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درست پس از حمالت گاِز سمی سارین در مناطق شورشی دمشق 

-یک وکیل حقوق  زیتونه  راضان  با  اگست 2013، من همراه  در 

در  اپوزیسیون دولت سوریه  از مقر  اسکایپ،  از طریق  بشر که 

تلویزیونی  برنامه ای  در  می کرد-،  صحبت  دمشق،  شرق  دوما، 

و  احساساتی  و  قدرت مند  گزارشی  زیتونه،  خانم  شدم.  ظاهر 

در  او  کرد.  ارایه  بود  افتاده  اتفاق  آن چه  از  باورکردنی،  سراسر 

توصیف این که مردم چگونه برای پیداکردن نجات یافتگان...

از  کابل در روزهای گذشته میزبان دو نشست مهمی بود که در آن شماری زیادی 
مقام های بلند پایه کشورهای منطقه و  جهان شرکت کرده بودند. در نشست اولی، که 
بنام »ریکا 6« مسمی بود، نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان بین المللی شرکت 
کرده و در مورد همکاری های اقتصادی منطقه ای، بحث و گفت وگو کردند. نشست 
دومی، نشست »سام« بود که مقام های عالی رتبه کشور های کمک کننده به افغانستان 
به هدف ادامه همکاری ها و هم چنین پیگیری تعهدات کنفرانس توکیو و لندن در آن 
شرکت کرده بودند. برگزاری این دونشست مهم در کابل، یک گام مهمی بود که 

دولت وحدت ملی موفقانه برداشت. نفس برگزاری این دونشست...
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رهبری جدید طالبان شاید آخرین فرصت مناسب و معقول برای یک راه حل سیاسی برای 
جنگ باشد. بدون چنین راه حلی، دولت اسالمی ]داعش[ افغانستان را به عراق و سوریه 

دیگر تبدیل خواهد کرد.
ولوله ها  بود،  طالبان  رهبر  طوالنی ای  مدت  که  کسی  محمد،  مال  مرگ  تایید  دنبال  به 

فروکش کرده اند؛ اما هنوز تا آرام شدن اوضاع راه درازی در پیش است...       صفحه3

هند در شصت و نهمین سال روز استقالل خودش بر سکوی سومین اقتصاد بزرگ آسیا 
ایستاده است و در مناسبات منطقه یی و جهانی، از بازیگران عمده به شمار می رود. وزنه ی 
سیاسی این کشور مدیون خردباوری و دوراندیشی بنیان گذاران این جمهورِی دموکراتیک 
است.  شصت وهشت سال پیش از امروز، این کشور پس از مبارزات آزادی خواهانه که 

اساس آن را نافرمانی های مدنی و مقاومت های غیرخشونت بار...                      صفحه4

افغانستان، 
دشمنت را عاقالنه انتخاب کن

شصت و نه سال پس از استقالل؛
مودی هند را به کجا می برد؟

افراد مسلح 13 مسافر را در والیت بلخ 
تیرباران کردند

عبداهلل: 
نشست »سام« یک نشست موفق بود

رویکرد جدید دولت وحدت ملی 
به همکاری های منطقه ای

صفحه 5

غنی در نشست مقام های عالی رتبه:
 با پایان دهه تحول، وابستگی افغانستان
 به کمک های خارجی کاهش می یابد

صفحه 2



اطالعات روز: رییس جمهور غنی شام روز جمعه هنگام 
گزارش  ارائه  با  )سام(  رتبه  عالی  مقام های  نشست  افتتاح 
با  مثبت از کارکرد حکومت 11 ماه اش همچنان گفت که 
پایان دهه تحول وابستگی افغانستان به کمک های خارجی 
جهانی  خانواده  اعضای  از  یکی  کشور  و  می یابد  کاهش 

خواهد بود.
برش  حقوق  و  دموکراسی  از  افغانستان  که   افزود  غنی 
حامیت و آینده خود را از طریق تجارت و رسمایه گذاری 

مصئون خواهد ساخت.
ریاست  ارگ  در  که  نشت  این  در  جمهورغنی  رییس 
جمهوری برگزار شده بود تصویر کلی اقتصادی افغانستان 
پیرشفت های  از  و  ترشیح  کفایی  خود  سند  اساس  به  را 

کشور در پرتو تعهدات کنفرانس لندن جزئیات ارائه کرد.
مراحل  بررسی  برای  سال  هر  رتبه  عالی  مقامات  نشست 
که  جهانی  جامعه  و  افغانستان  میان  جانبه  دو  همکاری 
برگزار  شد،  مشخص   )۲۰1۲ )جوالی  توکیو  کنفرانس  در 

می شود.
جهانی  جامعه ی  و  افغانستان  توکیو،  نشست  مفاد  براساس 
تعهداتی دارند که هر دو مکلف به اجرای آن در »چارچوب 
حساب دهی مشرتک« هستند. وزارت خارجه گفته است که 
هدف از نشست کنونی در کابل بررسی پیرشفت های است 
که افغانستان در نشست لندن )دسامرب ۲۰1۴( با طرح برنامه 

»خود اتکایی« متعهد به اجرای آن ها شده بود.
برگزار  آن  برای  نشست  این  که  غنی گفت  رییس جمهور 

و  افغانستان  میان  همکاری  ادامه ی  چارچوب  بر  تا  شده 
سال  امنیتی  نشست  برگزاری  تا  کمک کننده  کشورهای 
آینده ناتو در وارسا و نشست اقتصادی در بروکسل که هر 

دو در مورد افغانستان خواهند بود، توافق شود.
اقتصادی  رشد  به  دولت  که  گفت  همچنان  غنی  آقای 
در  اصالحات  روند  منظور  بدین  و  است  متعهد  افغانستان 
نظام خدمات ملکی، اصالحات در نظام عدلی و قضایی، 
پرونده  به  رسیدگی  و  گمرکات  خصوصی،  بخش  تقویت 

کابل بانک را در دستور کار خود قرار داده است.
در  افغانستان  اقتصادی  و  توسعه ای  پالن های  مورد  در  او 
شده  ارائه  اجندای  گفت،  و  داد  معلومات  نیز  تحول  دهه 
حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن چگونگی طرح ما 

را به خاطر احیای مجدد افغانستان منعکس ساخت.
فرصت  به کشورها  افغانستان  اتصال  و  پیوستگی  افزود،  او 
منحیث  را  خود  تاریخی  نقش  هامن  دوباره  تا  می دهد 
کار،  این  انجام  »با  آورد:  بدست  آسیا  تجارتی  راه  چهار 
مارکیت های تجارتی و شغل ایجاد و میزان واردات کاهش 

می یابد«
آینده  سال  در  است  »قرار  گفت:  غنی  جمهوری  رییس 
های  رشکت  تشویق  به خاطر  را  گسرتده ای  کمپاین 
راه  افغانستان،  در  رسمایه گذاری  به  منطقه ای  و  بین املللی 

اندازی کنیم.«
او گفت بودجه سازی موثر برای نهادها، دومین برنامه مهم 
با فساد اداری  اصالحی دولت است و ترسیع روند مبارزه 

اصالحات  همین  شامل  هم  پروژه ها  مصارف  مدیریت  و 
است.

غنی افزود: »تعهد دیگر ما در راستای توان مندسازی زنان و 
حقوق برش بود که در اوایل سال جاری حکومت افغانستان 
و  شده  تقویت  زنان  حقوق  تا  کرد،  آغاز  را  تازه  برنامه ی 
مصؤنیت آنان تضمین شود و همچنین تقویت حقوق برش 

در صدر تعهدات ما قرار دارد.«
او گفت: »اسرتاتژی عمده اقتصادی ما را افزایش تولیدات 
بخش  در  رسمایه گذاری ها  باالی  مترکز  طریق  از  داخلی 

زراعت، معادن، زیربناها و اتصال منطقه تشکیل می دهد.«
گفت:  طالبان  با  صلح  روند  مورد  در  همچنین  غنی  آقای 
مقابل  جانب  آمادگی  و  رشایط  بودن  مساعد  صورت  »در 
برای تأمین صلح در کشور، این بحث ادامه خواهد یافت، 

تا جنگ و کشتار مردم بی گناه خامته یابد.«
در نشست مقام های عالی رتبه، مقام های بیش از ۳۰ کشور 

جهان و ۴۰ سازمان بین املللی، حضور دارند.
دو  نشست  یک  پی  در  رتبه  عالی  مقامات  نشست  دومین 

روزه دیگر بین املللی در کابل، برگزار شد. 
در نشست ریکا که در روزهای پنجشنبه و جمعه در کابل 
را  افغانستان  اهمیت  منطقه  کشورهای  آن  در  شد،  برگزار 
قرار  بررسی  مورد  منطقه ای  همکاری های  و  اقتصاد  برای 

دادند.
است  حارض  که  کرد  اعالم  اجالس  این  در  ترکمنستان 

هفتمین اجالس ریکا را در سال ۲۰1۷ میزبانی کند.

اطالعات روز: مقام های پولیس والیت بلخ در شامل کشور 
می گویند که افراد مسلح ناشناس، 1۳ مسافر را حوالی ظهر 
و  کپرک  آق  ولسوالی های  فاصل  حد  در  شنبه،  دیروز، 

ولسوالی زارع این والیت از موترها پیاده و تیرباران کرده اند.
نیروهای  لباس  مسلح،  افراد  که  می گویند  محلی  مقام های 

امنیتی را بر تن داشته و این مسافران را تیرباران کردند.
عبدالرزاق قادری، آمر امنیت فرماندهی پولیس بلخ با تایید 
این رویداد گفته که تاکنون هویت افراد کشته شده مشخص 

نیست. 
اما منابع محلی می گویند که متامی مسافران از قوم هزاره و 
از منطقه  مغزار ولسوالی زارع والیت بلخ و منطقه ی باجگاه 
ولسوالی بلخاب والیت رسپل هستند که از مغزار به طرف 

مزار رشیف در حرکت بوده اند.

به گفته ی آنان، از جمله این مسافران سه نفر از کشته شدگان 
که از قریه ی مغزار هستند در میان شان یک رسباز ارتش نیز 
شامل است، ۶ نفر از مردم باجگاه و بقیه ی آن ها از منطقه ی 
پشت گردنه و زیر گردنه هستند که در نزدیکی مغزار موقعیت 

دارد.
گفته می شود که این مسافران در دو موتر سوار بودند که در 
مسیر راه از سوی افراد مسلح متوقف شده و تیر باران شدند.

بلخ گفته  ابراهيم خريانديش، رييس شوراى واليتى  محمد 
داده  ُرخ  زارع  ولسواىل  مرکز  نزديکى  در  رويداد  اين  که 
لباس  که  مسلح  افراد  که  افزوده  خیراندیش  آقای  است. 
نريوهاى امنيتى بر تن داشته اند، سوارى هاى دو موتر را پايني 

منوده اند.
مسلح  مخالفان  سوى  از  کار،  اين  خیراندیش،  گفته ی  به 

صورت گرفته، اما تاکنون مشخص نيست که آن ها طالبان اند 
يا گروه داعش؟ تاکنون مشخص نیست اکه این کشتار دسته 
جمعی توسط کدام گروه انجام شده است. تاهنوز هیچ فرد یا 

گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.
شیر جان درانی، سخن گوی پولیس والیت بلخ ضمن تایید 
یک  همراه  به  بلخ  پولیس  امنیت  آمر  که  گفته  رویداد  این 
بعداً  و  رفته  ساحه  به  قضیه  این  بیشرت  بررسی  برای  هیئت 

جزئیات آن را اعالم خواهد کرد.
این در حالی ست که سه ماه قبل نیز 9 تن از کارمندان موسسه 
برنامه های  تطبیق  مشغول  که  غربت(   در  )انسان  یا  »پن« 
همبستگی ملی در ولسوالی زارع بودند، توسط افراد ناشناس 
به قتل رسیدند؛ اما این نخستین بار است که مردم هزاره در 

بلخ این چنین هدف قرار می گیرند.

حکومت  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  روز:  اطالعات 
وحدت ملی در پایان نشست مقام های عالی رتبه کشورهای 
کمک کننده به افغانستان »سام« این نشست را یک نشست 

موفق دانست.
کننده  کمک  کشورهای  نشست  این  در  که  گفت  عبدالله 
را  ملی  وحدت  حکومت  اولویت های  و  مکلفیت ها 
ساخنت  عملی  به  متعهد  حکومت  که  ساختند  خاطرنشان 

تعهدات اش برای جامعه جهانی و مردم افغانستان است.
او با اشاره به عملکرد 11 ماهه حکومت وحدت ملی، توزیع 
مبارزه  قضا،  بخش  در  اصالحات  آوردن  برقی،  تذکره های 
با فساد اداری و از میان برداشنت ضعف مدیریتی، برگزاری 
انتخابات پارملانی و لویه جرگه را از مهمرتین کارهای فراه 

راه حکومت وحدت ملی عنوان کرد.
نشست  این  پایانی  بیانیه  ی  از  »ما  گفت:  اجرایی  رییس 
حامیت می کنیم؛ بسته ای صادقانه و کاربردی به ما ارائه شد، 
برگزاری  برای همکاری در  بین املللی خود  از همکاران  ما 

موفق این نشست تشکر می کنیم.«
و  اصالحات  گام  برداشنت  با  که  کرد  تأکید  عبدالله  آقای 
و  افغانستان  مردم  اعتامد  کشور،  در  مثبت  تغییرات  آوردن 

جامعه جهانی را به دست آوردند.
که  مرحله ی جدیدی شدیم  وارد  امروز  »اما  افزود:  عبدالله 

فرصت های را به ما ارائه می کند.«
بزرگ  چالش  یک  را  امنی ها  نا  عبدالله  عبدالله  هم  این  با 
دانسته می گوید که ناامنی ها آنها را از مسیر کارهای اصلی 

شان منحرف ساخته است.
در نشست مقام های عالی رتبه، مقام های بیش از ۳۰ کشور 

جهان و ۴۰ سازمان بین املللی، حضور داشتند.
رتبه  عالی  مقام های  نشست  افتتاح  هنگام  جمهور  رییس 
گفت که با پایان دهه تحول وابستگی افغانستان به کمک های 
خانواده  اعضای  از  یکی  کشور  و  می یابد  کاهش  خارجی 

جهانی خواهد بود.
دومین نشست مقامات عالی رتبه در پی یک نشست دو روزه 

دیگر بین املللی تحت نام ریکا در کابل، برگزار شد. 
در نشست ریکا که در روزهای پنجشنبه و جمعه در کابل 
برگزار شد، در آن کشورهای منطقه اهمیت افغانستان را برای 

اقتصاد و همکاری های منطقه ای مورد بررسی قرار دادند.

سمنگان  والیت  محلی  مقامات  سمنگان:  روز،  اطالعات 
می گویند که یک نفر بنام عبدالله از اهالی ولسوالی حرضت 
سلطان این والیت  دخرت 18 ساله خود را با رضبات تیشه 

به قتل رسانده است.
از  نام دارد روز گذشته پس  این دخرت خانم که بس بی بی 
آن به قتل رسید که به گفته ی پدرش از فرمان وی رسکشی 

کرده بود.
می گوید  سمنگان  پولیس  سخن گوی  رحیمی،  عبداملنیر 
می گوید، چون  و  کرده  اعرتاف  به جرمش  مقتول  پدر  که 
خشم  به  هم  او  بوده،  کرده  رسپیچی  وی  امر  از  دخرتش 

آمده و دست به چنین کاری زده است. 
ذکر  فامیلی  خشونت  را  قضیه  اصلی  علت  رحیمی  آقای 

برس  پولیس  بازداشت  در  فعالً  قاتل  که   می گوید  و  کرده 
گسرتده  تحقیقات  از  پس  قتل  این  اصلی  انگیزه  و  می برد 

پولیس و جنایی روشن خواهد شد.
این در حالی ست که چند روز قبل یک جوان دیگر مادرش 
را در یکی از محله های ایبک مرکز والیت سمنگان به قتل 

رسانیده بود.
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غنی در نشست مقام های عالی رتبه: 
با پایان دهه تحول، وابستگی افغانستان
 به کمک های خارجی کاهش می یابد

افراد مسلح 13 مسافر را در والیت بلخ تیرباران کردند

عبداهلل: 
نشست »سام« یک نشست موفق بود

پدری در والیت سمنگان دخترش را با ضربات تیشه 
به قتل رسانید

رویکرد جدید دولت وحدت ملی 
به همکاری های منطقه ای

آن  در  که  بود  مهمی  نشست  دو  میزبان  روزهای گذشته  در  کابل 

جهان  و   منطقه  کشورهای  پایه  بلند  مقام های  از  زیادی  شامری 

رشکت کرده بودند. در نشست اولی، که بنام »ریکا 6« مسمی بود، 

املللی رشکت کرده و  بین  و سازمان  از 70 کشور  بیش  منایندگان 

در مورد همکاری های اقتصادی منطقه ای، بحث و گفت وگو کردند. 

نشست دومی، نشست »سام« بود که مقام های عالی رتبه کشور های 

کمک کننده به افغانستان به هدف ادامه همکاری ها و هم چنین 

پیگیری تعهدات کنفرانس توکیو و لندن در آن رشکت کرده بودند. 

که  بود  مهمی  گام  یک  کابل،  در  مهم  دونشست  این  برگزاری 

این دونشست  برگزاری  نفس  برداشت.  موفقانه  ملی  دولت وحدت 

و مدیریت موفقانه آن در رشایط حارض از اهمیت اساسی برخوردار 

می باشد. دولت وحدت ملی طی یک سال گذشته، دچار درگیری ها 

و مشکالت فراوانی بود. اختالفات درونی، رشایط دشوار اقتصادی، 

به شدت  تصویری  امنی ها،  نا  دامنه  و گسرتش  پایین  مرشوعیت 

آسیب پذیر و شکننده از دولت وحدت ملی به بیرون داده بود. با این 

وصف، برگزاری و مدیریت همزمان دو نشست مهم بین املللی فی 

نفسه ارزش مند و کار قابل ستایشی بود که صورت گرفت. 

این نشست ها در کابل دارد،  از اهمیت منادینی که مدیریت  جدا 

نشست »ریکا« از لحاظ عملی نیز مهم و اساسی است. این نشست 

به هدف جلب همکاری های اقتصادی- منطقوی راه اندازی شد و به 

جایگاه افغانستان به مثابه یک کشور مهم ارتباطی در سطح منطقه 

پرداخته شد. بدون شک افغانستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی، 

این  به  در صورتی که  و  دارد  منطقه  ژئوپولیتیک  در  مهمی  جایگاه 

مهم پرداخته شود، می تواند به مثابه نقطۀ تعامل منافع کشورهای 

منطقه عمل کند. طرح های مهم اقتصادی که قرار است از طریق 

افغانستان در منطقه اجرا شود، نه تنها منافع بزرگی برای افغانستان 

دارد، بلکه منجر به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی بی 

شامر در سطح منطقه نیز می گردد. افغانستان از دو لحاظ جایگاه 

برجسته ای در منطقه دارد؛ یکی از لحاظ موقعیت ارتباطی است که 

می تواند کشورهای مختلف منطقه را به چین به مثابه قطب اقتصادی 

جهان وصل کند و از سوی دیگر این کشور می تواند نقطه ارتباط شبه 

به ویژه دو کشور تاجکستان و  قاره هند به کشورهای آسیای میانه 

ترکمنستان واقع شود. دوم، از لحاظ منابع غنی طبیعی در افغانستان 

است که استفاده درست از آن می تواند چرخ صنعت منطقه را رسعت 

کشورهای  افغانستان،  معادن  روی  گذاری  رسمایه  برای  بخشد. 

با  می توانند  و  دارند  بیشرت  فرصت  دیگری  کشور  هر  از  منطقه 

هزینه های کم تر و بهره وری بیشرت روی آن رسمایه گذاری کنند. این 

ظرفیت های بالقوه برای همکاری های اقتصادی، می تواند به مثابه 

پتانسیلی برای تقویت روند صلح در افغانستان به کار رود. تشویق 

اقتصادی، موثرترین  به همکاری های  ترغیب کشورهای منطقه  و 

است  منطقه  کشورهای  با  دوستانه  مناسبات  گسرتش  برای  راه 

نهد. دولت وحدت  بنا  را  تعامل مثبت سیاسی  که می تواند اساس 

ملی به ویژه رییس جمهور نگاه خوبی نسبت به این ظرفیت موجود 

برخی  تا کنون  آغاز کار خود  از  رییس جمهور  دارد.  افغانستان  در 

تالش هایی را در این زمینه انجام داده است. تاکید او بر احیای جاده 

ابریشم، عملی شدن پروژه های اقتصادی مشرتک در سطح منطقه و 

نگاه خاص او به چین به مثابه پتانسیل اصلی رسمایه گذاری در این 

منطقه، همه نشانه هایی از رویکرد مثبت رییس جمهور برای تقویت 

همکاری های اقتصادی منطقوی است. در واقع، رویکرد اقتصادی 

در  مثبت  تعامل  یک  اساس  می تواند  منطقوی،  همکاری های  در 

سطح منطقه را فراهم آورده و تعریف منافع مشرتک اقتصادی در 

نهایت راه را برای همکاری های سیاسی نیز هموار می سازد. بنابراین، 

رویکرد اقتصادی به همکاری های منطقوی، رویکرد قابل ستایشی 

است که باید در جهت عملی شدن آن اقدامات جدی انجام شود. 

البته باید توجه داشت که عملی شدن هر طرح اقتصادی مشرتک 

نیازمند امنیت الزم در افغانستان می باشد. در حال حارض بسیاری 

از پروژه هایی که قرار است به شکل مشرتک اجرا شوند، به دلیل 

فقدان امنیت و ریسک باال برای رسمایه گذاری روی آن، متوقف 

باقی مانده اند. حل مسئله امنیت آغازی برای رسمایه گذاری های 

مشرتک منطقوی است که باید به آن توجه شود. رضورت این کار 

امنیت  مسئله  به  رییس جمهور  به ویژه شخص  دولت  که  این ست 

با قاطعیت برخورد  امنیت  با عنارص مخل  و  نگاه جدی تری داشته 

شود. در چند سال گذشته، سیاست نرم حامد کرزی در برابر تروریزم 

منجر به تقویت آن گردید و در صورتی که این نگاه به مسئله امنیت و 

گروه های هراس افگن تغیر نکند، زمینه برای همکاری های منطقوی 

هم همواره نخواهد شد. در حال حارض بخش عمده نا امنی، ریشه 

قناعت  منی تواند  بیرونی  سیاست های  با  آن  ارتباط  و  دارد  داخلی 

بخش و موجه باشد. توجه به ریشه های داخلی مسئله نا امنی، مهم 

است و باید نگاه دولت و حلقات تصمیم گیرنده به عوامل نا امنی و 

گروه های تروریستی تغییر منوده و برخورد قاطعانه با آن در اولویت 

دولت قرار گیرد. 
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و  مناسب  فرصت  آخرین  شاید  طالبان  جدید  رهبری 
باشد.  جنگ  برای  سیاسی  حل  راه  یک  برای  معقول 
بدون چنین راه حلی، دولت اسالمی ]داعش[ افغانستان 

را به عراق و سوریه دیگر تبدیل خواهد کرد.
مدت  که  کسی  محمد،  مال  مرگ  تایید  دنبال  به 
کرده اند؛  فروکش  ولوله ها  بود،  طالبان  رهبر  طوالنی ای 
اما هنوز تا آرام شدن اوضاع راه درازی در پیش است. 
عمر،  پیشین  معاون  منصور،  محمد  اختر  جانشینی 
باوجود تنش ها میان اعضای خانواده ی عمر، نسبتا آرام 
بود؛ اما چشم انداز ]آینده ی[ افغانستان این گونه نیست.
مال عمر فراتر از یک نیرو برای وحدت طالبان بود، او 
افغانستان  میان  مهمی  سد  و  بود  شده  اعالم  چنین  هم 
رهبر  البغدادی،  ابوبکر  ]طالبان  بود  اسالمی  دولت  و 
در  می پندارد«.  »خلیفه جعلی«  را یک  اسالمی،  دولت 
واقع، شبه نظامیان افغانستان قبال به دولت اسالمی اعالن 
وفاداری کردند، چون آن ها شایعات مرگ مال عمر را 

باور کرده بودند.
تاریخی  نظر  از  که  طالبان  جنبش  در  عمر  مال  مرگ 
متحد بوده است، شکاف های تازه ای ایجاد کرده است. 
بنابرآن، منصور انگیزه چندانی برای روی دست گرفتن 
می کند  تالش  او  چون  ندارد؛  جویانه  آشتی  اقدامات 
اتحاد را حفظ کند. از این رو، به نظر می رسد که منصور 
از گفت وگوهای صلح پا پس کشیده و تالش هایش در 
افزایش  با  که  چیزی  باشد،  کرده  تشدید  را  نبرد  میدان 
رییس  آغا،  طیب  است.  آشکار  کابل  در  خشونت 
میانه رو  چهره  برجسته ترین  و  طالبان  سیاسی  کمیسیون 
طرفدار گفت وگوهای صلح، استعفا داده است. در عین 
اعالن  منصور  به  القاعده،  رهبر  الظواهری،  ایمن  زمان، 

وفاداری کرده است. 
سیاست گذاران ایاالت متحده، با ارزیابی این تحوالت، 
احتماال حاال با انتخابی میان تشدید اختالفات در رهبری 
کردن  دنبال  یا  نظامی  دست آوردهای  کسب  و  طالبان 
یک توافق سیاسی با رهبری طالبان مواجه اند. همان طور 
که ظهور سریع دولت اسالمی نشان داده است، شکست 
در توافق با مخالفان میانه رو سیاسی، هنگامی که فرصتی 
طالبان  جدید  رهبری  است.  خطرناک  می آید،  پیش 
شاید آخرین فرصت مناسب و معقول برای دست یابی 

به یک راه حل سیاسی برای جنگ افغانستان باشد. 
با یکجا  متحده  ایاالت  یازدهم سپتامبر،  از حادثه  پس 
داخل  از  که  شورشی ای  گروه  عنوان  به  طالبان،  کردن 
القاعده،  فراملی  تروریستی  گروه  با  می شود،  هدایت 
سوریه،  و  عراق  در  ساخت.  بزرگ تر  را  دشمنش 
گروه های شورشی داخلی و تهدید تروریستی خارجی 
باهم یکی شده اند و ظاهرا به یک مشکل رام نشدنی 
هنوز  افغانستان،  در  حال،  این  با  است.  شده  تبدیل 
جداگانه  صورت  به  تروریستان  و  شورشیان  با  می شود 
زوال  از  جلوگیری  راه  بهترین  مصالحه،  شود.  برخورد 

دولت، مانند عراق و سوریه، است.
افغانستان،  در  صلح  تامین  راستای  در  تالش ها  تاریخ 
به خاطر  که  است  شامل  را  اولیه ای  فرصت های 
استراتیژی اولیه امریکا برای »شکست دادن« طالبان از 
دست رفتند؛ استراتیژی ای که تا سال ۲۰۰9 پابرجاماند، 
به  را  استراتیژی  این  سیاست ها،  بازنگری  که  زمانی 

افغانستان  نیروهای  به  امنیتی  مسئولیت های  »انتقال« 
کرد.  تعدیل  سیاسی  توافق  یک  برای  شرایط  تعیین  و 
امروزه، این »انتقال« تکمیل شده است؛ اما روند سیاسی 
این حال، هنجارهای طالبان  با  به سختی پیش می رود. 
کلی  صورت  به  افغان ها  باشند،  ناخوشایند  ممکن 
و  می دهند.  ترجیح  جنگ  ادامه  به  نسبت  را  مصالحه 
مصالحه می تواند به نفع منافع غرب باشد. به طور مثال، 
آماده  طالبان  که  کنیم  باور  تا  دارد  وجود  خوبی  دلیل 
است در جریان تالش ها برای دست یابی به یک توافق 
سیاسی، از القاعده ببرد، جمهوری اسالمی را بپذیرد و 
در زمینه مشارکت در روند سیاسی اصالح قانون اساسی 

به توافق برسند. 
بنابراین، حکومت افغانستان اکنون دشمنش را به دقت 
با  مخالفت  برای  کافی  دالیل  که  حالی  در  می سنجد. 
شورشیان طالب وجود دارد، طالبان امروزی در مقایسه 
ارمغان  به  افغانستان  برای  اسالمی  دولت  که  آنچه  با 
به صورت  طالبان  بود.  میانه روتر خواهد  آورد،  خواهد 
دیوبندی  فرقه  به  که  هستند  حنفی  مسلمانان  عموم 
تندروتر سلفی که  فرقه  با  نتیجه  پابند هستند؛ در  اسالم 
دولت اسالمی به آن ممارست می ورزد، مخالف است. 
باقی  داخلی  شورشی  گروه  یک  طالبان  برآن،  عالوه 
صورت  به  اسالمی  دولت  که  حالی  در  است،  مانده 
واضح یک تهدید فراملی است. طالبان همین اکنون با 
دولت اسالمی در جنگ است و افغان ها در مخالفت با 
منافع  طالبان  با  افغانستان  در  اسالمی  دولت  تهاجمات 

مشترک دارند.
حال  در  صلح  چانس  عمر،  مال  مرگ  خبر  از  پیش 
اعضای  از  برخی  می،  ماه  اواخر  در  می یافت.  افرایش 
افغانستان در سلسله  با مقام های ارشد حکومت  طالبان  
تالش های صلح در چین به صورت نیمه رسمی مالقات 
میانجی گری  کنفرانس  در  طالبان  مقام های  و  کردند 
ناروی  افغانستان در  کنار هیئت حکومت  منازعات در 
هیئت  با  طالبان  مقام های  اخیرا،  داشتند.  حضور 
موری  در  جوالی   ۷ تاریخ  به  افغانستان  حکومت 
پاکستان مالقات کردند و پیامدهای خبر مرگ مال عمر 
بر مالقات دومی که قرار بود در ماه اگست برگزار شود، 
فایق آمد. در حال حاضر، به نظر می رسد که چشم انداز 

صلح پویایی اش را از دست داده باشد. 
اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان با اعمال فشار بر 
پاکستان برای فعالیت بیشتر کار درستی انجام می دهد؛ 
باور دارند، ریشه های  افغان ها  از  بسیای  اما آن گونه که 
سیاست  اشتقاق  سادگی  به  افغانستان  در  خشونت 
خارجی پاکستان نیست. در حالی که پاکستان می تواند 
انجام  زیادی  کار  صلح  گفت وگوهای  کامیابی  برای 
بدهد و باید این کار را انجام بکند، نفوذ این کشور برای 

اعمال فشار بر طالبان احتماال ناکافی است. 
را  پاکستان  ناتوانی  ادعای  عمر  مال  مرگ  احتماال 
افغانستان  طالبان  بر  پاکستان  اما  است؛  دشوارتر ساخته 
تا سرحد ساختن یک دشمن تازه اعمال فشار نخواهد 
بر  فشار  اعمال  برای  متحده  ایاالت  تالش های  و  کرد 
اولویت ها  احتماال همکاری ها در زمینه دیگر  پاکستان 
را تضعیف خواهد کرد. عالوه برآن، طالبان که از تلقی 
شدن به عنوان پروکسی پاکستان خشمگین اند، در برابر 

نقش قوی پاکستان در مذاکرات مقاومت خواهند کرد.
به فشار هماهنگ  اما  افغانستان ممکن است؛  صلح در 
خود،  نوبت  به  متحده،  ایاالت  دارد.  نیاز  فرامنطقه ای 
باید نقشش را واضح سازد – این کشور دیگر نمی تواند، 
و  افغانستان  حکومت  از  حمایت  روی  که  حالی  در 
روند صلح به رهبری افغان ها متمرکز شده است، نقش 
میانجی و متحد را به صورت همزمان بازی کند و گروه 
سومی را تشویق کند تا نقش میانجی را ایفا کند. مهم تر 
از همه، به صورت گسترده تر، جامعه جهانی، به رهبری 
طریق  از  را  گفت وگوها  دوباره  آغاز  متحده،  ایاالت 
تبادله زندانیان،  قطر،  بازگشایی دفتر سیاسی طالبان در 
متحده  ایاالت  تحریم های  فهرست  از  طالبان  حذف 
و  امن  عبور  ترتیبات  اجرای  و  متحد  ملل  سازمان  و 

مشروف به آتش بس به شدت تسهیل کند.
را  عراق  جنگ  »که  به  سیاسی  عالقه های  باوجود 
چگونه  عراق  »جنگ  بهتر  سیاسی  سوال  باخت؟«، 
باخته شد؟« است. اگر حکومت عراق در رفع نیازهای 
انجام  بیشتری  کار  کشور  این  مذهب  سنی  جمعیت 
می داد، احتماال حمله دولت اسالمی سخت تر می بود. 
ابزارهای  از  می توانست  اسد  حکومت  ترتیب،  عین  به 
نتیجه  در  و  سوریه  داخلی  جنگ  دفع  برای  سیاسی 
کند.  استفاده  اسالمی  دولت  ظهور  از  جلوگیری  برای 
سیاسی  توافق  که  دارند  وجود  تلخی  یادآوری های 
از تشدید جنگ جلوگیری کند – درس هایی  می تواند 

که می تواند در افغانسان نیز استفاده شود.
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دشمنت را عاقالنه انتخاب کن
افغانستان،

یکشنبه
15 سنبله
1394

سال چهارم
شماره  907 

یک سازمان است که دست آورد کشورها را در سطح جهان مقایسه کرده و 

بهرتین دست آوردها را برای متام جهان می کند. این سازمان در تازه ترین 

را  هوشمند  مبایل های  از  نوعی  جاپان  است  قرار  که  کرده  اعالم  مورد، 

میزان  که  بود  خواهند  قادر  مبایل ها  این  که  کند  عرضه  جهانی  بازار  در 

امیدواری و ناامیدی صاحبش را به اساس درجه تشخیص بدهند. همچنان 

این سازمان در عرصه ی هرن، اعالم کرده که هرن غوالیدن توجه جهانیان 

به زودی به خود معطوف خواهد کرد. غوالیدن هرنیست که خاستگاه  را 

تاریخ  پیشواز  به  غوالیدن  با هرن  ممکن  می باشد.  ما  عزیز  افغانستان  آن 

پنج هزار ساله ی بعدی خویش برویم. 

غوالیدن در منطق و عقل برش منی گنجد، باید چیزی فراتر از آن ها باشد 

اند که هر  اما مخرتعین هرن غوالیدن ثابت کرده  تا غوالیدن را بفهمیم! 

وقت چند نفر دور هم جمع شد و همین چند نفر به این نتیجه رسیدند که 

افغانستان از آن هاست و بقیه از مقعد طیاره به افغانستان افتیده اند، اوج 

هرن غوالیدن است. چون به باور همین چند نفر نابغه، بقیه مردم از مقعد 

طیاره خطا خورده، آن ها وظیفه دارند که دوباره این مردم را به کشور شان 

یعنی مقعد طیاره برگرداند. سابق که هنوز هرن غوالیدن انکشاف نیافته بود، 

وقتی مردم به خصوص پادشاه مملکت را غوالیدن می گرفت، لشکر را امر 

می فرمود که به فالنی والیت رفته، از فالن جا تا فالن جا مردم را قتل 

کنید. زمین های شان را گرفته به فالنی خان که از توابع ماماگان حاکم 

است، اعطا کنید. اگر سالله ی ماماگانم قبول نکردند و زمین کمبود منود، 

شام مختارید به قدری که رضایت ...خان گرفته شود، بازهم کشتار کنید! 

اما حاال که این هرن ناب انکشاف یافته، هرچند جامعتی را که می خواهند 

بغوالند، بد منی آید که به سبک گذشته بغوالند اما جرب زمانه و رشم انسان 

بودن ظاهراً مانع این کار می شود. 

دانشمندان در این خصوص می گویند که اگر خدای نخواسته، هنگامی که 

جامعتی را غوالیدن رضورت می افتد، نور امیدواری بتابد؛ دیگر نیاز نیست 

حکام گذشته را اذیت کنیم. هر جنایتی که بخواهید، ممکن اتفاق بیافتد. 

این دانشمندان می گویند که پیاده کردن 13 مسافر در مزار و رگبار کردن 

به دست خلقی  نیست، فقط یک جنایت ساده است که  شان که جنایت 

اتفاق افتاده که هنوز هیچ چیزی منی غوالند. اما اگر گروهی که غوالیدن 

پاکستان  یا مثالً  از سوی حکومت  امیدواری  اندکی  شان فوران می کند، 

دریافت کند، باز بیا و پوره کن! 

البته آن های که هر از گاهی به هرن غوالیدن رو می آورند و دوست دارند 

افغانستان  به تریاک هم دارند.  بیارند، عشق عجیبی  وطن را خلوت گیر 

حتی اگر سگ ماهی کشورها هم شود، باز منی تواند به تنهایی بزرگرتین 

غوالیدن  طرفداران  این که  مگر  باشد.  جهان  در  تریاک  صادرکننده ی 

قدرمتند باشند که هستند. از این بابت خدا را شکر، در دنیای صادرات، 

تنها از همین درک نام کشور عزیز ما می درخشد. 

همین  از  باشم.  خوب  غوالنده ی  یک  نتوانستم  کردم،  تالش  هرچه  من 

خاطر بقیه عزیزانی که این روزها گرفتار غوالیدن اند، تصمیم دارند که من 

و امثال مرا از کشور اخراج منایند. اما قراین و شواهد نشان می دهد که 

مدنیت در افغانستان در حال شکل گیری است. بدون شک که متام اقوام 

نه  پشتون،  نه  بود.  خواهند  سهیم  مدنیت  این  شکل دهی  در  افغانستان 

تاجک، نه هزاره، نه ازبیک و نه هیچ قوم دیگری خواهان توحش و بربریت 

اند. اکرثیت مردم افغانستان به این درک رسیده اند که زندگی مساملت آمیز 

و بدون تفرقه های قومی-مذهبی، پسندیده و زمینه ساز متدن در افغانستان 

اند. بیایید به جای غوالیدن به این فکر کنیم که انسان ایم و باید زندگی 

انسانی داشته باشیم. مهم نیست پوست مان چه رنگ و زبان مان چیست، 

مهم این است که بی هیچ خشونتی می توانیم همدیگر را بفهمیم! 

ما  که  باشد  قرار  اگر  نرسیده،  کسی  به  غوالیدن  از  آسیبی  حاال  تا  گرچه 

چیزی بغوالیم و به کسی آسیب نرسد، حق مان است. هرچه و در هرکجا 

و به هر قدری که خواسته باشیم، می توانیم بغوالیم. اما اگر قرار باشد که 

غوالیدن ما منجر به فراری دادن همسایه و همشهری مان شود، هامن 

به که مبیریم و ننگ غوالیدن خویش را بر نسل بعد از خود برجا نگذاریم. 

ما به اندازه ی کافی از نسل های قبل از خود رشم داریم، دیگر نیاز نیست. 

از جاها دهن خویش  بسیاری  در  تا  بسازیم  همین که منی توانیم سوزنی 

را بدوزیم، خود روایت گر افتخار یا رشمیست از که نسل های قبلی به ما 

رسیده است. 

را  خویش  خانه ی  که  منی کند  خطور  ما  ذهن  در  وقت  هیچ  چرا  راستی 

هر  رستگاری،  و  خوشبختی  برای  آن وقت  کرده ایم،  جهان  تریاکستان 

سال هزاران نفر مان راهی مکه می شوند؟ چون هنوز بازار غوالیدن توأم 

اما  بغوالد  بتواند  که هرکسی  برسد  روزی  ای کاش  است.  گرم  با خطر،  

بزند! آن زمان ما  به دیگری آسیب  نتواند  باشد و  هیچ کسی حق نداشته 

موج  با  اش  جنازه  که  سوری  کودک  هامن  مرگ  از  داشت  خواهیم  حق 

دریا به ساحل رسیده بود، زار زار بگرییم! در غیر آن صورت، هر روز صدها 

با  می توانیم  که  می شوند  ما  خود  غوالیدن های  قربانی   افغانستان  کودک 

خیال راحت در ماتم آن ها خون گریه کنیم. 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

موشکافی غوالیدن

صلح در افغانستان ممکن 
است؛ اما به فشار هماهنگ 
فرامنطقه ای نیاز دارد. ایاالت 
متحده، به نوبت خود، باید 
نقشش را واضح سازد – این 
کشور دیگر نمی تواند، در حالی 
که روی حمایت از حکومت 
افغانستان و روند صلح به 
رهبری افغان ها متمرکز شده 
است، نقش میانجی و متحد را 
به صورت همزمان بازی کند و 
گروه سومی را تشویق کند تا 
نقش میانجی را ایفا کند. مهم تر 
از همه، به صورت گسترده تر، 
جامعه جهانی، به رهبری ایاالت 
متحده، آغاز دوباره گفت وگوها 
را از طریق بازگشایی دفتر 
سیاسی طالبان در قطر، 
تبادله زندانیان، حذف طالبان 
از فهرست تحریم های ایاالت 
متحده و سازمان ملل متحد و 
اجرای ترتیبات عبور امن و 
مشروف به آتش بس به شدت 
تسهیل کند.
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بر  خودش  استقالل  سال روز  نهمین  و  شصت  در  هند 
در  و  است  ایستاده  آسیا  بزرگ  اقتصاد  سومین  سکوی 
مناسبات منطقه یی و جهانی، از بازیگران عمده به شمار 
و  مدیون خردباوری  این کشور  وزنه ی سیاسی  می رود. 
دموکراتیک  جمهورِی  این  بنیان گذاران  دوراندیشی 

است. 
از  پس  کشور  این  امروز،  از  پیش  سال  شصت وهشت 
نافرمانی های  را  آن  اساس  که  آزادی خواهانه  مبارزات 
می داد،  شکل  غیرخشونت بار  مقاومت های  و  مدنی 
»بریتانیای  استعماری  امپراتوری  از  را  خویش  استقالل 
نیز  بهای سنگینی  اما  پیروزی  این  آورد.  به دست  کبیر« 
داشت. انگلیس ها می خواستند در واقع با حمایت از طرح 
تجزیه شبه قاره به قلمرو مسلمانان و غیر مسلمانان، انتقام 
شکست در مبارزات مدنی را از گاندی و آزادی خواهان 
قاره،  شبه  برای  تجزیه  و  آزادی  بگیرند.  هندوستانی 
همزمان روی داد و در ۱۵اگست ۱۹۴۷ جواهر لعل نهرو 
اولین نخست وزیر پس از استقالل، بیرق ملی این کشور 
بر  بلند کرد.  بر فراز »الهورگیت« در ریدفورد دهلی  را 
پایه ی همین سنت، همه ساله پرچم این کشور در چنین 

روزی در همان جایگاه بر افراشته می شود. 
برای  فردی  توانایی های  به  اتکا  با  ایستادن  سال   ۶۸  
هندوستانی ها، توام با دست آوردها و دشواری هایی بوده 
و  دست  فراوانی  چالش های  با  کشور  این  هنوز  است. 
پنجه  نرم می کند. جوانان این کشور از دولت  جدیدشان 
انتظارهای زیادی داشتند که هنوز به طور کامل به آن ها 
رنج  بی کاری  و  فسادگسترده  از  و  نشده است  رسیدگی 
می برند. زنان در این کشور هنوز قربانی رسوم و عنعنات 
اند و خشونت باالی زنان از رایج ترین نوع خشونت در 
هند شناخته می شود. هر چند صدها هزار انسان در نتیجه 
بیرون  فقر  خط  زیر  از  از  فقرزدایی  سیاست های  اعمال 
هزاره ی  توسعه  اهداف   « اساس  بر  هنوز  اما  اند  آمده 
سازمان ملل متحد« نزدیک به یک ملیارد انسان در هند 

در زیر خط فقر زندگی می کنند. 
عصر مودی؛ تغییر و امید

بود.  تاریخ معاصر هند  نقطۀ عطفی در  انتخابات  ۲۰۱۴ 
نسل جوان  برای  را  زیادی  امیدهای  انتخابات  این  نتایج 
این  بار آورد. یکی از ویژگی های  به  و زنان این کشور 
انتخابات روی کار آمدن اولین حزبی با به دست آوردن 
اکثریت مطلق کرسی های مجلس نمایندگان این کشور 
از  پس  که   درحالی ست  این  بود.  ملی«  »گنگره  از  غیر 
آوردن  بدست  به  قادر  این کشور  در  هیچ حزبی   ۱۹۸۴

اکثریت مطلق کرسی ها نبوده است. 
مهم  فاکتور  کشور  این   ۲۰۱۴ انتخابات  همچنان 
این  مردمی  رهبر  آخرین  از  پس  سال ها  را  »رهبری« 
آورد.  صحنه  روی  یک باردیگر  گاندی(  )اندرا  کشور 
ناراندرا مودی، نخست وزیر فعلی، از منظر ویژگی های 
آرای  جلب  در  فرد،  به  منحصر  جذابیت های  و  رهبری 
نظرسنجی های  براساس  داشت.  بارزی  نقش  همگانی 
از رای دهی که توسط مرکز مطالعه کشورهای رو  پس 
انکشاف صورت گرفت، یک چهارم رای دهندگان  به 
گفته اند که اگر مودی نامزد این حزب نمی بود، هرگز به 

بی جی پی رای نمی دادند.  

انتخابات های  از  را  انتخابات  این  که  دیگری  ویژ گی 
و  اقتصادی  مسایل  شدن   مطرح  می کرد،  متمایز  پیشین 
جریان  در  جدی  به صورت  بهترعامه  خدمات  رسانیدن 

مبارزات انتخاباتی مودی بود.
جوانان و زنان عمده ترین حامیان مودی  در این انتخابات 
بودند. زنان در انتخابات های این کشور جمع بزرگی از 
انتخابات   در  حتا  و  می دهند  تشکیل  را  دهندگان  رای 
۲۰۱۴ بیشتر از مردان به پای صندق های رای دهی رفتند. 

وعده ها بزرگ، کار اندک
اقتدار  در  حضور  اندی  و  سال  یک  از  پس  ظاهرا 
نتوانسته  مودی  رهبری  به  »بی جی پی«  حزب  حکومتی، 
می رفت،  انتظار  که  آن چنان  وعده های خویش  به  است 
عمل کند. مردم با آنچه در این یک سال و چند ماه انجام 
شده، خوش حال نیستند و از دل بستگی های شان به مودی 
روشن  هم  ناخشنودی ها  این  دالیل  شده است.  کاسته 
از  سرمایه  و  پول  آوردن  برای  مودی  تالش های  است. 
برای سرمایه گذاری  فراملیتی  ترغیب شرکت های  طریق 
جوانان  برای  کارآفرینی،  بخش  در  است.  نبوده  موفق 
کاری نشده است. سطح فساد در دیوان ها و دفاتر دولتی 

کاهش نیافته است. 
 در امر مبارزه با فساد نیز به وعده ها عمل نشده است و فساد 
اداری هنوز هم در بسا ادارات این کشور بیداد می کند. 
»جان الک پال« یا نهاد مستقل مبارزه بر ضد فساد که طی 
قطع نامه ای از طرف جامعه مدنی این کشور درخواست 
شده بود تا هنوز ایجاد نشده  است. و حکومت این کشور 
مبارزه  کمیسیون های  تشکیل  نمی کند.  وفا  وعده اش  به 

کمیسیون  و  معلوماتی   عالی  کمیسیون  اداری،  فساد  با 
در  اند.  شده  حذف  دولت  برنامه های  از  تفتیش،  عالی 
زیست  محیط  جمله  از  مودی  دیگِر  بزرگ  پروژه های 
نیز  که قرار بود از پاک سازی دریای  گنگا آغاز شود، 

پیشرفت چندانی دیده نمی شود.
مهم تر از همه پس از به قدرت رسیدن »BBB« بزرگ ترین 
چالش، ظهور و شدت گیری بیش از پیش بنیادگرایی  و 
تضادهای مذهبی در این کشور است. مسلمان ها روز به 
صدد  در  و  می شوند  تحریک  حکومت  این  علیه  روز 
بدیل اند. »بی جی پی« هم در محدودۀ خطوط ملی گرایانۀ 
این  تشدید  سبب  بیشتر  و  می کند  حرکت  مذهبی 
بعضی  تنش آفرین  بیانیه های  شده است.  ناخوشنودی  ها 
و  حکومتی  مقام های  میان  از  حتا  حزب  این  رهبران  از 
نمایندگان مردم یکی از عوامل بروز این تنش ها شمرده 
بیانیه ها  این  در  مسلمانان  قراردادن  هدف  می شود.  
به  بازگشت  یا  »َگرواپسی«  همانند  الفاظی  استفادۀ  و 
از  هندوییزم(  به  دوباره   برگشت  و  مذهب  )تغییر  خانه 
که  است  حزب  این  رهبران  تنش زای  عمل کردهای 
کشور  این  در  بنیادگرایی  پیش  از  بیش  تحریک  باعث 
ناآرامی ها  جریان  تروریستی،  خشونت های  شده است.  
چالش های  از  گروهی  تنش های  بروز   و  کشمیر  در 
دیگری ست که پس از روی کار آمدن »بی جی پی« بیشتر 
مایۀ نگرانی شده اند. هرچند مودی در ایتالفی  با حزب 
»پی دی پی« که از احزاب پر طرفدار در جامو و کشمیر 
است، حکومت تشکیل داده است، اما دوام این ایتالف 
چندان  منطقه  آن  در  وضعیت  گی  شکننده  به  توجه  با 

متصور نیست. 
سیاست خارجی، میدان پیروزی مودی

بیشتری  دست آورد  مودی  خارجی  سیاست  چیدمان  در 
دارد. 

او نه تنها برای بهبود روابط اقتصادی-ـ سیاسی با کشورهای 
و  چین  ایاال ت متحده امریکا،  چون  دنیا  اقتصادی  بزرگ 
با  گسترده  روابط  تامین  برای  بلکه  کرد،   توجه  جاپان 
این  برای  ژیوپولیتیکی  اهمیت  که  نیز  منطقه   کشورهای 
با  تفاهم نامه  امضای  گذاشت.  بیشتری  وقت  دارد  هند 
با  همنوا  حکومت  تشکیل  و  نیپال  از  دیدار  بنگالدیش،  
حکومت هندوستان در سریالنکا از جمله این تالش های 

بوده است.  
 رشد اقتصادی هند نیز پس از چند سال در واقع دوباره به 
میسر اصلی  اش راه افتیده و آمار امیدوار کننده ای بین ۷ 

تا ۸ درصد رشد را نشان می دهد. 
فرصت  دیگر  سال  چهار  او  گرای  ملی  حزب  و  مودی 
که صاحب  بگویند  پاسخ  مردمی  وعده های  به  تا  دارند 
نهادهای دموکراتیک اند و می توانند در پایان این دوره ی 
کار، سرنوشت او و حزب اش را با دادن رای دوباره و یا 
سلب اعتماد از حکومت فعلی روشن کنند. ساختارهای 
دموکراتیک هند و پایه های بزرگ ترین دموکراسی دنیا، 
اکنون بیشتر از هر زمانی مستحکم تر است و همچنان که 
دموکراسی هند ظرفیت گزینش و انتخاب دارد، ظرفیت 
است.  پرورده  خودش  در  نیز  تعدیل  برای  بالقوه ای 
از  بیشتر  امر آفتابی و روشن را  این  سیاست گران هندی 

هر کسی به خوبی می دانند. 

4

مودی هند را به کجا می برد؟

چهار  او  گرای  ملی  حزب  و  مودی 
به  تا  دارند  فرصت  دیگر  سال 
که  بگویند  پاسخ  مردمی  وعده های 
اند  دموکراتیک  نهادهای  صاحب 
دوره ی  این  پایان  در  می توانند  و 
با  را  حزب اش  و  او  سرنوشت  کار، 
اعتماد  سلب  یا  و  دوباره  رای  دادن 
کنند.  روشن  فعلی  حکومت  از 
و  هند  دموکراتیک  ساختارهای 
دموکراسی  بزرگ ترین  پایه های 
زمانی  هر  از  بیشتر  اکنون  دنیا، 
که  همچنان  و  است  مستحکم تر 
و  گزینش  ظرفیت  هند  دموکراسی 
انتخاب دارد، ظرفیت بالقوه ای برای 
تعدیل نیز در خودش پرورده است. 
آفتابی  امر  این  هندی  سیاست گران 
به  کسی  هر  از  بیشتر  را  روشن  و 

خوبی می دانند. 

اکثر مردم افغانستان نمی دانند که در باره ی 

افغان و اسالم در  گنجاندن کلماتی چون 

در  داغی  بحث  چه  جدید  شناس نامه های 

رسانه ها جریان دارد.  این بی خبری مردم 

افغان  را  خود  آنان  که  نیست  معنا  این  به 

برای  برعکس،  نمی دانند.  مسلمان  یا 

خوش  )چه  مملکت  عادی  مردم  اکثر 

این  باشیم(  نداشته  چه  و  باشیم  داشته 

این  است.به  حل شده  پیشاپیش  قضیه 

به  عادی  شهروندان  این  اکثر  که  معنا 

مسلمان  و  افغان  را  خود  طبیعی  صورت 

نیست  ضرورتی  هیچ  بنابراین  می دانند. 

جدید  شناس نامه های  در  کلمات  این  که 

بر  بسیاری  که  می دانم  البته  شوند.  ذکر 

این باوراند که این برداشت در مورد افغان 

شهروندان  اکثر  میان  در  خود  انگاشتن 

درست نیست. 

شدن  درج  مخالف  که  کسانی  میان  در 

افغان و اسالم در شناس نامه های  کلمات 

»افغان«  درج   با  مخالفت  هستند،  جدید 

کسی  کمتر  است.  روشن تر  و  قوی تر 

می خواهد با مقاومت در برابر کلمه ی اسالم 

خود را در معرض بدترین واکنش های مردم 

کلمه ی  با  مخالفت  اما  بدهد.  قرار  دیندار 

افغان با آن گونه پرهیز همراه نیست.  چرا؟ 

که  می دانند  همه  دیگر  حاال  که  آن  برای 

عملکرد ها  و  مذهبی  افغانستان شعارها  در 

که  کس  آن  که  معنا  این  به  اند.  نژادی 

در  می کند،  تاکید  افغانیت  و  اسالمیت  بر 

اصل همه ی هم و غم اش افغانیت است 

مخالفان  به  شناخت  این  اسالمیت.  نه 

در  اسالم  و  افغان  کلمات  شدن  درج 

شناس نامه های جدید امکان می دهد که با 

اسالمیت نجنگند)چون این جنگ جنگ بر 

نیز  اش  هزینه  و  است  مساله نما  یک  سر 

تحمیل  با  مخالفت  اما  باالست(.  بسیار 

شعار  یک  با  مخالفت  »افغان«  کلمه ی  

عملکرد  یک  با  مخالفت  نیست،  مذهبی 

گسترده  دیگر،  بیانی  به  است.  نژادی 

افغانستان  »در  که   آگاهی  این  شدن 

اند«،   نژادی  عملکرد ها  و  مذهبی  شعارها 

که  داده  امکان  افغانستان  شهروندان  به 

طالبان  و  مذهبی  طالبان  میان  بفهمند 

مهم تر«  اشتراِک  »وجِه  آنچه   قومی 

بل  نیست،   شان  مذهبی  شعارهای  است 

یعنی،  است.  شان  نژادی  عملکرد های 

ظهور  مذهبی  طالب  هیات  در  چه  اینان 

حرف  قومی،   طالب  لباس  در  چه  و  کنند 

اول و آخر شان نژادپرستی و برتری جویی 

قبیله یی است. این شعار که  »ما اسالمیت 

و افغانیت می خواهیم« پوشش ناشیانه یی 

است که ربطی به آنچه منتقدان می گویند 

کنون  تا  هیچ کسی  افغانستان  در  ندارد.  

است  نکرده  جدی  مخالفت  اسالمیت  با 

نشاندن  هم  کنار  چرا.   نژادپرستی  با  اما 

اسالمیت و افغانیت هرگز  نمی تواند نیات 

نژادپرستانه ی طالبان قبیله پرست را پنهان 

کند.

شعارهای مذهبی
 و عملکردهای نژادی 

شصت و نه سال پس از استقالل؛

احمد ذکی معنوی  

سخیداد هاتف

این شعار که  »ما اسالمیت و افغانیت 

می خواهیم« پوشش ناشیانه یی است 

که ربطی به آنچه منتقدان می گویند 

ندارد.  در افغانستان هیچ کسی تا کنون 

با اسالمیت مخالفت جدی نکرده است 

اما با نژادپرستی چرا.  کنار هم نشاندن 

اسالمیت و افغانیت هرگز  منی تواند نیات 

نژادپرستانه ی طالبان قبیله پرست را پنهان 

کند.
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ششم
چگونه جهادی ها قیام سوریه را دزدیدند

درست پس از حمالت گاِز سمی سارین در مناطق شورشی دمشق 
در اگست 2013، من همراه با راضان زیتونه -یک وکیل حقوق بشر 
اپوزیسیون دولت سوریه در دوما،  از مقر  که از طریق اسکایپ، 
شرق دمشق، صحبت می کرد-، در برنامه ای تلویزیونی ظاهر شدم. 
خانم زیتونه، گزارشی قدرت مند و احساساتی و سراسر باورکردنی، 
این که مردم  او در توصیف  ارایه کرد.  بود  افتاده  اتفاق  از آن چه 
را  خانه ها  پنجره ی  و  در  نجات یافتگان،  پیداکردن  برای  چگونه 
بودم.  ندیده  کشته  تعداد  این  عمرم  در  »من  گفت:  می شکستند، 
دکترها در چند مرکز صحی، در حالی که برای نجات قربانیان گاِز 
می ریختند.  اشک  ناامیدی  با  می کردند،  تالش  بی وقفه  سارین، 
هربار، اجساد پانزده تا بیست تن را در یک گور می انداختند«. او 
با لحنی توهین آمیز، هرگونه تصوری درمورد این که جنگ جویان 
از سارین استفاده کرده باشند را مردود دانست و گفت: »شما فکر 
که کودکان خودمان  هستیم  دیوانه  تا آن حد  مردمی  ما  می کنید 

را بکشیم؟«
از  برای بیش  از زندانیان سیاسی دفاع کرده بود و  زیتونه، سال ها 
یک دهه، چنان وکیل بااعتباری بود که توانست حمایت جهانی 
دسامبر    8 در  اما  کند.  اپوزیسیون سوری جلب  برای  را  بسیاری 
2013، افراد مسلح وارد دفتر کار او در دو ما شدند و او و همسرش 
و  الخلیل  -سمیرا  دیگر  مدنی  فعال  دو  و  وئل حمدا  با  همراه  را، 
ناظم الحمیدی-، با خود بردند. تاکنون خبری از آن ها در دست 
تحت  مناطق  در  گروهی  اسالم«،  »ارتش  می شود  گفته  نیست. 
تصرف شورشیان در دمشق که به عنوان موازنه ای دربرابر جبهه ی 
ربودن  در  است،  شده  ایجاد  سعودی  عربستان  توسط  النصره 
این گروه هرگونه دخالت در آن را  آن ها دست داشتند. هرچند، 
به شبکه ی  الخلیل،  رد می کند. یاسین الحج صالح، شوهر سمیرا 
آنالین المانیتور گفت: »زیتونه و سمیرا، هردو، عضو یک جنبش 
سکوالر ملی بودند و همین باعث شد تا فرقه های اسالمیست که 

به استبداد گرایش دارند، با آن ها دربیفتند«.
حوادثی مانند اختطاف و ناپدیدشدن خانم زیتونه و دیگران، در 
سایر مناطق سوریه نیز رخ می دهد. شورشیان، در تمام نقاط تحت 
فرار  به  وادار  یا  را می کشند  مدنی  و  فعالین حقوقی  کنترل خود، 
از  فعالین،  که  می دهند  رخ  زمانی  حوادث  این  معموال  می کنند. 
می کنند.  انتقاد  جنایات،  دیگر  و  شکنجه  و  کشتار  به دلیل  آن ها 
خود  اولیه ی  طرفداران  و  حامیان  بهترین  کشتِن  در  انقالب ها 
مشهور هستند، اما در کم تر جایی از دنیا، چنین اتفاقی، با سرعت 

و سبعیتی که در سوریه رخ می دهد، صورت گرفته است.
چرا قیام سوریه، که نخستین طرفداران آن، خواستار جایگزین شدن 

و  قانون  به  متعهد  و  غیرفرقه ای  سکوالر  دولت  یک  با  استبداد 
دموکراسی بودند، این گونه در تحقق آرمان هایش شکست خورده 
است؟ سوریه، به درون یک جنگ داخلی فرقه ای ترسناک سقوط 
بر روی شهروندان خود  به گونه ای  است که در آن، دولت  کرده 
مسلح  اپوزیسیون  است.  دشمن  قلمرو  گویی  که  می ریزد  بمب 
است،  قرار گرفته  َسلَفی  تسلط جهادی های  نیز، که تحت  دولت 
علوی ها و مسیحیان را تنها به خاطر مذهب شان قتل عام می کند. 
با  را  قدرت  که  خشن،  دیکتاتوری  یک  میان  باید  سوریه،  مردم 
یک ریاست و سرویس های امنیتِی َددمنش انحصار کرده است، 
و اپوزیسیونی که به صورت کودکان، به خاطر کفرگویی های ناچیز 
والدین  به  را  قطعه قطعه شده  سربازان  عکس  و  می کنند  شلیک 

آن ها می فرستند، یکی را انتخاب کنند.
داخلی  جنگ  سال  پانزده  زمان  در  لبنان  به  شبیه  امروز  سوریه، 
در  اواخر  همین  من  است.   1990 تا   1975 سال های  طول  در 
حمص بودم؛ شهری که زمانی به خاطر تنوِع پرجنب وجوشی که 
با  است،  شده  تبدیل  ارواح  شهر  به  اینک  و  بود  مشهور  داشت 
ساختمان هایی رهاشده که در اثر آتش توپ خانه و بمباران، ویران 
شده اند. دیوارهایی که هنوز ایستاده اند، چنان در اثر آتش مسلسل 
سوراخ سوراخ شده اند که گویا کرم های بزرگی، دیوارها را خورده 

باشند.
از  خالی  تقریبا  بود،  کشور  شهر  بزرگ ترین  زمانی  که  حلب، 
اما  پیش روی هستند  نیروهای دولتی، در حال  است.  سکنه شده 
شمال  نمی توانند  شده اند،  پخش  وسیعی  قلمرو  در  که  آن جا  از 
ببندد.  و شرق سوریه را پس بگیرند، مگر این که ترکیه مرزش را 
میانه رو  نیروهای  با  درمقایسه  را  جهادی ها  دولت،  موفقیت های 
که  دارند  سرسختی  جنگ جویان  زیرا  می کند،  تقویت  بیشتر 
سوریه  ارتش  درحالی که  بنابراین،  نیستند.  تسلیم  به  حاضر  هرگز 
می کنند،  پیش روی  حلب  در  بشکه ای  بمب های  کمک  به 
نیروهای آن عموما با جبهه ی النصره -نماینده ی رسمی القاعده و 
گروه َسلَفی احرارالشام که توسط قطر و ترکیه حمایت می شوند- 
دمشق  در  را  موفقیت هایش  تا  می کند  تالش  دولت  می جنگند. 
تا  کند  تکرار  کردند،  محاصره  را  شورشیان  آن  در  که  حمص  و 
تسلیم شوند.  برسد که درنتیجه ی آن، شورشیان  توافقی  به  بتواند 
اما برعکس، مناطق تحت اشغال شورشیان در شرق حلب، اهمیت 
بیشتری دارد. زیرا هم به مقر شورشیان نزدیک است و هم به مرز 
ترکیه. سقوط آن، می تواند به معنای شروِع پایاِن قیام باشد؛ چیزی 

که حامیان خارجی آن، نمی خواهند اتفاق بیفتد.
عمیق  اختالفات  از  برخاسته  سوریه،  انقالب  اسفبار  وضعیت 
نحوه ی  و   ،2011 از  پیش  کشور  مذهبی  و  اقتصادی  سیاسی، 
اولین  است.  آن  از  خارجی  کشورهای  دخالت  و  بهره برداری 

تونس، مصر،  بهار عربی در  یا  قیام مردمی  به دنبال  راهپیمایی ها، 
درنتیجه ی  راهپیمایی ها،  این  افتاد.  راه  به  بحرین  و  یمن  لیبی، 
واکنش بیش ازحد نیروهای امنیتی دولت که به سمت راهپیمایان 
مسلحانه ی  واکنش  یافت.  گسترش  به سرعت  گشود،  آتش 
نیروهای امنیتی، باعث شد تا جمعیت بیشتری از مردم برانگیخته 
شوند و دست به مقاومت مسلحانه بزنند. دولت تاکید می کند که 
تظاهرات، آن گونه که به نظر می رسید، در ابتدا نیز صلح آمیز نبود و 
در همان مراحل اولیه، نیروهای دولتی مورد حمله ی مسلحانه قرار 
گرفتند. این ادعا تااندازه ای حقیقت دارد، اما اگر قصد اپوزیسیون، 
تنبیهی زیان بار بوده است،  به دام انداختن دولت در یک واکنش 
ببینند،  می توانستند  رویا  در  حتا  آن چه  از  بیشتر  که  بگویم  باید 

موفق شده اند.
از  می دیدند،  خارجی  ناظرین  آن چه  از  کم تر  همیشه  سوریه، 
طول  در  تنها  نیز  آن  اختالفات  بود.  برخوردار  اجتماعی  انسجام 
بحران  بین المللی  گروه   ،2011 جوالی  در  بود.  مذهبی  خطوط 
در بروکسل، در گزارشی درمورد سوریه نوشت: »مقامات سوریه 
ادعا می کنند که آن ها با یک توطئه ی اسالمی که از خارج تمویل 
زیادی،  حد  در  کشور،  این  درحالی که  می کنند؛  مبارزه  می شود 
با شهروندان اصلی خودش است. زمانی که رژیم  درحال مبارزه 
را  مردم مظلوم کشور  و  و دهقانان  ایالق ها  به قدرت رسید،  اسد 
یاد  از  را  خود  ریشه های  امروز،  حاکمان  اما  کرد.  همراه  خود  با 

برده اند«.
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برخاسته  انقالب سوریه،  وضعیت اسفبار 
و  اقتصادی  سیاسی،  عمیق  اختالفات  از 
نحوه ی  و   ،2011 از  پیش  کشور  مذهبی 
خارجی  کشورهای  دخالت  و  بهره برداری 
از آن است. اولین راهپیمایی ها، به دنبال 
تونس،  در  عربی  بهار  یا  مردمی  قیام 
افتاد.  راه  به  بحرین  و  یمن  لیبی،  مصر، 
واکنش  درنتیجه ی  راهپیمایی ها،  این 
به  که  دولت  امنیتی  نیروهای  بیش ازحد 
سمت راهپیمایان آتش گشود، به سرعت 
مسلحانه ی  واکنش  یافت.  گسترش 
جمعیت  تا  شد  باعث  امنیتی،  نیروهای 
و  شوند  برانگیخته  مردم  از  بیشتری 

دست به مقاومت مسلحانه بزنند. 

یادداشت های سخیداد هاتف

چرا این همه محکمه ی صحرایی زنان را می بینیم و 

کاری نمی کنیم؟ منطقا می توان ادعا کرد که چون 

کشف  است،  نیرو  یک  دهنده یی  تغییر  عامل  هر 

حقیقت هم اگر بناست که چیزی را تغییر بدهد باید 

به یک نیرو تبدیل شود. در ضمن اگر این نیرو باید 

با  نیرویی  باید  نیز  مثبت شود، خود  تغییری  سبب 

آن که کشف  برای  قدم  اولین  باشد.  مثبت  گرایش 

آن  انتشار  شود،  تبدیل  نیرو  یک  به  حقیقت  یک   ِ

است  کسانی  میان  در  گسترده  صورت  به  کشف 

که تغییر وضعیت برای شان اهمیت دارد: آگاهی. 

نیرو  به  تبدیل  خود  خودی  به  عمومی  آگاهی  اما 

نمی شود. کسان بسیاری می دانند که وضعیت باید 

و چون  از چند  خبر  با  مردمی  اما چرا  کند؛  تغییر 

روز  به  را  شب  و  می رسانند  شب  به  را  روز  امور 

نمی دارند؟  بر  وضعیت  تغییر  برای  قدمی  هرگز  و 

پاسخ دادن به این پرسش گره های کور بسیاری را 

ممکن  مدنی  فعال  یا  روشن فکر  یک  می گشاید. 

است از وضعی که در میان مردم می بیند، احساس 

درماندگی کند. اما این »وضع« ) دانستن و دست به 

کار نبردن( میدان فراخی فراهم می کند تا این سوال 

را بیازماییم که فعال در کجا هستیم.

تغییر  کار  به  دست  اما  دارند  آگاهی  که  کسانی 

دیگری  بازدارنده ی  عوامل  با  حتما  نمی شوند، 

از  یکی  نمی گذارد،  نان  غم  را  یکی  اند.  درگیر 

رسوایی یا سرکوب می ترسد، یکی تجربه های بدی 

بر  و  است  سنت  و  دین  پابند  یکی  دارد،  تغییر  از 

همین قیاس. اگر شما حقیقتی را کشف کرده باشید 

و اعالم اش کنید، این اعالم تان بر گوش های آزاد 

شرایط  به  مشروط  گوش های  بر  نمی آیند،  فرود 

بسیار فرود می آیند.

در  حقیقتی  کشف  پیش رفته  کشورهای  در  که  این 

باره ی چیزی به سرعت به نیرو تبدیل می شود و راه 

به تغییر می برد، محصول فضای اجتماعی ای است 

رسوایی،  ترس،  سرکوب،  فقر،  تجربه ی  آن  در  که 

بازدارنده ی  عوامل  و...  سنت  دین،  اعتمادی،  بی 

و  این عوامل  ما همه ی  در جامعه ی  نیستند.  قوی 

ده ها عامل دیگر مردم را زمین گیر می کنند. این طور 

نیست که مردم افغانستان در ناآگاهی مطلق گرفتار 

باشند و به همین علت برای تغییر نجنبند. آگاهی 

به تنهایی کاری از پیش نمی برد و حقیقت به محض 

رهایی  نقش  منتشر شدن  در جامعه  و  اعالم شدن 

بخش پیدا نمی کند. غفلت از این نکته گاهی نگاِه 

ما ) در هیئت فعال مدنی، روزنامه نگار، نویسنده، 

روشن فکر و...( را تیره و تار می کند.

چشم باز 
و دست بسته

ترجمه ی حکمت مانابخش بیست ویکمپاتریک کاکبرن
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و  مدیریت  رهربی،  مورد  در  ما  تفکر  روش 
خطر  با  و  متناقض  درهم،  روزها  این  سازمان 
همراه شده است. ما به واسطه مدل های ایده آل 
وضعیت و سلسله مراتب که در ذهن داریم و 
در سازمان های مان اجرا می کنیم، به طور جدی 
مدیران  سازمانی،  رهربان  اولین  شده ایم.  گمراه 
بربند،  پی  موضوع  این  به  که  سازمان هایی  و 

برندگان واقعی آینده خواهند بود
از  یکی  است.  داده  رخ  هم  قبال  اتفاق  این 
برش  که  بود  این  صنعتی  عرص  پیروزی های 
و  استبدادی  حاکمیت  برای  شد  متوجه 
افراد  تعصب  و  قدرت  واسطه  به  که  دمدمی 
این  دارد.  وجود  هم  جایگزینی  می شد،  اداره 
سلسله   نظام  یک  جز  نبود  چیزی  جایگزین 
از نقش ها و مسئولیت های  مراتبی معقول که 
حامیت  مورد  و  شده  تشکیل  ساختار  دارای 

قوانین غیرقابل نقض بود.
موضوع  این  به  هم  را  بازار  رقابت  منطق  اگر 
افرادی  بهرتین  می گوید  تئوری  کنید،  اضافه 
می یابند،  ارتقا  سازمان ها  باالی  مراتب  به  که 
در رقابت هایی عادالنه و شفاف رشکت کرده 
عبارت دیگر،  به  برتری رسیده اند.  به  و در آن 
سلسله  از  خوبی  ترکیب  با  کارآیی  و  کیفیت 
مراتب و شایسته ساالری تضمین می شوند. آیا 
این نکته درست است؟ این گونه نیست. اجازه 

دهید ترشیح کنیم چگونه و چرا.
تئوری اشتباه شایسته ساالری

تئوری شایسته ساالری که همه در تالش  طبق 
را  خود  پتانسیل  افراد  هستند،  آن  اجرای  برای 
دست  به  کیفیت  از  خطی  مقیاس  یک  در 
صدر  در  فرد  بهرتین   که  به طوری  می آورند؛ 
افراد  از  تیمی  و  )آلفا(  می گیرد  قرار  سازمان 
پایین تر به او گزارش می دهند )بتا( و تیم رده 

بعدی )امگا( با مشرتیان رس و کار دارد و...
وقتی ساختار سازمان خود را به این شکل قرار 
و  تئوری  این  چرا  می شود  مشخص  می دهید، 
حتا نحوه عمل به آن اشتباه است. در این جا سه 
دلیل برای اشتباه بودن تئوری شایسته ساالری به 

این شکل عنوان می شود:
یادگیری  برای  دامنه ای  هیچ  تئوری  این  اول، 
رتبه ای  وقتی  افراد  می گوید  و  منی کند  ایجاد 
می کنند.  حفظ  را  ارزش  هامن  گرفتند، 
یا حذف شدن  ارتقا  قابلیت  شایستگی دیگر 
منطق  هامن  و  است  اشتباه  کامال  این  ندارد. 

غلط »اصل پیرت« را ایجاد می کند.
یا اصل حد بی کفایتی در سازمان  پیرت   اصل 
شایستگی  دادن  نشان  با  کارمندان  می گوید 
تا  روند  این  و  می یابند  ارتقا  شغل  یک  در 
حد  یک  به  فرد  که  می کند  پیدا  ادامه  جایی 
برای  و  می رسد  شغل  یک  در  بی کفایتی 

همیشه در هامن سطح باقی می ماند.
را  ما  همه  چون  است،  خنده دار  ایده ای  این 
حالی  در  این  می داند.  بی کفایت  نهایت  در 
به هر پست  ابتدا نسبت  است که حتا اگر در 

جدیدی دانشی نداشته باشیم، به تدریج سوار 
کار شده و پیرشفت می کنیم.

ما  استعداد  یا  ارزش  که  را  واقعیت  این  دوم، 
همه  می گیرد.  نادیده  دارد  بستگی  رشایط  به 
بیشرت  شانس  آن  در  که  داریم  عرصه هایی  ما 
ایجاد  قابلیت های مان  عرضه  برای  کم تری  یا 

می شود.
متغیر  دامئا  دنیای  یک  در  که  آن جایی  از  و 
کار و زندگی می کنیم، برای آن که یک تئوری 
باید  شود،  اجرایی  شایسته ساالری  از  واقعی 

به طور دائم مورد ارزیابی مجدد قرار بگیریم.
سازمان ها  در  اتفاق  این  منی رسد  نظر  به  اما 
اصل  طبق  سازمان ها  در  پیرشفت  بیفتد. 
چرخ دنده اتفاق می افتد. تنزل رتبه هر از گاهی 
رخ می دهد، اما عمدتا هر گونه ارتقایی رو به 
باال و روی یک نردبان یک طرفه اتفاق می  افتد.

روی  درست  به طور  را  افراد  منی توانیم  سوم، 
مناسب  بعدا  که  واحد  شایستگی  نردبان  یک 
کنیم:  رتبه بندی  باشد،  مراتب  سلسله  یک 
به طوری که دسته بندی A برای رهربی سازمان، 
دسته بندی B برای مدیریت میانی و دسته بندی 

C برای پست های پایین تر تعیین شوند.
همین طور  نیست؛  قدرها هم ساده  آن  زندگی 
در  انسانی  منابع  کارشناسان  از  بسیاری  افراد. 
آن ها  که  نیست  کاری  این  می گویند  اعرتاض 
ارزیابی  سیستم های  به  آن ها  می دهند.  انجام 
لیاقت  سنجش  مدل های  و  بعدی  چند 
افراد در  دادن  برای جای  که  سازمان های خود 

بهرتین موقعیت ها طراحی شده، اشاره دارند.
درست است، ممکن است در مواقعی این گونه 
باشد، اما در مواقع دیگر واقعیت یک معامی 
مناینده،  یا  انتخاب  کمیته  یک  است.  پنهان 
افراد  از  انبوه داده های موجود در مورد گروهی 
 B و   A درجه  تصمیامت  و  می کند  بررسی  را 
تصمیم گیری ها  این  در  افراد  می کند.  اتخاذ 
دارای برچسب می شوند. در این بررسی جک 

برنده و جیل بازنده است.
و  است  او  ویژگی  پس  این  از  جیل  بازندگی   
شناخته  کم تر  شایستگی  با  فردی  به عنوان 
می شود. ضمنا این افراد بدون این که خودشان 
مدیر  ذهن  در  که  لیستی  واسطه  به  و  بدانند 
و  برنده  به عنوان  و  شده   رقابت  این  وارد  بوده 

بازنده شناخته شده اند.
می دهد،  نشان  نکته  سه  این  که  هامن طور 
سلسله   مطابق  وقتی  شایسته ساالری  سیستم 
منی شود.  عملی  باشد،  سنتی  رشکتی  مراتب 
آیا  دارد،  پرسنل  هزار   15 که  کسب وکاری  در 
بتا، 40 گاما،  درست است که یک آلفا، شش 
وجود  زتا  هزار   13 و  اپسیلون   2000 دلتا،   300
چنین  است.  اشتباه  کامال  این  باشد؟  داشته 
انگیزه  برای  فاجعه  یک  می تواند  سیستمی 
فقط  که  است  این  آن  معنای  و  باشد  افراد 

تظاهر به شایسته ساالری می کنیم.

افراد تظاهر می کنند سیستم در حال کار کردن 
نواقص  به  نسبت  خصوصی  به طور  اما  است، 
مشکل  حال،  هر  به  می خورند.  افسوس  آن 
عمیق تر از آن است. ایده شایسته ساالری ساده 
خطی یک بیامری فکر و عقیده است که در 
ذهن بسیاری از افراد حک شده است: این ایده 
شایستگی  طبق  سلسله مراتبی  نظام  یک  که 
این  چون  چرا؟  باشد.  داشته  وجود  باید  افراد 
ما  اولیه  میراث  از  بخشی  و  فطری  امر  یک 

است.
عواقب سمی

برای  را  شایسته ساالری  اشتباه  تئوری  عواقب 
یا  دارند  اعتقاد  آن  به  کامال  که  مدیرانی 
شود  اجرا  درستی  به  اگر  تئوری  این  معتقدند 
اثر  عقیده  این  بگیرید.  نظر  در  است،  خوب 
و  دارد  مدیران  رفتار  و  رویکردها  بر  مخربی 
از سیاست های غلطی است که  بسیاری  دلیل 

در کسب وکار شاهد آن هستیم.
ذهن مدیران به واسطه این عقیده به سه روش 

مسموم می شود:
آن ها به رییس باالدستی خود نگاه   o
آن  فرد  این  می گویند،  خودشان  با  و  می کنند 
قدرها که باید شایستگی ندارد. چرا او باید از 

من باالتر باشد؟
خود  پایین دستی  افراد  به  روسا    o
نگاه می کنند و به این فکر می کنند که آیا در 
پست مناسبی قرار دارند یا نه. حتا مدیران ارشد 
با اضطراب به این فکر می کنند که »این افراد 
در واقع به اندازه من خوب هستند و حتا شاید 

بهرت از من باشند.«
می کنند  نگاه  خودشان  به  مدیران   o
و می گویند »آیا برای پستی که در اختیار دارم 
به اندازه کافی شایستگی دارم؟« برخی ممکن 
»من  کنند:  نگاه  آن  به  دیگری  شیوه  به  است 
برای این پست خیلی شایستگی دارم.« هر دو 
دست  در  که  است  شغلی  از  انحراف  نگرش 

دارند.
این سه روش سمی سه عاقبت خطرناک دارد 

که تفکرات زیر را موجب می شود:
اصطالح  به  که  فرد  این  به  دیگر   .1
موقعیت  منی کنم.  کمک  است  من  ارشد 
خوب و پاداش را او دریافت می کند، پس بهرت 
است ارزش خودش را بدون کمک من اثبات 

کند.
ممکن  که  را  افرادی  است  بهرت   .2
است موقعیت من را تضعیف کنند شناسایی 
کرده و آن ها را دور نگه دارم. مثال آن ها را غرق 

در وظایفی کنم که نتوانند در آن بدرخشند.
که  جایی  تا  را  خودم  است  بهرت   .3
ممکن است پرمشغله نشان دهم و به همه ثابت 
کنم چقدر لیاقت دارم. باید تضمین کنم من 
مسئول هر اتفاق خوبی که رخ می دهد هستم 
و به رییس باالدستی نشان دهم شایستگی این 

پست را دارم.
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بگو مگو از

یکی از یاراِن برون تبارِی حامد کرزی گفته که از 
او پرسیدم: 

چرا گذاشتی این مرد متعصب و فاشیست- یعنی داکتر اشرف 
غنی- بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم گردد؟

به نظر من هیچ مهم نیست که کرزی در پاسخ به آن شخص 
متملق چی گفته باشد؛ مهم اینست که این شخص با کدام معیارها اشرف غنی را بیشتر از 
کرزی متعصب تشخیص داده است. به عباره ی دیگر، چگونه نزد غربال از کثرت سوراخ 

های آفتابه شکایت نموده.
در حال حاضر سه موضوع آتی، در حکم گفتمان یعنی مباحث غالب، در میان سایر مباحث 

سیاسی- اجتماعی- مدنی افغانستان، درآمده:
1. توزیع تذکره ی الکترونیک، به همان صورتی که شورای ملی افغانستان تصویب کرده، 

یعنی بدون قید واژه ی »افغان« برای همه ی شهروندان.
کرزی از امضا یا توشیح این فیصله خود داری کرد، و همین اکنون هم حرکت های مخالف 
با توزیع تذکره ی الکترونیک را او پشتیبانی می کند؛ اما اشرف غنی آن مصوبه را امضا نمود.

2. تغییر ساختار نظام سیاسی - اداری افغانستان از صورت قوم محوری )با باور برتری کمی 
یا کیفی یک قوم(، به نظام مدنِی شایسته محور یا شایسته ساالر. به عباره ی مختصر تغییر 
از نظام ریاستی به نظام صدارتی. کرزی از پذیرش این تحول امتناع نموده و هنوز هم با آن 
مخالف است، در حالی که اشرف غنی توافق نامه ی حکومت وحدت ملی را که حاوی این 

تغییر است، امضا کرده است.
3. چشم پوشی از ادعای به اصطالح »سرزمین های آن سوی خط دیورند« که محضًا برای 
تثبیت برتری قومی مطرح می شود، و در پیش گیری راه مصالحه با پاکستان - که علی رغم 
انکار بعضی کسان- ماده ی اساسی آن را دست برداری از این ادعا تشکیل می دهد. کرزی 
از قبول این حقیقت که روی دیگر سکه ی صلح است- خودداری نمود و علنًا ادعای ارضی 
تا »جهلم« را پیش کشید. در حالی که اشرف غنی که در جست وجوی راه حل برای بحران 

است، آشکارا باید به این ادعا پشت کند.
حال شما قضاوت کنید، که کدام یک از این دو متعصب تر یا فاشسیت تر است!

به نام خداوند جان و خرد ...
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد

)حافظ(
)چی افغان نه یی زما هیواد نه ووخه(

این جمله تیتر هوداران بی شرم شوونیسم در تظاهرات امروز شان بود، نقدها واعتراضهای جانسوز 
بر اندیشه و عمل شوونیسم و فاشیسم موضوع گیری دو سه روز قبل شورای تاجیکان در ) پارک 
زرنگار ( دائر بربحث هویتی در )شناسنامهها( و نیز دهن کجی اشرف غنی زی و سکرترهایش مثل 
)عبداهلل( و بقیه آجودانها، دار و دستهی شوونیستها را چنان پریشان حال و بی تاب کرد که دگر 
نتوانستند اندکی تاب آورند و در فرصت دیگری دندانهای خون آلود خود را بنمایانند آخر کار دندان 

خون آلود خود را آشکار و آفتابی کردند،
آن تیتر و آن تظاهرات تاکتیک - پروسهی مسلط بر فکر و عمل انگشت شمار تاجیکهای شرمگین 

را،
که توت پنجشیر و انار کندهار را در یک کوزه ریخته بودند و بر افغان بودن خود افتخار میکردند 
در دو راهی تردید قرار داد. به هر انجام طرح  و حل عادالنه مسئله ملی چنانکه شامل حال همهی 

اقوام ساکن کشور شود، به دانش جامعه شناسیک، تفکر روش مند و اصول پیگر نیازمند میباشد.
درست چیزی که تفکر نیولیبرال و پنداشتهای ذات باورانه خرافاتی آن را بر نمیتابند و در ید توان 
خادمان استخباراتی امپریالیسم، جنگ طلبی، استثمار و سلطه طلبی نمیگنجد. روزی در ستایش 
فاشیستها سخن گفتن و روزی دیگر از ترس موج فزاینده عدالت خواهی ملی جامه بدل کردن و 
در کنار مبارزان نشستن، آشکارا بیانگر بیخردی سیاسی، اپورتونیسم و نان به نرخ روز خوردن است.

هر که و هرمدعیای که در ده سال و اندی )با وجود اشغالگرها( در رسانهها چیزی گفته است در 
بایگانیها محفوظ است. از جوانان به ویژه جوانان عدالت طلب ملی می خواهم نوارهای تصویری و 
سخنرانیها را مرور کنند و آن گاه صف دوستان و دشمنان و عناصر ستون پنجم را بر اساس موضع 

گیریها مشخص سازند،
تقریبا حدود نیم قرن است که مبارزه عدالت خواهانه برای رفع ستم گیری ملی ادامه دارد، سرداران 

بزرگی در این راه به دست فاشیستها به شهادت رسیدند.
این راه ادامه دارد، ما در این راه به پیش می رویم، عدالت پیروز خواهد شد، مرا و ما را به ناسیونالیست 
بودن و ستمی بودن متهم میکنند، ما عدالت ملی و اجتماعی را برای همه مردم این سرزمین 

می خوااهیم.
بیهرگونه تبعیض داشتی از همه جهات به سخن سعدی :

در من این عیب قدیمی ست به در مینرود ...
نوت : کیبورد واژگان ما رسم الخط پشتو ندارد پوزش.

همراستا  و  اسالمی،  کشور  یک  در  اسالم  برای  تقال  همه  این 
با یک خواست مدنی-سیاسی که مخالفین مشخص  کردن آن 
دارد، معنای جز استفاده ریاکارانه از اسالم برای مرعوب ساختن 

مخالفین نمی تواند داشته باشد.
برگذار کنندگان این راهپیمایی ها آگاهانه دارند کارت خشن دینی 
را برای دست یافتن به یک خواست سیاسی بازی می کنند. این سنت نامبارک و ضد تسامح، در 
شکل کنونی اش، نتیجه ی اسالم گرایی عصر جهاد است و به شهادت تاریخ جز خلق ادبیات قطبِی 

غیرمدنی و نامتساهل حاصلی برای فرهنگ سیاسی این کشور نداشته است.
عیب این اسالم گرایی که دامن اکثر پشتون ها را گرفته در این است که جنبش های مردمی را به 

گونه ای شکل می دهد که به آسانی تندروترین عناصر اختیارش را به دست بگیرد.
یون و امیرخیل بجز خلق عطش قبیله ای برای تصاحب قدرت، هیچ نعمت دگری برای سیاسِت 
پشتون ها و افغانستان در آستین ندارد. اما متاسفانه کماکان به خاطر دست رسی به نبض مردم، 
جریان ساز اصلی سیاست پشتون ها شده اند. این قبیله گرایی بوجود آورنده فرهنگ سیاسی است که 

از آن فقط زورگویی و میل به انحصار با تقالی ریاکارانه برای دین بیرون می شود.

داکرت مهدی

Latif Pedram III

  Hikmat Mana     
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کاپلو: می خواهم مربی
 یک باشگاه شوم

مارتینو: با دقت زمان بازی
 مسی را کم کردم

فرگوسن: رونی در دو مقطع 
پیشنهاد ما را رد کرد

فابیو کاپلو، رسمربی سابق یوونتوس و میالن عنوان کرد که قصد 

دارد به عرصه مربی گری باشگاهی بازگردد. 

میالن،  به همراه  باشگاهی  رده ی  در  زیادی  موفقیت های  کاپلو 

به  آورده ولی در عرصه ملی  به دست  مادرید  رئال  و  یوونتوس 

همراه انگلیس و روسیه، عملکرد موفقی نداشته است. حال او 

عنوان کرد که قصد دارد دوباره به عرصه ی باشگاهی برگردد. 

او گفت: هنوز منی دانم چه کار کنم. ترجیحم یک تیم باشگاهی 

است زیرا در تیم ملی زمان کافی برای انتقال تفکرتان به بازی کنان 

ندارید. 

اینرت رشوع خوبی  گفت:  فصل  این  در  اینرت  درباره رشایط  کاپلو 

داشته و پیش از تکمیل بازی کنانش، این یک امتیاز مثبت برای 

آنها است. آنها 6 امتیاز کسب کرده اند و شاید خیلی هم شایسته 

کسب آن نبودند ولی به نظرم می توانند خوب کار کنند. اختالف 

6 امتیازی با یوونتوس و باالتر قرار گرفنت نسبت به رم و ناپولی 

فوق العاده است. 

به  چاره ای  که  کرد  عنوان  آرژانتین  مارتینو، رسمربی  جراردو 

بولیوی  مقابل  دیدار  دوم  نیمه  در  مسی  به  دادن  بازی  جز 

نداشته است. 

بود،  افتاده  پیش  خود  حریف  از   0-4 آرژانتین  که  حالی  در 

دقیقه  دو  فاصله  به  او  شد.  زمین  وارد   65 دقیقه  در  مسی 

پس از ورودش، گول اول و سپس گول دومش را به مثر رساند 

بود  زمین  در  که  کوتاهی  بسیار خوبی در مدت  و عملکرد 

تا آرژانتین 7-0 حریف خود را در هم بکوبد. دقایق  داشت 

بازی مسی با دقت توسط مارتینو کم شده بود تا این ستاره 

که بازی های زیادی در فصل گذشته انجام داده، فشار کمرتی 

متحمل شود. 

مارتینو در این رابطه گفت: باید با دقت درباره او عمل کنیم 

زیرا او بازی های زیادی انجام داده و خوشبختانه در یک زمان 

کوتاه، تاثیر خودش را گذاشت. 

برتر  گول زن  دومین  به  و  شد  گوله   48 گول،  این  با  مسی 

آرژانتین تبدیل شد. مارتینو در این رابطه گفت: مطمئنم که 

عبور  آرژانتین  تاریخ  گول زن  بهرتین  باتیستوتا،  گابریل  از  او 

خواهد کرد. 

رس الکس فرگوسن، رسمربی اسطوره ای منچسرتیوناتید عنوان 

کرد که رونی پیش از انتقالش به منچسرتیونایتد در سال 2004 

رد  را  یونایتد  پیشنهاد  در دو مقطع  پوند،  میلیون   6 با 25. 

کرده بود. 

رونی زمانی که در تیم زیر 14 ساله های اورتون بازی می کرد، 

توجه جیم رایان، مربی سابق تیم پایه منچسرت را جذب کرده 

بود. 

فرگوسن در این رابطه گفت: جیم رایان از یکی از بازی های 

تیم های پایه برگشت و گفت یک بازی کن دیدم و ادامه داد 

که اسمش وین رونی بود و ما تالش کردیم او را در پایان فصل 

انتقاالت یک هفته ای وجود  جذب کنیم. یک پنجره نقل و 

مان  آکادمی  تیم  به  را  بازی کن  این  کردیم  سعی  که  داشت 

اضافه کنیم که نشد. او می خواست در اورتون مباند و در آن 

زمان او عاشق باشگاه بود و هوادار اورتون. 

وقتی 16 ساله شد ما باز هم تالش کردیم ولی بازهم پیشنهاد 

گولش  و  رفتم  او  ویدئوهای  من رساغ  سپس  نشد.  قبول  ما 

مقابل آرسنال را بار دیگر متاشا کردم. این ویدئو دقیقا چیزی 

که جیم رایان می گفت را تایید می کرد. این پرس واقعا قرار 

بود بازی کن یونایتد باشد. 

پوگبا و رد پیشنهاد
 85 میلیون یورویی چلسی

همه گزینه های بارسا برای تقویت 
دربازار زمستانی

کمک ویژه باشگاه رئال مادرید 
به پناه جویان سوری

چلسی به انبار بازی کنان جوان
 تبدیل شده است

دارمیان:
 هنوز در شروع فوتبالم هستم

رونی: 
با کسب جام جهانی اسطوره خواهم شد

ادعا  اسپورت  دلو  گاتزتا  ایتالیایی  نرشیه 

کرد که پل پوگبا، ستاره یوونتوس، علی رغم 

 85 پیشنهادی  مدیران  بیانکونری،  موافقت 

میلیون یورویی چلسی را رد کرد.  

ارکان  از  یکی  اخیر  فصل  چند  در  پوگبا 

این  تابستان هم  در  و  بود  یوونتوس  اصلی 

باشگاه های زیادی به دنبال او بودند اما این 

ستاره جوان فرانسوی ترجیح داد در تورین 

 مباند.  

بارسلونا  باشگاه  تابستان  ابتدای  در 

خرید  برای  یورویی  میلیون   80 پیشنهادی 

این  اما  مدیران  داد  یوونتوس  به  پوگبا 

باشگاه نپذیرفتند.  

اسپورت  دلو  گاتزتا  نرشیه  وجود  این  با 

موافقت  با  چلسی،  پیشنهاد  که  کرد  ادعا 

یوونتوسی ها روبرو شد؛  با این وجود، پوگبا 

مینو  مدیربرنامه هایش،  با  مشورت  از  بعد 

رایوال، ترجیح داد در یوونتوس آره نا  مباند. 

میکل  اوبی  جان  انتقال  پوگبا،  تصمیم  این 

به بشیکتاش را هم با بن بست مواجه کرد.  

یوونتوس در این تابستان ستاره هایی مانند 

آرتورو ویدال، آندره آ پیرلو و کارلوس ته وز 

از دست  داد و جدایی پوگبا می توانست  را 

رضبه بزرگی برای قهرمان 4 سال اخیر رسی 

 A  باشد.  

به  یوونتوس،  ورزشی  مدیر  ماروتا،  جوزپه 

تابستان  تا  پوگبا  اگر  که  کرد  اعالم  تازگی 

کند،  حفظ  را  فعلی  اش  آمادگی  آینده 

قیمتش در بازار نقل و انتقاالت به بیش از 

100 میلیون یورو افزایش پیدا خواهد کرد. 

 2016 جنوری   1 تا  که  بارسلونا  باشگاه 

خود  ترکیب  به  جدیدی  بازی کن  منی تواند 

و  نقل  بازار  در  دارد  قصد  کند،  اضافه 

انتقاالت زمستانی، حداقل یک یا دو بازی کن 

جدید خریداری کند. 

بارسلونا  در  که  نیست  اتفاقی  این  معموال 

این  شاهد  کمرت  و  باشد  طبیعی  خیلی 

هستیم که بارسلونا در ماه جنوری اقدام به 

کارشناسان،  گواه  به  اما  کند  بازی کن  خرید 

برای  الزم  آمادگی  بارسلونا،  فعلی  مجموعه 

انتهای  دشوار  و  سخت  روزهای  با  مقابله 

جدایی  از  پس  بخصوص  و  ندارد  را  فصل 

پدرو از این تیم، نیاز به جذب یک جانشین 

مطمنئ برای او کامال حس می شود. 

هنوز  رامیرز،  ساندرو  و  الحدادی  مونیر 

نتوانسته اند اعتامد الزم را جلب کنند و به 

ادعای مونددپورتیوو، بارسلونا بطور حتم در 

داشت.  خواهد  جدید  خرید  امسال  زمستان 

این مساله در حالی است که از جنوری، آردا 

توران و الیکس ویدال نیز قادر خواهند برای 

بارسلونا به میدان بروند. در هر صورت و در 

انتقاالت،  تابستانی نقل و  بازار  رشایطی که 

چند روزی است که متام شده، مدیران بارسا 

از حاال به فکر 4 ماه آینده هستند. 

نرشیه معترب کاتاالنی، از 11 بازی کن به عنوان 

بررسی  حال  در  بارسلونا  که  گزینه هایی 

رشایط جذب شان است نام برده است :

سابقه  بازی کن  این  ویگو؛   سلتا  نولیتو:   -1

بازی برای تیم های اول و دوم بارسلونا را در 

کارنامه دارد اما 4 سال پیش از این تیم جدا 

و به بنفیکا ملحق شد. او هم اکنون از ارکان 

ماه  نولیتو  می شود.  محسوب  سلتا  اصلی 

گذشته با سلتا قراردادش را متدید کرد و رقم 

فسخ قراردادش نیز 30 میلیون یورو است. 

مکزیکی  مهاجم  سوسیداد؛  وال:  کارلوس   -2

همراه  پیش  فصل  دو  سوسیداد،  باشگاه 

رونالدو و مسی، به عنوان یکی از سه مهاجم 

با   2018 سال  تا  او  شد.  برگزیده  اللیگا  برتر 

سوسیداد قرارداد دارد و رقم فسخ این قرارداد 

در هر فصل  است. وال  یورو  میلیون   30 نیز 

بطور متوسط 13 گول به مثر می رساند. 

بال  منچسرتسیتی؛  ناواس:  خسوس    -3

که  است  سالی  چند  سویا،  سابق  تهاجمی 

اما با ورود دی بروین،  در سیتی می درخشد 

شاید او جایگاه ثابتش را در این تیم از دست 

دارد.  قرارداد  با سیتی  تا 2017  ناواس  بدهد. 

البته تخصص او بیشرت در پاس گول است تا 

گول زنی. در فصل تابستان احتامل، بازگشت 

او به سویا وجود داشت اما سیتی با این امر 

مخالفت کرد. 

و  التزیو  دوم  کاپیتان  التزیو؛  کاندورا:   -4

بهرتین  در  که  ایتالیایی  برجسته  ملی پوش 

تا سال  او  دوران ورزشی خود به رس می برد. 

2019 با التزیو قرارداد دارد و جذب او با 25 تا 

30 میلیون یورو ممکن خواهد بود. 

راست  بال  این  لورکوزن؛  بلعربی:  کریم   -5

مراکشی االصل که برای تیم ملی آملان بازی 

می کند، از دو فصل پیش درخشش در فوتبال 

را آغاز کرد. او 25 ساله است و تا سال 2020 

با لورکوزن قرارداد دارد. جذب او با 12 تا 15 

میلیون یورو امکانپذیر است. بلعربی فصل 

گذشته 12 گول برای تیمش به مثر رساند. 

6- دومینیک براردی: ساسولو؛ این مهاجم در 

62 بازی برای تیمش در رسی A، 31 گول به 

 16 و  قبل  فصل  گول   15 است؛  رسانده  مثر 

تا  براردی 21 ساله،  نیز دو فصل پیش.  گول 

قیمت  و  دارد  قرارداد  ساسولو  با   2019 سال 

زده  تخمین  یورو  میلیون   18 تا   15 بین  او 

می شود. 

پوش  ملی  لسرتسیتی؛  ماهرز:  ریاض   -7

الجزایری که 24 سال سن دارد، جنوری 2014 از 

لوهاور فرانسه به لسرت پیوست. او به شدت 

مورد عالقه آرسنال نیز قرار دارد. قرارداد او 

تا سال 2019 و قیمت او نیز حدود 10 میلیون 

یورو است. 

تائووین: نیوکاسل؛ مهاجم سابق  8- فلورین 

به  یورو  میلیون   17 با  امسال  که  مارسی 

جذب  برای  مارسی  است.  پیوسته  نیوکاسل 

لیل، 15 میلیون یورو هزینه کرده بود  از  او 

و فصل گذشته 15 گول نیز برای این تیم به 

از  یکی  با 22 سال سن،  تائووین  رساند.  مثر 

محسوب  فرانسه  فوتبال  دار  آینده  جوانان 

می شود و تا سال 2020 نیز با نیوکاسل قرارداد 

دارد. فیمت او 20 تا 25 میلیون یورو تخمین 

زده می شود. 

9-  السه شون: آژاکس؛ این ملی پوش دامنارکی، 

امسال چهارمین فصل حضورش در آژاکس را 

تا   ،NECسابق بازی کن  می گذارد.  رس  پشت 

سال 2017 با آژاکسی ها قرارداد دارد و قیمتش 

بال  او  تخصخص  است.  یوو  میلیون   10 نیز 

راست است و 29 سال سن دارد. 

 26 و  تهاجمی  بال  آرسنال؛  والکات:   -10

با  قراردادش  نیز  تازگی  به  که  آرسنال  ساله 

توپچی ها را تا 2019 متدید کرده است. بارسا 

باید  یورو  میلیون   25 تا   20 او  جذب  برای 

بار  یک  تنها  جاری  فصل  در  او  کند.  هزینه 

است.  رفته  میدان  به  آرسنال  برای  ابتدا  از 

والکات در 300 بازی برای توپچی های لندن، 

76 گول به مثر رسانده است. 

راست  بال  والنسیا؛  فقولی:  سوفیان   -11

سال  تا  والنسیا،  االصل  الجزایری  تهاجمی 

2016 با این باشگاه قرارداد دارد و با 25 سال 

سن، موقعیت مناسبی در سطح اول فوتبال 

اروپا پیدا کرده است. شوت های پر قدرت و 

رسعت او در کنار تکنیک باالیش، یک دردرس 

محسوب  مقابل  تیم های  برای  همیشگی 

یورو  میلیون   10 نیز  او  قیمت  می شود. 

تخمین زده می شود. 

و  پناه جویان  از  عظیمی  موج  روزها  این 

آوارگان کشورهایی چون سوریه و عراق، به 

سمت کشورهای اروپایی رسازیر شده اند. 

و  خاورمیانه  در  منطقه ای  جنگ های 

که  عراق  و  سوریه  کشورهای  بخصوص 

بخش  آوارگی  باعث  است  سال  چندین 

است،  شده  کشورها  این  مردم  از  عظیمی 

همچنان ادامه دارند و این روزها شاهد این 

هر  به  پناه جویان،  از  بسیاری  که  هستیم 

چون  اروپایی  کشورهای  به  را  خود  طریقی 

و  ایتالیا  آملان،  مجارستان،  یونان،  ترکیه، 

می رسانند.  اسپانیا 

از  دهنده  تکان  عکس های  انتشار  از  پس 

شده  این  بر  بسیاری  آوارگان،  این  وضعیت 

بردارند  قدم  آنها  برای حل مشکالت  تا  اند 

و دیروز در اسپانیا شاهد یک نوع فراخوان 

عمومی از سوی نرشیه معترب مارکا بودیم. 

وبسایت  در  دیروز  نیز  مادرید  رئال  باشگاه 

1 میلیون  اعالم کرد که کمکی  رسمی خود 

و  پناه جویان  مشکالت  حل  جهت  یورویی 

آوارگانی که وارد اسپانیا شده اند اختصاص 

از  پس  مادرید  رئال  مدیریت  است.  داده 

جلسه ای که با نخست وزیر اسپانیا داشت، 

این تصمیم را عملی کرد. 

بازی کنان  اتحادیه  رئیس  تایلر،  گوردون 

با  چلسی  که  کرد  عنوان  فوتبال  حرفه ای 

خریدن بازی کنان و قرض دادن آنها به دیگر 

تیم ها، در حال انبارسازی بازی کن است. 

دیگر  به  را  بازی کن   33 تعداد  چلسی 

باالیی  بسیار  رقم  که  داده  قرض  باشگاه ها 

خوان  مثل  بازی کنانی  می شود.  محسوب 

کوادرادو، مارکو فن خینگل و ویکتور موزس 

نیز جزء این 33 نفر هستند. 

تایلر در این رابطه گفت: با این همه بازی کن 

است.  کننده  نگران  کمی  رشایط  قرضی، 

این  است.  بازی کن  انبار  یک  تقریبا  چلسی 

به  موضوع  این  آیا  که  می آید  پیش  سوال 

از  نه.  یا  کرد  خواهد  وارد  صدمه  رقابت ها 

دیدگاه یک بازی کن، می بینید که وقتی جایی 

برایشان در تیم اصلی نیست، دوست دارند 

به صورت قرضی به دیگر تیم ها بروند ولی 

چلسی تیمی است که آکادمی دارد بنابراین 

دلیل اینکه چرا این همه بازی کن با کیفیت 

در این تیم هستند مشخص است. بازی کنان 

دوست دارند بازی کنند و سیستم قرضی به 

آنها این فرصت را می دهد. ولی بعضی این 

هستند  تیم هایی  زیرا  می کنند  رد  را  رشایط 

باال  با حقوقی  آنها  که خواهان خرید دامئی 

است.  جذاب تر  گزینه  یک  این  که  هستند 

رقابت  این  برنده  تیم ها  بهرتین  بنابراین 

رابطه  برنده است که  تیمی  بلکه  منی شوند 

نیست  چیزی  دارد.  بزرگ  تیم های  با  بهرتی 

که بخواهیم درباره آن هشدار بدهیم. ولی 

چیزی هم نیست که از آن به راحتی بگذریم 

زیرا بازی کنان فوق العاده زیادی عضو چلسی 

هستند. 

ایتالیایی  مدافع  دارمیان،  متئو 

حضور  از  که  کرد  عنوان  منچسرتیونایتد 

همچنین  ولی  است  خوشحال  تیم  این  در 

در  او  فوتبال  تازه رشوع  این  که  مدعی شد 

منچسرت است. 

مدافع سابق تورینو، رشوع بسیار خوبی در 

لیگ برتر در ترکیب منچسرتیونایتد داشت 

او  است.  کرده  به خود جلب  را  توجهات  و 

نیز  ایتالیا  ملی  تیم  ترکیب  در  همچنین 

حال  داشت.  خوبی  عملکرد  و  بود  فیکس 

در  فوتبالش  رشوع  این  که  شد  مدعی  او 

جهات  همه  از  آینده  در  و  است  یونایتد 

پیرشفت خواهد داشت. 

او گفت: مهم ترین نکته برای من این است 

اینکه یک خارجی محسوب می شوم،  با  که 

خیلی  فنی،  کادر  و  هم تیمی ها  کمک  با 

خودم  ام.  افتاده  جا  تیم  ترکیب  در  خوب 

در  بدون  و  می گذارم،  مربی  جای  رسیعا  را 

می سجنم.  را  احساسات، رشایط  گرفنت  نظر 

ثابت کنم. من  را  می خواهم مبانم و خودم 

کسی هستم که سخت تالش کرده ام تا به 

جایی که امروز قرار دارم برسم و قصد دارم 

منچسرتیونایتد  دهم.  ادامه  روند  این  به 

تازه رشوع فوتبال من خواهد بود. 

وین رونی، کاپیتان تیم ملی انگلیس عنوان 

به  جهانی  جام  در  قهرمانی  با  که  کرد 

اسطوره انگلیس تبدیل خواهد شد. 

شکسنت  با  گول  دو  تنها  ساله   29 مهاجم 

رکورد رس بابی چارلتون فاصله دارد و دیدار 

برای  فرصت  بهرتین  مارینو،  سن  مقابل 

این حال، رونی  با  این رکورد است.  شکسنت 

جهانی  جام  در  قهرمانی  با  که  کرد  عنوان 

رس  مثل  بزرگی  اسطوره  پای  جا  می تواند 

بابی چارلتون بگذارد. 

می گفتند  مردم  پیش،  سال  چند  گفت:  او 

که مسی مارادونا ی دوم نیست زیرا او جام 

نظر  به  است.  نیاورده  دست  به  را  جهانی 

است  بهرتی  بازی کن  مارادونا  از  مسی  من، 

با  فوتبال  است.  شکل  این  به  فوتبال  ولی 

این گونه  تیم شام  و  پیدا می کند  معنا  جام 

جام  قهرمان  بابی  رس  می شود.  قضاوت 

کافی  فرصت  هنوز  امیدوارم  و  شد  جهانی 

این  بتوانم  که  باشد  داشته  من وجود  برای 

کار را انجام دهم. 
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وزارت مهاجرین: 
افغانستان و ایران بررسی طرح قانون مند شدن اقامت مهاجران افغان در ایران را آغاز کرد

ا  اطالعات روز: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ب

کارشناسی  هیئت های  که  کرده  اعالم  خربنامه ای  نرش 

کابل  در  سنبله،   ۱۳ جمعه،  روز  از  ایران  و  افغانستان 

در  اقامت  مدرک  فاقد  افغان های  ثبت نام  طرح  بررسی 

ایران را آغاز کرده اند.

در خربنامه ی این وزارت آمده است که هیئت افغانستان 

را سیدحسین عاملی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت 

معاون  ذوالفقاری،  حسین  را  ایران  هیئت  و  کنندگان 

امنیتی- انتظامی وزیر داخله ایران رهربی می کند.

و  ثبت نام  مقدماتی،  نشست  در  خربنامه،  این  براساس 

افغان های فاقد مدرک  برای  توزیع کارت های مهاجرت 

در ایران، صدور مجوز تردد برای مهاجران افغان مقیم 

ایران بدون ابطال اقامت آنان، ثبت نام کودکان افغان 

در مدارس ایران، ثبت نام مجدد افغان هایی که از طرح 

آمایش بازمانده اند، تسهیل صدرو ویزا، متدید ویزا برای 

سه ماه و رشیک ساخنت اطالعات و آمار مهاجران افغان 

از خواست های عمده افغانستان بیان شده است.

غیرقانونی  تردد  از  نیز  نشت  این  در  ایرانی  مقام های 

افغان ها به ایران ابراز نگرانی کرده و هم چنین خواستار 

بانه مهاجران افغان به  مهیا شدن زمینه ی بازگشت داوطل

کشور خود شده  است.

امور  وزارت  رسانه های  مسئول  جرئت،  الدین  اسالم 

مهاجرین گفته که اکنون مشکل عمده برای افغانستان 

ایران  در  قانونی  اقامت  مدرک  فاقد  مهاجرین  ایران،  و 

افراد  این  حضور  دارند  تالش  طرف  دو  هر  که  هستند 

قانون مند شود.

او افزود که برای این کار دو کشور طرح های خود را ارائه 

و نشست مقدماتی در کابل برگزار شده و نشست بعدی تا 

دو هفته ی دیگر در تهران برگزار می شود و قرار است که 

طرح جامع برای حل این مشکل تا چهار هفته ی دیگر از 

سوی دو کشور ارائه شود.

هم چنان آقای جرئت تأکید کرد که برای حل این مشکل 

مهاجران  برای  آمایش  کارت  صدور  موضوع  اکنون 

سوی  از  پاسپورت  صدور  یا  ایران  سوی  از  مدرک  فاقد 

افغانستان و دادن ویزا از طرف ایران مطرح است.

وزارت امور مهاجرین افزوده که دولت های افغانستان و 

ایران چندی قبل در رابطه به قانون مند شدن مهاجران 

یک طرح مشرتک  ارائه  و  ایران  در  مدرک  فاقد  افغانی 

در این زمینه تفاهم نامه ی دوجانبه را به امضا رساندند 

اکنون  مشرتک  طرح  این  تدوین  رس  بر  عملی  کار  که 

مهاجرین  امور  وزارت  اعالم  براساس  شده است.  آغاز 

اکنون بیشرت از دو میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی 

می کنند که ۱ میلیون و 400 هزار تن از آن ها فاقد مدرک 

قانونی مهاجرت هستند.

مهاجرت  سیل  اخیر  ماه های  در  که  حالی ست  در  این 

است.  و کشورهای غربی رشوع شده  ایران  به  افغان ها 

ایران  به  غیرقانونی  صورت  به  شهروندان  این  بیشرت 

رفته و امید این که خود را از ایران به کشورهای اروپایی 

برسانند.

این سیل مهاجرت نگرانی های را مبنی بر این که بیشرت 

جوانان و نیروی تحصیل کرده، کشور را ترک می کنند، 

به بار آورده است. 


