  دروازه  سر  با ضربۀ  هاتفی 
تیم  کپیتان  دقیقۀ 89 توسط فیصل شایسته،  پنجم، در 
ملی دروازه سریالنکا را فروریخت.داکتر اشرف غنی، 
رییس جمهور، بعد از پایان این دیدار، این پیروزی تیم 

ملی فوتبال را به مردم کشور تبریک گفت.
بازی های  در  بود  توانسته  هند  دیدار،  این  از  پیش 
در   3 نتیجۀ  با  را  مالدیو  نهایی،  نیمه  مرحلۀ  دیگر 
مقابل 2 شکست دهد و به مسابقۀ پایانی راه یابد.این 
سومین دوره پیاپی است که افغانستان و هند در فینال 
رقابت های قهرمانی جنوب آسیا به مصاف هم خواهند 
به   2011 سال  در  تیم  دو  این  قبلی  دیدارهای  رفت. 
سود هند و در سال 2013 به سود افغانستان پایان یافته 

است.گفتنی است که این آخرین حضور افغانستان در 
این  است  قرار  است.  آسیا  جنوب  قهرمانی  مسابقات 
تیم از سال آینده در حوزۀ تازه ایجادشدۀ آسیای میانه 
افغانستان،  کشورهای  شامل  حوزه  برود.این  میدان  به 
ایران، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان 
کشورهای  گروهی  مرحلۀ  در  کشور  ملی  است.تیم 
بر   4 نتایج  با  ترتیب  به  را  مالدیو  و  بوتان  بنگالدش، 
است.خیبر  داده  شکست   1 بر   4 و  صفر  بر   3 صفر، 
امانی، بازیکن خط حملۀ افغانستان با چهار گول زده، 
تا این جای کار عنوان برترین گول زن این مسابقات را 
به دست آورده است.گفتنی است تا پایان بازی مقابل 
سریالنکا تعداد گول های زدۀ افغانستان در این دور از 
رقابت ها به 15+ )16 گول زده در مقابل تنها یک گول 

خورده( رسید. 

از  موجی  کشور  پوشان  ملی  پی  در  پی  پیروزی های 
همراه  به  افغانستان  مردم  برای  را  دلخوشی  و  شادی 
داشت و ملی پوشان با استقبال گرم مردم روبه رو شد.

موج این استقبال ها را می توان در شبکه های اجتماعی 
به ویژه فیسبوک به روشنی مشاهده کرد، کاربران این 
شبکه از هر لحظۀ این بازی برای هم دیگر می نوشتند 

و مبارک باد می گفتند.
برگۀ  در  فیسبوک  کاربران  از  یکی  رادفر  اهلل  حشمت 
خود نوشته است: نسل نو، نگاه نو، روزنه های نو برای 

امید، به روی صلح...
و  همدلی  امید،  بذر  فوتبال،  سبز  زمین  در  ما  جوانان 

همبسته گی می کارند.
فردا های سرزمین ما سبز سبز خواهد بود...

بازی های  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  درخشش 

جنوب آسیا مبارک باد.

او  است،  فیسبوک  دیگر  کاربران  از  شفیق  اهلل  شفیق 
بازی  و  است  ملی کشور خرسند  تیم  پیروزی های  از 
فوتبال را برای هم بسته گی مردم مفید می داند، او در 
برگۀ اش نوشته است:زیبایی ورزش افغانستان در زایش 
پیروزی  در  ازهمین روی،  ماست،  همبسته گی  روح 
ورزشکاران کشور همۀ ما خرسند می گردیم و احساس 
ملت بودن می کنیم، آرزو دارم در همه بخش ها به مثابۀ 

یک ملت فکر و اندیشه کنیم.
وطن  این  از  همیشه  من  است:  نوشته  نکیسا  حسیب 
قرار  کشوری  هر  مقابل  در  وقتی  ولی  داشتم  نفرت 
می گیریم، می فهمم که وطن در شریان های من جریان 
همین  می آورم.  ایمان  این خاک  به  ناخودآگاه  و  دارد 

ارزش هاست که به ما هویت انسانی می بخشند.
رویین رهنوش کاربر دیگیری نوشته است: نقش پیتر 
گرفت.  نادیده  پیروزی ها  این  در  نمی شود  را  شگرت 
ضمن رهبری درست و مدیریت و شناسایی مهارت های 
بازی کنان توسط سرمربی، یکی از فکتورهای پیروزی 
هر تیم، روابط نیک سرمربی با شاگردانش است که پیتر 

با صمیمیت تمام از عهده اش بر آمدهاست.
شما را دل تان من واقعن از این بازی ها کیف کرده ام؛ 

زنده باد شگرت!
نتایجی، کسی  چنین  با  آن هم  و  پی هم  پیروزی  چهار 

تصورش را هم نکرده بود.
تیم فوتبال افغانستان در دور پیش این مسابقات قهرمان 
شد. قهرمان تیم ملی در این بازی ها شادی بی پیشینه یی 

را در میان شهروندان کشور به وجود آورد. 
مردم دسته دسته به جاده ها ریختند و قهرمانی تیم ملی 
را جشن گرفتند. این بار نیز انتظار برده می شود که با 
قهرمانی تیم ملی - که بعید هم به نظر نمی رسد- کابل 

و والیات کشور باردیگر شاهد سرور و شادی باشد. 
در  آینده  سال  است  قرار  افغانستان  فوتبال  تیم 
رقابت های فوتبال جام آسیای میانه بازی کند. در این 
قرقیزستان،  تاجیکستان،  افغانستان،  کشورهای  حوزه 

ازبکستان، ایران و ترکمنستان حضور دارند.
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شورای حراست و ثبات افغانستان برگزاری انتخابات 
پاییز  و  تابستان  در  ولسوالی ها  و شوراهای   پارلمانی 
سال آینده را غیرعملی دانسته و خواستار برگزاری آن 

در بهار و تابستان شده است.
در اطالعیه یی که از سوی این شورا منتشر شده، آمده 
است که تأخیر و تعلل در برگزاری به موقع انتخابات 
پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها، زمینۀ برگزاری لویه 
جرگه قانون اساسی را به منظور تعدیل نظام سیاسی 
سیاسی  توافقنامه  کلیدی  موارد  از  یکی  که  کشور 
تشکیل حکومت وحدت ملی می باشد، محدود کرده 

و باعث نگرانی مردم شده است.
به گفته این شورا، در حالی که انتظار عمومی این بود 
که رهبران حکومت وحدت ملی به تعهد خود درست 
عمل کنند و مطابق توافقنامۀ سیاسی حکومت وحدت 
ملی بالفاصله پس از تشکیل این حکومت، در راستای 
اصالح نظام انتخاباتی اقدام و زمینۀ برگزاری به موقع 
انتخابات را فراهم نمایند؛ اما پس از 16 ماه غنی در 
انتخاباتی  با اعضای کمیسیون ویژه اصالحات  دیدار 
و کمیته گزینش از آماده گی حکومت برای برگزاری 
انتخابات در میان فصل های تابستان و پاییز سال آینده 

خبر داد.
شورای حراست و ثبات افغانستان خاطر نشان کرده 
است که از اعالم برگزاری انتخابات مذکور استقبال 
عملی  زیر  دالیل  به  را  شده  ذکر  زمان  اما  می کند 

نمی داند:
نهایی  نتایج  اعالم  معموالً  این که  به  توجه  با   -1
انتخابات  برگزاری  می شوند،  طوالنی  انتخابات ها 
که  تقریبی  تاریخ  در  ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی 
از سوی ریاست جمهوری اعالم شده، برگزاری لویه 
جرگه قانون اساسی را که در توافقنامه سیاسی تشکیل 
حکومت وحدت ملی تا پایان دوسالگی این حکومت 

ذکر شده، ناممکن خواهد نمود.
2- تجربه ثابت کرده که ناامنی ها همواره نسبت به سایر 
فصل های سال، در تابستان و پاییز افزایش چشمگیری 
این  در  انتخابات  برگزاری  رو،  این  از  است.  داشته 
فصل های سال، سالمت و فراگیر بودن انتخابات را به 

چالش خواهد کشید.
این  به  اشاره  با  افغانستان  ثبات  و  حراست  شورای 
بین  انتخابات  این  که  است  کرده  پیشنهاد  موارد 

فصل های بهار و تابستان سال آینده برگزار شود.

اگر  حال،  این  »با  است:  گفته  تشکیل  تازه  نهاد  این 
اراده  یی استوار برای تدویر این انتخابات وجود داشته 
باشد، حداقل شش ماه فرصت خواهد بود تا مسووالن 
و  سراسری  شفاف،  انتخابات  یک  برگزاری  برای 

عادالنه آماده گی بگیرند.«
از  قبل  تا  است  خواسته  حال  عین  در  شورا  این 
افغانستان  مردم  میان  در  باید  انتخابات،  روند  آغاز 
اعتمادسازی صورت گیرد تا همه در پای صندوق های 

رأی حضور یابند.
شورای حراست و ثبات افغانستان در بخش دیگری از 
اعالمیه در مورد اظهارات اخیر رییس جمهور در مورد 
آغاز دور تازه گفت وگوهای چهارجانبه پیرامون تامین 

صلح در چند هفته دیگر، واکنش نشان داده است.
شورای حراست و ثبات افغانستان، به تأسی از دستور 
الهی، صلح را به خیر و صالح مردم، کشور و منطقه 
حمایت  صلح  سازنده  گفت وگوهای  از  و  می داند 
تحت  و  شفاف  باید  گفت وگو ها  این  اما  می کند؛ 
رهبری افغان ها پیش برده شود و دستاوردهای چهارده 
سال گذشته به خصوص قانون اساسی افغانستان نیز 

تضمین گردد.«
این شورا افزوده است که در گفت وگوهای صلح، باید 
حفظ جغرافیای واحد سیاسی و وحدت ملی به عنوان 
یک خط سرخ در نظر گرفته شود؛ اما صلحی که به 
تمامیت ارضی، استقالل، وحدت ملی و حاکمیت ملی 
ما، آسیب وارد کند، هرگز مورد قبول مردم افغانستان 

نخواهد بود.
شورای حراست و ثبات، دو هفته قبل از سوی شماری 
از رهبران و چهره های جهادی و مقام های دولت سابق 
الرسول  عبدرب  جمله  از  کرزی،  حامد  رهبری  به 
ارغندوال،  عبدالهادی  قانونی،  محمدیونس  سیاف، 
اسماعیل  و  محمدی  اهلل  بسم  ابراهیمی،  عبدالرووف 
خان ایجاد گردید. ایجاد  اصالحات و جلوگیری از 
این شورا  اهداف  از  افغانستان  کنونی  نظام  فروپاشی 

اعالم شده است.
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در انتظار جشن و پای  کوبی دیگر در کابل

نگرانی شورای حراست و ثبات
 از برگزارنشدن لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی

فرمانده نیروهای امریکایی: 

به نیروهای بیشتری 
در افغانستان نیاز است

احتماالً  افغانستان  در  ناتو  و  امریکا  ارتش  ارشد  فرمانده 
خواستار اعزام نیروهای امریکایی بیشتر به این کشور برای 

کمک به نیروهای امنیتی افغان می شود.
با  نوشت، همزمان  در گزارشی  تودی  ای  یو اس  روزنامه 
تالش نیروهای محلی افغانستان برای فرونشاندن اقدامات 
کشور  این  در  ناتو  و  امریکا  ارتش  ارشد  فرمانده  طالبان، 
احتماال خواستار اعزام نیروهای امریکایی بیشتر به افغانستان 

برای کمک به نیروهای محلی می شود.
افغانستان  در  امریکا  فرمانده  کمپبل،  جان  جنرال  مصاحبه 
با روزنامه یو اس ای تودی همزمان با آن صورت گرفت 
دوم سال 2015  نیمه  در  افغانستان  در  امنیتی  که وضعیت 
میالدی وخیم شده و حمالت شبه نظامیان طالبان و تعداد 

تلفات در بین نیروهای ملی و طالبان افزایش یافته است.
این در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا 
از  امریکایی  نیروی   1000 خروج  بر  مبنی  خود  تعهد  از 
افغانستان، برگشته و در اکتبر سال جاری میالدی اعالم کرد 
که 9800 نیروی امریکایی تا پایان سال 2016 میالدی در 

افغانستان خواهند ماند.
دولت  از  دارد  این مصاحبه گفت، قصد  در  کمپبل  جنرال 
اوباما بخواهد تا جایی که امکان دارد تعداد باالی نیروهای 
پرسنل  تعداد  را حفظ کند و حتی  افغانستان  امریکایی در 

امریکایی در این کشور را بیشتر کند.
وی افزود: اگر باور نداشتم که می توانیم آموزش، مشاوره و 
کمک به نیروهای افغان و ماموریت های مقابله با تروریسم 
را تکمیل کنیم، پس از آن به رهبران ارشد باید دقیقا بگویم 
که به چه چیزی نیاز دارم، نیاز من به نیروهای بیشتر است.
قرار است 9800 نیروی امریکا در افغانستان تا اوایل جنوری 

سال 2017 میالدی به 5500 تن کاهش یابد.
جنرال کمپبل گفت: قصد من این است تا جایی که بتوانم 

این تعداد نیرو را حفظ کنم.
نیروهای  از دست  ماه جاری میالدی سالروز گذار قدرت 
به  کمک  برای  ناتو  و  امریکا  رهبری  تحت  بین المللی 
افغانستان به دست نیروهای محلی افغان است. پس از این 
و  آموزش  در  کمک  به  متحد  کشورهای  ماموریت  گذار، 
تجهیز نیروهای محلی برای مقابله با طالبان و دیگر گروه ها 

تغییر کرد.
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سال 2016 میالدی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سال »فهمیدن 
و ادراک جهانی« نام گذاری شده است.

نام گذاری سال جدید میالدی به عنوان سال »فهمیدن و ادراک جهانی« 
با این هدف صورت گرفته که جنبشی جهانی برای درک و فهمیدن 
به  که  ارکانی  تمام  و همچنین  انسانی  بین  ارتباط های  انسان، هستی، 

زیست انسانی تر یاری می رساند، بیانجامد.
دانشمندان  روان شناسان،  فیلسوفان،  به  اساس  همین  بر  ملل  سازمان 
علوم بنیادین، جامعه شناسان، هنرمندان و معلمان و سایر اقشار توصیه 
کرده است که هر یک به سهم خود، برای تحقق درک جهانی از انسان 

و هستی اقدام کنند.

سایر  علیه  امریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  جمهوری خواه  نامزد 
رقبای انتخاباتی خود رسمًا اعالم جنگ کرده است.

انتخابات  در  جمهوری خواهان  پیشتاز  نامزد  ترامپ  دونالد 
ریاست جمهوری نوامبر 2016 میالدی در سخنانی در جمع طرف داران 
خود رسمًا به هیالری کلینتون نامزد دموکرات ها و جب بوش دیگر 

نامزد جمهوریخواهان، اعالم جنگ کرده است.
ترامپ تاکید کرده است که وی با رقبای سیاسی خود از جمله هیالری 
و  آمریکا  سابق  جمهور  رئیس  کلینتون  بیل  دموکرات،  نامزد  کلینتون 
همین طور جب بوش رقیب انتخاباتی از حزب جمهوریخواه، در حال 

جنگ است.
ترامپ در سخنانی در ایالت کارولینای جنوبی گفت: ما این رقابت را 

مانند یک جنگ می بینیم. این واقعا یک جنگ است.
وی تصریح کرد: هیالری کلینتون و شوهرش و همین طور جب بوش 
فرماندار سابق ایالت فلوریدا در رقابت برای جانشینی باراک اوباما به 

عنوان رئیس جمهور آمریکا، دشمنان من هستند.
رئیس  آمریکا یک  که  دارم  ادامه گفت: من خیلی دوست  در  ترامپ 
جمهور زن داشته باشد ولی این رئیس جمهور زن نمی تواند کلینتون 

باشد چرا که او وحشتناک است.
نظرسنجی جدید ان بی سی نیوز - وال استریت ژورنال نشان می دهد 
که 57 درصد زنان آمریکایی به کلینتون و 33 درصد به ترامپ رای 
می دهند ولی 48 درصد مردان قصد دارند به ترامپ و 43 درصد نیز 

به کلینتون رای بدهند.

در ادامۀ روند صدور حکم اعدام از سوی دادگاه های نظامی پاکستان 
علیه تروریست ها و مجرمان خطرناک، جنرال راحیل شریف، فرمانده 
ارتش این کشور، روز پنجشنبه حکم اعدام 9 تروریست دیگر را تایید 

کرد و این افراد به زودی به دار آویخته خواهند شد.
براساس بیانیۀ روز جمعۀ روابط عمومی ارتش پاکستان، این 9 نفر در 
و  نظامی  نیروهای  و  عادی  شهروندان  علیه  تروریستی  اقدام  چندین 

امنیتی پاکستان دست داشته اند.
دست  جرم  به  که  تروریست  چهار  نیز  جاری  هفتۀ  شنبۀ  سه  روز 
داشتن در حملۀ مرگ بار سال گذشته به مدرسۀ پیشاور و چند اقدام 
تروریستی دیگر بازداشت شده بودند، در زندان شهر کوهات در ایالت 

خیبرپختون خوا، به دار آویخته شدند.
اعمال مجازات اعدام در پاکستان، تا پیش از وقوع حملۀ تروریستی 
آذر ماه سال گذشته به مدرسۀ پیشاور ممنوع بود، اما بعد از وقوع این 
رخداد تروریستی بی سابقه که منجر به کشته شدن حدود 150 دانش 
تصمیم های  مشترک  در جلسه یی  پاکستان  ارتش  و  دولت  شد،  آموز 
سختی برای تشدید مبارزه با تروریسم در این کشور در قالب تصویب 
طرح به نام ›طرح ملی مبارزه با تروریسم‹ اتخاذ کردند و لغو ممنوعیت 
اعدام تروریست ها و مجرمان خطرناک نیز از جمله این تصمیم ها بود.
همچنین ارتش این کشور با هدف تسریع در روند رسیده گی به پروندۀ 
از  قطعی،  احکام  و صدور  مجرمان خطرناک  و  تروریست ها  قضایی 
از  و  داد  تشکیل  را  نظامی  دادگاه های  آن ها،  برای  اعدام  جمله حکم 
زمان تشکیل این دادگاه در پاکستان، تعداد زیادی از تروریست هایی که 

سال ها در زندان های پاکستان بازداشت بودند، به دار آویخته شده اند.

ستارۀ پُرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید در سال روز تولد مادرش به او 
هدیه گران قیمتی داد.

وقتی صحبت از پول و قدرت و خرید به میان می آید، تقریبًا چیزی 
از  سال،  در  یورو  میلیون   17 با حقوق  رونالدو  کریستیانو  که  نیست 

عهده خرید آن برنیاید.
او  ساالنۀ  درآمد  از  بخشی  تنها  رئال  مادرید  از  حقوقش  که  رونالدو 
که  خود  مادر  برای  میالدی،  جدید  سال  آغاز  در  می شود،  محسوب 
موتر  از  مدل  آخرین  بود،  تولدش  آخرین روز سال 2015، سال روز 

پورشه باکستر را خریده است.
رونالدو همان طور که بارها در گفت و گوهایش اعتراف کرده، مادرش 
و  می داند  خودش  پیشرفت  عامل  و  زنده گی  شخصیت  مهم ترین  را 
برای جبران بخشی از زحماتش و قدردانی از او، هدیه یی خریده است 
که 56 هزار یورو می ارزد و جزو گران ترین موترهای حال حاضر دنیا 

محسوب می شود.
برای  خودش  که  داد  مادرش  به  را  هدیه  این  شرایطی  در  رونالدو 

گذراندن تعطیالت سال جدید در مراکش به سر می برد.

فوق ستارۀ بارسلونا پس از گول زنی در پنجصدمین بازی اش برای این 
تیم گفت که سال 2015 سالی فوق العاده و تماشایی بوده است.

لیونل مسی شب چهارشنبه در پیروزی 4 بر صفر بارسلونا مقابل رئال 
بیتس، پنجصدمین بازی خود با پیراهن بارسلونا را در حالی انجام داد 
که موفق شد گول دوم تیمش را در دقیقۀ 33 به ثمر برساند. ستارۀ 
آرژانتینی آبی و اناری ها حاال در ردۀ ششم جدول بازیکنانی است که در 

تاریخ باشگاه بارسلونا بیشترین بازی را انجام داده اند.
مسی در پی برتری بارسا مقابل بتیس گفت: بازی عجیب و پیچیده یی 
بود و سرعت دادن به بازی مان دشوار بود. البته همیشه کار پس از چند 
به مهم ترین هدف مان که  ما  این حال  با  روز تعطیالت دشوار است. 

همان پیروزی در این بازی بود، رسیدیم.
مهاجم 28 سالۀ قهرمان اسپانیا و اروپا با اشاره به پنج جامی که این تیم 
در سال 2015 کسب کرد، عنوان کرد: پیشرفت نسبت به کاری که ما 
در سال 2015 انجام دادیم، دشوار است، ولی ما می خواهیم که این کار 
را عملی کنیم. ما تیم فوق العاده یی داریم که توانایی پیشرفت و بهتر 

شدن نسبت به چیزی را که امسال بودیم، دارد.
لیونل مسی که امسال شانس باالیی برای کسب عنوان توپ طال دارد و 
برای کسب این عنوان با نیمار برزیلی از بارسلونا و کریستیانو رونالدو 
سالی   ،2015 سال  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  می کند،  رقابت  پرتغالی 
بتیس(  رئال  مقابل  )برتری  برد  این  که  می خواستیم  و  بود  تماشایی 
حسن ختامش باشد. در مورد توپ طال هم چیزی نمی دانم و این که 

چه اتفاقی خواهد افتاد.
فوق ستارۀ بارسلونا بین سال های 2009 تا 2012 برای چهار سال پیاپی 
عنوان بهترین بازیکن جهان را از آن خود کرده است. مسی در 500 
بازی از رقابت های مختلف که برای بارسا به میدان رفته، 425 گل به 

ثمر رسانده است.

سال 2۰۱6 
سال »فهمیدن و ادراک جهانی« نام گذاری شد

اعالم جنگ ترامپ 
در بـرابر کلینتـون و بـوش

ارتش پاکستان حکم اعدام 9 
تروریست دیگر را تایید کرد

هدیه تولد ویژۀ
 رونـالدو بـه مـادرش

مسی:

دربارۀ توپ طال نمی دانم

علی شریعتی

تروریزم بین المللی:
ترور و کشتار خصلت طبیعی بشر است، امنیت دایمی 
را در هیچ جایی دنیا هیچ قانون و منشور تضمین کرده 
نمی تواند، دهشت گری و ویران گری در تاریخ انقضا ندارد، از پیدایش 
آدم تا عصر جهان مدرن که ما در آن نفس می کشیم، جریان ترور و 
افتاده است و دارد  اتفاق  خشونت در رفتارها و جریان های گوناگون 
امروز به شکل عریان تر و فربه ترش اتفاق می افتد و فاجعه خلق می کند.
ما می توانیم تروریزم انسان ستیز را در هر شکل ببینیم، گاهی از دامن 
دین و زمانی از عمق یک ایدیولوژی. مثاًل از دل دین غیراجتماعی و 
قرون  در  تبشیری)مسیحیت(  و  تنصیری  دین  یک  محض  و  سیاسی 
اجحاف  و  ظلم  و  کرد،  تجربه  را  صلیبی  تروریزم  جهان،  وسطی، 
تاریخ به عنوان نشانۀ قرمز  کلیسای کاتولیک و رهبانیت عیسویت را 
جنایت بشری هیچ گاه از یاد نخواهد برد، یا از دل ایدیولوژی ضد دینی 
یهودیت، نازیسم ما تروریزم هتلری تجربه کردیم، جنگ و خون ریزی 
جنایات  نبرد،  میدان  در  دست  فرو  ملل  سایر  و  یهودیان  آتش زنی  و 
ایدیولوژی فاشیسم موسولینی در ایتالیا، مارکسیسم و للینیسم در شرق 
بانی ترور و جنایت  ایدیولوژی های سیاسی که  ادیان و  میانه و سایر 
مخرب  و  افراطی  افکار  است،  ممکن  هم  اسالم  دین  دل  از  بوده اند. 
ظهور کند، خصوصًا این که اسالم به حکم نصوص اش دین سیاسی و 
نظامی و اجتماعی است و ابعاد گوناگون کیان جامعه را در بر می گیرد. 
داعش، طالب، بوکو حرام، القاعده، تحریر، جنداهلل، همه مصداق مدعای 

مذکور اند.
اما سوال مطرح و برجسته این جا اینست که تروریزم برخاسته با داعیۀ 
دینی را در حال حاضر کی ها تغذیه و حمایه می کنند و این جریان های 
که  این جاست  پاسخ  می خورد؟  آب  و  نان  خوان  کدام  از  انحرافی 
و  تکنولوژی  با  مجهز  که  دنیا  برتر  قدرت های  و  جهانی  امپریالیسم 
تسهیالت سایبری اند، خود برای بقایی ثروت، سلطه و رقابت در میدان 
سیاست، تروریزم را به صورت فعلی اش خلق نمودند، هیچ آدم فهیم 
و عاقل این را انکار نمی کند که قدرت های بزرگ دنیا در رأس امریکا، 
اسراییل، انگلیس و پاکستان در تشکل و سازماندهی این ها نقش ندارند، 
بی تردید همین ها هستند که دگم اندیشان و جهالت پیشه گان زمان را 
به کار می برند. تروریزم  برای اهداف شوم شان  پله می دهند و  پول و 
راهبردهای  و  غرب  بندۀ  حاضر  زمان  در  اکثراً  خود  که  بین المللی 
ناتوان  نتنها ملت های مسلمان و مستضعف را ضعیف و  غربی است، 

می گرداند، بل غرب را هم دچار وحشت و تشتت می سازد.
چاه کن خود در چاه است!

سخی داد هاتف

زبان پشتو زبانی کامل، قدیمی و معتبر است و اگر این 
کاسته  آن  اهمیت  از  نیز چیزی  ندهیم  آن  به  را  صفات 
دارد  قابلیت هایی  و  زیبایی ها  قطعًا  زبان  این  نمی شود. 
که بر بیرونی ها، یعنی آنانی که بر این زبان تسلط ندارند، پوشیده اند. با 
این همه، راه رشِد بیشتر زبان پشتو از مسیر ستیز با زبان فارسی یا دری 
نمی گذرد. این که فارسی یا دری بر فضای ارتباطی و فکری و مبادالت 
اجتماعی افغانستان مسلط است، یک واقعیت است. ولی این واقعیت 
یک واقعیت سیاسی یا برنامه ریزی شده نیست که با برنامه ریزی یا اقدام 
سیاسی دگرگون شود. زبان فارسی، به هر علت و دلیلی، زبان مسلط 
این کشور، یعنی تاجیک ها  افغانستان شده و دو قوم بزرگ  اجتماعی 
و هزاره ها، همین زبان را از روز تولد خود می آموزند. جنگیدن با این 
این  به  دیگر،  بیانی  به  است.  تاریخ  با یک  واقع جنگیدن  در  واقعیت 
می ماند که مثاًل در صد سال از آسمان بر یک جنگل کالن و پهن دامن 
این  بیایید  بگوید  و  بیاید  یکی  سال  صد  این  پایان  در  و  ببارد  ریگ 

ریگ ها را دانه-دانه از جنگل جمع کنیم.
می دانیم که در هزار سال گذشته، و این رقم را بی دلیل خاصی گرفتم، 
فارسی  زبان  به  دیگری  بزرگ  افراد  و  سعدی  و  حافظ  و  فردوسی 
نوشته اند و متن تولید کرده اند. این به این معناست که آدم هایی در حد 
متن  اجتماعی  تقاضای  برابر یک  در  و حافظ هم  و سعدی  فردوسی 
عرضه کرده اند و هم خود برای زبان فارسی تقاضا تولید کرده اند. این 
روند برای فارسی پُرثمر و کامیاب بوده. جنگیدن با زبانی که از این 
راه گسترش یافته و پخته و محبوب شده، جنگیدن با روندی است که 
حداقل هزار سال وقت گرفته. چه گونه می توان با آرزوی برگرداندن 
این روند، با هوس جمع کردن ریگ از جنگل، وارد میدان شد و چانس 

کامیابی داشت؟
تولید متن های خوب و مدرن و  شاید مهم ترین راه رشد زبان پشتو، 
مدنی کردن فضای رشد اجتماعی آن در میان خود پشتون هاست. بعد، 

این روند می تواند بر دیگران نیز تأثیر بگذارد.
ابلهانه یی  اقدام  از لوحه های وزارت دفاع  یا دری  حذف زبان فارسی 
است که هر نقشی بازی کند، از نقِش تقویت پشتو یا تضعیف فارسی 
ناتوان خواهد بود. تصور کنید که یک دری زبان به وزارت دفاع برود 
و نفهمد در لوحه چه نوشته اند. فکر می کنید این آدم گنگ می شود یا 
آموزش زبان پشتو را شروع می کند یا به خود لعنت می فرستد که چرا 
تا حاال پشتو یاد نگرفته یا می رود و از کسی می پرسد »ببخشید، فالن 

بخش در کدام منزل است«؟
ابرهای آسمان  با  یا  بیابان  با ریگ  با زبان، هر زبانی، دشمنی  دشمنی 

است.

فیـسبـوک نـــامــه
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هارون مجیدی
پخش  با  افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کنندۀ  نهاد 
گزارش ساالنه اش می گوید که 2015 بدترین سال برای 

خبرنگاران کشور بوده  است. 
افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کنندۀ  نهاد  یا  نی 
همچنان گفته است که در این سال 24 رسانه به گونۀ 

جدی مورد تهدید قرار گرفته اند.
صدیق اهلل توحیدی، رییس دیده بان رسانه های آزاد کشور 
)نی( روز پنج شنبۀ هفتۀ گذشته، هنگام نشر این گزارش 
خبرنگاران  برابر  در  خشونت آمیز  رویداد   95 که  گفت 
ثبت شده است که 40 رویداد  از سوی طالبان 32 مورد 
نیروهای  از سوی  مورد   1 مقام های حکومتی  از سوی 
خارجی و 22 مورد دیگر توسط افراد ناشناس صورت 

گرفته اند.
که  می گوید  افغانستان  آزاد  رسانه های  دیده بان  رییس 
تن   3 و  در جریان سال 2015، 4 خبرنگار کشته شده 
بازداشت شده و 20 خبرنگار  تن  اند، 4  برداشته  زخم 

 64 توحیدی  آقای  گفتۀ  به  اند.  شده  لت وکوب 
خبرنگار نیز در جریان این سال مورد تهدید قرار 

گرفته اند.
و  مرکز  در  رسانه   24 توحیدی:  آقای  گفتۀ  به 
که  شدند  تهدید  افغانستان  مختلف  والیت های 
تلویزیون  برابر دو شبکه  تهدیدها در  بدترین آن 

»طلوع نیوز« و »یک« بود.
رسانه های  حمایت کنندۀ  نهاد  یافته های  براساس 
در  ناامنی ها  میزان  افزایش  با  افغانستان  آزاد 
افغانستان میزان خشونت در برابر روزنامه نگاران 

افغانستان نیز افزایش یافته است.
خشونت  افزایش  که  می گوید  توحیدی  آقای 
رسانه ها  و  روزنامه نگاران  برابر  در  تهدیدها  و 

سبب شده که شماری از روزنامه نگاران مجبور به ترک 
افغانستان شوند.

ادامه  از  که  گفت  افغانستان  رسانه های  دیده بان  رییس 
از دولت خواست که در مورد  تهدیدها نگران است و 

مصونیت روزنامه نگاران توجه جدی کند.
برای تهیه این گزارش با 300 خبرنگار گفت و گو شده 
و یافته های این گزارش نشان می دهد که در سال 2015 
گذشته  سال های  به  نسبت  اطالعات  به  دست رسی 

محدودتر شده است.
سعیدی برندۀ تندیس شجاعت شد

همچنان در این نشستتندیس شجاعت به احمد سعیدی، 

آگاه سیاسی و فعال رسانه یی داده شد. این جایزه به پاس 
زنده نگه داشتن خاطرۀ زبیر حاتمی اهدا شده، از طرف 
کنندۀ رسانه های  نهاد حمایت  میترا و  تلویزیون  شبکۀ 

آزادی افغانستان اهدا شده است.
بنیان گذار  و  بلخ  والیت  سرپرست  نور  عطامحمد 
اهدای  مناسبت  به  پیامی  در  میترا  خصوصی  تلویزیون 
تندیس شجاعت به احمد سعیدی گفته است: یک سال 

لیسۀ  تاالر  در  انسانیت  دشمنان  این،  از  پیش  اندی  و 
دادند  قرار  هدف  را  هنری  نمایش  یک  کابل،  استقالل 
برابر هنر، فرهنگ و  تا یک بار دیگر نشان دهند که در 

سرگرمی  سالم جوان با تمام قوت ایستاده اند.
در  که  ُخرسندم  است:  گفته  پیامش  ادامۀ  در  نور  آقای 
نخستین  از  میترا  جهانی  شبکۀ  مدیریت  مرحله،  این 
سالگرد شهادت او با اهدای جایزه به شجاع ترین فعال 
رسانه یی کشور یاد می کند. جایزه یی که در هماهنگی با 
دانشمند  به  )نی(  افغانستان  رسانه های  از  حمایت  نهاد 
عزیز احمد سعیدی، این صدای بلند در برابر ناکارگی و 

بی عدالتی اهدا می شود. جا دارد از همین طریق به جناب 
محترم آقای سعیدی مبارک باد بگویم و صدای شان را 

برای همیشه رسا بخواهم.
شجاعت  تندیس  آوردن  به دست  حین  سعیدی  احمد 
در سخنان کوتاهی گفت: رسانه ها زبان گویای ملت به 
خون تپیدۀ ما هستند، با آنکه افغانستان همه روزه شاهد 
حوادث ناگوار است و اما هیچ خس و خاشاکی صدای 
عدالت خواهی رسانه ها را خاموش نکرده است.
آقای سعیدی در ادامۀ سخنانش افزود که بعد از 
نیروهای امنیتی افغانستان بیشترین کشته را در 

سال های گذشته رسانه های افغانستان داده اند.
حادثۀ  روز  از  افزود:  شجاعت  تندیس  برندۀ 
سوء قصد به جانم تا هنوز هیچ پیشرفت در این 
زمینه صورت نگرفته است و حتا اسناد تصویری 

از میان برده شده است.
نشان  خاطر  سخنانش  ادامۀ  در  سعیدی  آقای 
کرد: ادارۀ امنیت افغانستان هر روز با گفتن این 
است  خطر  در  تان  خانوادۀ  و  شما  حیات  که 
در حالی  می دهند،  و وجدانی  آزار روحی  مرا 
که می دانم حقیقت چنین نیست، می خواهند مرا 

بشکنند، تحقیر و تسلیم کنند.
 چندی پیش احمد سعیدی در نتیجۀ سوء قصدی زخمی 
شد. آقای سعیدی می گوید که حکومت توجهی به امنیت 

فعاالن رسانه یی و خبرنگاران ندارد.
تندیس شجاعت عنوان جازه یی است که بعد از این از 
طرف نهاد نی و تلویزیون خصوصی میترا به خاطر زنده 
این  بردار  تصویر  حاتمی  زبیر  خاطرۀ  و  یاد  نگه داشتن 
شبکه که سال پیش بر اثر حملۀ انتحاری در لیسۀ استقالل 
جان باخت به یکی از خبرنگاران فعاالن رسانه یی شجاع 

اهدا خواهد شد.

اطالعیه کابل/۱0 جدی ۱۳۹۴
 به اطالع هموطنان عزیز رسانیده می شود که به تأسی از حکم فقرۀ)1( مادۀ سوم و 

فقرۀ)1( مادۀ بیستم قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات 
و کمیسیون شکایات انتخاباتی، قرار است فهرست نامزدان اعضای کمیسیون های 

انتخاباتی، از سوی کمیتۀ گزینش، تهیه و به ریاست محترم جمهوری اسالمی افغانستان، 
پیشنهاد گردد. بنًأ به اطالع عموم رسانیده می شود که عالقه مندان واجد شرایط ذیل، 

می توانند ثبت نام نمایند.
 شرایط عضویت در کمیسیون های انتخاباتی، بر اساس حکم مادۀ هفتم و فقرۀ)3( مادۀ 

بیستم قانون متذکره، عبارتند از:
داشتن تابعیت تنها افغانستان؛   -1

داشتن تحصیالت عالی حد اقل لیسانس؛   -2
داشتن اهلیت،شهرت نیک و تجربۀ کاری حد اقل پنج سال در ادارات دولتی   -3

و غیر دولتی؛ 
تکمیل حد اقل سن 35 ساله گی؛   -4

عدم محکومیت به جنایات ضد بشری و جنایت؛  -5
   6 - عدم عضویت در احزاب سیاسی حین تصدی وظیفه. 

یادداشت: - 
اسناد تحصیلی متقاضیان باید به تصدیق وزارت تحصیالت عالی و اسناد سوابق کاری 

شان، به تصدیق ادارۀ مربوط رسیده باشد.
. - تحصیالت عالی متقاضیان عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی، باید در علوم 

حقوقی و فقهی باشد.
زمان: واجدین شرایط می توانند از تاریخ 13 / جدی / 1394 الی 23 / جدی / 1394 از 
ساعت صبح الی بعد از ظهر فورم های ثبت نام را دریافت، تکمیل و ضمیمۀ اسناد ذکر 

شده به شمول کاپی تذکرۀ تابعیت، به داراالنشای کمیتۀ گزینش، تسلیم نمایند.
 مکان: فورم های ثبت نام در داراالنشای کمیتۀ گزینش، واقع ساختمان ریاست عمومی 
 http//aop.gov.af :ادارۀ امور ریاست جمهوری اسالمی افغانستان و ویب سایت

قابل دسترسی است.

پیکره های تاریخی شمرق، یکی از مکان های مهم باستانی در بغالن، به دلیل 
بی توجهی حکومت در حال نابود شدن هستند.

بغالن، حکاکی  مرکز  پلخمری،  میان کوه شمرق شهر  در  پیکره ها که  این 
شده اند، فیل، اژدها، اسپ و چند پیکرۀ انسان را در ترکیب کاروانی در حال 

تاختن نشان می دهند.
با  گفت وگویی  در  بغالن  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  اصیل،  شکریه 
سالم وطندار می گوید که پیکره های شمرق پس از پیکره   های بزرگ بودا در 

بامیان، از نگاه ارزش و اهمیت تاریخی و باستانی در مقام دوم قرار دارند.
بانو اصیل می گوید که پیکره های شمرق نیاز به مرمت، بازسازی و مراقبت 

دارند و اگر به آن توجه نشود، از بین خواهند رفت.
میان گذاشته  مقام های وزارت فرهنگ در  با  را  این مسأله  او می گوید که 
و آن ها وعده سپرده اند که در زمینۀ مرمت و ترمیم این آثار هرچه زودتر 

اقدام خواهند کرد.
نظام الدین توخی، یکی از باستان شناسان ریاست اطالعات و فرهنگ بغالن 
می گوید که پیشپینۀ پیکره های شمرق به دورۀ کوشانی ها در سده های اول 
تا پنجم پیش ازمیالد می رسد و در اگر در زمینۀ مراقبت و شناسایی آن  به 
جهان گردان توجه شود، تبدیل به یکی از منابع درآمد برای دولت خواهد 
شد. اما به گفتۀ او، تاکنون دولت توجهی به شناسایی، حفظ و مراقبت این 

آثار نداشته است.
این والیت 26  بغالن می گویند که  فرهنگ  اطالعات و  مسووالن ریاست 
مکان باستانی و تاریخی ثبت شده دارد که از آن جمله می توان به سرخ کوتل، 

چین قله، شمرق و چهارشنبه تپه در مسیر شاهراه ابرشیم یاد کرد.

کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی پیکره های شمرق بغالن در حال نابودی اند

مرکل آلمانی ها را 
به خویشتن داری در برابر 

پناه جویان فراخواند

میالدی،  مناسبت سال 2016  به  اش  در سخنرانی  مرکل  انگال 
برای  »فرصت  یک  را  جامعه  به  آنان  ادغام  و  مهاجرین  ورود 
آینده« این کشور دانست. او در حالیکه در خصوص بحران اروپا 

اشاره یی نکرد اما از پیروزی تیم فوتبال اروپا یاد آوری نمود.
او در سخنرانی سال نو خود گفت: »این خیلی مهم است که ما 
اجازه ندهیم به بخش های مختلف تقسیم شویم. ما نباید به نسل 
ها، گروه های اجتماعی، و یا آنانی که در آلمان زندگی می کنند 

و شهروندان تازه وارد، تقسیم بندی شویم«.
انگال مرکل، به گونه مستقیم از جنبش اروپاییان میهن دوست 
در برابر اسالمیزه شدن از جهان عرب )پگیدا( نام نبرد، اما تاکید 
کرد که مردم نباید با تازه واردان برخورد سرد داشته یا در قلوب 
شان نسبت به آنان نفرت داشته باشند و یا این که خود را یگانه 

آلمان های اصیل بنامند و دیگران را به حاشیه برانند.
او گفت که آلمانی ها باید به خود اعتماد داشته و آزاد بیندیشند، 
ما باید جهان شمول و مهربان با همه باشیم. برای یک پارچگی 
به موفقیت، باید از اشتباهات گذشته بیاموزیم. او گفت: »ارزش 
های ما، سنت های ما، احساس عدالتخواهی ما، زبان ما، قانون 
ما، روش ما، برای همه که می خواهند اینجا زندگی کنند، قابل 

تطبیق می باشد«.
صدر اعظم آلمان تاکید کرد هر کشوری که به گونه موفقانه تازه 
وارد شدگان را به جامعه خود مدغم نموده، در حقیقت توانسته 
است از لحاظ اقتصادی و اجتماعی منفعت حاصل نماید. بنابر 
از  زیادی  تعداد  شود  می  پیشبینی  که  ساخت  واضح  او  این 
نمی  بازگردانده  به کشورشان  مانند و  آلمان می  پناهجویان در 
شوند. همزمان او گفت که آلمان تالش می کند تا حفاظت از 
قانونی  غیر  مهاجرت  بخشد،  بهبود  را  اروپا  بیرونی  سرحدات 
با عوامل بحران آوارگان را  را به قانونی مبدل سازد، و مبارزه 
درازمدت  در  پناهجویان  شمار  ترتیب  این  به  تا  بخشد  تداوم 

کاهش یابد.
بعد از من تکرار کنید که »ما می توانیم«

مهاجرت  بحران  به  مرکل  انگال  سخنرانی  از  عمده  بخش 
از  خود  اظهارات  در  همچنان  مرکل  بود.  شده  داده  اختصاص 
رضا کاران و کسانی که به گونه دوامدار با مهاجرین و پناهجویان 

همکاری کردند، سپاسگزاری نمود.
با این وجود او بیان داشت، خیلی روشن است که هجوم تعداد 
زیاد مردم »خواست های زیادی را از ما ایجاد می کند«؛ خواست 

هایی در زمینه زمان، انرژی و پول.
در پایان سخنرانی خود انگال مرکل بار دیگر شعار خود را سر 
داد. ما می توانیم انجام دهیم، چرا که آلمان یک ملت قوی است. 
از مردان و  از مددکاران مهاجرین، مرکل  در کنار سپاسگزاری 
زنانی که در صفوف نیروهای امنیتی کشورش »از صمیم قلب« 
مصروف خدمت هستند، ابراز قدردانی نمود و گفت که آنان با 
»مواجه نمودن جان های خود با خطر در مبارزه علیه ترور دولت 
اسالمی تالش می کنند که امنیت، ارزش ها و آزادی کشور ما 

را حفظ کنند«.
دیجیتلی  انقالب  مانند  های سال 2015  از چالش  مرکل  انگال 
در  اما  نکرد.  آوری  یاد  یورو  بحران  همچنان  و  اقلیم،  تغییر  و 
عوض، او که از هواداران تیم ملی فوتبال آلمان است بیان داشت 
که مسابقات آینده جام قهرمان اروپا، در فرانسه برگزار خواهد 
تا  می کنند  تالش  همچنان  ما  جهانی  »قهرمانان  که  جایی  شد 

قهرمانان اروپا هم گردند«.

نهاد حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان:

دست رسی به اطالعات محدود شده  است
احمدی سعیدی:

»امنیت« مرا آزار روحی می دهد
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