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جریــان انکشــاف ، بــاز ســازی وبهبــود معیشــت هموطنــان مــا کــه دربیشــر از یکدهــۀ گذشــته بــا تالشــهای خســتگی 

ناپذیــر برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات در قریــه هــا وقصبــات کشــور ، تطبیــق گردیــد ، اینــک بــا 

پایــان گرفــن برنامــۀ مذکــور ، بــار دیگــر بــا راه انــدازی برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی بــه یــک پیامنــۀ وســیعر ، پیگیــری 

میشــود.

برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی در حقیقــت یــک تعهــد یــا قــرارداد دوجانبــه میــان حکومــت و شــهروندان اســت. حکومــت 

براســاس ایــن برنامــه مکلــف اســت طبــق فصــل دوم قانــون اساســی در مــورد تضمیــن حقــوق شــهروندان روســتایی وشــهری 

ــن  ــد. ای ــن کن ــه تأمی ــافی قری ــای انکش ــق پروژه ه ــق تطبی ــات را از طری ــردم ده ــۀ م ــای اولی ــی و نیازه ــات اساس ــا ،  خدم م

برنامــه دراســاس خــود یــک برنامــۀ بیــن الوزارتــی اســت ودردو بخــش روســتایی وشــهری بــه مرحلــۀ عمــل گذاشــته میشــود. 

بایــد یــاد آور شــد کــه بخــش روســتایی برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی توســط وزارت هــای ســکتوری و بخــش شــهری آن 

توســط ادارۀ مســتقل ارگانهــای محــل ، شــهرداری کابــل وشــهرداری هــای 33 والیــت دیگــر اجــرا میگــردد. بــه همیــن لحــاظ 

ایــن برنامــه طــوری طــرح شــده اســت کــه تضمیــن  کننــدۀ خدمــات انکشــافی در ســطح شــهرها و روســتاهای کشــور باشــد. 

لــذا دربرنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی عیــن خدماتــی را کــه یــک شــهری از آن مســتفید می شــود ، یــک دهاتــی نیــز از آن بهــره 

ور خواهــد شــد  تــا بــه تدریــج، فاصلــه میــان شــهرها و روســتاها کاهــش یافتــه و انکشــاف متــوازن و عدالــت اجتامعــی هــم 

در شــهرها و هــم در روســتاها تأمیــن گــردد.

بایــد یــاد آور شــده کــه دیزایــن ایــن برنامــه حــدود شــش مــاه قبــل آغــاز شــد. قــرار اســت برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی 

طــی چهــار مــاه آینــده، یعنــی اواخــر ســال جــاری روی ظرفیــت  ســازی شــوراهای انکشــافی قریه هــا کار کــرده و شــوراهای 

مــاه  چهــار  طــی  بســازد.  کلســر 

ــزار  ــدد در ۳۵ ه ــات مج ــده انتخاب آین

ــوی  ــه از س ــه ک ــافی قری ــورای انکش ش

ــده  ــاد ش ــی ایج ــتگی مل ــۀ همبس برنام

بودنــد، برگــزار می شــود تــا مــردم، 

ــود را  ــتین خ ــی و راس ــدگان واقع مناین

انتخــاب کننــد و در اوایــل ســال ۲۰۱۷ 

میــالدی کــه کار فیزیکــی برنامــۀ میثــاق 

ــا  ــردم ب ــود، م ــاز می ش ــهروندی آغ ش

نشــوند.  روبــه  رو  خاصــی  چالــش 

ایــن بــدان معناســت کــه در اوایــل 

۲۰۱۷ کار فیزیکــی برنامــۀ ملــی میثــاق 

شــهروندی رســاًم در ۱۲ هــزار قریــه 

ــد. ــد ش ــاز خواه آغ

آغــاز  بــا  دهــات،  انکشــاف  وزارت 

شــهروندی،  میثــاق  ملــی  برنامــۀ 

ــافی  ــورای انکش ــزار ش ــام ۳۵ ه ــدد در مت ــات مج ــت انتخاب ــرار اس ــت دارد.  ق ــود را روی دس ــخصی خ ــای مش پالن ه

برگــزار شــود. انتخابــات آزاد، مســتقل و رسی اســت و مــردم می تواننــد مناینــدگان خــود را باشــفافیت کامــل انتخــاب کننــد. 

مــردم خــود مــی  داننــد کــه چــه  کســی در ســطح قریــۀ  شــان مــی  توانــد نیازســنجی کنــد، مشکالت شــان را بررســی منایــد  

ــاند.  ــؤوالن برس ــه مس و ب

ــی  ــات اساس ــود: خدم ــه ش ــردم ارای ــه م ــی ب ــت اساس ــش خدم ــت ش ــرار اس ــهروندی ق ــاق ش ــی میث ــۀ مل ــق برنام از طری

صحــی ، خدمــات اساســی تعلیــم و تربیــه ، مدیریــت آب )آبیــاری، کنــرل ســیالب ها، تهیــۀ آب آشــامیدنی و حفظ الصحــۀ 

ــا  ــج ی ــۀ شــهرها و روســتاها ، و تروی ــا خدمــات برق رســانی ، وصــل ســاخن فاصل ــد ی ــل تجدی محیطــی(، انرژی هــای قاب

ســاخت زیربناهــای کوچــک زراعتــی در دهــات.

ــا  ــذا شــورا هــای کلســر ایجــاد و تشــویق می شــوند ت ــد، ل ــد مــی کن ــوع خدمــات ، روی کلســر تاکی ــن برنامــه درهــر ن ای

پــروژه یــی را انتخــاب کننــد کــه بــه اســاس تحلیــل اقتصــادی ، دوام و تاثیــرات اقتصــادی بیشــر داشــته و روی زندگــی مــردم 

در آینــده نیــز، تاثیــرات  درازمــدت بــه جــا بگــذارد.

در برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی ،روی مناطــق محــروم و اقشــار محــروم جامعــه کــه طــی ســال های گذشــته از خدمــات 

انکشــافی مســتفید نشــده انــد، تاکیــد می شــود. یعنــی عمدتــًا در مناطقــی کــه کمــر انکشــاف یافتــه و اقشــار محرومــی کــه 

ازخدمــات انکشــافی مســتفید نشــده انــد، روی آنــان مترکــز بیشــر صــورت مــی گیــرد.

همچنــان  بــرای مهاجریــن عــودت  کننــده، کوچــی هــا ومعلولیــن ومعیوبیــن ، شــوراهای انکشــافی جداگانــه ایجــاد میشــود 

تــا از خدمــات اساســی مســتفید شــوند.

ملــی  دربرنامــۀ  دیکــر  اصــل عمــدۀ 

میثــاق شــهروندی نقــش برازنــده وســهم 

ــد  ــاف ورش ــر انکش ــان درام ــر زن بزرگ

اقتصــادی شــهر هــا وروســتا هــا اســت 

ــر  ــان در ه ــد زن ــور ۵۰ درص ــه حض ک

ــت. ــی اس ــورا الزام ش

پروژه هــا،  باکیفیــت  تطبیــق  رعایــت 

ــاد  ــا فس ــارزه ب ــفافیت و مب ــن ش تضمی

اداری از مهــم  تریــن اصــل  هــای برنامــۀ 

میثــاق شــهروندی اســت. ایــن برنامــه بــه  

ــهیل  ــق تس ــر از طری ــش فق ــور کاه منظ

دسرســی مــردم بــه خدمــات اساســی و 

از بیــن بــردن آســیب  پذیری هــا در شــهر 

و روســتاهای افغانســتان طــرح شــده 

ــت. اس

نگـاهی به برنامـۀ ملی میثاق شهـروندی
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 پنجمیــن کنفرانــس موســوم بــه "نشســت 
امنیتــی هــرات" کــه این بــار زیــر نــامِ "امنیــت 
ــزار  ــرات برگ ــهر ه ــی" در ش ــام سیاس و نظ
ــِث  ــاهِد مباح ــود ش ــن روزِ خ ــد، در دومی ش
ــایل  ــورد مس ــز در م ــی و جنجال برانگی طوالن
منطقــه و افغانســتان بــود. در دومیــن روزِ ایــن 
ــورِ  ــی کش ــده گاِن س ــت کم نماین ــت، دس نشس
منطقــه و جهــان، وارد بحث هــای دقیق تــر 
ــد،  ــه می افت ــه در منطق ــی ک ــورد اتفاقات در م
شــدند. نماینــدۀ امریــکا در ایــن نشســت 
به صــورِت کم ســابقه بــا نماینــدۀ پاکســتان 
بــه جــدل پرداخــت و ســرانجام پــس از بحــث 
و مشــاجرۀ طوالنــی گفــت کــه "پاکســتان 
ــاوز و تروریســت پرور اســت  کشــوری متج
کــه بــه زودی از جانــِب امریــکا همچــون یــک 

ــود."  ــده می ش ــه دور افکن ــخور ب الش
فضــای کنفرانــس در دومیــن روز، تقریبــًا 
بــه مســایل امنیتــِی افغانســتان و پاکســتان 
از  بســیاری  و  کــرد  پیــدا  اختصــاص 
ــن  ــداِت ای ــه تعه ــبت ب ــرکت کننده گان نس ش
کشــور در مبــارزه بــا تروریســم و افراط گرایــی 

ــد. ــه کردن ــادی ارای ــِر انتق نظ
 بســیاری از شــرکت کننده گان نشســت امنیتــِی 
ــن  ــه پنجمی ــتند ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــرات ب ه
ــت ها  ــن نشس ــِن ای ــی، موفق تری ــت امنیت نشس
بــوده کــه حداقــل توانســته پــس از پنــج 
منطقه یــی  امنیــِت  اصلــِی  خطــوط  ســال، 
ــی  ــد. برخ ــخص کن ــری مش ــاظ نظ را از لح
ــه  ــز ب ــاد را نی ــن انتق ــرکت کننده گان، ای از ش
امنیتــی  نشســت  برگزارکننــده گاِن  نشــانِی 
ــن  ــج ای ــرا نتای ــه چ ــد ک ــرات وارد می کردن ه
نشســت ها در سیاســت های عملــِی دولــت 

نمی شــود.  لحــاظ 
ــر ســِر ایــن نیســت کــه  بحــث اصلــی تنهــا ب
ــتان  ــداِت پاکس ــه تعه ــبت ب ــاال نس ــان ح جه
ــِد  ــی و تروریســم دی ــا افراط گرای ــارزه ب در مب
ــی  ــث اصل ــل بح ــت، ب ــه اس ــری یافت واقعی ت
ــی کشــورهای  ــا چــه زمان ــه "ت این جاســت ک
ــن سیاســت ها  ــه ای ــه نســبت ب ــان و منطق جه
ــی  ــم بی تفاوت ــا ه ــی و ی ــد خاموش می خواهن

ــد؟" ــار کنن اختی
 انفعــال کشــورهای منطقــه و جهــان در برابــِر 
پاکســتان در پانــزده ســال گذشــته ســبب 
شــده کــه افغانســتان قربانــِی سیاســت های 
جنگــی  شــود.  کشــور  ایــن  ســلطه طلبانۀ 

ــتان  ــق افغانس ــیاری از مناط ــروز در بس ــه ام ک
ادامــه دارد، جنــِگ چنــد گــروه مســلِح داخلــی 
ــت  ــدم رضای ــِل ع ــه دلی ــط ب ــه فق ــت ک نیس
از عملکــرد دولــت و یــا برخــی مقام هــا 
ســاح بــه دســت گرفتــه باشــند؛ ایــن جنــگ 
ــی دارد  ــاد منطقه ی ــدی ابع ــچ تردی ــدون هی ب
ــا  ــتقیم و ی ــۀ مس ــه گون ــا ب ــورهایی ی و کش
ــد.  غیرمســتقیم از ایــن جنــگ حمایــت می کنن
ــده  در ایــن واقعیــت، دیگــر شــکی باقــی نمان
ــوان  ــه می ت ــت ک ــا نامی س ــتان تنه ــه پاکس ک
ــِی تروریســم در  ــی اصل ــواِن حام ــه عن از آن ب
منطقــه یــاد کــرد. برخــی از سیاســت گراِن 
امریکایــی هرچنــد بــه ایــن بــاور دســت پیــدا 
کــرده انــد کــه مشــکل اصلــی در منطقــه 
در  ولــی  می گیــرد،  نشــأت  پاکســتان  از 
ــن  ــارزۀ ای ــِک مب ــه تفکی ــود ب ــای خ تحلیل ه
ــوند.  ــل می ش ــان متوس ــا افراط گرای ــور ب کش
ــن  ــه همی ــکا ک ــت امری ــمِی دول ــدگاه رس دی
چنــدی پیــش از زبــاِن یکــی از مقام هــای 
ارشــِد ایــن کشــور بازتــاب یافــت ایــن اســت 
کــه پاکســتان در مبــارزه بــا طالبــاِن پاکســتانی 
اقدام هــای موثــری انجــام داده، امــا در مبــارزه 
بــا طالبانــی کــه در افغانســتان می جنگنــد و در 
پاکســتان پایــگاه دارنــد، صادقانــه عمــل نکــرده 

اســت. 
ــه و  ــن دیدگاهــی، بســیار محتاطان مســلمًا چنی
محافظه کارانــه بــه نظــر می رســد. نخســت 
ــاری  ــل اعتب ــنِد قاب ــدرک و س ــچ م ــه هی این ک
موجــود نیســت کــه پاکســتان حتــا در مبــارزه 
پاکســتانی  دهشــت افکِن  گروه هــای  بــا 
مبــارزۀ جــدی و قاطــع انجــام داده باشــد؛ 
دوم این کــه نتایــج چنیــن مبارزه یــی حتــا 
ــوس  ــای ملم ــور، پیامده ــن کش ــود ای در خ
ــی پاکســتان  نداشــته اســت؛ ســوم این کــه وقت
ــک  ــت افکن تفکی ــای دهش ــه گروه ه ــبت ب نس
ــارزه  ــورت مب ــچ ص ــه هی ــود، ب ــل می ش قای
ــی و  ــج عمل ــه نتای ــد ب ــم نمی توان ــا تروریس ب

ــد.  ــوس بینجام ملم
ــه  ــن اســت ک ــِل بحــِث دیگــر ای موضــوع قاب
ــت افکن  ــای دهش ــا گروه ه ــًا ب ــتان عم پاکس
ــا  ــرده و از آن ه ــرار ک ــتراتژیک برق ــۀ اس رابط
در  خــود  سیاســت های  ابــزارِ  عنــوان  بــه 
صدهــا  وقتــی  می کنــد.  اســتفاده  منطقــه 
دیگــر  کشــورهای  از  افراط گــرا  شورشــِی 
ــود  ــتحکِم خ ــِن مس ــتان را مأم ــان، پاکس جه

ــوده  ــا ب ــن معن ــه ای ــًا ب ــد، دقیق ــرض می کنن ف
ــتی  ــتان، سیاس ــت پاکس ــه سیاس ــد ک می توان

اســت.  تروریســت پرورانه 
ــه ایــن مســایل  جامعــۀ جهانــی اگــر نســبت ب
ــرد،  ــدا می ک ــت پی ــد دس ــتی واح ــه سیاس ب
بــدون شــک امــروز معضــِل افغانســتان و 
منطقــه تــا ایــن حــد وارد فــازِ بحرانــی 
ــِت  ــه صداق ــی روســیه نســبت ب نمی شــد. وقت
امریــکا در مبــارزه بــا تروریســم تردیــد نشــان 
می دهــد، دقیقــًا از همیــن برخــورد دوگانــه بــا 

ــد.  ــده باش ــی ش ــد ناش ــتان می توان پاکس
ــی واحــد  ــه دیدگاه ــوز ب ــان متأســفانه هن جه
ــن  ــه اســت. ای ــال پاکســتان دســت نیافت در قب
ــی  ــه طوالن ــد ب ــدون شــک می توان سیاســت ب
ــاید  ــد. ش ــک کن ــه کم ــل منطق ــدِن معض ش
ــا  ــگ ب ــه جن ــد ک ــًا نخواهن ــا واقع امریکایی ه
ــال  ــِی آن دنب ــای اصل ــم را در پایگاه ه تروریس
ــه  ــده ب ــن سیاســت در آین ــۀ ای ــا ادام ــد، ام کنن
ــه نفــِع ایــن کشــور نخواهــد  هیــچ صــورت ب
بــود. طوالنــی شــدِن حضــور درازمــدِت 
ــور  ــن کش ــودِ ای ــرای خ ــه، ب ــکا در منطق امری
پیامدهــای جدی یــی در قبــال دارد کــه از 
ــت  ــیده نیس ــت های آن پوش ــم استراتژیس چش
بــر  را  خــود  اثــراِت  روزی   می توانــد  و 

ــد. ــان ده ــی نش ــورهای غرب ــت کش وضعی
ــِت جهــان در گــرِو حــِل مشــکِل  امــروزه امنی
ــن  ــاِی ام ــه فض ــت ک ــم در مناطقی س تروریس
بــرای رشــد و گســترِش آن فراهــم می ســازند. 
ــرای هیچ کــس نخواهــد  ــی ب ــۀ امن ــان خان جه
ــی  ــتی در بخش ــای تروریس ــر گروه ه ــود اگ ب
از جهــان پایــگاه و امنیــت داشــته باشــند. 
در  بازنگــری  بــه  نیــاز  واقعــًا  غربی هــا 
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــود در مب ــت های خ سیاس
دارنــد و ایــن نیــاز بیــش از هــر زمــاِن دیگــری 

ــد. ــان می ده ــود را نش ــر خ ــال حاض در ح
اقدام هــای یک جانبــۀ افغانســتان بــه هیــچ 
صــورت نمی توانــد در مهــار تروریســم در 
پایگاه هــای اصلــِی آن تــا زمانــی موفــق شــود 
ــود  ــت از خ ــی را در حمای ــاع جهان ــه اجم ک
به دســت آورد. در حــال حاضــر، اولویــت 
سیاســت خارجــِی افغانســتان می توانــد ایجــاد 
فضــای همگرایــِی جهانــی علیــه پاکســتان 
باشــد؛ حــاال زمــان وارد کــردِن فشــار بــر ایــن 
کشــور گذشــته، بــل وقــِت اقدام هــای عملــی 

ــر اســت.  و موث
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سـخنان اخیـِر معـاوِن اوِل رییـِس دولـت وحدت ملـی و نیز 
برداشـت ها و اطاعـاِت برخـی از آگاهـان، آن هـم بـا توجـه 
بـه تغییراتـی کـه در خاورمیانـه به میـان آمـده اسـت، نشـان 
می دهـد کـه برنامه هایـی به هـدِف ناامـن سـاختِن کشـور مـا، 
به خصـوص در والیـاِت شـمال، جریـان دارد. همچنیـن، از 
چندین سـال به این طـرف نیروهـای ناشـناخته در والیت های 
مختلـِف کشـور جابه جـا شـده اند و نیـز حـاال با جدی شـدِن 
بحـث اخـراج مهاجـران، این روند سـیری بسـیار تنـد گرفته، 
بـه حـدی که حاال شـکایت هایی از قندوز می رسـد که نشـان 
می دهـد پاکسـتانی ها بـه نـامِ مهاجـر بـه ایـن شـهر گسـیل 
شـده اند، آن هـم در شـرایطی که مردمـان اصلِی قنـدوز، خود 
خانـه و کاشانۀشـان را رهـا می کننـد تـا از جنگ  و خشـونت 

یابند.  نجـات 
برخـی مردمـان والیـت هـای غربی نیز شـکایت دارنـد که به 
نـامِ مهاجـر و بی جاشـدۀ داخلی، طـی چندین سـال،  هزاران 
تـن در مناطـِق مختلـِف ایـن والیـت هـا جابه جـا شـده اند. 
گزارش هایـی از برخی والیات ِ شـرقِی کشـور نیـز روایت گر 
چنیـن برنامه یی اسـت. اما حـاال معـاون اوِل رییس جمهوری 
اعـام کـرده کـه بـر اسـاس برخـی گزارش هـای اطاعاتـی، 
اعضـای گـروهِ موسـوم بـه داعش کـه اکنـون در کشـورهای 
سـوریه و عـراق مشـغول جنـگ هسـتند، برنامـه دارنـد کـه 
بـه شـمال افغانسـتان منتقـل شـوند. به گفتـۀ جنرال دوسـتم، 
و  شـمال غرب  در  بادغیـس  والیـت  مسـیر  از  افـراد  ایـن 
افغانسـتان  شـماِل  در  شمال شـرق،  در  بدخشـان  والیـت 
مسـتقر می گردنـد. ایـن افـراد اتبـاِع کشـورهای تاجیکسـتان، 
ازبکسـتان، قرقیزسـتان، روسیه و چچن هسـتند که در گذشته 
بـه گروهِ موسـوم بـه داعش پیوسـته  بودند و برنامـه دارند که 

از بهـار سـال آینـده، بـه شـماِل افغانسـتان انتقـال یابند.  
اکنــون، وقتـی این همـه اطاعاِت رسـمی و غیررسـمی ولی 
می تـوان  به درسـتی  بدهیـم،  قـرار  هـم  کنـارِ  در  را  واقعـی 
دریافـت کـه افغانسـتان در کنـارِ این کـه مـورد توجـه جامعۀ 
جهانـی قـرار دارد، در حـاِل تبدیـل شـدن به یـک جغرافیاِی 
نیروهـای  نیـز اسـت. به خصـوص این کـه  بحران خیـِر تـازه 
پاکسـتانی اگـر در افغانسـتان زیـِر نـام مهاجر جابه جا شـوند، 
ایـن کشـور بـه شـکِل آرام و بی سـروصدا در کنتـرِل قاطـِع 
پاکسـتان قـرار می گیـرد. یقینـًا پاکسـتان بـا جابه جـا کـردِن 
نیروهایـش، بـه جعـل و سـاخِت اکثریـِت مورد نظـِر خویش 
در افغانسـتان موفـق می شـود و نیـز سـاحاِت پان شـده را 
بـه شـکلی کـه الزم اسـت، زیـر کنتـرل مـی آورد. بنابرایـن، 
اگـر مسـووالِن کشـور به خصـوص ریاسـت جمهوری فکری 
بـرای افغانسـتان دارنـد، نبایـد برنامه هـا را به گونه یـی تطبیق 
کننـد که افغانسـتان تا چند سـاِل دیگـر در کنترِل همیشـه گِی 

پاکسـتان قـرار گیرد. 
همچنـان بحـث وارد شـدِن نیروهای جنگِی داعـش و القاعده 
به خصوص شـهروندان کشـورهای آسـیای مرکزی در شـماِل 
افغانسـتان نیـز شـامل برنامه هایی سـت کـه پاکسـتان دارد و 
شـکی نیسـت که در همسـویی بـا برخی گروه های مشـخص 
در افغانسـتان تطبیـق می  گـردد. حـاال اگـر گزارش هایی که از 
کنـدز می رسـند را مطالعـه کنیــم، درمی یابیـم کـه جابه جایِی 
پاکسـتانی ها یـک برنامۀ محض خارجی یا پاکسـتانی نیسـت، 
بلکـه یـک پـروژۀ در حـاِل تطبیـق اسـت. بنابریـن اگـر جلِو 
ایـن برنامه هـا گرفتـه نشـود، قطعی سـت که کشـور به شـکِل 
آرام امـا وحشـتناک بـه کامِ پاکسـتان تحویـل داده می شـود. 
مسـلمًا همان طـور کـه معـاون اوِل ریاسـت جمهوری گفتـه 
ارتـش  اطاعـات  “سـازمان  برنامـه  ایـن  پشـِت  در  اسـت، 
پاکسـتان” و همچنیـن بخش هایـی از “نیروهـای امنیتـی یـا 
غیرنظامـی”ِ افغانسـتان قـرار دارنـد و بارهـا این نکتـه، هم در 
دوراِن آقـای کـرزی و هـم در دوراِن آقای غنی، به شـکلی از 
اشـکال آفتابـی شـده و مـورد انتقـاد و تذکـر نیز قـرار گرفته 
اسـت. امـا این بـار در صورتی کـه اطمینـان داریـم کارِ عملـِی 
واگـذارِی بخش هایـی از کشـور بـه تروریسـتان، آن هـم زیـر 
پوشـِش اسـکاِن مهاجران، آغـاز یافته و حلقاتـی از دولت نیز 
در آن سـهیم اند، می بایـد مردمِ افغانسـتان بـا قاطعیت واکنش 
نشـان دهنـد و جلـِو از دسـت رفتـِن سرزمین شـان را بگیرند. 

از جابه جایی پاکستانی ها 
تا جابه جایی اتباِع آسیای مرکزی

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1881   د و   شنبه      26 میزا ن /     مهر        y    1395   15 محرم  الحرام y 1437   17 ا و کتو بر  2016
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کمیته گزینش:

722 تن متقاضی عضویت 
در کمیسیون های انتخاباتی هستند

ــد:  ــش می گوی ــه گزین ــک عضــو کمیت ی
عضویــت  متقاضــی   722 میــان  از 
تنهــا  انتخاباتــی،  کمیســیون های  در 
در  عضویــت  تقاضــای  خانــم   24
کمیســیون های انتخاباتــی را داشــتند.

ایــن عضــو کمیتــه گزینــش تمــاس 
تلفنــی برخی هــا را بــرای ســفارش 
از  یکــی  خودشــان  یــا  دوســتان 
ــرا  ــی ف ــای اصل ــکات و چالش ه مش

می کنــد. عنــوان  کمیتــه  ایــن  راه 
یوســف رشــید عضــو کمیتــه گزینــش، 
مشــکات اصلــی ایــن کمیتــه را تمــاس 
ــرای ســفارش خــود  ــا ب ــی برخی ه تلفن
و یــا دوستان شــان و در اختیــار نداشــتن 

ــد. ــی  می دان ــان کاف زم
مانــدگار می گویــد:  بــه روزنامــه  او 
تمــاس دوســتان بــرای ســفارش کــردن، 
ســبب اخــال در کار مــا می شــود و 
از ســویی هــم مــدت یــک مــاه کــه دو 
هفتــه آن گذشــته بــرای گزینــش افــراد 

ــت. ــکل اس ــدار مش ــک مق ی
وی تأکیــد کــرد: امــا بــا آن هم مــا تاش 
ــده  ــی مان ــۀ باق ــه در دو هفت ــم ک می کنی
بتوانیــم کار خــود را بــه اتمــام رســانیده 
و گــزارش خــود را بــه حکومــت ارایــه 
ــتری در  ــدت بیش ــر م ــی اگ ــم؛ ول کنی
اخیتــار مــا قــرار می گرفــت، بهتــر 
ــود را  ــا خ ــم م ــا آن ه ــا ب ــود؛ ام می ب
ــق داده و کارهــا را  ــن شــرایط وف ــا ای ب

ــانیده ایم. ــان رس ــه پای ــًا ب تقریب
 722 مجمــوع  در  او:  گفتــه  بــه 
ــود  ــا ارســال شــده ب ــه م درخواســتی ب
کــه 531 درخواســتی مربــوط کمیســیون 
هــم  درخواســتی   131 و  انتخابــات 
ــوط کمیســیون شــکایات انتخاباتــی  مرب

ــود. ب
ــان  ــش همچن ــه گزین ــو کمیت ــن عض ای
می گویــد: در میــان 722 درخواســتی 
بــه  مربــوط  درخواســتی   24 تنهــا 
ــم  ــا 24 خان ــی تنه ــود، یعن ــا ب خانم ه
ــیون های  ــت در کمیس ــای عضوی تقاض

انتخاباتــی را داشــتند.
 722 میــان  از  کــه  گفــت  رشــید 
ــرایط  ــد ش ــر واج ــتی 222 نف درخواس
نبودنــد و تنهــا 500 تــن واجــد شــرایط 
دانســته شــدند کــه از ایــن جملــه 182 

تــن مربــوط کمیســیون انتخابــات و 
ــکایات  ــیون ش ــوط کمیس ــن مرب 40 ت

می شــود. انتخاباتــی 
ــزود: از  ــش اف ــه گزین ــو کمیت ــن عض ای
جملــۀ ردشــده گان 18 تــن آن ســن 
35 ســال کــه یکــی از شــرایط نامــزدی 
اســت را تکمیــل نکــرده بودنــد و 4 تــن 
همــه بــه دلیــل کمبــود اســناد رد شــدند.

ــه  ــش وظیف ــه گزین ــه او: کمیت ــه گفت ب
دارد در مرحلــه اول 63 تــن را بــرای 
را  تــن   45 و  انتخابــات  کمیســیون 
ــش و  ــکایات گزین ــیون ش ــرای کمیس ب
ــد و در  ــاع کن ــی ارج ــه دوم ــه مرحل ب
مرحلــه دوم و پــس از مصاحبــه رو 
ــرای  ــر ب ــن 21 نف ــان 63 ت در رو از می
کمیســیون  انتخابــات و از میــان 45 تــن 
15 نفــر  بــرای کمیســیون شــکایات 
گزینــش شــده و بــه حکومــت پیشــنهاد 

ــد. ــد ش خواه
ایــن اظهــارات در حالــی ابــراز می شــود 
کــه برخــی کارشناســان بارومند نیســتند 
کــه افــراد برگزیــده شــده توســط ایــن 
ــرار  ــت ق ــد حکوم ــورد تایی ــه م کمیت

گیــرد.
ــت  ــن اس ــان: ممک ــاور کارشناس ــه ب ب
ــراد شایســته  ــد اف ــش بتوان ــه گزین کمیت
و الیــق را بــه حکومــت بــه عنــوان 
ــا  ــد؛ ام ــی کن ــد معرف ــنران جدی کمیش
ــه  ــت ک ــت اس ــن حکوم ــت ای در نهای
ــا  ــه کی ه ــت ک ــد گرف ــم خواه تصمی
عضــو کمیســیون های انتخابــات باشــند.

ــان تأکیــد می کننــد کــه بــدون شــک  آن
حکومــت افــرادی را بــه کمیســیون های 
کــرد  خواهنــد  معرفــی  انتخاباتــی 
ــا در  ــوده ت ــان ب ــاد آن ــورد اعتم ــه م ک
خواســت های  آینــده  انتخابات هــای 

حکومــت را بــه کرســی بنشــانند.
می گوینــد:  همچنــان  آگاهــان  ایــن 
حکومــت بــرای قناعــت منتقدیــن و 
ــه را  ــن کمیت ــردم ای ــردن م ــرگرم ک س
ــرادی  ــت اف ــا در نهای ــرده؛ ام ــاد ک ایج
را بــه کمیســیون انتخاباتــی معرفــی 
ــان  خواهنــد کــرد کــه مــورد اعتمــاد آن
ــی  ــت را عمل ــت حکوم ــوده و خواس ب

ــد. کنن
از  بیــش  کــه  درحالی اســت  ایــن 

ــش  ــه گزین ــار کار کمیت ــه از آغ دوهفت
می گــذرد و ایــن کمیتــه قــرار اســت تــا 
دو هفتــه دیگــر اعضــای کمیســیون های 
ــت  ــه حکوم ــش و ب ــی را گزین انتخابات

ــد. ــنهاد کن پیش
کــه  گزینــش  کمیتــه  پــار،  ســال 
ــی،  ــده گان جامعــه مدن متشــکل از نماین
ــده  ــات، نماین ــر برانتخاب ــای ناظ نهاده
ــی  ــات ملک ــده خدم ــانه ها و نماین رس
ــد  ــای ارش ــش اعض ــور گزین ــه منظ ب
ــده  ــاد گردی ــات، ایج ــیون انتخاب کمیس
ــه همــراه  ــود، توســط رییس جمهــور ب ب
ــه  بســته پیشــنهادی قوانیــن انتخابــات ب
مجلــس فرســتاد شــد و نماینــده گان هم 
ایــن بســته پیشــنهادی را بــا اکثریــت آرا 

ــد. کردن
ــور  ــان رییس جمه ــن فرم ــس از رد ای پ
فرمــان تقنینــی دیگــری را بــا آوردن 
ــانه ها  ــده رس ــذف نماین ــرات و ح تغیی
آمــاده و بــه مجلــس نماینــده گان جهــت 
تصویــب فرســتاد کــه ایــن فرمــان نیــز 
ــس رد شــد. ــده گان مجل توســط نماین

ــکیل،  ــوص تش ــی در خص ــان تقنین فرم
وظایــف و صاحیــت هــای کمیســیون 
ــرای  ــه را ب ــه زمین ــی ک ــای انتخابات ه
فراهــم  گزینــش  کمیتــه  کار  آغــاز 
ســوی  از  دوبــار  بــرای  می کــرد، 
مجلــس نماینــده گان بــا اکثریــت آرا رد 
شــد و امــا حکومــت در زمــان رخصتــی 
صــادر  را  دیگــری  فرمــان  پارلمــان 
ــش  ــه گزنی ــه براســاس آن کمیت ــرد ک ک

توانســت کارش را آغــاز کنــد.
توافقنامــه  اصلــی  نــکات  از  یکــی 
تشــکیل  بــه  منجــر  کــه  سیاســی 
ــی در افغانســتان  ــت وحــدت مل حکوم
شــد، اصــاح نظــام و ســاختار نهادهــای 

انتخاباتــی بــود.
حکومــت وحــدت ملــی بــا آغاز بــه کار 
خــود در ســال 13۹3، متعهــد شــده بــود 
کــه تغییراتــی را در مدیریــت نهادهــای 
تقلبــات  زیــرا  مــی آورد؛  انتخاباتــی 
توســط  یافتــه  ســازمان  و  گســترده 
کمیشــینران کمیســیون های انتخاباتــی 
ــده و  ــی ش ــای انتخابات ــبب جنجال ه س
در نهایــت افغانســتان را تــا لبــه پرتــگاه 

ــرد.  پیــش ب

د حــزب اســالمي د مرکچــي پــالوي 

یــو غــړی وايــي، حکومــت دوی تــه 

ــن یکشــبې  ــه ورکــړې چــې ممکــن ن ژمن

ــالمي او د  ــزب اس ــي د ح ــمرش غن ولس

ســولې د عــايل شــورا د ګــډې کمېټــې د 

ــه اړه فرمــان الســلیک کــړي. ــدو پ جوړې

د حــزب اســالمي د مرکچــي پــالوي 

ــه  ــه صــايف د یکشــنبې پ ــق الل غــړي عتی

ورځ ازادي راډیــو چــې د دغــه فرمــان 

الســلیک کېــدل بــه د افغــان حکومــت او 

حــزب اســالمي ترمنــځ د ســولې د تفاهــم 

لیــک د عمــي کېــدو کارونــو چټــک 

ــړي. ک

نوموړي زیاته کړه:

"کومــه اندېښــنه نشــته، امــکان لــري نــن 

ورځ هغــه فرمــان صــادر يش، کــوم چــې 

لــه مــوږ رسه یــې ژمنــه شــوې، تېــره ورځ 

مــو پــه دې اړه لــه امنیــت شــورا رسه هــم 

خــرې درلــودې، وعــده یــې وکــړه چــې 

ــږي." ــان صادرې ــن ورځ فرم ن

ــه د  ــه امت ــتې پ ــزان میاش د روان کال د می

افغــان حکومــت او حزب اســالمي ترمنځ 

د ســولې تفاهــم لیــک الســلیک شــو چې 

ــه  ــالمي ل ــزب اس ــې ح ــه ی ــې ب ــه مخ ل

جګــړې الس اخــي او حکومــت بــه یــې 

پــه بــدل کــې پــر حــزب اســالمي بانــدې 

ــه لیــرې کــوي. ــوال بندیزون لګېــديل نړی

ــورو  ــه د دواړو ل ــر دامهال ــم ت ــو اله خ

د ګــډې کمېټــې کارونــه نــه دي پيــل 

شــوي.

د دغــه توافــق د عملــې کېــدو لپــاره اړتیــا 

افغــان  او  اســالمي  د حــزب  ده چــې 

حکومــت ترمنــځ یــوه ګــډه کمېټــه جــوړه 

يش.

ــد  ــمرش ویان ــان ولس ــم د افغ ــه ه ــه څ ک

هــاون چخانســوري د کمېټــې د جوړېــدو 

د وخــت پــه اړه څــه نــه وايــي، خــو 

ټینــګار کــوي چــې د کمېټــې د جوړېــدو 

ــه ډېــر ژر د ولســمرش لــه لــوري  ــه اړه ب پ

ــلیک يش. ــان الس ــو فرم ی

هغه زیاته کړه:

ــالمي  ــزب اس ــت او ح ــان حکوم "د افغ

ــه  ــدو پ ــه کې ــځ ت ــې د رامن ــډې کمېټ د ک

اړه د فرمــان پــه محتــوا کار روان دی او 

تــر پروســس النــدې ده، ډېــر ژر بــه 

ــه  ــوري ب ــه ل ــي يش او د ولســمرش ل نهاي

يش." الســلیک 

افغــان چارواکــي وايــي، د ســولې د تفاهم 

لیــک هغــه مــواد چــې د فرمــان الســلیک 

ــې  ــدې ی ــه دې وړان ــري ل ــه ل ــا ن ــه اړتی ت

اجرايــي بڼــه خپلــه کــړې، خــو د دوی پــه 

ــلیک رسه د  ــه الس ــان پ ــه فرم ــا د دغ وین

حکومــت  افغــان  او  اســالمي  حــزب 

ترمنــځ د ســولې د تفاهــم لیــک د تطبیــق 

ــل يش. ــه پي ــه ب ــي کارون عم

معاون اتحادیة اروپا:

فساد در افغانستان به فرهنگ 
تبدیل شده است

د حزب اسالمي او سولې عايل شورا د ګډې 

کمېټې کار څه وخت پیلېږي؟

در  اداری  فساد  گسترش  از  اروپا  اتحادیه 
افغانستان انتقاد کرد.

جورج کنینگهام معاون نماینده ویژه اتحادیه 
اروپا در کابل با انتقاد از گسترش فساد در 
افغانستان گفت: فساد اداری به یک فرهنگ 

در این کشور تبدیل شده است.
این مقام اتحادیه اروپا در کابل به رسانه ها 
افغانستان  در  فساد  که  آن  با  کرد  اعام 
فراگیر شده اما ریشه کن ساختن آن، همان 
طوری که در دیگر جوامع امکان پذیر است 

در افغانستان نیز ناممکن نخواهد بود.
باید  فساد  برابر  در  که  است  معتقد  وی 
پول  که  جاهایی  و  دولتی  ادارات  ایستاد، 
مردم در آن مصرف می شود، باید در برابر 

فساد مبارزه شود.
به گفته کنینگهام، اروپا در نشست بروکسل، 
تعهدات مالی زیادی را به دولت افغانستان 
تا  دارد  انتظار  کشورها  این  که  است  داد 
و  درست  گونه  به  مالی شان  کمک های 
هوشیارانه به مصرف برسد که البته مدیران 
شده  متعهد  ها  کمک  این  برابر  در  دولت 

اند.
کرده  تاکید  اظهارات  این  در  کنینگهام 
در  افغانستان  دولت  با  اروپا  اتحادیه  که 
این  شفاف  و  درست  مصرف  خصوص 
که  شود  مطمئن  تا  می کند  کار  کمک ها 
کمک های انجام شده از راه های درست و 
روش های صحیح به مصرف خواهد رسید.

ناجیه نوری 
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لیدا هادي 
ـ نــکات مثبــت و مشــخصه هاي وجودي تــان را برشــمارید و روي آن هــا تأکیــد 

ــد.  ــام ببری ــان را ن ــا و دســتاوردهاي حرفه یي ت ــن موفقیت ه ــد. مهم تری کنی
ـ توجهــي نداشــته باشــید کــه کارفرمــا برگــۀ اســتخدامِ شــما را مطالعــه کــرده 
اســت یــا نــه، بلکــه بــدون هیــچ واهمه یــي دوبــاره بــه معرفــِي خــود بپردازیــد. 
ــن  ــدِن حاضری ــي خندان ــا کم ــد. ب ــتفاده کنی ــوخ طبعي تان اس ــۀ ش ـ از قریح
مي توانیــد فضــاي مناســبي ایجــاد نماییــد تــا در فرصــت به دســت آمــده، خــود 

نیــز بــه آرامشــي نســبي دســت یابیــد.  
ـ در رابطــه بــا کارفرمایــان و مســووالن پیشــین خــود، بي انصــاف نباشــید و بــه 

بدگویــي از آن هــا نپردازیــد. 

با اعتماد به نفس سخن گفتن 
گاهــي اوقــات از شــما خواســته مي شــود تــا بــه عنــوان نماینــدۀ مســووالن اداره 
در همایشــي شــرکت کنیــد. در ایــن هنــگام بــه جــاي تــرس و دلهــره از حضــور 
ــه  ــد ک ــه توجــه کنی ــن نکت ــه ای ــد ب ــه ســواالت، بای ــع و پاســخ گویي ب در جم

یــک فرصــت اســتثنایي بــراي ابــراز خودتــان بــه شــما رو آورده اســت. 
ـ شــاید افــراد بســیاري وجــود داشــته باشــند که ســطح معلومــات و دانســته هاي 
ــر و  ــش خاط ــک آرام ــي مســلمًا هیچ ی ــر از شــما باشــد، ول ــا بســیار باالت آن ه

اعتمــاد بــه نفــس شــما را ندارنــد. 
ـ همیــن مشــخصه، وجــه تمایــز شــما از دیگــران اســت کــه باعــث انتخاب تــان 
ــن  ــه ای ــي، ب ــه تنش ــش از هرگون ــت. پی ــده اس ــر ش ــووالن باالت ــوي مس از س

موضــوع خــوب فکــر کنیــد. 
ــن  ــه ای ــي ب ــاي نگران ــه ج ــس ب ــد، پ ــروع کن ــي ش ــد از جای ــر کســي بای ـ ه
ــما رو آورده  ــه ش ــي ب ــت طای ــن فرص ــون ای ــه هم اکن ــید ک ــوع بیاندیش موض

اســت. 
ـ بــه خاطــر بســپارید کــه میــزان حضــور و فعالیــت شــما در جمــع، بــه انــدازۀ 
فعالیــت دیگــر افــراد، ارزش و اعتبــار خــاص خــود را داراســت و هیــچ چیــزي 

ــدارد.  ــا ن ــر از آن ه کم ت
مهارت هــاي صحبــت و برقــراري ارتبــاط بــا دیگــران در چنیــن مواقعــي اهمیــت 
فراوانــي دارنــد. اگــر مي خواهیــد تأثیــر بــه ســزایي بــر دیگــران داشــته باشــید 
و احتــرام همــه را بــه خــود جلــب کنیــد، بایــد بتوانیــد هــر آن چــه کــه هســتید، 
ــیر مناســب آن  ــان را در مس ــداف و دیدگاه هاي ت ــد و اه ــروز دهی ــي ب ــه خوب ب
بیــان کنیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه صــداي شــیوا و رســا، نشــانگر قــدرت 
و توانایــي وجــودِي شماســت. آهنــگ صــدا و شــدت و میــزان آن همه گــي بــا 
ــا  ــم اســت. ب ــیار مه ــز بس ــما نی ــتادن ش ــرز ایس ــن ط ــتند. هم چنی ــت هس اهمی
ســري بلنــد و افراشــته بایســتید و شــانه هاي تان را آزاد بگذاریــد. خــم نشــوید 
ــاال و پاییــن نبریــد. اگــر بازوهاي تــان را راحــت و کمــي  و هرگــز ســرتان را ب
ــه پشــت کنیــد، قفســۀ ســینۀ شــما فراخ تــر مي شــود کــه در قــدرت  متمایــل ب
صــداي شــما بســیار اثرگــذار خواهــد بــود. ســعي کنیــد پیــش از پاســخ بــه هــر 
پرســش، کمــي مکــث کنیــد، بــه آرامــي نفــس بکشــید و شــروع بــه صحبــت 
نماییــد. قبــل از حضــور در چنیــن محافلــي، مي توانیــد بــا تمریــن جلــوي آینــه 

ــِي روز موعــود بکاهیــد.  و آزمــودِن حالت هــاي مختلــف، از تنــش و نگران
برقراري ارتباط 

ــث  ــي باع ــه عامل ــه چ ــد ک ــر کرده ای ــوع فک ــن موض ــه ای ــال ب ــه ح ــا ب ــا ت آی
ــاس  ــان احس ــا همکاران ت ــتانه ب ــاي دوس ــت و گفت وگوه ــود از صحب مي ش
خجالــت کنیــد؟ آیــا گمــان مي بریــد بــا ایــن کار احساســات تان را بــه دیگــران 
ــران  ــارۀ دیگ ــما درب ــه ش ــور ک ــا همان ط ــه آن ه ــا این ک ــد ی ــل مي کنی تحمی
ــه  ــا از این ک ــد؟ آی ــما مي پردازن ــورد ش ــاوت در م ــه قض ــد، ب ــاوت مي کنی قض
ــد و آن را  ــي ببرن ــان پ ــوت وجودي ت ــف و ق ــاط ضع ــه نق ــد ب ــکاران جدی هم

ــید؟  ــد، مي ترس ــته کنن برجس

بخش دوم
بخش نخسـت

عبدالبشــیر فکرت، اســتاد دانشــگاه 
بل کا

پُرتأثیرتریــن  از  یکــی  اشــعری  فرقــۀ 
ــال 260  ــه در س ــت ک ــامی اس ــرق اس ف
ــراق  ــرۀ ع ــهر بص ــری در ش ــری قم هج
توســط اســماعیل اشــعری بنــا نهــاده شــد. 
اســماعیل پســر ابوبشــر، از نوادههــای 
ابوموســی اشــعری اســت کــه بعدهــا 
ـ بــه دلیــل نســبت بــه جــد اعــای 
ــهرت  ــعری ش ــماعیل اش ــه اس ــود ـ ب خ
ــک  ــت . شــیخ اشــعری علیاالصــول ی یاف
متکلــم راســتکیش اســت کــه ســعی کــرد 
راهــی در میانــۀ افــراط و تفریــط بــاز 
ــود آورد.  ــه وج ــی ب ــیر تازهی ــد و مس کن
ــی  ــدود متکلمان ــعری را از مح ــیخ اش ش
ــاحِت  ــه س ــرۀ کام ب ــه از دای ــد ک گفتهان
ــی  ــا نف ــت و ب ــرده اس ــدول ک ــفه ع فلس
و یــا طــرِح تلقــِی خاصــی از علیّــت، 
مفاهیــم  پُراهمیتتریــن  از  یکــی  بــه 
ــاید  ــت. ش ــت زده اس ــی دس مابعدالطبیع
ــدون پرداختــن  مکتــِب کامــی اشــعری ب
ناتکمیــل  مابعدالطبیعــی  مباحــِث  بــه 
ــان واردِ  ــت، آن ــن جه ــود و از همی مینم
مباحــث پیچیــدۀ فلســفی شــدند. اشــاعره 
ــلمان  ــمندان مس ــایر اندیش ــون س -همچ
ــه  ــی ارای ــدگاه خاص ــاب »ذّره« دی - در ب
ــا دیــدگاه یونانیــان تفــاوِت  داشــتند کــه ب
فاحشــی داشــت. یکــی از تفاوتهــا آن 
بــود کــه ذّره در دیــِد اشــاعره افــزون بــر 
ــود،  ــز ب ــم نی ــد حج ــری، فاق تجزیهناپذی
چنان کــه یکــی از فیلســوفان آورده اســت:
نخســتین مســأله ایــن بــود کــه همــۀ 
ــب  ــرد ترکی ــر ف ــا جواه ــیاء از ذّرات ی اش
شــدهاند. آن چــه آن هــا )مســلمانها( از لفظ 
ذّره یــا جوهــر فــرد میفهمیدنــد، ایــن بــود 
ــی  ــیار کوچک ــزء بس ــرد ج ــر ف ــه جوه ک
اســت از مــاده کــه از فــرِط ُخــردی قابــل 
ــن  ــه ای ــا ب ــی آن ه ــت، ول ــمت نیس قس
ــای  ــن معن ــیک ای ــداول و کاس ــِی مت معن

ــد  ــم افزودن ــازه را ه ت
نه تنهــا  »ذّرات  کــه 
نیســتند،  بخشــپذیر 
هــم  حجــم  بلکــه 
ــا  ــم تنه ــد، حج ندارن
ــد  ــد میآی ــی پدی وقت
ــد ذّره  ــا چن ــه دو ی ک
بــا هــم ترکیــب شــود 
و جســمی بــه وجــود 
بنابرایــن،  آیــد. 

ذّرات از نظــر آن هــا بــا ذّرات از نظــر 
دموکریتــوس و اپیکــور کامــًا فــرق دارد. 
زیــرا وقتــی ذّره حجــم ندشــته باشــد، نــه 
شــکل مخصوصــی دارد و نــه مقــدار، و از 
ایــن رو نمیشــود از آن هــا بــه عنــوان پایــه 
ــرای تفســیر مکانیکــی جهــان  و اســاس ب

ــرد . ــتفاده ک اس
اشــاعره کــه بــه بخشــناپذیری ذّرات قایــل 
بودنــد و جســم را مرکــب از ذّرات ریــز و 
کوچــک و بــا اوصــاف تازهیــی کــه بــر آن 
ــه صــورِت  ــتند، ب ــد، میدانس ــزوده بودن اف
ــی کــه  ــر و متعالیی ــه وجــودِ برت طبیعــی ب
بــه ایــن ذّراِت فاقــد حجــم، شــکل و 
مقــدار تعیـّـن میبخشــد، راه بردنــد. از دیــد 
آن هــا »اگــر مــاده بــه خــودی خــود قابــل 
انقســام باشــد، بــه خــودی خــود متضمــن 
امــکان و علــت تعییــِن خــود خواهــد بــود 
ــد  ــدأ زای « و در ایــن صــورت، وجــودِ مب
اســت. برعکــس آن، هــرگاه جوهــر فــرد 
ــرای  ــم بخشــپذیر دانســته نشــود، ب ــا ات ی
ــرو و  ــه نی ــز ب ــن و تمای موجودشــدن، تعیّ
اصــل برتــری نیــاز اســت کــه اشــاعره از 
ــر  ــد تعبی ــا خداون ــود ی ــه واجبالوج آن ب
ــام- ــه انقس ــن، بلک ــا ای ــه تنه ــد. ن میکنن

ــوزۀ  ــتلزم آم ــرد مس ــر ف ــری جوه ناپذی
بازگشــت بــه اصــل اولــی را نیــز در خــود 

دارد.
ــۀ مونادشناســی  ــا نظری ــدگاه اشــاعره ب دی
ــه  ــس ]-1644 1716 م[ ک ــم الیبنیت ویلهل
اوج اندیشــۀ خردگرایانــه در بــاب جهــان 
بســیاری  شــباهت  می-شــود،  دانســته 
ــاد  ــی از مون ــر خاص ــس تقری دارد. الیبنیت
)ذّره( بهدســت داد و بــا نــگاه نّقادانــه بــه 
توصیــِف گذشــتهگان از اتــم، زمــان، مکان 
و مــاده معتقــد شــد کــه جوهــر مونادهــا 
فّعالیــت اســت و هــر مونــادی دارای ذاِت 
ــه  ــاد ب ــا اعتق مشــخص خــود اســت. او ب
این کــه »هیــچ مونــادی نمیتوانــد روی 
ــی  ــه نف ــذارد« ب ــر بگ ــر تأثی ــادِ دیگ مون
علیـّـت راه پیــدا کــرد. او علیرغــم آن کــه از 
امــکاِن آفرینــش و نیست-شــدِن مونادهــا 
ســخن میزنــد، تحویلپذیــری یکــی را 
ــا  ــد. موناده ــه دیگــری ناممکــن میخوان ب
ــِت  ــزاِن فّعالی ــس از می ــۀ الیبنیت در اندیش
یکســان برخــوردار نیســتند، بلکــه بــه 
درجــاِت مختلفــی فّعاالنــد.

ــت  ــده و نیس ــت آفری ــن اس ــاد ممک مون
شــود، امــا نمیتوانــد بــه صــورِت دیگــری 
درآیــد. هیــچ مونــادی نمیتوانــد در مونــادِ 
دیگــر تأثیــر بگــذارد. بنابرایــن، علیّــت در 
کار نیســت و چــون مونــاد امتــداد نــدارد، 
پــس وجــودش در زمــان و مــکان نیســت 
و فاقــد مادیّــت اســت. جوهــر مونــاد 
فّعالیــت اســت و بنابرایــن، همــۀ مونادهــا 
همانندنــد. نتیجهیــی کــه ایــن فرضهــا بــه 
ــی  ــه گوناگون ــت ک ــن اس ــال دارد، ای دنب
مشــهود دنیــای زمانــی- مکانــی تنهــا 
ــده  ــد آم ــک راه پدی ــت از ی ــن اس ممک
باشــد، و آن اختــاِف درجهیــی اســت 
کــه در فّعالیــت مونادهاســت. مونادهایــی 
ــد.  ــد، »ماده«ان ــه فّعاالن ــر از هم ــه کمت ک
ــت،  ــت اس ــال فّعالی ــه در کم ــادی ک مون

ــت . خداس
 بــا ایــن بیــان، جوهــر فــردِ اشــاعره قرابِت 
تمامــی بــا مونادهــای الیبنیتــس دارد، امــا 
ــت.  ــد نیس ــا آن همانن ــات ب ــه جه از هم
ــد  ــه این کــه خداون ــا اعتقــاد ب الیبنیتــس ب
اســت،  فّعالیــت  کمــال  در  مونــادی 
ــان  ــه همســنخی خــدا و جه ــر ب علیالظاه
ــّردِ  ــه تج ــاعره ب ــه اش ــد، در حالیک میرس
ــادی  ــودِ غیرم ــد و او را وج ــدا قایان خ
میداننــد کــه نســبتی بــا عالــم مــاده نــدارد. 
ــس از  ــه الیبنیت ــت ک ــاوت دوم آن اس تف
امــکان آفرینــش و نیســتی مونادهــا ســخن 
میزنــد. امــا اشــاعره بــه وقــوع آن قایانــد 
و جوهــر فــرد را در آفرینــش و عــدم 
ــی  ــان، تغییرات ــد آن ــد. از دی ــی میبینن دایم
ــی  ــد ناش ــود میآی ــه وج ــم ب ــه در عال ک
ــتِن  ــدوم گش ــدن و مع ــود آم ــه وج از ب
ــد  ــاعره معتقدن ــت. اش ــرد اس ــر ف جواه
کــه ایجــاد و اعــدام جواهــر فــرد، و نیــز 
همآهنگــی میــان آن هــا را نمیتــوان بهدلیــل 
خصوصیّتــی در خــود آن هــا دانســت، بلکه 
ایــن هماهنگی، و هســت و نیستشــدنها در 
اثــر دخالــت ذاِت واجبــی روی میدهــد که 
مــادی نیســت، و إال پــای تسلســِل محــال 

ــان کشــیده میشــود. ــه می ب
ــردِ   ــر ف ــۀ جوه ــاف نظری ــومین اخت س
اشــاعره را بــا الیبنیتــس میتــوان در توضیح 
زمــان و مــکان دانســت. الیبنیتــس بــا 
تکیــه بــر توصیــف ابداعگرانــۀ خویــش از 
مونــاد معتقــد اســت کــه »زمــان و مــکان 
تجربــی  واقعیّتهــای 
بلکــه  نیســت، 
اســت.  نمــود 
ترتیــب  مــکان، 
هســتیهایی اســت 
طــور  بــه  کــه 
ممکــن  همزمــان 

اســت...

فرصتي براي شدن

غلبه بر اضطراب در محیط کار

نظریة أتمی

 اشـاعره



5سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1881   د و   شنبه      26 میزا ن /     مهر        y    1395   15 محرم  الحرام y 1437   17 ا و کتو بر  2016 www.mandegardaily.com

 زرین کوب موقعیت ایریاناویجه )ایران ویج( را نیز در 
آسیای میانه می داند:

»اما اقوام شرقی ایران آن هایی بودند که وقتی از ایریانا 
ویجه پایین آمدند، در شرق ایران در والیتی که امروز 
افغانستان معروف است، همین طور  نام خراسان و  به 
پایین آمدند تا به حدودی که امروز سیستان می گوییم. 
تاریخ این اقوام همچنان که پیش از این عرض کردم، 
عبارت است از کشمکش دایم که بین ایرانی ها با دو 
از  از مردم رخ داده است: یک دسته عبارت اند  دسته 
و...«  باشند  مناطق  این  بومی  سکنۀ  همان  که  دیوان 

)زرین کوب، 1385: 67(
 زرین کوب در کتاب روزگاران )تاریخ ایران( ایران ویچ 

را در نواحی مجاور خوارزم و جیحون می داند: 
»تیره های آریایی، قبل از ورود به فات ایران، که در 
می شد،  خوانده  )خونیرس(  دنیا  میانه  قوم،  سنت های 
در هزارۀ دومِ قبل از میاد در جایی که ویژۀ قوم آریان 
این  می رود  گمان  که  می زیستند،  بود  )ایریاناویجه( 
محل در نواحی مجاورِ خوارزم و جیحون بود. خاطرۀ 
نیاکان نخست قوم، در این حدود به روایات آن ها در 
و  تهمورس  هوشنگ،  گیومرس،  چون  کسانی  باب 
جمشید که نزد ایشان چهره هایی از نخستین انسان و 
نخستین پادشاه محسوب می شدند، و به این دوره از 
تاریخ باستانی قوم، رنگ اسطوره داد...« )زرین کوب، 

)33 :1381
به  بنا  و  ایرانی  پژوهش گر  دو  این  آرای  به  استناد  با 
الفهرست  جمله  از  دیگر  تاریخی  آثار  و  اسناد  اشارۀ 
فی  التقاسیم  احسن  گردیزی،  االخبار  زین  ندیم،  ابن 
معرفت االقالیم مقدسی، معجم البلدان یاقوت حموی، 
المعجم شمس قیس رازی، سفرنامۀ ناصر خسرو و...، 
ایرانیت و هویت ایرانی و زبان پارسی دری خاستگاه 
که  آن چه  بازهم  دارد.  دریا(  پار  و  )خراسان  شرقی 
قابل تأکید است این که زبان پارسی دری و هویت و 
اعتبار فرهنگی تاریخی و اساطیری ایران، متعلق به یک 
قلمرو کان فرهنگی ـ که شامل چند کشور، حداقل 
سه کشور افغانستان، تاجیکستان و ایران ـ می شود. در 
ضمن، بنا به استناد به تاریخ هرودت می توان گفت که 
هردوت هر کجا از هخامنشیان و ایرانیان یاد می کند، 
به نام پارس یاد می کند؛ هیچ گاه هخامنشیان و ایرانیان 
)منظور پارس( را ایران و ایرانی نمی گوید. بنابراین، نام 
ایران و ایرانی نیز پس از حضور پارت ها و اشکانیان 
نام  و  است  یافته  رواج  امروز  ایراِن  در  و  منطقه  در 
ایران و زبان پهلوی/ پارتی/ پارته/ پارثه از هویت های 
به  که  است  اشکانیان  امپراتوری  دورۀ  از  به جامانده 
پذیرفته  ساسانیان  امپراتوری  دورۀ  در  هویت  عنوان 
شده و ساسانیان و فارس/پارس ها هویت قومِ فاتح را 
پذیرفته اند، طوری که دین قوم فاتح )دین زرتشتی( را 
پذیرفته اند. دین زرتشتی و کتاب اوستا نیز با پارت ها 
به فارس آورده شده است؛ دین فارس ها و هخامنشیان 
زرتشتی نبود. بنابراین در شکل گیری هویت، فرهنگ و 
زبان ایرانی، نباید تأثیر اشکانیان و پارت ها را فراموش 
کنیم. مهم تر از همه، به اعتبار فرهنگی مشترِک خویش 
احترام بگذاریم و نباید با جعل کاری، ملت ها و مردم 
تاش  و  بدهیم  فریب  را  خویش  سیاسِی  جغرافیای 
کنیم که با جعل هایی به نام تحقیق، سهِم همسایه های 
خویش را از این اعتبار فرهنگی تاریخی و اساطیرِی 
مشترک، حذف کنیم. بهتر است در تحقیق های خویش، 
به  و  کنیم  تأکید  مشترک  جنبه های  برجسته سازی  به 
ملت ها و مردم خویش آن چه را که حقیقت است، بیان 
کنیم و برای شان بفهمانیم که ما با کشورهای دیگر، در 
شاهنامه،  اوستا،  )ایران،  فرهنگی  اعتبار  و  میراث  این 
نوروز،  دری،  پارسی  زبان  دری،  پارسی  ادبی  آثار 

مهرگان، روایت های اساطیری و...( شریک استیم. 
در  دری  پارسی  زبان  رواج  و  رسمیت  پیشینه، 

افغانستان
محلی  زبان های  از  یکی  آغاز،  در  دری  پارسی  زبان 
و...(  سیستان  تخار،  بلخ،  مردم  )زبان  خراسان  مردمِ 
و  سیاسی  تحوالت  به  بنا  و  اسام  از  پس  که  بوده 
رسمی  زبان  عنوان  به  زبان  این  منطقه،  در  فرهنگی 
دورۀ  از  می شود.  نیز  خراسان  دولت های  ادارِی  و 
سلجوقیان،  غزنویان،  سامانیان،  صفاریان،  طاهریان، 
هنوز  تا  ابدالیان  و  غوریان...  مغول،  خوارزمشاهیان، 
زبان پارسی دری، زبان دربار، رسمی، اداری و کتابت  
است.  بوده  امروز  افغانستاِن  و  دیروز  خراساِن  در 

)شهرستانی، 1۹۹۹: 14( 
کشورها  نامِ  تغییر  است،  کرده  ایجاد  ابهام  آن چه  اما 
به  می کند  تغییر  خراسان  نام  است.  حاضر  عصر  در 
سمرقند  ایران.  به  می کند  تغییر  فارس  نام  افغانستان. 
رسمیت  ازبیکستان  نام  و  می رود  حاشیه  به  بخار  و 
می یابد. سرزمین پارت ها نیز به ترکمنستان و... معروف 
می شود. این تغییر نام در جغرافیا و حوزۀ تمدنی ایراِن 
فرهنگی باعث سوء برداشت نسبت به جغرافیای حوزۀ 

تمدنی ایران فرهنگی می شود. درحالی که خراسان بعد 
از اسام، مرکز سیاسی و فرهنگی حوزۀ تمدنی ایراِن 
هرات  در  طاهریان  حکومت  از  است.  بوده  فرهنگی 
مرکز سیاسی  در هرات،  تیموریان  تا حکومت  شروع 
فرهنگی،  ایران  تمدنی  )پایتخت( حکومت های حوزۀ 
بنابراین زبان پارسی دری که  در خراسان بوده است. 
زبان  ایران،  تمدنی  اسام در جغرافیای حوزۀ  از  پس 
زبان  بوده؛  حکومت ها  زباِن  و  کتابت  زبان  رسمی، 
بوده  خراسان  در  حکومت ها  زبان  و  خراسان  مردم 
است. اما پس از این که نام خراسان به افغانستان و نام 
تاش صورت  به نوعی  می کند؛  تغییر  ایران  به  فارس 
تاریخی،  نظر  از  افغانستان،  جغرافیای  از  که  می گیرد 
ادبی و... هویت زدایی شود. نخستین  فرهنگی، زبانی، 
این هویت زدایی  زمینه ساز  می تواند  که  برداشت  سوء 
باشد، تغییر نامِ خراسان به افغانستان است؛ برای این که 
جغرافیای  در  تاریخی  و  فرهنگی  نظر  از  افغانستان 
مسماست؛  فاقد  نامی  ایران،  تمدنی  و حوزۀ  فرهنگی 
این فاقد مسما بودن، سوءتفاهم ایجاد کرده است که 
فرهنگی  تاریِخ  فاقد  این جغرافیا یک جغرافیای  گویا 
است. دومین سوء برداشت که از جغرافیای افغانستان 
هویت زدایی کرده است، تغییر نام فارس به ایران است؛ 
تمدنی  حوزۀ  فرهنگی  و  تاریخی  اعتبار  هرچه  زیرا 
ایران فرهنگی بنا به تغییر نام فارس به ایران، به فارس 
هویت زدایی  این  البته  می گیرد.  تعلق  امروز(  )ایران 
خود  )ایران(  فارس  به  هویت افزایی  و  افغانستان  از 
سیاست گذاری  به  بنا  بلکه  است،  نبوده  خودی  به 
است.  گرفته  ایران صورت  و  افغانستان  حکومت های 
تاش  خان  امان اهلل  از  پس  افغانستان  حکومت های 
کرده اند که از پیشینۀ فرهنگی و تاریخی افغانستان که 
این  که  بگذارند  و  کنند  هویت زدایی  باشد،  خراسان 
هویت به ایراِن امروز تعلق بگیرد. حکومت ایران پس 
متعلق  که  هرآن چه  تا  است  کوشیده  نیز  رضاشاه  از 
ایران  کشور  به  باشد،  فرهنگی  ایران  تمدنی  به حوزۀ 
ایرانیزه  و  بزند  آن  به  ایرانی  برچسپ  و  بدهد  نسبت 
تغییر  نادرست که شامل  این سیاست گذاری های  کند. 
مسأله  و  سوءتفاهم  باعث  می شود،  نیز  کشورها  نامِ 
به خصوص  ایران  تمدنی  حوزۀ  هویت  و  میراث  در 
امروز  افغانستان  که  دیروز  خراساِن  جغرافیای  در 
پارسی  زبان  می کنند  کوشش  حتا  است.  شده  باشد، 
دری، زبان مردم خراسان )افغانستان(، را نیز برچسِپ 
خراسان  جغرافیای  درحالی که  بزنند،  غیرخراسانی 
سیاست گذاری  زیرا  زدند؛  غیرخراسانی  برچسپ  را 
که  ندارد  قبول  افغانستان  کنونی  رسمِی حکومت های 

که  خراسان  جغرافیای  بر  نامی ست  کنونی  افغانستاِن 
تمدنی  حوزۀ  و  منطقه  در  مشهور  سیاسِی  جغرافیای 

ایران بوده است. 
ایران،  افغانستان،  در  امروز  که  دری  پارسی  زبان 
دارد،  رواج  و...  ازبیکستان  از  تاجیکستان، بخش هایی 
مردم خراسان  ادارِی  زبان  اکنون  تا  دورۀ صفاریان  از 
است  بوده  )افغانستان(  خراسان  های  حکومت  و 
دری  پارسی  زبان  آن که  با   .)15  :1۹۹۹ )شهرستانی، 
اما  بود،  ادبی  زباِن  و  مردم  زبان  منطقه  و  در خراسان 
کاربرد  دیوانی  مکاتبات  و  اداری  امور  در  عربی  زبان 
داشت. رونق و رواج زبان پارسی دری به عنوان زبان 
باید  زبان  این  آغاز شد؛  قرن چهارم  از  دربار  و  ادبی 
جای خالِی زبان های ایرانی از جمله زبان های رسمی 
حوزۀ تمدنِی ایران فرهنگی ـ که زبان پهلوی اشکانی 
و ساسانی بود ـ را می گرفت. این گرفتن جای خالِی 
زبان های رسمِی قبل از اسام در حوزۀ تمدنی ایران 
فرهنگی، کاری ساده نبود؛ زیرا مهم ترین زبان سیاسی 
و دینی در منطقه و جهان اسام یعنی زبان عربی، رقیب 
پارسی  زبان  آغاز،  در  بنابرین  بود.  دری  پارسی  زبان 
دری جایگاهِ خود را توسط شاعران در شعر و ادبیات 
غزنویان،  و  سامانیان  دورۀ  در  این که  تا  کرد  تثبیت 
نظر  از  و  اسام شد  در جهان  ادبی  زبان های  از  یکی 
رقابت  اسام  جهان  در  عرب  ادبیات  با  ادبی  اهمیت 
می کرد که در نتیجه جایگاه زبان ادبی، فرهنگی و ملی 
جای  و  کرد  پیدا  فرهنگی  ایران  تمدنی  حوزۀ  در  را 
خالِی زبان های رسمی و فرهنگِی ایراِن پیش از اسام 
ادبی در جغرافیای  ملی و  زبان  به عنوان  را گرفت و 
حوزۀ تمدنی ایران فرهنگی رواج پیدا کرد. بنابه روایت 
ناصر خسرو در سفرنامه، حتا قطران تبریزی که زبان 
زبان  بود،  فارس  محلی  زبان های  از  یکی  مادری اش 
ادبی اش زبان پارسی دری بود و به پارسی دری شعر 
می سرود. در پایان قرن چهار هجری، زبان پارسی دری 
زبان ادبِی سراسِر حوزۀ تمدنی ایراِن فرهنگی شد که 
میانه(  )آسیای  پاردریا  تا  )خاورمیانه(  عجم  عراق  از 
سرایش  با  چهارم  قرن  پایان  در  می گرفت.  بر  در  را 
تمدنی  منطقه )حوزۀ  ادبی  زبان  این که  شاهنامه، خطر 
ایران فرهنگی( و زبان مردم عربی شود، رفع شد. اما 
دیوانی،  مکاتبات  و  اداری  امور  در  عربی  زبان  هنوز 
رقیب زبان پارسی دری بود تا این که در دوران شاهان 
سلجوقی، زبان پارسی دری در امور اداری و مکاتبات 
دیوانی نیز جای زبانی عربی را گرفت )خانلری، 1382: 
۹(. فضل ابن احمد اسفراینی در آغاز سلطنت سلطان 
از  را  دربار  دیوانی  مکاتباِت  و  ادرای  زبان  محمود، 

از  اما پس  داد،  تغییر  پارسی دری  زبان  و  زبان عربی 
این که فضل ابن احمد اسفراینی از وزارت برکنار شد و 
به جای ایشان احمد ابن حسن میمندی وزیر شد، بنا به 
غرض های سیاسی یی که توجه خلیفه بغداد را به خود 
جلب کند، زبان اداری و مکاتباِت دیوانی دربار سلطان 
محمود را به عربی تغییر داد )صفا، 138۹: 186(. به هر 
صورت، زبان پارسی دری؛ زبان کتابت، ادبی، فرهنگی 
و رسمِی خراسان و ایراِن فرهنگی از قرن چهار به این 
رواج  به  نسبت  را  توجه خویش  اگر  است.  بوده  سو 
به  خراسان  دوره های  از  دری  پارسی  زبان  اهمیت  و 
افغانستان معاصر معطوف کنیم، بازهم می بینیم در آغاز 
شکل گیری جغرافیای سیاسی یی به نام افغانستان که با 
حکمرانی احمدشاه ابدالی آغاز می شود، سال های سال 
زبان پارسی دری یگانه زبان کتابت، زبان اداری، رسمی 

و دولتِی حکومت های افغانستان بوده است. 
رسید  قدرت  به  میادی   1747 سال  ابدالی  احمدشاه 
)غبار، 1366: 354(. بعد از به قدرت رسیدن ابدالی ها 
و سدوزایی ها، کم کم جغرافیای سیاسی یی در خراسان 
شکل گرفت که در نهایت نامش افغانستان شد. در دورۀ 
کتابت  زبان رسمی،  یگانه  نیز  ابدالی ها و سدوزایی ها 
از  دیگر  زبان های  و  بود  دری  پارسی  زبان  اداری  و 
جمله زبان پشتو، از زبان های محلی و قومی یی بود که 
کاربرد محلی داشت؛ اما زبان پارسی دری بنا به رواج 
و عمومیت تاریخی و فرهنگی، زبان محلی و قومی نه، 
بلکه زبان ملی و دولتی بود؛ زیرا زبان پارسی دری زبان 
از  افغانستان  افغانستان بود و تمام مردم  بینا اقوامی در 
سال ها به این سو زبان پارسی دری را زبان ملی، مردمی 
و  می نوشتند  زبان  این  به  و  می دانستند  دولتی شان  و 
در  می گفتند.  سخن  دری  پارسی  زبان  به  همدیگر  با 
شهرها زبان مردم پارسی دری بود، در روستا هر قوم 
لهجه و زبان محلِی خاِص خود را داشت. بنابراین زبان 
پارسی دری، زبان سیاسی و فرهنگی یی بود که مبانی 
ملت را شکل می داد و زمینه ساز هویت ملی و وحدت 
ملِی بین اقوام افغانستان می شد؛ زیرا ملت بودن و ملت 
شدن نیاز به عناصر مشترک، به خصوص زباِن مشترک 

دارد تا باهم با این زباِن مشترک افهام و تفهیم کنند. 
زبان پارسی دری از آغاز دورۀ اسام در خراساِن دیروز 
و افغانستاِن امروز، زبان مشترِک اقوام ساکن در خراسان 
و افغانستان بود که وحدت ملی و فرهنگی توسط این 
زبان بین اقوام ساکن در خراسان و منطقه فراهم می شد. 
برای همین اهمیت سیاسی و وحدت بخِش زبان پارسی 
دری بود که هیچ امیر و فرمانروایی قصد تغییر رسمیت 

زبان پارسی دری را به زباِن دیگر نکرد...
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ابوبکر صدیق
برخـی آگاهـان و اعضـای مجلـس ضمـن بـا اهمیـت 
عنـوان کـردن سـفر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایی به 
سـعودی، می گوینـد کـه سـفر آقـای عبـداهلل بـه روند 

صلـح موثـر تمـام می شـود.
بـه گفتـه آنـان، به دلیـل رابطـه تنگاتنگی که عربسـتان 
بـا طالبـان و پاکسـتان دارد، ایـن کشـور می توانـد در 
رونـد گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان همـکاری کند.
بـه بـاور آنان، افغانسـتان در حال حاضـر در یک جنگ 
عربسـتان  می دهد؛امـا  قربانـی  تروریسـتی  تحمیلـی 
سـعودی از نفـوذ بیشـتر در میان گروه های تروریسـتی 
برخـورد دار اسـت و از تمویـل کننـده گان نزدیک  آن 

گروه هـا محسـوب می شـود.
عبـداهلل عبـداهلل در رأس یـک هیـأت بلندپایـه امـروز 
راهـی ریـاض می شـود. در ایـن سـفر آقای عبـداهلل را 

شـش وزیـر کابینـه همراهـی می کنـد.
معـاون سـخنگوی ریاسـت اجرایـی با آن کـه جزئیات 
بیشـتری از سـفر آقـای عبـداهلل بـه عربسـتان سـعودی 
از سـفر رییـس  امـا می گویـد کـه هـدف  نمی دهـد؛ 
اجرایـی بـه عربسـتان سـعودی، گفت وگوهـای صلـح 
ایـن کشـور در زمینـۀ صلـح در  و طلـب همـکاری 

افغانسـتان خواهـد بـود.
در همیـن حال،احمـد فرهـاد مجیـدی عضـو مجلـس 
نماینـده گان در مصاحبـه بـا روزنامه مانـدگار می گوید: 
یـک جنگ نیابتی، سیاسـی – اقتصـادی و منطقه یی در 
افغانسـتان جریـان دارد که کشـورهای بـزرگ جهان به 

شـمول عربسـتان در آن دخیل هستند.
آقـای مجیـدی افزد: سـفر رییـس اجرایی به عربسـتان 
سـعودی یکی از مهم ترین سـفرها محسـوب می شـود، 
چون عربسـتان سـعودی بـا نفـوذی که در میـان گروه 
طالبـان دارد و همچنـان، رابطـه نزدیـک عربسـتان بـا 
پاکسـتان نیـز بـرای ادامـۀ گفت گوهـای صلـح مفیـد 

تمـام می شـود.

بـه گفتـه او، طالبـان بـه دسـتور عربسـتان سـعودی و 
پاکسـتان در افغانسـتان عمـل می کنند، بناً سـفر عبداهلل 
عبـداهلل بـه سـعودی می توانـد بـرای دریافت یـک راه 
حـل سیاسـی به صلح در افغانسـتان حیاتی تمام شـود.
ایـن عضـو مجلـس نماینـده گان با اشـاره بـه بی نتیجه 
مانـدن سـفرهای مقامـات پیشـین، بیـان کرد که سـران 

حکومـت بایـد در تـاش پیداکـردن راه حـل سیاسـی 
شند. با

آگاه مسـایل سیاسـی  از سـوی دیگـر، آصـف آشـنا 
گفـت: روابط دوسـاله افغانسـتان با عربسـتان سـعودی 
نشـان می دهـد کـه ایـن رابطـه به اسـاس سـلیقه تیمی 

درون ارگ تـا اینجـا بـه پیـش رفته اسـت.

آقـای آشـنا بـا اشـاره بـا اختـاف نظـر میـان ارگ و 
سـپیدار در سـال ۹4 در رابطـه بـه پیوسـتن افغانسـتان 
بـه اتـاف تحـت رهبـری عربسـتان گفـت: در حـال 
حاضـر جنـگ مذهبی یی کـه در میان سـعودی و ایران 
در منطقـه جریـان دارد، اگـر درسـت تنظیـم نشـود، 

می توانـد افغانسـتان را دچـار چالـش کنـد.
بـه گفتـه او، سـفر آقـای عبـداهلل در ایـن برهـۀ زمانـی 
بـه سـعودی می توانـد دیـده گاه تمـام احـزاب و مـردم 
افغانسـتان را بـا سـران آن کشـور در میـان بگـذارد و 
ایـن رابطـه تنهـا بـه اسـاس برنامـۀ درون ارگ نباشـد. 
او گفـت کـه اگر ایـن رابطه تنها از چشـم انداز اشـرف 
غنـی پیـش برود، افغانسـتان را بـه خطر کلیـد خوردن 

جنگ هـای مذهبـی روبـرو خواهـد کـرد.
آقـای آشـنا تصریـح کرد کـه حکومت وحـدت ملی با 
دو نـوع نـگاه در برابر عربسـتان مواجه اسـت که برای 

سـران این حکومت چالش برانگیز شـده اسـت.
ایـن آگاه مسـایل سیاسـی بـا بیـان این کـه سـفر رییس 
اجرایـی می توانـد باعث تقویت سیاسـت تسـامح میان 
اختاف سیاسـی ایران – سـعودی در حوزه افغانسـتان 
شـود، گفـت: بـا توجـه بـه این کـه عربسـتان یکـی از 
حامیـان گـروه تروریسـتی طالبـان و القاعـده بـوده و 
منابـع مالـی این گروه هـا را بـه خوبی تأمین کـرده، در 
عرصـه ادامـه روند صلح بـا دولت افغانسـتان می تواند 

همکاری داشـته باشـد.

هارون مجیدی
حکـم  در  کشـور،  رییس جمهـور  محمداشـرف غنی 
مکلـف  را  دولتـی  ادارات  و  نهادهـا  تمامـی  تازه یـی 
را  بـه رسـانه ها  اطاعـات  ارایـۀ  پروسـۀ  تـا  سـاخته 

ببخشـند. تسـریع 
و  مقامـات  رییس جمهـور،  حکـم  ایـن  بنیـاد  بـر 
مسـووالن حکومتـی در مرکـز و والیـات موظف انـد 
تـا بـه رسـانه ها گـزارش دهنـد و همـواره بـا آن ها در 

باشـند. ارتبـاط 
هم زمـان بـا این، مسـووالن در نهاد "نـی" می گویند که 
شـماری از ادارات دولتـی توانایـی طبقه بندی معلومات 
را ندارنـد و ایـن سـبب شـده تـا رونـد دست رسـی به 

اطاعـات بـه ُکندی مواجه شـود.
هـارون چخانسـوری سـخنگوی ریاسـت جمهوری که 
دیـروز )یـک شـنبه، 25 میـزان(، در یـک در نشسـت 
خبـری  صحبـت می کـرد، گفـت: حکومـت وحـدت 
ملـی، گام هـای جدی یـی را بـرای دادن معلومـات و 

تطبیـق قانـون حـق دست رسـی بـه اطاعات برداشـته 
ست. ا

ریاسـت جمهـوری، حکومـت  گفتـۀ سـخنگوی  بـه 
از بهـر دادن معلومـات بـه رسـانه ها متعهـد اسـت و 
سـخنگویان تمامـی نهادهـای دولتـی موطف انـد برای 

ارایـه معلومـات بـا رسـانه ها در ارتبـاط باشـند.
سـخنگوی ریاسـت جمهـوری گفـت که پـس از این، 
تمامـی سـخنگویان نهادهـای دولتـی موظف انـد کـه 
بـرای ارایـه بهتر و بیشـتر معلومـات به شـهروندان در 
کنـار گفت وگـو، مقاالتـی نیز برای رسـانه ها بنویسـند.
اذعـان  نشسـت خبـری  ایـن  در  آقـای چخانسـوری 
داشـت کـه تمامی سـخنگویان نهادهـای دولتـی تعهد 
داشـتند تـا معلومـات را بـه دسـت رس رسـانه ها قـرار 
دهنـد، امـا ایـن حکـم بـه ایـن معنا اسـت کـه تعهد و 

سـرعت عمـل آنـان بیشـتر از پیـش خواهد شـد.
بـر بنیـاد حکـم رییس جمهـور، وزرا و تمامـی والیـان 
مکلف انـد کـه کارشـیوه های موثـر را بـرای طبقه بندی 

معلومات، در مشـوره با کمیسـیون نظارت دست رسـی 
بـه اطاعـات جهـت آسانی سـازی دادن معلومـات بـه 

رسـانه ها آماده سـازند. 
رییس جمهـور غنـی در ایـن حکم از تمامی مسـووالن 
مرکـز و والیات خواسـته تـا ماه یک بـار از کارکردهای 
خـود در نشسـت های خبری بـه شـهروندان معلومات 

دهند.
سـخنگویان تمامـی نهادهـای دولتـی مکلـف شـده اند 
کـه همـه روزه بـرای دادن اطاعـات بـا رسـانه ها در 

باشـند. ارتباط 
از سـویی هـم، ایـن حکـم رییس جمهـور با اسـتقبال 

نهادهـای حامـی رسـانه ها روبه رو شـده اسـت.
حمایـت  نهادهـای  رییـس  توحیـدی،  صدیـق اهلل 
حـق  قانـون  می گویـد:  نـی  یـا  آزاد  رسـانه های  از 
دست رسـی بـه اطاعات فـراز و فرودهـای فراوانی را 
سـپری کرده اسـت و حکومـت پیشـین عاقه یی برای 

تطبیـق ایـن قانـون نداشـت.
بـه گفتـۀ آقـای توحیـدی: ارایـه معلومات به رسـانه ها 
یـک پروسـۀ کان اسـت و تـا هنـوز هـم شـماری از 
ادارات دولتـی توانایـی طبقه بندی معلومـات را ندارند.
تمامـی  مالـک اصلـی   " نـی می گویـد:  نهـاد  رییـس 
معلومـات شـهروندان انـد و نبایـد هیـچ معلوماتـی اال 

حکـم قانـون پنهـان نگـه داشـته شـود."
جهـت  در  تـا  خواسـت  دولـت  از  توحیـدی  آقـای 
عملـی  و  جـدی  گام هـای  حکـم  ایـن  عملی کـردن 

شـود. برداشـته 
بـه بـاور آقـای توحیـدی، دست رسـی بـه اطاعات و 
اطاع رسـانی به مـردم، فرهنـگ معافیـت و لت وکوب 

خبرنـگاران را بـه حداقل می رسـاند.
دانـش کروخیـل، عضـو کمیسـیون نظـارت بـر تطبیق 
قانـون حـق دست رسـی بـه اطاعـات در این نشسـت 
از دولـت خواسـت تـا در جهـت تطبیـق ایـن حکم و 
فرمان هایی کـه پیـش از ایـن صادر شـده اسـت، تاش 

 . کنند
بـه گفتـۀ آقای کروخیـل: تطبیق قانون حق دست رسـی 
بـه اطاعـات، زمینـه را آمـاده می سـازد تـا مسـووالن 

معلومـات مـورد نیـاز و معلومـات تـازه را در اختیـار 
تارنماهای شـان  طریـق  از  و  بگذارنـد  خبرنـگاران 
بـه اشـتراک بگذارنـد تـا شـهروندان بـه آسـانی ایـن 

به دسـت آورنـد. معلومـات را 
ادارات  از  تأکیـد کـرد کـه شـماری  آقـای کروخیـل 
و نهادهـای دولتـی از مـواد قانـون حـق دسترسـی بـه 
اطاعـات بـه طـور باید و شـاید آگاهی ندارنـد و نمی 
تواننـد میـان معلومـات محـرم و معلومات عـادی فرق 
قایـل شـوند که این مـورد همواره کار خبرنـگاران را با 

چالـش و ُکنـدی روبـه رو کرده اسـت.
در ایـن حـال، آگاهـان رسـانه یی بـه ایـن بـاور اند که 
تطبیـق حق دست رسـی بـه اطاعات منجر بـه افزایش 
آگاهـی شـهروندان در نهایت تغییـر در جهت دهی دید 
و نـگاه شـهروندان می شـود و شـهروندان نسـبت بـه 
رفتارهـای سیاسـی و دگرگونی هایـی کـه در کشـور 
صـورت می گیـرد، حسـاس مـی شـوند و نسـبت بـه 

رفتـار هـا واکنش نشـان مـی دهد. 
بـه گفتـۀ ایـن آگاهـان، ایـن مسـأله منجـر بـه ایـن 
می شـود کـه تا حـدودی زیـادی کارگزاران سیاسـی و 

شـوند.  مسـوولیت پذیر  سیاسـی  نهادهـای 
گفتنـی اسـت کـه مجلـس نماینـده گان دو سـال پیش، 
قانـون حق دست رسـی بـه اطاعات را در شـش فصل 
و سـی ودو مـاده بـا اکثریـت آرا بـه تصویب رسـاند و 
رییـس جمهـور غنـی در نخسـتین روزهـای کارش در 

حکومـت وحـدت ملـی این قانـون را توشـیح کرد.
طـرح ایـن قانـون نزدیـک بـه سـه  سـال پیش توسـط 
وزارت اطاعـات و فرهنـگ بـه همـکاری نهادهـای 
صنفـی و حامـی حقـوق خبرنگاران تهیه شـده اسـت؛ 
آن  تطبیـق  از  بـرده می شـود  انتظـار  کـه  امـا چنانـی 

جلوگیـری شـده اسـت.
از  بارهـا  افغانسـتان  در  هـا  رسـانه  حامـی  نهادهـای 
عملـی نشـدن مـواد ایـن شـکایت کـرده و گفتـه انـد 
کـه مسـووالن در نهادهـای دولتـی از مـواد ایـن قانون 
آگاهـی الزم ندارنـد کـه ایـن مـورد باعـث شـده تا از 
دادن معلومـات بـه رسـانه ها و شـهروندان خـودداری 

. کنند
حـق  قانـون  تصویـب  کـه  اسـت  ایـن  بـر  باورهـا 
دست رسـی بـه اطاعـات کمک شـایان در دسـت یابی 
بـه توسـعه و نوسـازی بویـژه توسـعه سیاسـی می کند. 
بـه بـاور آگاهـان، نشـر اطاعـات و دست رسـی بـه 
توسـعه  شـاخص های  مهمتریـن  از  یکـی  اطاعـات 
یافته گـی اسـت. زیـرا، دست رسـی به اطاعـات منجر 
بـه دگرگونـی در سـطح آگاهـی شـهروندان می شـود. 
بـه  دست رسـی  طریـق  از  سیاسـی  جامعه پذیـری 

می گـردد.  ممکـن  اطاعـات 

www.mandegardaily.com

آگاهان ضمن با اهمیت خواندن سفر عبداهلل به ریاض:

رییس اجرایی دیدگاه عربستان را عوض کند

رییس جمهور به ادارات دولتی:

روند ارایة اطالعات به رسانه ها را تسریع ببخشید
نهادهای حامی رسانه ها:

شماری از ادارات توانایی طبقه بندی معلومات را ندارند



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1881   د و   شنبه      26 میزا ن /     مهر        y    1395   15 محرم  الحرام y 1437   17 ا و کتو بر  72016 www.mandegardaily.com

ورزش

ویتالـــی چورکیـــن، نماینـــدۀ دایمـــی روســـیه در ســـازمان ملـــل 
اعـــام کـــرد: روابـــط روســـیه و امریـــکا بـــه پایین تریـــن ســـطح 

و دورۀ جنـــگ ســـرد رســـیده اســـت.
ـــنگتن  ـــط مســـکو و واش ـــی رواب ـــت: وضـــع ُکل ـــروز گف ـــن دی چورکی

ـــال 1۹73 اســـت. ـــت از س ـــن وضعی ـــد و بدتری بســـیار ب
ـــکا  ـــیه و امری ـــط روس ـــی رواب ـــار داشـــت: وضـــع کنون ـــن اظه چورکی
پیامـــد مجموعه یـــی از حـــوادث و بـــه نوعـــی نبـــود احتـــرام و 

ـــت. ـــی اس ـــایل سیاس ـــارۀ مس ـــور در ب ـــرات دو کش ـــدان مذاک فق
ـــرد  ـــاد از رویک ـــا انتق ـــل ب ـــازمان مل ـــیه در س ـــی روس ـــدۀ دایم نماین
ـــو  ـــنگتن و نات ـــت: واش ـــی گف ـــت بین الملل ـــایل امنی ـــکا در مس امری
ـــت  ـــن امنی ـــر انداخت ـــه خط ـــا ب ـــود را ب ـــت خ ـــد، امنی ـــم گرفتن تصمی
و نادیـــده گرفتـــن منافـــع روســـیه، تقویـــت کننـــد و شـــماری از 
ــک  ــان آتانتیـ ــت پیمـ ــه عضویـ ــا را بـ ــرق اروپـ ــورهای شـ کشـ

شـــمالی در آوردنـــد.
ـــش( در  ـــۀ اوج )تن ـــن، نقط ـــی در اوکرای ـــای حکومت ـــزود: کودت او اف
ـــۀ  ـــروز مناقش ـــال آن، ب ـــه دنب ـــد و ب ـــکا ش ـــیه و امری ـــط روس رواب
ـــی  ـــه تیره گ ـــور را ب ـــط دو کش ـــاس، رواب ـــۀ دونب ـــلحانه در منطق مس

ـــاند. کش
ــیه و  ــه روسـ ــرد کـ ــان کـ ــال خاطرنشـ ــن حـ ــن در همیـ چورکیـ
ـــه  ـــدی، ب ـــای ج ـــود و اختاف ه ـــت موج ـــم وضعی ـــه رغ ـــکا ب امری
همکاری هـــای خـــود ادامـــه می دهنـــد و بـــه عنـــوان نمونـــۀ دو 

کشـــور در بـــارۀ ســـوریه تعامـــل می کننـــد.
ـــط  ـــراری رواب ـــه برق ـــد ب ـــکو عاقه من ـــرد: مس ـــد ک ـــن تأکی چورکی
ـــر  ـــکا منج ـــت امری ـــر دول ـــر تغیی ـــت. اگ ـــنگتن اس ـــا واش ـــوب ب خ
بـــه بهبـــودی روابـــط دو کشـــور شـــود، بســـیار خـــوب خواهـــد 

ـــد. ش
ـــش  ـــه روز پی ـــز س ـــیه نی ـــوری روس ـــن، رییس جمه ـــر پوتی والدیمی
اعـــام کـــرد: در زمـــان حاضـــر هیـــچ مذاکره یـــی بیـــن مســـکو 
و واشـــنگتن انجـــام نمی گیـــرد. گفت وگـــو بـــا دولـــت کنونـــی 
امریـــکا دشـــوار اســـت، زیـــرا ســـعی در تحمیـــل خواســـته های 

خـــود دارد.
ــت  ــرات نخسـ ــکا، مذاکـ ــگاه امریـ ــرد: از نـ ــار کـ ــن اظهـ پوتیـ
طـــرح نیازهـــا و خواســـته های ایـــن کشـــور و ســـپس پافشـــاری 
بـــرای اجـــرای آن هـــا می باشـــد کـــه شـــیوه یی بـــرای تحمیـــل 
چنیـــن  مســـاله یی  هـــر  در  واشـــنگتن  اســـت.  خواســـته ها 
رویکـــردی دارد، ولـــی مـــا بـــرای مذاکره یـــی آماده گـــی داریـــم 

ــد. ــق باشـ ــای توافـ ــت وجوی راه هـ ــامل جسـ ــه شـ کـ

فرانســـوا اوالنـــد، رییس جمهـــوری فرانســـه می گویـــد: اتحادیـــۀ 
ـــش  ـــکا کاه ـــه امری ـــش را ب ـــود، اتکای ـــاع از خ ـــد در دف ـــا بای اروپ
دهـــد و انگلیـــس بـــا وجـــود آن کـــه در حـــال خـــروج از ایـــن 
ـــته  ـــی داش ـــور دفاع ـــی در ام ـــد نقش ـــاکان بای ـــت، کم ـــه اس اتحادی

ـــد. باش
ــوری  ــات ریاســـت جمهـ ــه انتخابـ ــاره بـ ــا اشـ ــد بـ ــای اوالنـ آقـ
ـــش اســـت  ـــی در آن کشـــور در پی ـــت: انتخابات ـــه گف ـــا کنای ـــکا ب امری

ــد. ــد شـ و یـــک رییس جمهـــوری زن انتخـــاب خواهـ
ـــر  ـــا منتظ ـــۀ اروپ ـــاع از منطق ـــرای دف ـــد ب ـــا نبای ـــزود: م ـــد اف اوالن
ـــاع از  ـــت دف ـــد خواس ـــا خواه ـــکا از اروپایی ه ـــیم. امری ـــکا باش امری

ـــد. ـــده گیرن ـــه عه ـــود را ب خ
و  اروپـــا  اتحادیـــۀ  داشـــت:  بیـــان  فرانســـه  رییس جمهـــور 
ــادی،  ــد اقتصـ ــت رشـ ــرای تقویـ ــد بـ ــی بایـ ــورهای اروپایـ کشـ
ـــا  ـــوولیت را تنه ـــن مس ـــاز ای ـــد و ب ـــام دهن ـــتری انج ـــات بیش اقدام

ــا قـــرار ندهنـــد. بـــر دوش بانـــک مرکـــزی اروپـ
رییـــس جمهـــوری فرانســـه هم چنیـــن گفـــت: تصمیـــم انگلیـــس 
بـــرای خـــروج از اتحادیـــۀ اروپـــا نبایـــد اصـــل آزادی تحـــرکات 
ـــدازد. ـــر ان ـــه خط ـــا را ب ـــۀ اروپ ـــوک اتحادی ـــد در بل ـــت و آم و رف
ـــن  ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــس ب ـــا در پاری ـــورد اروپ ـــی در م او در کنفرانس
ـــزود: مذاکـــره  ـــش کشـــید، اف ـــه چال ـــم انگلیـــس را ب ـــد تصمی ـــه نبای ک
ـــی اصـــول  ـــد، ول ـــه یاب ـــر ادام ـــا آخ ـــرای خـــروج ت ـــد ب ـــدن بای ـــا لن ب
ـــت  ـــرکات و رف ـــل آزادی تح ـــه اص ـــا از جمل ـــۀ اروپ ـــی اتحادی اساس

ـــود. ـــته ش ـــا گذاش ـــر پ ـــد زی ـــوک نبای ـــل بل ـــد در داخ و آم

دکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید، مشکات 
کمیتۀ ملی المپیک و ورزشکاران کشور به زودی حل خواهد شد.

رییس اجرایی گفته است، زمانی که ورزشکاران با وجود تمام مشکات، ذهن 
ناآرام و شرایط دشوار در عرصۀ بین المللی دستاورد کسب می کنند، پس الزم 

است از آنان حمایت شود.
به گفته ٍآقای عداهلل: مشکات کمیتۀ ملی المپیک و ورزشکاران را براساس 
قانون و معیارهای جهانی در سطح رهبری حکومت وحدت حل می کنیم و در 

این باره با توجه به مشکات، به زودی اقدام صورت می گیرد.
عبداهلل، اما افزوده که جامعۀ ورزشی افغانستان باید بدون در نظر داشت مسایل 

سیاسی به دستاوردها، رشد و پیشرفت ورزش بپردازند.
او این اظهارات را دیروز در دیدار با هیأت رهبری کمیتۀ ملی المپیک، رؤسای 

فدراسیون ها و مربیان بیان کرده است.
که جامعۀ  دیدار گفت  این  در  المپیک  ملی  کمیتۀ  رییس  اغبر،  ظاهر  محمد 

ورزشی به جریان سیاسی وابسته گی ندارد و متعلق به مردم است.
به گفته آقای اغیر: آنان با تحمل تمام دشواری ها و مشکات تاش می کنند تا 

پرچم افغانستان را در سطح جهانی به اهتزار بیاورند.
بارۀ مشکات و  تا در  از رییس اجرایی خواست  المپیک  رییس کمیتۀ ملی 
اختافات درونی کمیتۀ ملی المپیک براساس قانون در سطح رهبری حکومت 

وحدت ملی اقدام کند.
اغبر افزوده است که در این باره کمیتۀ ملی المپیک کشور آماده است تا یک 

انتخابات آزاد، شفاف و عادالنه را بدون مداخله حکومت برگزار کند.

مسـووالن فدراسـیون ورزش ناشـنوایان کشـور می گوینـد کـه به دلیـل بی توجهی 
کمیتـۀ ملـی المپیـک، ورزشـکاران سه رشـته، از حضـور در مسـابقات مقدماتـی 

المپیـک ناشـنوایان بازمانده انـد.
بکتـاش، رییـس فدراسـیون ملـی ناشـنوایان گفـت کـه ایـن فدراسـیون آماده گـی 
گرفتـه بـود تـا تیم هـای آن در سه رشـتۀ شـطرنج، فوتبال و کشـتی، در سـال جاری 
بـه کشـورهای جاپـان، ایران و روسـیه اعزام شـوند، اما بـه دلیل اختصـاص نیافتن 
بودجـه از سـوی کمیتـۀ ملـی المپیـک، تیم هـای شـطرنج و فوتبـال، از حضـور در 
مسـابقات مقدماتـی المپیـک تابسـتانی بازماندنـد و تیـم کشـتی آن نیـز بـه دلیـل 

مشـکل مشـابهی نمی توانـد در رقابت هـای مـاه آینـدۀ روسـیه شـرکت کند.
قرار اسـت بیسـت و سـومین دوره المپیک 2017 ناشـنوایان، در ماه سـرطان سـال 
آینـده بـا حضور تیم هایی از 148 کشـور در رشـته  های مختلف در شـهر سامسـوِن 

ترکیه برگزار شـود.
بکتـاش، بـا اشـاره بـه اهمیـت حضـور نماینـده گان جامعۀ ورزشـی ناشـنوایان در 
رقابت هـای مقدماتـی المپیـک تابسـتانی ترکیـه گفـت: »چندین سـال می شـود که 
حکومـت و کمیتـۀ المپیـک ایـن فدراسـیون را فرامـوش کرده انـد و حتـا اکثریـت 

مسـووالن المپیـک نمی داننـد کـه فدراسـیونی به نـام ناشـنوایان وجـود دارد.«
رییـس فدراسـیون ورزش ناشـنوایان خاطـر نشـان کـرد کـه در حـال حاضـر این 
فدراسـیون در والیـات مختلـف کشـور بیـش از 400 عضـو دارد که در رشـته های 
فوتبـال، فوتسـال، تکوانـدو، پهلوانی )کشـتی(، شـطرنج و بدمنتون فعالیـت دارند.

اختصـاص نیافتن منابع مالی برای فدراسـیون ناشـنوایان، نداشـتن جای مشـخص، 
نبـود میدان هـای معیـاری و لـوازم مـورد نیـاز، از جملـه مشـکات عمده یی اند که 

بـه گفتـۀ بکتاش، فدراسـیون ورزش ناشـنوایان با آن مواجه اسـت.
امـان اهلل، یـک تـن از فوتبالیسـتان عضـو ایـن فدراسـیون، از اعـزام نشـدن تیـم 
فوتبـال ناشـنوایان کشـور بـه مسـابقات مقدماتـی المپیک ناشـنوایان، انتقـاد کرد و 

بی توجهـی بـه ایـن قشـر را نگـران کننـده خوانـد.
او بـا بیـان این کـه تیم هـای ورزشـی ناشـنوایان نیـز می توانند بـرای کشـور افتخار 
بیافریننـد، خاطـر نشـان کـرد که کمیتـۀ ملی المپیـک، نباید آنـان را فرامـوش کند.

کمیتـۀ ملـی المپیـک کشـور، از حدود دو سـال پیش بـا جنجال های متعـدد مواجه 
بـوده اسـت و از سـوی دو رییس اداره می شـود. در حال حاضر ظاهـر اغبر و فهیم 
هاشـمی، تشـکیات خـاص خود را دارنـد و هر کـدام، جداگانه به نـام کمیتۀ ملی 

فعالیـت می کند. المپیک 
محمـود حنیـف، معـاون کمیتـۀ ملی المپیـک به ریاسـت فهیم هاشـمی، در واکنش 
بـه نگرانی فدراسـیون ناشـنوایان گفـت، می پذیرد که بـه این فدراسـیون و اعضای 

آن، بی توجهی شـده اسـت.
آقـای حنیـف افـزود که جنجال هـای دو سـال اخیر در کمیتـۀ ملی المپیک، سـبب 

شـده اسـت که بـه برخی فدراسـیون ها توجـه الزم صـورت نگیرد.
امـا حنیـف خاطرنشـان کـرد کـه ایـن کمیتـه تـاش می کند بعـد از ایـن، مصارف 
مالـی شـرکت تیم های ناشـنوایان در مسـابقات داخلی و خارجـی را پرداخت کند.

روسیه:
روابط واشنگتن و مسکو 

به سطح جنگ سرد رسیده است

اوالند:
اروپا برای دفاع از خود نباید 

به امریکا متکی باشد

رییس اجرایی:

مشکالت و اختالفات کمیتة 
ملی المپیک حل می شود

ورزشکاران ناشنوا، از رفتن

 به مسابقات مقدماتی المپیک بازماندند

دکتور عبداهلل لعل زاد

دانشگاه کابل در کجا قرار دارد؟
*دانشگاه کابل اولین و سابقهدارترین دانشگاه کشور و 
سیاست  عرصۀ  راست  و  چپ  رهبران  تمام  پرورشگاه 
در کشور بود، آن هم در شرایطی که سرکوب و شکنجه و زندان حاکم 

بود...
مبارزات سیاسی و پیش آهنگان  *دانشجویان دانشگاه کابل، علم بردار 
و  سرکوب  که  شرایطی  در  آن هم  بودند،  کشور  در  سیاسی  جنبش 

شکنجه و زندان حاکم بود...
*ولی در طول دورۀ زمامداری کرزی -احمدزی گاهی هم نشده که 

صدای اعتراضی بر ضد فساد و یا فریادی بر ضد استبداد بر خیزد...
*احمدزی رییس دانشگاه کابل شد، استادی را برعاوه فحش و دشنام 

در رویش زد، همه خاموش ماندند...
*حال فاشیست ترین چهرۀ قبیله در مقام ریاست آن قرار دارد و پرچم 
آزادی می افرازد، همه  با پرچ مداران عدالت و  مقابله  نادر غدار را در 

خاموش اند...
*چرا استادان خاموش اند و چرا صدایی از دانشجویان بر نمی خیزد؟

امین کاوه

سیاهی سیاست
می سازد.  سیاه  را  سیاست  راه  قومی،  صف بندی های 
سیاهی سیاست، سیاهی توسعه و نوسازی است. به هر 
اندازه که ما دست به دامن قوم دراز کنیم، به همان میزان سیاست را 
سیاه می کنیم. مشکل در صف بندی های قومی این است که همه خود را 
برحق می دانند، سیاه خویش را سفید و سفید دیگران را سیاه می بینند. 
این نوع اندیشیدن، انسانی نیست و عواقب خطرناک در قبال دارد. اگر 
ما واقعًا توسعه می خواهیم، پیشرفت و ترقی می خواهیم، اقتصاد بهتر 
می خواهیم، رفاه همه گانی می خواهیم، برابری قانونی می خواهیم ، باید 
این همه خواست را در چارچوب قانون جست وجو کنیم، ورنه در این 
آشفته بازار قومی به جز شماری اندک که به نان و نوا می رسند، دیگران 
روده های شان از گرسنه گی در پشت مبارک شان می چسپد. روده قاقی 
قاق  جامعه.  و  زنده گی  درد  به  هم  نه  و  می خورد  تاریخ  درد  به  نه 
روده گی، قاقی فکر و اندیشه است. به هر میزان که روده های مبارک مان 
قاق باشد، به همان میزان فکر ما هم قاق و الغر است. الغری فکر، 
از دریچه  مبارک  برای چربی روده های  ما  اگر  زنده گی است.  الغری 
قوم می اندیشیم به بیراه رفته ایم، چون در این جا تنها روده های معدود 
به کمر می گردند، همان طوری که  چرب می شوند و دیگران چسپیده 

گشته ایم و می گردیم.

عزیز آریافر

و خایـن  دروغ گـو  رهبرانـی  و جاهـل،  فقیـر  یـک جامعـه 
می دهـد. پـرورش 

برخـی از مشـخصات یـک جامعـه فقیـر، الکـی و جاهـل از 
ایـن قرار اسـت:

1.یک جامعه فقیر و جاهل، رهبرانی چاالک و خائن پرورش می دهد.
امـا معیارهـای رهبـری نمی شناسـد؛  2.تشـنه رهبـری نجات بخـش اسـت، 
نمی توانـد رهبرانـی خردمنـد و بـا جهانبینی هـای بـزرگ تولیـد کنـد و بـه 

صـورت مـداوم بـه دنبـال الگوهـای کاذب رهبـری سـرگردان اسـت.
2.متفرق، چندپارچه، ازهم پاشیده و فاقد یک محور ملی و قومی ست.

3.سنت گرا، دگم اندیش و تحول ستیز است.
4.به خاطـر حفـظ ارزش هـای جاهلـی می میـرد؛ اما بـا روشـن گری، نوگرایی 

و فرهنگ راسـتین بیگانه اسـت.
5.باورهـا و تخیـات خـود را عقـل مطلـق تلقـی می کنـد و بـه خـردورزی، 

تجربه گرایـی و تغییـر جهـان پیرامـون خویـش بـاور نـدارد.
6.از کتاب خوانی، جست وجوگری و تاش برای آگاهی بیزار است.

7.احساسـاتی و دمدمی مـزاج اسـت )بـه یـک آلـو خنکـی و به یـک چارمغز 
گرمـی اش می گیـرد(

8.احسـاس کاذبـی از ظرفیـت، منابـع و توانایی هـای خویـش دارد. بـه همین 
خاطـر گاه خـودش را مرکـز جهـان و دارنـده برتریـن فرهنـگ جهانـی تلقی 

می کنـد.) گشـنه پُر زور اسـت(.
آن هـا  تعریـف  بـرای  معارهایـی  نمی شناسـد و  را  ۹.دوسـت و دشـمن اش 
نـدارد. بـه همیـن خاطـر اعضـای آن در صفوف متقابـل هم قـرار می گیرند و 

خالصـن هلل بـرای دیگـران می جنگنـد.
10.بی عدالتـی و ظلـم بی سـوادترین مسـووالن را کفایـت و قـدرت می داند و 

بزرگ منشـی و احتـرام یک مسـوول دانشـمند را بی کفایتـی و ناتوانی.
11.صاحـب قـدرت را بدون در نظرداشـت دانش و کـردار و رفتارش تقدیس 

. می کند
12.فاسـدترین آدم هـا و معامله گرتریـن سیاسـت بازان را به خاطـر کاربرد یک 

جملـه پوپولیسـتی و عوام فریبانـه گاه قهرمان قوم خویـش می داند.
13.دچار فرهنگ التقاطی و التقاط فرهنگی ست.

12.نخبه پرست و عاشق دنباله روی کورکورانه است. و....
بـا توجـه بـه نـکات بـاال، نقش جامعـه و مـردم در شـکل دهی بسـتر خیانت، 
فسـاد و هنجـار گسـیخته گی موجـود بـه مراتـب بیشـتر از نقـش نخبـه گان 
خایـن اسـت. چـون آن هـا فقـط در تنـور جهالـت مـردم نـان منافع خـود را 

می پزنـد.
پـس تا شـما بسـتر ذهـن و زایـش یـک جامعـه را عـوض نکنیـد؛ جامعه یی 
متولـد  هرگـز  پاسـخگ و  و  کارا  و حکومتـی  رهبرانـی خردمنـد  خردگـرا، 

شـد. نخواهد 

فیـسبـوک نـــامــه
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حـاال وقـت آن رسـیده تـا تهدید هـای جـدی تحریم ها 
را روی میز گذاشـت.

را  مقاله یـی  اکتوبـر  هفتـم  »دان«  پاکسـتانی  روزنامـه 
منتشـر کـرد کـه بـه صـورت مفصـل در مـورد نگرانـی 
خـا درونـی حکومـت ملکـی پاکسـتان می پرداخت. به 
نظـر می رسـد گفتمانـی در مـورد حمایـت ضمنـی این 
کشـور از گروه های شورشـی در میان مردم پاکسـتان در 

حـال شـکل گیری اسـت.
ایـن مقالـه کـه تحـت عنـوان »غیرنظامیـان خطـاب بـه 
ارتـش: علیـه گروه هـای شورشـی وارد عمـل شـوید یا 
بـا انزوای بین المللی روبرو شـوید« منتشـر شـد، حاوی 
شـرح پان هایـی بـود کـه از سـوی حکومـت ملکـی 
پاکسـتان بـه ارتـش و ادارات دفاعـی آن تهیـه شـد و 
ضـرورت اقـدام در مـورد گروه های شورشـی غیرمجاز 

مسـتقر در آن کشـور را، بیـان می کـرد.
گروه هـای  بـا  مبـارزه  بـرای  اسـام آباد  قاطـع  اقـدام 
مقامـات عالـی  پاکسـتان نشسـت  شورشـی در خـاک 
رتبـه  آن کشـور را تحـت رهبری نواز شـریف بـه دنبال 
داشـت کـه در آن، اعـزاز احمـد چـودری معـاون وزیر 
خارجـه پاکسـتان، ناکامـی گفت وگوهـای دیپلوماتیـک 
ایـن کشـور را در متقاعدسـازی جامعه جهانـی و مواجه 
بـه  بین المللـی را  بالقـوه  انـزوای  بـا  شـدن اسـام آباد 

اعضـای حکومـت ارایـه کـرد.
درحالی کـه افغانسـتان یکـی از خونبارتریـن فصل هـای 
جنگـی را بـا حداقـل 4 هـزار و 500 نفـر تلفـات )از 
مـاه مارچ تا اگوسـت( پشـت سـر می گـذارد، بسـیاری 
انگشـت اتهام را به سـوی پاکسـتان به خاطـر حمایت از 
طالبـان و دست داشـتن در بی ثبات سـازی و تنش هـای 
فزاینـده  مناطـق حومـه ای شـهرهای افغانسـتان، نشـانه 

می رونـد.
حـال  در  افغانسـتان  مهـم  والیت هـای  مرکـز  پنـج 
شـمار  و  هسـتند  روبـرو  سـقوط  تهدیـد  بـا  حاضـر 
زیـادی از نیروهـای افغـان روز سه شـنبه کـه به سـختی 
دفـاع  لشـکرگاه  داخـل  بـه  طالبـان  پیشـروی های  از 
می کردنـد، حیـن طراحـی عقب نشـینی تاکتیکی، کشـته 
شـدند؛ گزارش هـا می رسـاند کـه 100 نیـروی افغان در 

کمیـن طالبـان کشـته شـدند.
روز چهـار شـنبه، نیروهـای امریکایی به صـورت فوری 
بـرای کمک بـه نیروهـای افغان کـه در حـال راه اندازی 
فـراه  شـهر  بـه  ورود  از  طالبـان  عقب زنـی  عملیـات 

هسـتند، بـه ایـن والیـت اعزام شـدند.
جمهـور  رییـس  سـخنگوی  چخانسـوری،  هـارون 
غنـی طـی اظهـارات اخیـرش بـه روزنامـه امریکایـی 
نیویارک تایمز، پاکسـتان را مسـوول افزایش خشـونت ها 
در افغانسـتان دانسـته اسـت. او گفتـه اسـت: »حقایق و 
اسـناد زیـادی وجـود دارد"مثـا در جنگ هـای ارزگان 
و کنـدز "حمـات شورشـیان از سـوی خارجی هـا و 

گروه هـا،  ایـن  و  می شـود  رهبـری  جنـراالن خارجـی 
حمایـت نظامـی و مالـی را از خارج افغانسـتان دریافت 
می کننـد. روشـی کـه این جنگ بـا آن مدیریت می شـود 
نشـان می دهـد کـه کارشناسـان )نظامـی( آن را رهبـری 

می کننـد و ایـن موضـوع بسـیار واضـح اسـت.«
در جریـان چنـد ماه گذشـته، جامعه جهانـی تاش ها را 
بـرای تحـت فشـار قـرار دادن اسـام آباد آغـاز کـرده تا 
پاکسـتان به حمایـت اش از گروه های تروریسـتی خاتمه 
دهـد. این تاش هـای جامعـه جهانـی نمایان گر رنجش 
و نارضایتـی از پاکسـتان اسـت، ایـاالت متحـده آمریکا 
فـروش جت هـای جنگـی اف 16 بـه پاکسـتان را لغـو 
و از تادیـه 300 میلیـون دالـر کمـک  بـرای مبـارزه بـا 

تروریـزم بـه این کشـور خـودداری کرد.
پاکسـتان بـا وجـود هشـدارهای واشـنگتن، بـه خونیـن 
"شـبکه  نیابتـی اش  گروه هـای  توسـط  کابـل  سـاختن 
حقانـی یـا سـاح اصلـی پاکسـتان" ادامـه داده اسـت و 
اکثریـت اعضـای جامعـه بین المللـی، رد پای اسـام آباد 
در  هنـد  نظامـی  پایـگاه  بـه  تروریسـتی  حملـه  در  را 
»یـوری« کشـمیر کـه منجـر به کشـته شـدن 17 سـرباز 

هنـدی شـد، می بیننـد.
اقـدام روز سه شـنبه بـرای بازداشـت سـه رهبـر کلیدی 
مسـوول  به عنـوان  کـه  نانـی  مـا  شـمول  بـه  طالبـان 
اسـتخباراتی مـا منصـور کار می کـرد، شـاید نمایان گـر 
این باشـد که پاکسـتان فشـارها را احسـاس کرده است. 
منابـع محلـی گفته انـد که ایـن دسـتگیری نتیجه پاسـخ 
منفـی طالبـان بـرای اشـتراک در گفت وگوهـای صلح با 

حکومـت افغانسـتان بوده اسـت.
امـا، مقامـات افغـان نسـبت بـه صداقـت پاکسـتان در 
آن هـا  تعقیـب  یـا  شورشـی  سـران  بـر  سـخت گیری 
مشـکوک هسـتند. دواخـان مینه پـال، معاون سـخنگوی 
رییـس جمهـور غنـی می گویـد: »حکومـت پاکسـتان از 

دسـتگیری چنـد عضـو طالبـان بـه حکومت افغانسـتان 
خبـر نـداده اسـت، بنا بـر این، کابـل نمی توانـد صحت 

و سـقم ایـن گـزارش را تاییـد کنـد.«
جهـت  را  بزرگـی  عملیات هـای  گذشـته  در  پاکسـتان 
تـا  اسـت  کـرده  راه انـدازی  رانـدن شورشـیان  بیـرون 
افـکار مشـکوک نسـبت بـه جدیـت اش را در مبـارزه با 
گروه هـای جهـادی در داخل خـاک اش، متقاعد بسـازد. 
ایـن کشـور در سـال 2014، یک عملیات بـزرگ نظامی 
را بنـام ضـرب عـزب در وزیرسـتان شـمالی راه انـدازی 
کـرده تـا گروه هـای شورشـی مخفـی شـده در مناطـق 

سـرحدی را متـواری کنـد.
جامعـه جهانـی نبایـد فریـب ظاهـر پاکسـتان را بخورد. 
نشـان   2017-2016 سـال  جهانـی  رقابتـی  گـزارش 
می دهـد کـه پاکسـتان در حـال حاضـر در رده  بسـیار 
اقتصـاد رقابتـی جنـوب آسـیا قـرار دارد و در  پاییـن 
از میـان 138 کشـور، در ردیـف 122 قـرار دارد.  کل 
فرسـایش پایـگاه صنعتـی پاکسـتان و اتکای این کشـور 
بـه واردات، منتـج بـه تضعیـف و نـزول جایـگاه آن در 

رقابـت منطقـه ای شـده اسـت.
آسـیب پذیری اقتصادی باعث شـده تا پاکسـتان وابسـته 
دهلیـز  مخصوصـا،  شـود،  چیـن  سـرمایه گذاری  بـه 
اقتصـادی چیـن، پاکسـتان تنها روزنه  روشـن بـرای این 

کشـور در یـک دورنمـای اقتصـادی متـروک اسـت.
اگـر ایـاالت متحـده امریـکا و جامعه جهانـی، همکاری 
جـدی پاکسـتان را در )مبـارزه با تروریـزم( می خواهند، 
بایـد  تحریم هـا  بـر وضـع  مبنـی  تهدیـد جـدی  یـک 
روی میـز گذاشـته شـود. از آنجایی کـه جامعـه جهانـی 
تاش هایـش را بـرای اتمام بخشـیدن حمایت پاکسـتان 
از گروه هـای جهـادی آغـاز کـرده، وقـت آن رسـیده 
تـا تحریم هـا را روی میـز گذاشـت تـا پاکسـتان را در 

آسـیب پذیرترین وقـت اش، تنبیـه کـرد.

که  کردند  اعام  فاریاب  والیت  محلی  منابع 
امنیتی  نیروهای  میان  درگیری  ادامه  دلیل  به 
افغانستان و ستیزه جویان گروه طالبان 6 سرباز 
امنیتی و دستکم 35 شورشی وابسته به گروه 

طالبان کشته شده اند.
والیت  پولیس  سخنگوی  یوریش،  کریم 
امنیتی  نیروهای  عملیات  که  گفت  فاریاب 
به  میزان(   24 )شنبه،  گذشته  شب  از  افغان 
معاون  دوستم،  عبدالرشید  جنرال  فرماندهی 
و  شده  آغاز  افغانستان  جمهوری  رییس  اول 

تاکنون ادامه دارد.
او افزود که دیشب گروه طالبان کاروان آقای دوستم را 
کمین زدند که در این درگیری چهار نفر کشته شدند که 

دو محافظ معاون اول شامل آنان هستند.
او درباره کشته شدگان نیروهای امنیتی افغانستان توضیح 
یک  شامل  دوستم،  ژنرال  محافظ  دو  بر  عاوه  که  داد 
سرباز پلیس ملی و سه نفر از نیروهای خیزش مردمی 

هستند.
به گفته آقای یوریش دراین حمله بیش از 70 عضو گروه 
از  قبا  که  آنان  زرهی  دو خودرو  و  نیز زخمی  طالبان 
نیروهای امنیتی افغانستان به غنیمت گرفته بودند، منهدم 

شده اند.
تاکنون  آغاز و  قیصار  از ولسوالی  او گفت که عملیات 

24 روستا پاکسازی و پیشروی نیروهای امنیتی 
افغانستان به سمت ولسوالی غورماج ادامه دارد.
دیروز آقای دوستم گفته بود که بعد از سفرش 
به والیت فاریاب افغانستان تاکنون به مساحت 
گروه  به  وابسته  نیروهای  کیلومتر،   20 حدود 
از  نیز  را  روستا   20 و  رانده  عقب  را  طالبان 
وجود ستیزه جویان گروه طالبان پاکسازی کرده 
که اکنون بررسی خانه به خانه نیروهای امنیتی 

افغانستان دراین روستاها ادامه دارد.
تاکنون  اولیه  گزارش های  براساس  او،  گفته  به 
کشته  طالبان  گروه  جوی  ستیزه   16 حدود 

شده اند.
او مدعی شد که بزودی کنترل ولسوالی غورماج والیت 

فاریاب را نیز از گروه طالبان پس خواهد گرفت.
گروه  دست  به  قبل  روز  چند  غورماج  ولسوالی  کنترل 

طالبان افتاد و این درگیری ده ها کشته بجا گذاشت.

زمان تحریم پاکستان فرا رسیده است

درگیری در فاریاب "ده ها کشته بجا گذاشت"

مودی پاکستان را 
"مادر تروریسم" خواند

در  آباد  اسام  علیه  اظهاراتش  در جدیدترین  هند  نخست وزیر 
جریان اجاس سران گروه اقتصادی "بریکس" در هند پاکستان 

را "مادر تروریسم" خواند.
به گزارش تایمز آو ایندیا، نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در 
جریان نشست سران کشورهای عضو گروه اقتصادی بریکس در 

ایالت گوآ به کنایه پاکستان را مادر تروریسم خواند.
و  چین  روسیه،   برازیل،  جمهور  روسای  با  نشستی  در  وی 
آفریقای جنوبی در اظهاراتی علیه پاکستان مثل گذشته به طور 
مستقیم نام این کشور را ذکر نکرد اما گفت: هال رو به گسترش 
و جنوب  اروپا  آسیا،  خاورمیانه، غرب  مناطق  امروز  تروریسم 
خشونت آمیز  پدیده  این  پاهای  جای  می کند.  تهدید  را  آسیا 
باعث به خطر افتادن امنیت شهروندان کشورهای ما و تضعیف 

تاش های ما به هدف دستیابی به رشد اقتصادی شده است.
علیه  بزرگ  تهدید  یک  ما  منطقه  در  تروریسم  داد:  ادامه  وی 
صلح، امنیت و توسعه است. متاسفانه مادر تروریسم یک کشور 
در همسایگی هند است. الگوهای مربوط به تروریسم در سراسر 

جهان مربوط به این مادر تروریسم هستند.
وی به رهبران حاضر در این نشست تأکید کرد که مشکل این 
پشتیبانی و حمایت  از مساله  بیشتر  کشور همسایه هند چیزی 

مالی از گروه های تروریستی در خاک خود است.
مودی ادامه داد: این کشور نه فقط به تروریست ها پناه می دهد 
بلکه یک ذهنیت را گسترش می دهد که با صدای بلند می گوید 

تروریست برای مقاصد سیاسی موجه است.
ما  که  است  ذهنیتی  این  کرد:  نشان  خاطر  هند  وزیر  نخست 
شدیداً آن را محکوم می کنیم و باید به عنوان بلوک بریکس در 
مقابل آن ایستاده و اقدام کنیم. بلوک بریکس باید با صدای واحد 

علیه این تهدید حرف بزند.
این اظهارنظر مودی کنایه یی به مخالفت چین با درخواست هند 
برای تعیین کردن مسعود ازهر، رهبر گروه شبه نظامی "جیش 

محمد" به عنوان یک تروریست جهانی است.
و  تروریست  اینکه  بر  مبنی  داریم  واحدی  باور  ما  افزود:  وی 

حامیانش باید مجازت شوند نه اینکه پاداش دریافت کنند.
مودی از اعضای گروه بریکس تقاضا کرد تا در جهت تصویب 
اولیه کنوانسیون موسوم به کنوانسیون جامع تروریسم بین المللی 

تاش کنند.
تهدید  نظیر  غیرمتعارف  امنیتی  چالش های  درباره  همچنین  او 

سایبری، دزدی دریایی و قاچاق انسان نیز صحبت کرد.
علیه یک  تروریستی  وقوع حمله  زمان  از  دولت وی  و  مودی 
پایگاه هند در منطقه اوری از هر فرصتی در هر مجمع چندملیتی 

به منظور حمله به پاکستان استفاده می کنند.
تروریسم  جهانی  کانون  را  پاکستان  تلویحًا  این  از  پیش  وی 

خوانده بود.
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