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درست پس از حمالت گا ِز سمی سارین در مناطق شورشی دمشق
در اگست  ،2013من همراه با راضان زیتونه -یک وکیل حقوق
بشر که از طریق اسکایپ ،از مقر اپوزیسیون دولت سوریه در
دوما ،شرق دمشق ،صحبت میکرد ،-در برنامهای تلویزیونی
ظاهر شدم .خانم زیتونه ،گزارشی قدرتمند و احساساتی و
سراسر باورکردنی ،از آنچه اتفاق افتاده بود ارایه کرد .او در
توصیف اینکه مردم چگونه برای پیداکردن نجاتیافتگان...
صفحه 5

خربها

غنی در نشست مقامهای عالی رتبه:

افراد مسلح  13مسافر را در والیت بلخ
تیرباران کردند

با پایان دهه تحول ،وابستگی افغانستان
به کمکهای خارجی کاهش مییابد

صفحه 2

عبداهلل:
نشست «سام» یک نشست موفق بود

صفحه 2

افغانستان،
دشمنت را عاقالنه انتخاب کن

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

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.
به دنبال تایید مرگ مال محمد ،کسی که مدت طوالنیای رهبر طالبان بود ،ولولهها
فروکش کردهاند؛ اما هنوز تا آرام شدن اوضاع راه درازی در پیش است ...صفحه3

هند در شصت و نهمین سالروز استقالل خودش بر سکوی سومین اقتصاد بزرگ آسیا
ایستاده است و در مناسبات منطقهیی و جهانی ،از بازیگران عمده به شمار میرود .وزنهی
ِ
جمهوری دموکراتیک
سیاسی این کشور مدیون خردباوری و دوراندیشی بنیانگذاران این
است .شصتوهشت سال پیش از امروز ،این کشور پس از مبارزات آزادیخواهانه که
صفحه4
اساس آن را نافرمانیهای مدنی و مقاومتهای غیرخشونتبار...

رسمقاله

صفحه 2

رویکرد جدید دولت وحدت ملی
به همکاریهای منطقهای

Flying 2 times
weekly to

کابل در روزهای گذشته میزبان دو نشست مهمی بود که در آن شماری زیادی از
مقامهای بلند پایه کشورهای منطقه و جهان شرکت کرده بودند .در نشست اولی ،که
بنام «ریکا  »6مسمی بود ،نمایندگان بیش از  70کشور و سازمان بین المللی شرکت
کرده و در مورد همکاریهای اقتصادی منطقهای ،بحث و گفتوگو کردند .نشست
دومی ،نشست «سام» بود که مقامهای عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان
به هدف ادامه همکاریها 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...
صفحه 2
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رویکرد جدید دولت وحدت ملی
به همکاریهای منطقهای
کابل در روزهای گذشته میزبان دو نشست مهمی بود که در آن
شامری زیادی از مقامهای بلند پایه کشورهای منطقه و جهان
رشکت کرده بودند .در نشست اولی ،که بنام «ریکا  »6مسمی بود،
منایندگان بیش از  70کشور و سازمان بین املللی رشکت کرده و
در مورد همکاریهای اقتصادی منطقهای ،بحث و گفتوگو کردند.
نشست دومی ،نشست «سام» بود که مقامهای عالی رتبه کشورهای
کمک کننده به افغانستان به هدف ادامه همکاریها و هم چنین
پیگیری تعهدات کنفرانس توکیو و لندن در آن رشکت کرده بودند.
برگزاری این دونشست مهم در کابل ،یک گام مهمی بود که
دولت وحدت ملی موفقانه برداشت .نفس برگزاری این دونشست
و مدیریت موفقانه آن در رشایط حارض از اهمیت اساسی برخوردار
میباشد .دولت وحدت ملی طی یک سال گذشته ،دچار درگیریها
و مشکالت فراوانی بود .اختالفات درونی ،رشایط دشوار اقتصادی،
مرشوعیت پایین و گسرتش دامنه نا امنیها ،تصویری به شدت
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 ارزشمند و کار قابل ستایشی بود که صورت گرفت.
جدا از اهمیت منادینی که مدیریت این نشستها در کابل دارد،
نشست «ریکا» از لحاظ عملی نیز مهم و اساسی است .این نشست
به هدف جلب همکاریهای 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،
جایگاه مهمی در ژئوپولیتیک منطقه دارد و در صورتیکه به این
مهم پرداخته شود ،میتواند به مثابه نقطۀ تعامل منافع کشورهای
منطقه عمل کند .طرحهای 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 فرصتهای شغلی بی
شامر در سطح منطقه نیز میگردد .افغانستان از دو لحاظ جایگاه
برجستهای در منطقه دارد؛ یکی از لحاظ موقعیت ارتباطی است که
میتواند کشورهای مختلف منطقه را به چین به مثابه قطب اقتصادی
جهان وصل کند و از سوی دیگر این کشور میتواند نقطه ارتباط شبه
قاره هند به کشورهای آسیای میانه بهویژه دو کشور تاجکستان و
ترکمنستان واقع شود .دوم ،از لحاظ منابع غنی طبیعی در افغانستان
است که استفاده درست از آن میتواند چرخ صنعت منطقه را رسعت
بخشد .برای رسمایه گذاری روی معادن افغانستان ،کشورهای
منطقه از هر کشور دیگری فرصت بیشرت دارند و میتوانند با
هزینههای کمتر و بهرهوری بیشرت روی آن رسمایه گذاری کنند .این
ظرفیتهای بالقوه برای همکاریهای اقتصادی ،میتواند به مثابه
پتانسیلی برای تقویت روند صلح در افغانستان به کار رود .تشویق
و ترغیب کشورهای منطقه به همکاریهای اقتصادی ،موثرترین
راه برای گسرتش مناسبات دوستانه با کشورهای منطقه است
که میتواند اساس تعامل مثبت سیاسی را بنا نهد .دولت وحدت
ملی بهویژه رییس جمهور نگاه خوبی نسبت به این ظرفیت موجود
در افغانستان دارد .رییس جمهور از آغاز کار خود تا کنون برخی
تالشهایی را در این زمینه انجام داده است .تاکید او بر احیای جاده
ابریشم ،عملی شدن پروژههای اقتصادی مشرتک در سطح منطقه و
نگاه خاص او به چین به مثابه پتانسیل اصلی رسمایه گذاری در این
منطقه ،همه نشانههایی از رویکرد مثبت رییس جمهور برای تقویت
همکاریهای اقتصادی منطقوی است .در واقع ،رویکرد اقتصادی
در همکاریهای منطقوی ،میتواند اساس یک تعامل مثبت در
سطح منطقه را فراهم آورده و تعریف منافع مشرتک اقتصادی در
نهایت راه را برای همکاریهای سیاسی نیز هموار میسازد .بنابراین،
رویکرد اقتصادی به همکاریهای 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 میباشد .در حال حارض بسیاری
از پروژههایی 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 گذاریهای
مشرتک منطقوی است که باید به آن توجه شود .رضورت این کار
اینست که دولت بهویژه شخص رییس جمهور به مسئله امنیت
نگاه جدیتری داشته و با عنارص مخل امنیت با قاطعیت برخورد
شود .در چند سال گذشته ،سیاست نرم حامد کرزی در برابر تروریزم
منجر به تقویت آن گردید و در صورتیکه این نگاه به مسئله امنیت و
گروههای هراس افگن تغیر نکند ،زمینه برای همکاریهای منطقوی
هم همواره نخواهد شد .در حال حارض بخش عمده نا امنی ،ریشه
داخلی دارد و ارتباط آن با سیاستهای بیرونی منیتواند قناعت
بخش و موجه باشد .توجه به ریشههای داخلی مسئله نا امنی ،مهم
است و باید نگاه دولت و حلقات تصمیم گیرنده به عوامل نا امنی و
گروههای تروریستی تغییر منوده و برخورد قاطعانه با آن در اولویت
دولت قرار گیرد.

غنی در نشست مقامهای عالی رتبه:
با پایان دهه تحول ،وابستگی افغانستان
به کمکهای خارجی کاهش مییابد
اطالعات روز :رییس جمهور غنی شام روز جمعه هنگام
افتتاح نشست مقامهای عالی رتبه (سام) با ارائه گزارش
مثبت از کارکرد حکومت  11ماهاش همچنان گفت که با
پایان دهه تحول وابستگی افغانستان به کمکهای خارجی
کاهش مییابد و کشور یکی از اعضای خانواده جهانی
خواهد بود.
غنی افزود که افغانستان از دموکراسی و حقوق برش
حامیت و آینده خود را از طریق تجارت و رسمایهگذاری
مصئون خواهد ساخت.
رییس جمهورغنی در این نشت که در ارگ ریاست
جمهوری برگزار شده بود تصویر کلی اقتصادی افغانستان
را به اساس سند خود کفایی ترشیح و از پیرشفتهای
کشور در پرتو تعهدات کنفرانس لندن جزئیات ارائه کرد.
نشست مقامات عالی رتبه هر سال برای بررسی مراحل
همکاری دو جانبه میان افغانستان و جامعه جهانی که
در کنفرانس توکیو (جوالی  )۲۰۱۲مشخص شد ،برگزار
میشود.
براساس مفاد نشست توکیو ،افغانستان و جامعهی جهانی
تعهداتی دارند که هر دو مکلف به اجرای آن در «چارچوب
حسابدهی مشرتک» هستند .وزارت خارجه گفته است که
هدف از نشست کنونی در کابل بررسی پیرشفتهای است
که افغانستان در نشست لندن (دسامرب  )۲۰۱۴با طرح برنامه
«خود اتکایی» متعهد به اجرای آنها شده بود.
رییس جمهور غنی گفت که این نشست برای آن برگزار

شده تا بر چارچوب ادامهی همکاری میان افغانستان و
کشورهای کمککننده تا برگزاری نشست امنیتی سال
آینده ناتو در وارسا و نشست اقتصادی در بروکسل که هر
دو در مورد افغانستان خواهند بود ،توافق شود.
آقای غنی همچنان گفت که دولت به رشد اقتصادی
افغانستان متعهد است و بدین منظور روند اصالحات در
نظام خدمات ملکی ،اصالحات در نظام عدلی و قضایی،
تقویت بخش خصوصی ،گمرکات و رسیدگی به پرونده
کابل بانک را در دستور کار خود قرار داده است.
او در مورد پالنهای توسعهای و اقتصادی افغانستان در
دهه تحول نیز معلومات داد و گفت ،اجندای ارائه شده
حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن چگونگی طرح ما
را بهخاطر احیای مجدد افغانستان منعکس ساخت.
او افزود ،پیوستگی و اتصال افغانستان به کشورها فرصت
میدهد تا دوباره هامن نقش تاریخی خود را منحیث
چهار راه تجارتی آسیا بدست آورد« :با انجام این کار،
مارکیتهای تجارتی و شغل ایجاد و میزان واردات کاهش
مییابد»
رییس جمهوری غنی گفت« :قرار است در سال آینده
کمپاین گسرتدهای را بهخاطر تشویق رشکت های
بیناملللی و منطقهای به رسمایهگذاری در افغانستان ،راه
اندازی کنیم».
او گفت بودجهسازی موثر برای نهادها ،دومین برنامه مهم
اصالحی دولت است و ترسیع روند مبارزه با فساد اداری

و مدیریت مصارف پروژهها هم شامل همین اصالحات
است.
غنی افزود« :تعهد دیگر ما در راستای توانمندسازی زنان و
حقوق برش بود که در اوایل سال جاری حکومت افغانستان
برنامهی تازه را آغاز کرد ،تا حقوق زنان تقویت شده و
مصؤنیت آنان تضمین شود و همچنین تقویت حقوق برش
در صدر تعهدات ما قرار دارد».
او گفت« :اسرتاتژی عمده اقتصادی ما را افزایش تولیدات
داخلی از طریق مترکز باالی رسمایهگذاریها در بخش
زراعت ،معادن ،زیربناها و اتصال منطقه تشکیل میدهد».
آقای غنی همچنین در مورد روند صلح با طالبان گفت:
«در صورت مساعد بودن رشایط و آمادگی جانب مقابل
برای تأمین صلح در کشور ،این بحث ادامه خواهد یافت،
تا جنگ و کشتار مردم بیگناه خامته یابد».
در نشست مقامهای عالی رتبه ،مقامهای بیش از  ۳۰کشور
جهان و  ۴۰سازمان بین املللی ،حضور دارند.
دومین نشست مقامات عالی رتبه در پی یک نشست دو
روزه دیگر بیناملللی 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 همکاریهای منطقهای مورد بررسی قرار
دادند.
ترکمنستان در این اجالس اعالم کرد که حارض است
هفتمین اجالس ریکا را در سال  ۲۰۱۷میزبانی کند.

افراد مسلح  13مسافر را در والیت بلخ تیرباران کردند
اطالعات روز :مقامهای پولیس والیت بلخ در شامل کشور
میگویند که افراد مسلح ناشناس 13 ،مسافر را حوالی ظهر
دیروز ،شنبه ،در حد فاصل ولسوالیهای آق کپرک و
ولسوالی زارع این والیت از موترها پیاده و تیرباران کردهاند.
مقامهای محلی میگویند که افراد مسلح ،لباس نیروهای
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 میگویند که متامی مسافران از قوم هزاره و
از منطق ه مغزار ولسوالی زارع والیت بلخ و منطقهی باجگاه
ولسوالی بلخاب والیت رسپل هستند که از مغزار به طرف
مزار رشیف در حرکت بودهاند.

به گفتهی آنان ،از جمله این مسافران سه نفر از کشته شدگان
که از قریهی مغزار هستند در میان شان یک رسباز ارتش نیز
شامل است ۶ ،نفر از مردم باجگاه و بقیهی آنها از منطقهی
پشت گردنه و زیر گردنه هستند که در نزدیکی مغزار موقعیت
دارد.
گفته میشود که این مسافران در دو موتر سوار بودند که در
مسیر راه از سوی افراد مسلح متوقف شده و تیر باران شدند.
محمد ابراهيم خريانديش ،رييس شوراى واليتى بلخ گفته
که اين رويداد در نزديکى مرکز ولسواىل زارع ُرخ داده
است .آقای خیراندیش افزوده که افراد مسلح که لباس
نريوهاى امنيتى بر تن داشته اند ،سوارىهاى دو موتر را پايني
منودهاند.
به گفتهی خیراندیش ،اين کار ،از سوى مخالفان مسلح

صورت گرفته ،اما تاکنون مشخص نيست که آنها 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 ،سخنگوی پولیس والیت بلخ ضمن تایید
این رویداد گفته که آمر امنیت پولیس بلخ به همراه یک
هیئت برای بررسی بیشرت این قضیه به ساحه رفته و بعدا ً
جزئیات آن را اعالم خواهد کرد.
این در حالیست که سه ماه قبل نیز  9تن از کارمندان موسسه
«پن» یا (انسان در غربت) که مشغول تطبیق برنامههای
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 میگیرند.

عبداهلل:
نشست «سام» یک نشست موفق بود
اطالعات روز :عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی حکومت
وحدت ملی در پایان نشست مقامهای عالی رتبه کشورهای
کمک کننده به افغانستان «سام» این نشست را یک نشست
موفق دانست.
عبدالله گفت که در این نشست کشورهای کمک کننده
مکلفیتها و اولویتهای حکومت وحدت ملی را
خاطرنشان ساختند که حکومت متعهد به عملی ساخنت
تعهداتاش برای جامعه جهانی و مردم افغانستان است.
او با اشاره به عملکرد  ۱۱ماهه حکومت وحدت ملی ،توزیع
تذکرههای برقی ،آوردن اصالحات در بخش قضا ،مبارزه
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.
رییس اجرایی گفت« :ما از بیانیهی پایانی این نشست
حامیت میکنیم؛ بستهای صادقانه و کاربردی به ما ارائه شد،
ما از همکاران بیناملللی خود برای همکاری در برگزاری
موفق این نشست تشکر میکنیم».
آقای عبدالله تأکید کرد که با برداشنت گام اصالحات و
آوردن تغییرات مثبت در کشور ،اعتامد مردم افغانستان و
جامعه جهانی را به دست آوردند.
عبدالله افزود« :اما امروز وارد مرحلهی جدیدی شدیم که
فرصتهای را به ما ارائه میکند».
با این هم عبدالله عبدالله نا امنیها را یک چالش بزرگ
دانسته میگوید که ناامنیها آنها را از مسیر کارهای اصلی

شان منحرف ساخته است.
در نشست مقامهای عالی رتبه ،مقامهای بیش از  ۳۰کشور
جهان و  ۴۰سازمان بین املللی ،حضور داشتند.
رییس جمهور هنگام افتتاح نشست مقامهای عالی رتبه
گفت که با پایان دهه تحول وابستگی افغانستان به کمکهای
خارجی کاهش مییابد و کشور یکی از اعضای خانواده
جهانی خواهد بود.
دومین نشست مقامات عالی رتبه در پی یک نشست دو روزه
دیگر بیناملللی 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 همکاریهای منطقهای مورد بررسی قرار دادند.

پدری در والیت سمنگان دخترش را با ضربات تیشه
به قتل رسانید
اطالعات روز ،سمنگان :مقامات محلی والیت سمنگان
میگویند که یک نفر بنام عبدالله از اهالی ولسوالی حرضت
سلطان این والیت دخرت  18ساله خود را با رضبات تیشه
به قتل رسانده است.
این دخرت خانم که بسبیبی نام دارد روز گذشته پس از
آن به قتل رسید که به گفتهی پدرش از فرمان وی رسکشی

کرده بود.
عبداملنیر رحیمی ،سخنگوی پولیس سمنگان میگوید
که پدر مقتول به جرمش اعرتاف کرده و میگوید ،چون
دخرتش از امر وی رسپیچی کرده بوده ،او هم به خشم
آمده و دست به چنین کاری زده است.
آقای رحیمی علت اصلی قضیه را خشونت فامیلی ذکر

کرده و میگوید که قاتل فعالً در بازداشت پولیس برس
میبرد و انگیزه اصلی این قتل پس از تحقیقات گسرتده
پولیس و جنایی روشن خواهد شد.
این در حالیست که چند روز قبل یک جوان دیگر مادرش
را در یکی از محلههای ایبک مرکز والیت سمنگان به قتل
رسانیده بود.

افغانستان،
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دشمنت را عاقالنه انتخاب کن
منبع :فارین پالیسی

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.
به دنبال تایید مرگ مال محمد ،کسی که مدت
طوالنیای رهبر طالبان بود ،ولولهها فروکش کردهاند؛
اما هنوز تا آرام شدن اوضاع راه درازی در پیش است.
جانشینی اختر محمد منصور ،معاون پیشین عمر،
باوجود تنشها میان اعضای خانوادهی عمر ،نسبتا آرام
بود؛ اما چشم انداز [آیندهی] افغانستان اینگونه نیست.
مال عمر فراتر از یک نیرو برای وحدت طالبان بود ،او
هم چنین اعالم شده بود و سد مهمی میان افغانستان
و دولت اسالمی بود [طالبان ابوبکر البغدادی ،رهبر
دولت اسالمی ،را یک «خلیفه جعلی» میپندارد» .در
واقع ،شبه نظامیان افغانستان قبال به دولت اسالمی اعالن
وفاداری کردند ،چون آنها شایعات مرگ مال عمر را
باور کرده بودند.
مرگ مال عمر در جنبش طالبان که از نظر تاریخی
متحد بوده است ،شکافهای تازهای ایجاد کرده است.
بنابرآن ،منصور انگیزه چندانی برای روی دست گرفتن
اقدامات آشتی جویانه ندارد؛ چون او تالش میکند
اتحاد را حفظ کند .از اینرو ،به نظر میرسد که منصور
از گفتوگوهای صلح پا پس کشیده و تالشهایش در
میدان نبرد را تشدید کرده باشد ،چیزی که با افزایش
خشونت در کابل آشکار است .طیب آغا ،رییس
کمیسیون سیاسی طالبان و برجستهترین چهره میانهرو
طرفدار گفتوگوهای صلح ،استعفا داده است .در عین
زمان ،ایمن الظواهری ،رهبر القاعده ،به منصور اعالن
وفاداری کرده است.
سیاست گذاران ایاالت متحده ،با ارزیابی این تحوالت،
احتماال حاال با انتخابی میان تشدید اختالفات در رهبری
طالبان و کسب دستآوردهای نظامی یا دنبال کردن
یک توافق سیاسی با رهبری طالبان مواجهاند .همانطور
که ظهور سریع دولت اسالمی نشان داده است ،شکست
در توافق با مخالفان میانهرو سیاسی ،هنگامی که فرصتی
پیش میآید ،خطرناک است .رهبری جدید طالبان
شاید آخرین فرصت مناسب و معقول برای دستیابی
به یک راه حل سیاسی برای جنگ افغانستان باشد.
پس از حادثه یازدهم سپتامبر ،ایاالت متحده با یکجا
کردن طالبان ،به عنوان گروه شورشیای که از داخل
هدایت میشود ،با گروه تروریستی فراملی القاعده،
دشمنش را بزرگتر ساخت .در عراق و سوریه،
گروههای شورشی داخلی و تهدید تروریستی خارجی
باهم یکی شده اند و ظاهرا به یک مشکل رام نشدنی
تبدیل شده است .با این حال ،در افغانستان ،هنوز
میشود با شورشیان و تروریستان به صورت جداگانه
برخورد شود .مصالحه ،بهترین راه جلوگیری از زوال
دولت ،مانند عراق و سوریه ،است.
تاریخ تالشها در راستای تامین صلح در افغانستان،
فرصتهای اولیهای را شامل است که بهخاطر
استراتیژی اولیه امریکا برای «شکست دادن» طالبان از
دست رفتند؛ استراتیژیای که تا سال  2009پابرجاماند،
زمانی که بازنگری سیاستها ،این استراتیژی را به

نویسنده :جف اگرز

«انتقال» مسئولیتهای امنیتی به نیروهای افغانستان
و تعیین شرایط برای یک توافق سیاسی تعدیل کرد.
امروزه ،این «انتقال» تکمیل شده است؛ اما روند سیاسی
به سختی پیش میرود .با این حال ،هنجارهای طالبان
ممکن ناخوشایند باشند ،افغانها به صورت کلی
مصالحه را نسبت به ادامه جنگ ترجیح میدهند .و
مصالحه میتواند به نفع منافع غرب باشد .به طور مثال،
دلیل خوبی وجود دارد تا باور کنیم که طالبان آماده
است در جریان تالشها برای دستیابی 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
میسنجد .در حالی که دالیل کافی برای مخالفت با
شورشیان طالب وجود دارد ،طالبان امروزی در مقایسه
با آنچه که دولت اسالمی برای افغانستان به ارمغان
خواهد آورد ،میانهروتر خواهد بود .طالبان به صورت
عموم مسلمانان حنفی هستند که به فرقه دیوبندی
اسالم پابند هستند؛ در نتیجه با فرقه تندروتر سلفی که
دولت اسالمی به آن ممارست میورزد ،مخالف است.
عالوه برآن ،طالبان یک گروه شورشی داخلی باقی
مانده است ،در حالی که دولت اسالمی به صورت
واضح یک تهدید فراملی است .طالبان همین اکنون با
دولت اسالمی در جنگ است و افغانها در مخالفت با
تهاجمات دولت اسالمی در افغانستان با طالبان منافع
مشترک دارند.
پیش از خبر مرگ مال عمر ،چانس صلح در حال
افرایش مییافت .در اواخر ماه می ،برخی از اعضای
طالبان با مقامهای ارشد حکومت افغانستان در سلسله
تالشهای صلح در چین به صورت نیمه رسمی مالقات
کردند و مقامهای طالبان در کنفرانس میانجیگری
منازعات در کنار هیئت حکومت افغانستان در ناروی
حضور داشتند .اخیرا ،مقامهای طالبان با هیئت
حکومت افغانستان به تاریخ  7جوالی در موری
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 میرسد که چشم انداز
صلح پویاییاش را از دست داده باشد.
اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان با اعمال فشار بر
پاکستان برای فعالیت بیشتر کار درستی انجام میدهد؛
اما آنگونه که بسیای از افغانها باور دارند ،ریشههای
خشونت در افغانستان به سادگی اشتقاق سیاست
خارجی پاکستان نیست .در حالی که پاکستان میتواند
برای کامیابی گفتوگوهای صلح کار زیادی انجام
بدهد و باید این کار را انجام بکند ،نفوذ این کشور برای
اعمال فشار بر طالبان احتماال ناکافی است.
احتماال مرگ مال عمر ادعای ناتوانی پاکستان را
دشوارتر ساخته است؛ اما پاکستان بر طالبان افغانستان
تا سرحد ساختن یک دشمن تازه اعمال فشار نخواهد
کرد و تالشهای ایاالت متحده برای اعمال فشار بر
پاکستان احتماال همکاریها در زمینه دیگر اولویتها
را تضعیف خواهد کرد .عالوه برآن ،طالبان که از تلقی
شدن به عنوان پروکسی پاکستان خشمگین اند ،در برابر

برگردان :حمید مهدوی

نقش قوی پاکستان در مذاکرات مقاومت خواهند کرد.
صلح در افغانستان ممکن است؛ اما به فشار هماهنگ
فرامنطقهای نیاز دارد .ایاالت متحده ،به نوبت خود،
باید نقشش را واضح سازد – این کشور دیگر نمیتواند،
در حالی که روی حمایت از حکومت افغانستان و
روند صلح به رهبری افغانها 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 .مهمتر
از همه ،به صورت گستردهتر ،جامعه جهانی ،به رهبری
ایاالت متحده ،آغاز دوباره گفتوگوها را از طریق
بازگشایی دفتر سیاسی طالبان در قطر ،تبادله زندانیان،
حذف طالبان از فهرست تحریمهای ایاالت متحده
و سازمان ملل متحد و اجرای ترتیبات عبور امن و
مشروف به آتش بس به شدت تسهیل کند.
باوجود عالقههای سیاسی به «که جنگ عراق را
باخت؟» ،سوال سیاسی بهتر «جنگ عراق چگونه
باخته شد؟» است .اگر حکومت عراق در رفع نیازهای
جمعیت سنی مذهب این کشور کار بیشتری انجام
میداد ،احتماال حمله دولت اسالمی سختتر میبود.
به عین ترتیب ،حکومت اسد میتوانست از ابزارهای
سیاسی برای دفع جنگ داخلی سوریه و در نتیجه
برای جلوگیری از ظهور دولت اسالمی استفاده کند.
یادآوریهای تلخی وجود دارند که توافق سیاسی
میتواند از تشدید جنگ جلوگیری کند – درسهایی
که میتواند در افغانسان نیز استفاده شود.

صلح در افغانستان ممکن
است؛ اما به فشار هماهنگ
فرامنطقهای نیاز دارد .ایاالت
متحده ،به نوبت خود ،باید
نقشش را واضح سازد – این
کشور دیگر نمیتواند ،در حالی
که روی حمایت از حکومت
افغانستان و روند صلح به
رهبری افغانها 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 .مهمتر
از همه ،به صورت گستردهتر،
جامعه جهانی ،به رهبری ایاالت
متحده ،آغاز دوباره گفتوگوها
را از طریق بازگشایی دفتر
سیاسی طالبان در قطر،
تبادله زندانیان ،حذف طالبان
از فهرست تحریمهای ایاالت
متحده و سازمان ملل متحد و
اجرای ترتیبات عبور امن و
مشروف به آتش بس به شدت
تسهیل کند.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

موشکافیغوالیدن
یک سازمان است که دستآورد کشورها را در سطح جهان مقایسه کرده و
بهرتین دستآوردها را برای متام جهان میکند .این سازمان در تازهترین
مورد ،اعالم کرده که قرار است جاپان نوعی از مبایلهای هوشمند را
در بازار جهانی عرضه کند که این مبایلها قادر خواهند بود که میزان
امیدواری و ناامیدی صاحبش را به اساس درجه تشخیص بدهند .همچنان
این سازمان در عرصهی هرن ،اعالم کرده که هرن غوالیدن توجه جهانیان
را به زودی به خود معطوف خواهد کرد .غوالیدن هرنیست که خاستگاه
آن افغانستان عزیز ما میباشد .ممکن با هرن غوالیدن به پیشواز تاریخ
پنجهزار سالهی بعدی خویش برویم.
غوالیدن در منطق و عقل برش منیگنجد ،باید چیزی فراتر از آنها باشد
تا غوالیدن را بفهمیم! اما مخرتعین هرن غوالیدن ثابت کرده اند که هر
وقت چند نفر دور هم جمع شد و همین چند نفر به این نتیجه رسیدند که
افغانستان از آنهاست 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 ،آنها 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 میگرفت ،لشکر را امر
میفرمود که به فالنی والیت رفته ،از فالن جا تا فالن جا مردم را قتل
کنید .زمینهای شان را گرفته به فالنی خان که از توابع ماماگان حاکم
است ،اعطا کنید .اگر ساللهی 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 میخواهند
بغوالند ،بد منیآید که به سبک گذشته بغوالند اما جرب زمانه و رشم انسان
بودن ظاهرا ً مانع این کار میشود.
دانشمندان در این خصوص میگویند که اگر خدای نخواسته ،هنگامیکه
جامعتی را غوالیدن رضورت میافتد ،نور امیدواری بتابد؛ دیگر نیاز نیست
حکام گذشته را اذیت کنیم .هر جنایتی که بخواهید ،ممکن اتفاق بیافتد.
این دانشمندان میگویند که پیاده کردن  13مسافر در مزار و رگبار کردن
شان که جنایت نیست ،فقط یک جنایت ساده است که به دست خلقی
اتفاق افتاده که هنوز هیچ چیزی منیغوالند .اما اگر گروهی که غوالیدن
شان فوران میکند ،اندکی امیدواری از سوی حکومت یا مثالً پاکستان
دریافت کند ،باز بیا و پوره کن!
البته آنهای که هر از گاهی به هرن غوالیدن رو میآورند و دوست دارند
وطن را خلوت گیر بیارند ،عشق عجیبی به تریاک هم دارند .افغانستان
حتی اگر سگماهی کشورها هم شود ،باز منیتواند به تنهایی بزرگرتین
صادرکنندهی تریاک در جهان باشد .مگر اینکه طرفداران غوالیدن
قدرمتند باشند که هستند .از این بابت خدا را شکر ،در دنیای صادرات،
تنها از همین درک نام کشور عزیز ما میدرخشد.
من هرچه تالش کردم ،نتوانستم یک غوالندهی خوب باشم .از همین
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 میدهد که
مدنیت در افغانستان در حال شکلگیری است .بدون شک که متام اقوام
افغانستان در شکلدهی این مدنیت سهیم خواهند بود .نه پشتون ،نه
تاجک ،نه هزاره ،نه ازبیک و نه هیچ قوم دیگری خواهان توحش و بربریت
اند .اکرثیت مردم افغانستان به این درک رسیدهاند که زندگی مساملتآمیز
و بدون تفرقههای قومی-مذهبی ،پسندیده و زمینهساز 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 میتوانیم همدیگر را بفهمیم!
گرچه تا حاال آسیبی از غوالیدن به کسی نرسیده ،اگر قرار باشد که ما
چیزی بغوالیم و به کسی آسیب نرسد ،حق مان است .هرچه و در هرکجا
و به هر قدری که خواسته باشیم ،میتوانیم 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 اندازهی کافی از نسلهای قبل از خود رشم داریم ،دیگر نیاز نیست.
همین که منیتوانیم سوزنی بسازیم تا در بسیاری از جاها دهن خویش
را بدوزیم ،خود روایتگر افتخار یا رشمیست از که نسلهای قبلی به ما
رسیده است.
راستی چرا هیچ وقت در ذهن ما خطور منیکند که خانهی خویش را
تریاکستان جهان کردهایم ،آنوقت برای خوشبختی و رستگاری ،هر
سال هزاران نفر مان راهی مکه میشوند؟ چون هنوز بازار غوالیدن توأم
با خطر ،گرم است .ای کاش روزی برسد که هرکسی بتواند بغوالد اما
هیچ کسی حق نداشته باشد و نتواند به دیگری آسیب بزند! آن زمان ما
حق خواهیم داشت از مرگ هامن کودک سوری که جنازه اش با موج
دریا به ساحل رسیده بود ،زار زار بگرییم! در غیر آنصورت ،هر روز صدها
ی غوالیدنهای خود ما میشوند که میتوانیم با
کودک افغانستان قربان 
خیال راحت در ماتم آنها خون گریه کنیم.
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شعارهای مذهبی
و عملکردهای نژادی

شصت و نه سال پس از استقالل؛



مودی هند را به کجا میبرد؟
احمد ذکی معنوی

سخیداد هاتف
اکثر مردم افغانستان نمیدانند که در بارهی
گنجاندن کلماتی چون افغان و اسالم در
شناسنامههای جدید چه بحث داغی در
رسانهها جریان دارد .این بیخبری مردم
به این معنا نیست که آنان خود را افغان
یا مسلمان نمیدانند .برعکس ،برای
اکثر مردم عادی مملکت (چه خوش
داشته باشیم و چه نداشته باشیم) این
قضیه پیشاپیش حلشده است.به این
معنا که اکثر این شهروندان عادی به
صورت طبیعی خود را افغان و مسلمان
میدانند .بنابراین هیچ ضرورتی نیست
که این کلمات در شناسنامههای جدید
ذکر شوند .البته میدانم که بسیاری بر
این باوراند که این برداشت در مورد افغان
انگاشتن خود در میان اکثر شهروندان
درست نیست.
در میان کسانی که مخالف درج شدن
کلمات افغان و اسالم در شناسنامههای
جدید هستند ،مخالفت با درج «افغان»
قویتر و روشنتر است .کمتر کسی
میخواهد با مقاومت در برابر کلمهی اسالم
خود را در معرض بدترین واکنشهای مردم
دیندار قرار بدهد .اما مخالفت با کلمهی
افغان با آن گونه پرهیز همراه نیست .چرا؟
برای آن که حاال دیگر همه میدانند که
در افغانستان شعارها مذهبی و عملکردها
نژادی اند .به این معنا که آن کس که
بر اسالمیت و افغانیت تاکید میکند ،در

اصل همهی هم و غم اش افغانیت است
نه اسالمیت .این شناخت به مخالفان
درج شدن کلمات افغان و اسالم در
شناسنامههای جدید امکان میدهد که با
اسالمیت نجنگند(چون این جنگ جنگ بر
سر یک مسالهنما است و هزینه اش نیز
بسیار باالست) .اما مخالفت با تحمیل
کلمهی «افغان» مخالفت با یک شعار
مذهبی نیست ،مخالفت با یک عملکرد
نژادی است .به بیانی دیگر ،گسترده
شدن این آگاهی که «در افغانستان
شعارها مذهبی و عملکردها نژادی اند»،
به شهروندان افغانستان امکان داده که
بفهمند میان طالبان مذهبی و طالبان
ِ
اشتراک مهمتر»
قومی آنچه «وج ِه
است شعارهای مذهبی شان نیست ،بل
عملکردهای نژادی شان است .یعنی،
اینان چه در هیات طالب مذهبی ظهور
کنند و چه در لباس طالب قومی ،حرف
اول و آخر شان نژادپرستی و برتری جویی
قبیلهیی است .این شعار که «ما اسالمیت
و افغانیت میخواهیم» پوشش ناشیانهیی
است که ربطی به آنچه منتقدان میگویند
ندارد .در افغانستان هیچ کسی تا کنون
با اسالمیت مخالفت جدی نکرده است
اما با نژادپرستی چرا .کنار هم نشاندن
اسالمیت و افغانیت هرگز نمیتواند نیات
نژادپرستانهی طالبان قبیلهپرست را پنهان
کند.

این شعار که «ما اسالمیت و افغانیت
میخواهیم» پوشش ناشیانهیی است
که ربطی به آنچه منتقدان میگویند
ندارد .در افغانستان هیچ کسی تا کنون
با اسالمیت مخالفت جدی نکرده است
اما با نژادپرستی چرا .کنار هم نشاندن
اسالمیت و افغانیت هرگز منیتواند نیات
نژادپرستانهی طالبان قبیلهپرست را پنهان
کند.

هند در شصت و نهمین سالروز استقالل خودش بر
سکوی سومین اقتصاد بزرگ آسیا ایستاده است و در
مناسبات منطقهیی و جهانی ،از بازیگران عمده به شمار
میرود .وزنهی سیاسی این کشور مدیون خردباوری و
ِ
جمهوری دموکراتیک
دوراندیشی بنیانگذاران این
است.
شصتوهشت سال پیش از امروز ،این کشور پس از
مبارزات آزادیخواهانه که اساس آن را نافرمانیهای
مدنی و مقاومتهای غیرخشونتبار شکل میداد،
استقالل خویش را از امپراتوری استعماری «بریتانیای
کبیر» به دست آورد .این پیروزی اما بهای سنگینی نیز
داشت .انگلیسها میخواستند در واقع با حمایت از طرح
تجزیه شبه قاره به قلمرو مسلمانان و غیر مسلمانان ،انتقام
شکست در مبارزات مدنی را از گاندی و آزادیخواهان
هندوستانی بگیرند .آزادی و تجزیه برای شبه قاره،
همزمان روی داد و در ۱۵اگست  ۱۹۴۷جواهر لعل نهرو
اولین نخست وزیر پس از استقالل ،بیرق ملی این کشور
را بر فراز «الهورگیت» در ریدفورد دهلی بلند کرد .بر
پایهی همین سنت ،همه ساله پرچم این کشور در چنین
روزی در همان جایگاه بر افراشته میشود.
 ۶۸سال ایستادن با اتکا به تواناییهای فردی برای
هندوستانیها ،توام با دستآوردها و دشواریهایی بوده
است .هنوز این کشور با چالشهای فراوانی دست و
پنجه نرم میکند .جوانان این کشور از دولت جدیدشان
انتظارهای زیادی داشتند که هنوز به طور کامل به آنها
رسیدگی نشدهاست و از فسادگسترده و بیکاری رنج
میبرند .زنان در این کشور هنوز قربانی رسوم و عنعنات
اند و خشونت باالی زنان از رایجترین نوع خشونت در
هند شناخته میشود .هر چند صدها هزار انسان در نتیجه
اعمال سیاستهای فقرزدایی از از زیر خط فقر بیرون
آمده اند اما هنوز بر اساس « اهداف توسعه هزارهی
سازمان ملل متحد» نزدیک به یک ملیارد انسان در هند
در زیر خط فقر زندگی میکنند.
عصر مودی؛ تغییر و امید
انتخابات  ۲۰۱۴نقطۀ عطفی در تاریخ معاصر هند بود.
نتایج این انتخابات امیدهای زیادی را برای نسل جوان
و زنان این کشور به بار آورد .یکی از ویژگیهای این
انتخابات رویکار آمدن اولین حزبی با به دست آوردن
اکثریت مطلق کرسیهای مجلس نمایندگان این کشور
غیر از «گنگره ملی» بود .این درحالیست که پس از
 ۱۹۸۴هیچ حزبی در این کشور قادر به بدست آوردن
اکثریت مطلق کرسیها نبودهاست.
همچنان انتخابات  ۲۰۱۴این کشور فاکتور مهم
«رهبری» را سالها پس از آخرین رهبر مردمی این
کشور (اندرا گاندی) یکباردیگر روی صحنه آورد.
ناراندرا مودی ،نخست وزیر فعلی ،از منظر ویژگیهای
رهبری و جذابیتهای منحصر به فرد ،در جلب آرای
همگانی نقش بارزی داشت .براساس نظرسنجیهای
پس از رایدهی که توسط مرکز مطالعه کشورهای رو
به انکشاف صورت گرفت ،یک چهارم رای دهندگان
گفتهاند که اگر مودی نامزد این حزب نمیبود ،هرگز به
بی جی پی رای نمیدادند.

مودی و حزب ملی گرای او چهار
سال دیگر فرصت دارند تا به
وعدههای مردمی پاسخ بگویند که
صاحب نهادهای دموکراتیک اند
و میتوانند در پایان این دورهی
کار ،سرنوشت او و حزباش را با
دادن رای دوباره و یا سلب اعتماد
از حکومت فعلی روشن کنند.
ساختارهای دموکراتیک هند و
پایههای بزرگترین دموکراسی
دنیا ،اکنون بیشتر از هر زمانی
مستحکمتر است و همچنان که
دموکراسی هند ظرفیت گزینش و
انتخاب دارد ،ظرفیت بالقوهای برای
تعدیل نیز در خودش پرورده است.
سیاستگران هندی این امر آفتابی
و روشن را بیشتر از هر کسی به
خوبی میدانند.
ویژگی دیگری که این انتخابات را از انتخاباتهای
پیشین متمایز میکرد ،مطرح شدن مسایل اقتصادی و
رسانیدن خدمات بهترعامه بهصورت جدی در جریان
مبارزات انتخاباتی مودی بود.
جوانان و زنان عمدهترین حامیان مودی در این انتخابات
بودند .زنان در انتخاباتهای این کشور جمع بزرگی از
رای دهندگان را تشکیل میدهند و حتا در انتخابات
 ۲۰۱۴بیشتر از مردان به پای صندقهای رایدهی رفتند.
وعدهها بزرگ ،کار اندک
ظاهرا پس از یک سال و اندی حضور در اقتدار
حکومتی ،حزب «بیجیپی» به رهبری مودی نتوانسته
است به وعدههای خویش آنچنان که انتظار میرفت،
عمل کند .مردم با آنچه در این یک سال و چند ماه انجام
شده ،خوشحال نیستند و از دلبستگیهایشان به مودی
کاسته شدهاست .دالیل این ناخشنودیها هم روشن
است .تالشهای مودی برای آوردن پول و سرمایه از
طریق ترغیب شرکتهای فراملیتی برای سرمایهگذاری
موفق نبوده است .در بخش کارآفرینی ،برای جوانان
کاری نشده است .سطح فساد در دیوانها و دفاتر دولتی
کاهش نیافته است.
در امر مبارزه با فساد نیز به وعدهها عمل نشدهاست و فساد
اداری هنوز هم در بسا ادارات این کشور بیداد میکند.
«جان الک پال» یا نهاد مستقل مبارزه بر ضد فساد که طی
قطعنامهای از طرف جامعه مدنی این کشور درخواست
شده بود تا هنوز ایجاد نشده است .و حکومت این کشور
به وعدهاش وفا نمیکند .تشکیل کمیسیونهای مبارزه

با فساد اداری ،کمیسیون عالی معلوماتی و کمیسیون
عالی تفتیش ،از برنامههای دولت حذف شده اند .در
پروژههای بزرگ دیگ ِر مودی از جمله محیط زیست
که قرار بود از پاکسازی دریای گنگا آغاز شود ،نیز
پیشرفت چندانی دیده نمیشود.
مهمتر از همه پس از به قدرت رسیدن « »BJPبزرگترین
چالش ،ظهور و شدتگیری بیش از پیش بنیادگرایی و
تضادهای مذهبی در این کشور است .مسلمانها روز به
روز علیه این حکومت تحریک میشوند و در صدد
بدیلاند« .بیجیپی» هم در محدودۀ خطوط ملیگرایانۀ
مذهبی حرکت میکند و بیشتر سبب تشدید این
ناخوشنودیها شدهاست .بیانیههای تنشآفرین بعضی
از رهبران این حزب حتا از میان مقامهای حکومتی و
نمایندگان مردم یکی از عوامل بروز این تنشها شمرده
میشود .هدف قراردادن مسلمانان در این بیانیهها
و استفادۀ الفاظی همانند َ
«گرواپسی» یا بازگشت به
خانه (تغییر مذهب و برگشت دوباره به هندوییزم) از
عملکردهای تنشزای رهبران این حزب است که
باعث تحریک بیش از پیش بنیادگرایی در این کشور
شدهاست .خشونتهای تروریستی ،جریان ناآرامیها
در کشمیر و بروز تنشهای گروهی از چالشهای
دیگریست که پس از رویکار آمدن «بیجیپی» بیشتر
مایۀ نگرانی شدهاند .هرچند مودی در ایتالفی با حزب
«پیدیپی» که از احزاب پر طرفدار در جامو و کشمیر
است ،حکومت تشکیل داده است ،اما دوام این ایتالف
با توجه به شکننده گی وضعیت در آن منطقه چندان
متصور نیست.
سیاست خارجی ،میدان پیروزی مودی
در چیدمان سیاست خارجی مودی دستآورد بیشتری
دارد.
او نه تنها برای بهبود روابط اقتصادی-ـ سیاسی با کشورهای
بزرگ اقتصادی دنیا چون ایا التمتحدهامریکا ،چین و
جاپان توجه کرد ،بلکه برای تامین روابط گسترده با
کشورهای منطقه نیز که اهمیت ژیوپولیتیکی برای این
هند دارد وقت بیشتری گذاشت .امضای تفاهمنامه با
بنگالدیش ،دیدار از نیپال و تشکیل حکومت همنوا با
حکومت هندوستان در سریالنکا از جمله این تالشهای
بوده است.
رشد اقتصادی هند نیز پس از چند سال در واقع دوباره به
میسر اصلیاش راه افتیده و آمار امیدوار کنندهای بین ۷
تا  ۸درصد رشد را نشان میدهد.
مودی و حزب ملی گرای او چهار سال دیگر فرصت
دارند تا به وعدههای مردمی پاسخ بگویند که صاحب
نهادهای دموکراتیک اند و میتوانند در پایان این دورهی
کار ،سرنوشت او و حزباش را با دادن رای دوباره و یا
سلب اعتماد از حکومت فعلی روشن کنند .ساختارهای
دموکراتیک هند و پایههای بزرگترین دموکراسی دنیا،
اکنون بیشتر از هر زمانی مستحکمتر است و همچنان که
دموکراسی هند ظرفیت گزینش و انتخاب دارد ،ظرفیت
بالقوهای برای تعدیل نیز در خودش پرورده است.
سیاستگران هندی این امر آفتابی و روشن را بیشتر از
هر کسی به خوبی میدانند.

5

 یکشنبه 15سنبله1394 ،سال چهارم شماره 907

پاتریک کاکبرن

ترجمهی حکمت مانا

بخش بیستویکم

یادداشتهایسخیدادهاتف
چشم باز
و دست بسته

ششم
چگونه جهادیها قیام سوریه را دزدیدند
درست پس از حمالت گا ِز سمی سارین در مناطق شورشی دمشق
در اگست  ،2013من همراه با راضان زیتونه -یک وکیل حقوق بشر
که از طریق اسکایپ ،از مقر اپوزیسیون دولت سوریه در دوما،
شرق دمشق ،صحبت میکرد ،-در برنامهای تلویزیونی ظاهر شدم.
خانم زیتونه ،گزارشی قدرتمند و احساساتی و سراسر باورکردنی،
از آنچه اتفاق افتاده بود ارایه کرد .او در توصیف اینکه مردم
چگونه برای پیداکردن نجاتیافتگان ،در و پنجرهی خانهها را
میشکستند ،گفت« :من در عمرم این تعداد کشته ندیده بودم.
دکترها در چند مرکز صحی ،در حالی که برای نجات قربانیان گا ِز
سارین ،بیوقفه تالش میکردند ،با ناامیدی اشک میریختند.
هربار ،اجساد پانزده تا بیست تن را در یک گور میانداختند» .او
با لحنی توهینآمیز ،هرگونه تصوری درمورد اینکه جنگجویان
از سارین استفاده کرده باشند را مردود دانست و گفت« :شما فکر
میکنید ما مردمی تا آن حد دیوانه هستیم که کودکان خودمان
را بکشیم؟»
زیتونه ،سالها از زندانیان سیاسی دفاع کرده بود و برای بیش از
یک دهه ،چنان وکیل بااعتباری بود که توانست حمایت جهانی
بسیاری را برای اپوزیسیون سوری جلب کند .اما در  8دسامبر
 ،2013افراد مسلح وارد دفتر کار او در دو ما شدند و او و همسرش
را ،همراه با وئل حمدا و دو فعال مدنی دیگر -سمیرا الخلیل و
ناظم الحمیدی ،-با خود بردند .تاکنون خبری از آنها در دست
نیست .گفته میشود «ارتش اسالم» ،گروهی در مناطق تحت
تصرف شورشیان در دمشق که بهعنوان موازنهای دربرابر جبههی
النصره توسط عربستان سعودی ایجاد شده است ،در ربودن
آنها دست داشتند .هرچند ،این گروه هرگونه دخالت در آن را
رد میکند .یاسین الحج صالح ،شوهر سمیرا الخلیل ،به شبکهی
آنالین المانیتور گفت« :زیتونه و سمیرا ،هردو ،عضو یک جنبش
سکوالر ملی بودند و همین باعث شد تا فرقههای اسالمیست که
به استبداد گرایش دارند ،با آنها دربیفتند».
حوادثی مانند اختطاف و ناپدیدشدن خانم زیتونه و دیگران ،در
سایر مناطق سوریه نیز رخ میدهد .شورشیان ،در تمام نقاط تحت
کنترل خود ،فعالین حقوقی و مدنی را میکشند یا وادار به فرار
میکنند .معموال این حوادث زمانی رخ میدهند که فعالین ،از
آنها بهدلیل کشتار و شکنجه و دیگر جنایات ،انتقاد میکنند.
انقالبها در کشت ِن بهترین حامیان و طرفداران اولیهی خود
مشهور هستند ،اما در کمتر جایی از دنیا ،چنین اتفاقی ،با سرعت
و سبعیتی که در سوریه رخ میدهد ،صورت گرفته است.
چرا قیام سوریه ،که نخستین طرفداران آن ،خواستار جایگزینشدن













استبداد با یک دولت سکوالر غیرفرقهای و متعهد به قانون و
دموکراسی بودند ،اینگونه در تحقق آرمانهایش شکست خورده
است؟ سوریه ،به درون یک جنگ داخلی فرقهای ترسناک سقوط
کرده است که در آن ،دولت بهگونهای بر روی شهروندان خود
بمب میریزد که گویی قلمرو دشمن است .اپوزیسیون مسلح
دولت نیز ،که تحت تسلط جهادیهای َسلَفی قرار گرفته است،
علویها و مسیحیان را تنها بهخاطر مذهبشان قتل عام میکند.
مردم سوریه ،باید میان یک دیکتاتوری خشن ،که قدرت را با
یک ریاست و سرویسهای امنیتیِ دَدمنش انحصار کرده است،
و اپوزیسیونی که به صورت کودکان ،بهخاطر کفرگوییهای ناچیز
شلیک میکنند و عکس سربازان قطعهقطعهشده را به والدین
آنها میفرستند ،یکی را انتخاب کنند.
سوریه ،امروز شبیه به لبنان در زمان پانزده سال جنگ داخلی
در طول سالهای  1975تا  1990است .من همین اواخر در
حمص بودم؛ شهری که زمانی بهخاطر تنو ِع پرجنبوجوشی که
داشت مشهور بود و اینک به شهر ارواح تبدیل شده است ،با
ساختمانهایی رهاشده که در اثر آتش توپخانه و بمباران ،ویران
شدهاند .دیوارهایی که هنوز ایستادهاند ،چنان در اثر آتش مسلسل
سوراخسوراخ شدهاند که گویا کرمهای بزرگی ،دیوارها را خورده
باشند.
حلب ،که زمانی بزرگترین شهر کشور بود ،تقریبا خالی از
سکنه شده است .نیروهای دولتی ،در حال پیشروی هستند اما
از آنجا که در قلمرو وسیعی پخش شدهاند ،نمیتوانند شمال
و شرق سوریه را پس بگیرند ،مگر اینکه ترکیه مرزش را ببندد.
موفقیتهای دولت ،جهادیها را درمقایسه با نیروهای میانهرو
بیشتر تقویت میکند ،زیرا جنگجویان سرسختی دارند که
هرگز حاضر به تسلیم نیستند .بنابراین ،درحالیکه ارتش سوریه
به کمک بمبهای بشکهای در حلب پیشروی میکنند،
نیروهای آن عموما با جبههی النصره -نمایندهی رسمی القاعده و
گروه َسلَفی احرارالشام که توسط قطر و ترکیه حمایت میشوند-
میجنگند .دولت تالش میکند تا موفقیتهایش را در دمشق
و حمص که در آن شورشیان را محاصره کردند ،تکرار کند تا
بتواند به توافقی برسد که درنتیجهی آن ،شورشیان تسلیم شوند.
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 ،میتواند به معنای شرو ِع پایانِ قیام باشد؛ چیزی
که حامیان خارجی آن ،نمیخواهند اتفاق بیفتد.
وضعیت اسفبار انقالب سوریه ،برخاسته از اختالفات عمیق
سیاسی ،اقتصادی و مذهبی کشور پیش از  ،2011و نحوهی
بهرهبرداری و دخالت کشورهای خارجی از آن است .اولین
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راهپیماییها ،بهدنبال قیام مردمی یا بهار عربی در تونس ،مصر،
لیبی ،یمن و بحرین به راه افتاد .این راهپیماییها ،درنتیجهی
واکنش بیشازحد نیروهای امنیتی دولت که به سمت راهپیمایان
آتش گشود ،بهسرعت گسترش یافت .واکنش مسلحانهی
نیروهای امنیتی ،باعث شد تا جمعیت بیشتری از مردم برانگیخته
شوند و دست به مقاومت مسلحانه بزنند .دولت تاکید میکند که
تظاهرات ،آنگونه که بهنظر میرسید ،در ابتدا نیز صلحآمیز نبود و
در همان مراحل اولیه ،نیروهای دولتی مورد حملهی مسلحانه قرار
گرفتند .این ادعا تااندازهای حقیقت دارد ،اما اگر قصد اپوزیسیون،
بهدامانداختن دولت در یک واکنش تنبیهی زیانبار بوده است،
باید بگویم که بیشتر از آنچه حتا در رویا میتوانستند ببینند،
موفق شدهاند.
سوریه ،همیشه کمتر از آنچه ناظرین خارجی میدیدند ،از
انسجام اجتماعی برخوردار بود .اختالفات آن نیز تنها در طول
خطوط مذهبی بود .در جوالی  ،2011گروه بینالمللی بحران
در بروکسل ،در گزارشی درمورد سوریه نوشت« :مقامات سوریه
ادعا میکنند که آنها با یک توطئهی اسالمی که از خارج تمویل
میشود مبارزه میکنند؛ درحالیکه این کشور ،در حد زیادی،
درحال مبارزه با شهروندان اصلی خودش است .زمانی که رژیم
اسد به قدرت رسید ،ایالقها و دهقانان و مردم مظلوم کشور را
با خود همراه کرد .اما حاکمان امروز ،ریشههای خود را از یاد
بردهاند».

وضعیت اسفبار انقالب سوریه ،برخاسته
از اختالفات عمیق سیاسی ،اقتصادی و
مذهبی کشور پیش از  ،2011و نحوهی
بهرهبرداری و دخالت کشورهای خارجی
از آن است .اولین راهپیماییها ،بهدنبال
قیام مردمی یا بهار عربی در تونس،
مصر ،لیبی ،یمن و بحرین به راه افتاد.
این راهپیماییها ،درنتیجهی واکنش
بیشازحد نیروهای امنیتی دولت که به
سمت راهپیمایان آتش گشود ،بهسرعت
گسترش یافت .واکنش مسلحانهی
نیروهای امنیتی ،باعث شد تا جمعیت
بیشتری از مردم برانگیخته شوند و
دست به مقاومت مسلحانه بزنند.

چرا این همه محکمهی صحرایی زنان را میبینیم و
کاری نمیکنیم؟ منطقا میتوان ادعا کرد که چون
هر عامل تغییر دهندهیی یک نیرو است ،کشف
حقیقت هم اگر بناست که چیزی را تغییر بدهد باید
به یک نیرو تبدیل شود .در ضمن اگر این نیرو باید
سبب تغییری مثبت شود ،خود نیز باید نیرویی با
گرایش مثبت باشد .اولین قدم برای آن که کشف
ِ یک حقیقت به یک نیرو تبدیل شود ،انتشار آن
کشف به صورت گسترده در میان کسانی است
که تغییر وضعیت برای شان اهمیت دارد :آگاهی.
اما آگاهی عمومی به خودی خود تبدیل به نیرو
نمیشود .کسان بسیاری میدانند که وضعیت باید
تغییر کند؛ اما چرا مردمی با خبر از چند و چون
امور روز را به شب میرسانند و شب را به روز
و هرگز قدمی برای تغییر وضعیت بر نمیدارند؟
پاسخ دادن به این پرسش گرههای کور بسیاری را
میگشاید .یک روشنفکر یا فعال مدنی ممکن
است از وضعی که در میان مردم میبیند ،احساس
درماندگی کند .اما این «وضع» ( دانستن و دست به
کار نبردن) میدان فراخی فراهم میکند تا این سوال
را بیازماییم که فعال در کجا هستیم.
کسانی که آگاهی دارند اما دست به کار تغییر
نمیشوند ،حتما با عوامل بازدارندهی دیگری
درگیر اند .یکی را غم نان نمیگذارد ،یکی از
رسوایی یا سرکوب میترسد ،یکی تجربههای بدی
از تغییر دارد ،یکی پابند دین و سنت است و بر
همین قیاس .اگر شما حقیقتی را کشف کرده باشید
و اعالماش کنید ،این اعالم تان بر گوشهای آزاد
فرود نمیآیند ،بر گوشهای مشروط به شرایط
بسیار فرود میآیند.
این که در کشورهای پیشرفته کشف حقیقتی در
بارهی چیزی به سرعت به نیرو تبدیل میشود و راه
به تغییر میبرد ،محصول فضای اجتماعیای است
که در آن تجربهی فقر ،سرکوب ،ترس ،رسوایی،
بی اعتمادی ،دین ،سنت و ...عوامل بازدارندهی
قوی نیستند .در جامعهی ما همهی این عوامل و
دهها عامل دیگر مردم را زمینگیر میکنند .این طور
نیست که مردم افغانستان در ناآگاهی مطلق گرفتار
باشند و به همین علت برای تغییر نجنبند .آگاهی
به تنهایی کاری از پیش نمیبرد و حقیقت به محض
اعالم شدن و در جامعه منتشر شدن نقش رهایی
بخش پیدا نمیکند .غفلت از این نکته گاهی نگا ِه
ما ( در هیئت فعال مدنی ،روزنامهنگار ،نویسنده،
روشنفکر و )...را تیره و تار میکند.
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شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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رهایی از تئوری غلط شایسته ساالری

بگو مگو از
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داکرت مهدی
تباری حامد کرزی گفته که از
ِ
یکی از یارانِ برون
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 عبارهی 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:
 .1توزیع تذکرهی الکترونیک ،به همان صورتی که شورای ملی افغانستان تصویب کرده،
یعنی بدون قید واژهی «افغان» برای همهی شهروندان.
کرزی از امضا یا توشیح این فیصله خود داری کرد ،و همین اکنون هم حرکتهای مخالف
با توزیع تذکرهی الکترونیک را او پشتیبانی میکند؛ اما اشرف غنی آن مصوبه را امضا نمود.
 .2تغییر ساختار نظام سیاسی  -اداری افغانستان از صورت قوم محوری (با باور برتری کمی
یا کیفی یک قوم) ،به نظام مدنیِ شایسته محور یا شایسته ساالر .به عبارهی مختصر تغییر
از نظام ریاستی به نظام صدارتی .کرزی از پذیرش این تحول امتناع نموده و هنوز هم با آن
مخالف است ،در حالیکه اشرف غنی توافق نامهی حکومت وحدت ملی را که حاوی این
تغییر است ،امضا کرده است.
 .3چشم پوشی از ادعای به اصطالح «سرزمین های آنسوی خط دیورند» که محض ًا برای
تثبیت برتری قومی مطرح میشود ،و در پیش گیری راه مصالحه با پاکستان  -که علیرغم
انکار بعضی کسان -مادهی اساسی آنرا دست برداری از این ادعا تشکیل میدهد .کرزی
از قبول این حقیقت که روی دیگر سکهی صلح است -خودداری نمود و علن ًا ادعای ارضی
تا «جهلم» را پیش کشید .در حالیکه اشرف غنی که در جستوجوی راه حل برای بحران
است ،آشکارا باید به این ادعا پشت کند.
حال شما قضاوت کنید ،که کدام یک از این دو متعصبتر یا فاشسیتتر است!


Latif Pedram III

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 ﺑﯽﺷﺮﻡ 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 ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻝ ﻫﻤﻪﯼ
ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯿﮏ ،ﺗﻔﮑﺮ ﺭﻭشمند ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﯿﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭﺳﺖ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﯿﻮﻟﯿﺒﺮﺍﻝ ﻭ ﭘﻨﺪﺍﺷﺖﻫﺎﯼ ﺫﺍﺕ ﺑﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﺧﺮﺍﻓﺎﺗﯽ ﺁنرﺍ 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 میخوﺍﻫﻢ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻭ
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ آنگاﻩ 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 میرﻭﯾﻢ ،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
میخواﺍﻫﯿﻢ.
ﺑﯽﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﺕ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺳﻌﺪﯼ :
ﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﻗﺪیمیست ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﯽﻧﺮﻭﺩ ...
ﻧﻮﺕ  :ﮐﯿﺒﻮﺭﺩ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻂ ﭘﺸﺘﻮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭘﻮﺯﺵ.


 Hikmat Mana

اين همه تقال براي اسالم در يك كشور اسالمي ،و همراستا
كردن آن با يك خواست مدني-سياسي كه مخالفين مشخص
دارد ،معنای جز استفاده رياكارانه از اسالم براي مرعوب ساختن
مخالفين نميتواند داشته باشد.
برگذار كنندگان اين راهپيماييها آگاهانه دارند كارت خشن ديني
را براي دستيافتن به يك خواست سياسي بازي ميكنند .اين سنت نامبارك و ضد تسامح ،در
شكل كنونياش ،نتيجهي اسالمگرايي عصر جهاد است و به شهادت تاريخ جز خلق ادبيات قطبيِ
غيرمدني و نامتساهل حاصلي براي فرهنگ سياسي اين كشور نداشته است.
عيب اين اسالمگرايي كه دامن اكثر پشتونها را گرفته در اين است كه جنبشهاي مردمي را به
گونهاي شكل ميدهد كه به آساني تندروترين عناصر اختيارش را به دست بگيرد.
سياست
ِ
يون و اميرخيل بجز خلق عطش قبيلهاي براي تصاحب قدرت ،هيچ نعمت دگري براي
پشتونها و افغانستان در آستين ندارد .اما متاسفانه كماكان به خاطر دسترسي به نبض مردم،
جريان ساز اصلي سياست پشتونها شدهاند .اين قبيلهگرايي بوجود آورنده فرهنگ سياسي است كه
از آن فقط زورگويي و ميل به انحصار با تقالي رياكارانه براي دين بيرون ميشود.

روش تفکر ما در مورد رهربی ،مدیریت و
سازمان این روزها درهم ،متناقض و با خطر
هم راه شده است .ما به واسطه مدلهای ایدهآل
وضعیت و سلسله م راتب که در ذهن داریم و
در سازمانهایمان اج را م یکنیم ،ب هطور جدی
گم راه شدهایم .اولین ره ربان سازمانی ،مدی ران
و سازمانهایی که به این موضوع پی ب ربند،
ب رندگان واقعی آینده خ واهند بود
این اتفاق قبال هم رخ داده است .یکی از
پیروزیهای عرص صنعتی این بود که برش
متوجه شد ب رای حاکمیت استبدادی و
دمدمی که به واسطه قدرت و تعصب اف راد
اداره م یشد ،جایگزینی هم وجود دارد .این
جایگزین چیزی نبود جز یک نظام سلسل ه
م راتبی معقول که از نق شها و مسئ ولی تهای
دارای ساختار تشکیل شده و مورد حامیت
ق وانین غیرقابل نقض بود.
اگر منطق رقابت بازار را هم به این موضوع
اضافه کنید ،تئوری م یگوید به رتین اف رادی
که به م راتب باالی سازمانها ارتقا م ییابند،
در رقاب تهایی عادالنه و شفاف رشکت کرده
و در آن به ب رتری رسیدهاند .به عبارت دیگ ر،
کیفیت و کارآیی با ترکیب خ وبی از سلسله
م راتب و شایست هساالری تضمین م یش وند .آیا
این نکته درست است؟ این گ ونه نیست .اجازه
دهید ترشیح کنیم چگ ونه و چ را.
تئوری اشتباه شایست هساالری
طبق تئوری شایست هساالری که همه در تالش
ب رای اج رای آن هستند ،اف راد پتانسیل خود را
در یک مقیاس خطی از کیفیت به دست
ن فرد در صدر
م یآورند؛ ب هطوری که به رتی 
سازمان ق رار م یگیرد (آلفا) و تیمی از اف راد
پایی نتر به او گ زارش م یدهند (بتا) و تیم رده
بعدی (امگا) با مش رتیان رس و کار دارد و...
وقتی ساختار سازمان خود را به این شکل ق رار
م یدهید ،مشخص م یشود چ را این تئوری و
حتا نحوه عمل به آن اشتباه است .در ای نجا سه
دلیل ب رای اشتباه بودن تئوری شایست هساالری به
این شکل عن وان م یشود:
اول ،این تئوری هیچ دامن های ب رای یادگیری
ایجاد من یکند و م یگوید اف راد وقتی رتب های
گرفتند ،هامن ارزش را حفظ م یکنند.
شایستگی دیگر قابلیت ارتقا یا حذف شدن
ندارد .این کامال اشتباه است و هامن منطق
غلط «اصل پیرت» را ایجاد م یکند.
اصل پیرت یا اصل حد ب یکفایتی در سازمان
م یگوید کارمندان با نشان دادن شایستگی
در یک شغل ارتقا م ییابند و این روند تا
جایی ادامه پیدا م یکند که فرد به یک حد
ب یکفایتی در یک شغل م یرسد و ب رای
همیشه در هامن سطح باقی م یماند.
این ایدهای خندهدار است ،چون همه ما را
در نهایت ب یکفایت م یداند .این در حالی
است که حتا اگر در ابتدا نسبت به هر پست

جدیدی دانشی نداشته باشیم ،به تدریج س وار
کار شده و پیرشفت م یکنیم.
دوم ،این واقعیت را که ارزش یا استعداد ما
به رشایط بستگی دارد نادیده م یگیرد .همه
ما عرص ههایی داریم که در آن شانس بیشرت
یا ک متری ب رای عرضه قابلی تهایمان ایجاد
م یشود.
و از آنجایی که در یک دنیای دامئا متغیر
کار و زندگی م یکنیم ،ب رای آنکه یک تئوری
واقعی از شایست هساالری اج رایی شود ،باید
ب هطور دائم مورد ارزیابی مجدد ق رار بگیریم.
اما به نظر من یرسد این اتفاق در سازمانها
بیفتد .پیرشفت در سازمانها طبق اصل
چرخدنده اتفاق م یافتد .تنزل رتبه هر از گاهی
رخ م یدهد ،اما عمدتا هر گ ونه ارتقایی رو به
باال و روی یک نردبان یک طرفه اتفاق م یافتد.
سوم ،من یت وانیم اف راد را ب هطور درست روی
یک نردبان شایستگی واحد که بعدا مناسب
یک سلسله م راتب باشد ،رتب هبندی کنیم:
ب هطوری که دست هبندی  Aب رای رهربی سازمان،
دست هبندی  Bب رای مدیریت میانی و دست هبندی
 Cب رای پس تهای پایی نتر تعیین ش وند.
زندگی آن قدرها هم ساده نیست؛ همی نطور
اف راد .بسیاری از کارشناسان منابع انسانی در
اع رتاض م یگویند این کاری نیست که آنها
انجام م یدهند .آنها به سیست مهای ارزیابی
چند بعدی و مدلهای سنجش لیاقت
سازمانهای خود که ب رای جای دادن اف راد در
به رتین موقعی تها ط راحی شده ،اشاره دارند.
درست است ،ممکن است در م واقعی این گ ونه
باشد ،اما در م واقع دیگر واقعیت یک معامی
پنهان است .یک کمیته انتخاب یا مناینده،
انبوه دادههای موجود در مورد گروهی از اف راد
را بررسی م یکند و تصمیامت درجه  Aو B
اتخاذ م یکند .اف راد در این تصمی مگیریها
دارای برچسب م یش وند .در این بررسی جک
ب رنده و جیل بازنده است.
بازندگی جیل از این پس ویژگی او است و
ب هعن وان فردی با شایستگی ک متر شناخته
م یشود .ضمنا این اف راد بدون ای نکه خودشان
بدانند و به واسطه لیستی که در ذهن مدیر
بوده وارد این رقابت شد ه و ب هعن وان ب رنده و
بازنده شناخته شدهاند.
هامنطور که این سه نکته نشان م یدهد،
سیستم شایست هساالری وقتی مطابق سلسل ه
م راتب رشکتی سنتی باشد ،عملی من یشود.
در کس بوکاری که  15ه زار پرسنل دارد ،آیا
درست است که یک آلفا ،شش بتا 40 ،گاما،
 300دلتا 2000 ،اپسیلون و  13ه زار زتا وجود
داشته باشد؟ این کامال اشتباه است .چنین
سیستمی م یت واند یک فاجعه ب رای انگیزه
اف راد باشد و معنای آن این است که فقط
تظاهر به شایست هساالری م یکنیم.

اف راد تظاهر م یکنند سیستم در حال کار کردن
است ،اما ب هطور خصوصی نسبت به ن واقص
آن افسوس م یخورند .به هر حال ،مشکل
عمی قتر از آن است .ایده شایست هساالری ساده
خطی یک بیامری فکر و عقیده است که در
ذهن بسیاری از اف راد حک شده است :این ایده
که یک نظام سلسل هم راتبی طبق شایستگی
اف راد باید وجود داشته باشد .چ را؟ چون این
یک امر فطری و بخشی از می راث اولیه ما
است.
ع واقب سمی
ع واقب تئوری اشتباه شایست هساالری را ب رای
مدی رانی که کامال به آن اعتقاد دارند یا
معتقدند این تئوری اگر به درستی اج را شود
خوب است ،در نظر بگیرید .این عقیده اثر
مخ ربی بر رویکردها و رفتار مدی ران دارد و
دلیل بسیاری از سیاس تهای غلطی است که
در کس بوکار شاهد آن هستیم.
ذهن مدی ران به واسطه این عقیده به سه روش
مسموم م یشود:
o
آنها به رییس باالدستی خود نگاه
م یکنند و با خودشان م یگویند ،این فرد آن
قدرها که باید شایستگی ندارد .چ را او باید از
من باالتر باشد؟
o
روسا به اف راد پایی ندستی خود
نگاه م یکنند و به این فکر م یکنند که آیا در
پست مناسبی ق رار دارند یا نه .حتا مدی ران ارشد
با اضط راب به این فکر م یکنند که «این اف راد
در واقع به اندازه من خوب هستند و حتا شاید
بهرت از من باشند».
مدی ران به خودشان نگاه م یکنند
o
و م یگویند «آیا ب رای پستی که در اختیار دارم
به اندازه کافی شایستگی دارم؟» برخی ممکن
است به شیوه دیگری به آن نگاه کنند« :من
ب رای این پست خیلی شایستگی دارم ».هر دو
نگرش انح راف از شغلی است که در دست
دارند.
این سه روش سمی سه عاقبت خط رناک دارد
که تفک رات زیر را موجب م یشود:
دیگر به این فرد که به اصطالح
.1
ارشد من است کمک من یکنم .موقعیت
خوب و پاداش را او دریافت م یکند ،پس بهرت
است ارزش خودش را بدون کمک من اثبات
کند.
بهرت است اف رادی را که ممکن
.2
است موقعیت من را تضعیف کنند شناسایی
کرده و آنها را دور نگه دارم .مثال آنها را غرق
در وظایفی کنم که نت وانند در آن بدرخشند.
بهرت است خودم را تا جایی که
.3
ممکن است پرمشغله نشان دهم و به همه ثابت
کنم چقدر لیاقت دارم .باید تضمین کنم من
مسئول هر اتفاق خ وبی که رخ م یدهد هستم
و به رییس باالدستی نشان دهم شایستگی این
پست را دارم.
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کمک ویژه باشگاه رئال مادرید
به پناهجویان سوری

این روزها موج عظیمی از پناهجویان و
آوارگان کشورهایی چون سوریه و ع راق ،به
سمت کشورهای اروپایی رسازیر شده اند.
جن گهای منطق های در خاورمیانه و
بخصوص کشورهای سوریه و ع راق که
چندین سال است باعث آوارگی بخش
عظیمی از مردم این کشورها شده است،
همچنان ادامه دارند و این روزها شاهد این
هستیم که بسیاری از پناهجویان ،به هر
طریقی خود را به کشورهای اروپایی چون
ترکیه ،یونان ،مجارستان ،آملان ،ایتالیا و
اسپانیا م یرسانند.

پس از انتشار عک سهای تکان دهنده از
وضعیت این آوارگان ،بسیاری بر این شده
اند تا ب رای حل مشکالت آنها قدم بردارند
و دیروز در اسپانیا شاهد یک نوع ف راخوان
عمومی از سوی نرشیه معترب مارکا بودیم.
باشگاه رئال مادرید نیز دیروز در وبسایت
رسمی خود اعالم کرد که کمکی  1میلیون
یورویی جهت حل مشکالت پناهجویان و
آوارگانی که وارد اسپانیا شده اند اختصاص
داده است .مدیریت رئال مادرید پس از
جلس های که با نخست وزیر اسپانیا داشت،
این تصمیم را عملی کرد.

کاپلو :میخواهم مربی
یک باشگاه شوم
فابیو کاپلو ،رسمربی سابق یوونتوس و میالن عنوان کرد که قصد
دارد به عرصه مرب یگری باشگاهی بازگردد.
کاپلو موفقی تهای زیادی در ردهی باشگاهی به هم راه میالن،
یوونتوس و رئال مادرید به دست آورده ولی در عرصه ملی به
هم راه انگلیس و روسیه ،عملکرد موفقی نداشته است .حال او
عنوان کرد که قصد دارد دوباره به عرص هی باشگاهی برگردد.
او گفت :هنوز من یدانم چه کار کنم .ترجیحم یک تیم باشگاهی
است زی را در تیم ملی زمان کافی ب رای انتقال تفکرتان به بازیکنان
ندارید.
کاپلو درباره رشایط اینرت در این فصل گفت :اینرت رشوع خوبی
داشته و پیش از تکمیل بازیکنانش ،این یک امتیاز مثبت ب رای
آنها است .آنها  6امتیاز کسب کرده اند و شاید خیلی هم شایسته
کسب آن نبودند ولی به نظرم م یتوانند خوب کار کنند .اختالف
 6امتیازی با یوونتوس و باالتر ق رار گرفنت نسبت به رم و ناپولی
فوقالعاده است.


مارتینو :با دقت زمان بازی
مسی را کم کردم



چلسی به انبار بازیکنان جوان
تبدیل شده است

گوردون تایلر ،رئیس اتحادیه بازیکنان
حرف های فوتبال عنوان کرد که چلسی با
خریدن بازیکنان و قرض دادن آنها به دیگر
تی مها ،در حال انبارسازی بازیکن است.
چلسی تعداد  33بازیکن را به دیگر
باشگاهها قرض داده که رقم بسیار باالیی
محسوب م یشود .بازیکنانی مثل خوان
کوادرادو ،مارکو فن خینگل و ویکتور موزس
نیز جزء این  33نفر هستند.
تایلر در این رابطه گفت :با این همه بازیکن
قرضی ،رشایط کمی نگ ران کننده است.
چلسی تقریبا یک انبار بازیکن است .این
سوال پیش م یآید که آیا این موضوع به
رقاب تها صدمه وارد خواهد کرد یا نه .از
دیدگاه یک بازیکن ،م یبینید که وقتی جایی
ب رایشان در تیم اصلی نیست ،دوست دارند

به صورت قرضی به دیگر تی مها بروند ولی
چلسی تیمی است که آکادمی دارد بناب راین
دلیل اینکه چ را این همه بازیکن با کیفیت
در این تیم هستند مشخص است .بازیکنان
دوست دارند بازی کنند و سیستم قرضی به
آنها این فرصت را م یدهد .ولی بعضی این
رشایط را رد م یکنند زی را تی مهایی هستند
که خواهان خرید دامئی آنها با حقوقی باال
هستند که این یک گزینه جذابتر است.
بناب راین بهرتین تی مها برنده این رقابت
من یشوند بلکه تیمی برنده است که رابطه
بهرتی با تی مهای بزرگ دارد .چیزی نیست
که بخواهیم درباره آن هشدار بدهیم .ولی
چیزی هم نیست که از آن به راحتی بگذریم
زی را بازیکنان فوقالعاده زیادی عضو چلسی
هستند.



دارمیان:
هنوز در شروع فوتبالم هستم

متئو دارمیان ،مدافع ایتالیایی
منچسرتیونایتد عنوان کرد که از حضور
در این تیم خوشحال است ولی همچنین
مدعی شد که این تازه رشوع فوتبال او در
منچسرت است.
مدافع سابق تورینو ،رشوع بسیار خوبی در
لیگ برتر در ترکیب منچسرتیونایتد داشت
و توجهات را به خود جلب کرده است .او
همچنین در ترکیب تیم ملی ایتالیا نیز
فیکس بود و عملکرد خوبی داشت .حال
او مدعی شد که این رشوع فوتبالش در
یونایتد است و در آینده از همه جهات

پیرشفت خواهد داشت.
او گفت :مه مترین نکته ب رای من این است
که با اینکه یک خارجی محسوب م یشوم،
با کمک ه متیم یها و کادر فنی ،خیلی
خوب در ترکیب تیم جا افتاده ام .خودم
را رسیعا جای مربی م یگذارم ،و بدون در
نظر گرفنت احساسات ،رشایط را م یسجنم.
م یخواهم مبانم و خودم را ثابت کنم .من
کسی هستم که سخت تالش کرده ام تا به
جایی که امروز ق رار دارم برسم و قصد دارم
به این روند ادامه دهم .منچسرتیونایتد
تازه رشوع فوتبال من خواهد بود.



رونی:
با کسب جام جهانی اسطوره خواهم شد

وین رونی ،کاپیتان تیم ملی انگلیس عنوان
کرد که با قهرمانی در جام جهانی به
اسطوره انگلیس تبدیل خواهد شد.
مهاجم  29ساله تنها دو گول با شکسنت
رکورد رس بابی چارلتون فاصله دارد و دیدار
مقابل سن مارینو ،بهرتین فرصت ب رای
شکسنت این رکورد است .با این حال ،رونی
عنوان کرد که با قهرمانی در جام جهانی
م یتواند جا پای اسطوره بزرگی مثل رس
بابی چارلتون بگذارد.

او گفت :چند سال پیش ،مردم م یگفتند
که مسی مارادونا ی دوم نیست زی را او جام
جهانی را به دست نیاورده است .به نظر
من ،مسی از مارادونا بازیکن بهرتی است
ولی فوتبال به این شکل است .فوتبال با
جام معنا پیدا م یکند و تیم شام ای نگونه
قضاوت م یشود .رس بابی قهرمان جام
جهانی شد و امیدوارم هنوز فرصت کافی
ب رای من وجود داشته باشد که بتوانم این
کار را انجام دهم.

ج راردو مارتینو ،رسمربی آرژانتین عنوان کرد که چارهای به
جز بازی دادن به مسی در نیمه دوم دیدار مقابل بولیوی
نداشته است.
در حالی که آرژانتین  0-4از حریف خود پیش افتاده بود،
مسی در دقیقه  65وارد زمین شد .او به فاصله دو دقیقه
پس از ورودش ،گول اول و سپس گول دومش را به مثر رساند
و عملکرد بسیار خوبی در مدت کوتاهی که در زمین بود
داشت تا آرژانتین  0-7حریف خود را در هم بکوبد .دقایق
بازی مسی با دقت توسط مارتینو کم شده بود تا این ستاره
که بازیهای زیادی در فصل گذشته انجام داده ،فشار کمرتی
متحمل شود.
مارتینو در این رابطه گفت :باید با دقت درباره او عمل کنیم
زی را او بازیهای زیادی انجام داده و خوشبختانه در یک زمان
کوتاه ،تاثیر خودش را گذاشت.
مسی با این گول 48 ،گوله شد و به دومین گولزن برتر
آرژانتین تبدیل شد .مارتینو در این رابطه گفت :مطمئنم که
او از گابریل باتیستوتا ،بهرتین گولزن تاریخ آرژانتین عبور
خواهد کرد.


فرگوسن :رونی در دو مقطع
پیشنهاد ما را رد کرد

رس الکس فرگوسن ،رسمربی اسطورهای منچسرتیوناتید عنوان
کرد که رونی پیش از انتقالش به منچسرتیونایتد در سال 2004
با  6 .25میلیون پوند ،در دو مقطع پیشنهاد یونایتد را رد
کرده بود.
رونی زمانی که در تیم زیر  14سال ههای اورتون بازی م یکرد،
توجه جیم رایان ،مربی سابق تیم پایه منچسرت را جذب کرده
بود.
فرگوسن در این رابطه گفت :جیم رایان از یکی از بازیهای
تی مهای پایه برگشت و گفت یک بازیکن دیدم و ادامه داد
که اسمش وین رونی بود و ما تالش کردیم او را در پایان فصل
جذب کنیم .یک پنجره نقل و انتقاالت یک هفت های وجود
داشت که سعی کردیم این بازیکن را به تیم آکادمی مان
اضافه کنیم که نشد .او م یخواست در اورتون مباند و در آن
زمان او عاشق باشگاه بود و هوادار اورتون.
وقتی  16ساله شد ما باز هم تالش کردیم ولی بازهم پیشنهاد
ما قبول نشد .سپس من رساغ ویدئوهای او رفتم و گولش
مقابل آرسنال را بار دیگر متاشا کردم .این ویدئو دقیقا چیزی
که جیم رایان م یگفت را تایید م یکرد .این پرس واقعا ق رار
بود بازیکن یونایتد باشد.

پوگبا و رد پیشنهاد
 85میلیون یورویی چلسی
نرشیه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت ادعا
کرد که پل پوگبا ،ستاره یوونتوس ،علی رغم
موافقت مدی ران بیانکونری ،پیشنهادی 85
میلیون یورویی چلسی را رد کرد .
پوگبا در چند فصل اخیر یکی از ارکان
اصلی یوونتوس بود و در این تابستان هم
باشگاههای زیادی به دنبال او بودند اما این
ستاره جوان ف رانسوی ترجیح داد در تورین
مباند .
در ابتدای تابستان باشگاه بارسلونا
پیشنهادی  80میلیون یورویی ب رای خرید
پوگبا به یوونتوس داد اما مدی ران این
باشگاه نپذیرفتند .
با این وجود نرشیه گاتزتا دلو اسپورت
ادعا کرد که پیشنهاد چلسی ،با موافقت

یوونتوس یها روبرو شد؛ با این وجود ،پوگبا
بعد از مشورت با مدیربرنام ههایش ،مینو
رایوال ،ترجیح داد در یوونتوس آره نا مباند.
این تصمیم پوگبا ،انتقال جان اوبی میکل
به بشیکتاش را هم با ب نبست مواجه کرد.
یوونتوس در این تابستان ستارههایی مانند
آرتورو ویدال ،آندره آ پیرلو و کارلوس ته وز
را از دست داد و جدایی پوگبا م یتوانست
رضبه بزرگی ب رای قهرمان  4سال اخیر رسی
A باشد .
جوزپه ماروتا ،مدیر ورزشی یوونتوس ،به
تازگی اعالم کرد که اگر پوگبا تا تابستان
آینده آمادگی فعلی اش را حفظ کند،
قیمتش در بازار نقل و انتقاالت به بیش از
 100میلیون یورو افزایش پیدا خواهد کرد.



همه گزینههای بارسا برای تقویت
دربازارزمستانی
باشگاه بارسلونا که تا  1جنوری 2016
من یتواند بازیکن جدیدی به ترکیب خود
اضافه کند ،قصد دارد در بازار نقل و
انتقاالت زمستانی ،حداقل یک یا دو بازیکن
جدید خریداری کند.
معموال این اتفاقی نیست که در بارسلونا
خیلی طبیعی باشد و کمرت شاهد این
هستیم که بارسلونا در ماه جنوری اقدام به
خرید بازیکن کند اما به گواه کارشناسان،
مجموعه فعلی بارسلونا ،آمادگی الزم ب رای
مقابله با روزهای سخت و دشوار انتهای
فصل را ندارد و بخصوص پس از جدایی
پدرو از این تیم ،نیاز به جذب یک جانشین
مطمنئ ب رای او کامال حس م یشود.
مونیر الحدادی و ساندرو رامیرز ،هنوز
نتوانسته اند اعتامد الزم را جلب کنند و به
ادعای مونددپورتیوو ،بارسلونا بطور حتم در
زمستان امسال خرید جدید خواهد داشت.
این مساله در حالی است که از جنوری ،آردا
توران و الیکس ویدال نیز قادر خواهند ب رای
بارسلونا به میدان بروند .در هر صورت و در
رشایطی که بازار تابستانی نقل و انتقاالت،
چند روزی است که متام شده ،مدی ران بارسا
از حاال به فکر  4ماه آینده هستند.
نرشیه معترب کاتاالنی ،از  11بازیکن به عنوان
گزین ههایی که بارسلونا در حال بررسی
رشایط جذبشان است نام برده است :
 -1نولیتو :سلتا ویگو؛ این بازیکن سابقه
بازی ب رای تی مهای اول و دوم بارسلونا را در
کارنامه دارد اما  4سال پیش از این تیم جدا
و به بنفیکا ملحق شد .او هم اکنون از ارکان
اصلی سلتا محسوب م یشود .نولیتو ماه
گذشته با سلتا ق راردادش را متدید کرد و رقم
فسخ ق راردادش نیز  30میلیون یورو است.
 -2کارلوس وال :سوسیداد؛ مهاجم مکزیکی
باشگاه سوسیداد ،دو فصل پیش هم راه
رونالدو و مسی ،به عنوان یکی از سه مهاجم
برتر اللیگا برگزیده شد .او تا سال  2018با
سوسیداد ق رارداد دارد و رقم فسخ این ق رارداد
نیز  30میلیون یورو است .وال در هر فصل
بطور متوسط  13گول به مثر م یرساند.
 -3خسوس ناواس :منچسرتسیتی؛ بال
تهاجمی سابق سویا ،چند سالی است که
در سیتی م یدرخشد اما با ورود دی بروین،
شاید او جایگاه ثابتش را در این تیم از دست
بدهد .ناواس تا  2017با سیتی ق رارداد دارد.
البته تخصص او بیشرت در پاس گول است تا
گولزنی .در فصل تابستان احتامل ،بازگشت
او به سویا وجود داشت اما سیتی با این امر
مخالفت کرد.
 -4کاندورا :التزیو؛ کاپیتان دوم التزیو و
مل یپوش برجسته ایتالیایی که در بهرتین
دوران ورزشی خود به رس م یبرد .او تا سال
 2019با التزیو ق رارداد دارد و جذب او با  25تا

 30میلیون یورو ممکن خواهد بود.
 -5کریم بلعربی :لورکوزن؛ این بال راست
م راکشی االصل که ب رای تیم ملی آملان بازی
م یکند ،از دو فصل پیش درخشش در فوتبال
را آغاز کرد .او  25ساله است و تا سال 2020
با لورکوزن ق رارداد دارد .جذب او با  12تا 15
میلیون یورو امکانپذیر است .بلعربی فصل
گذشته  12گول ب رای تیمش به مثر رساند.
 -6دومینیک ب راردی :ساسولو؛ این مهاجم در
 62بازی ب رای تیمش در رسی  31 ،Aگول به
مثر رسانده است؛  15گول فصل قبل و 16
گول نیز دو فصل پیش .ب راردی  21ساله ،تا
سال  2019با ساسولو ق رارداد دارد و قیمت
او بین  15تا  18میلیون یورو تخمین زده
م یشود.
 -7ریاض ماهرز :لسرتسیتی؛ ملی پوش
الجزایری که  24سال سن دارد ،جنوری  2014از
لوهاور ف رانسه به لسرت پیوست .او به شدت
مورد عالقه آرسنال نیز ق رار دارد .ق رارداد او
تا سال  2019و قیمت او نیز حدود  10میلیون
یورو است.
 -8فلورین تائووین :نیوکاسل؛ مهاجم سابق
مارسی که امسال با  17میلیون یورو به
نیوکاسل پیوسته است .مارسی ب رای جذب
او از لیل 15 ،میلیون یورو هزینه کرده بود
و فصل گذشته  15گول نیز ب رای این تیم به
مثر رساند .تائووین با  22سال سن ،یکی از
جوانان آینده دار فوتبال ف رانسه محسوب
م یشود و تا سال  2020نیز با نیوکاسل ق رارداد
دارد .فیمت او  20تا  25میلیون یورو تخمین
زده م یشود.
 -9السه شون :آژاکس؛ این ملی پوش دامنارکی،
امسال چهارمین فصل حضورش در آژاکس را
پشت رس م یگذارد .بازیکن سابق ،NECتا
سال  2017با آژاکس یها ق رارداد دارد و قیمتش
نیز  10میلیون یوو است .تخصخص او بال
راست است و  29سال سن دارد.
 -10والکات :آرسنال؛ بال تهاجمی و 26
ساله آرسنال که به تازگی نیز ق راردادش با
توپچ یها را تا  2019متدید کرده است .بارسا
ب رای جذب او  20تا  25میلیون یورو باید
هزینه کند .او در فصل جاری تنها یک بار
از ابتدا ب رای آرسنال به میدان رفته است.
والکات در  300بازی ب رای توپچ یهای لندن،
 76گول به مثر رسانده است.
 -11سوفیان فقولی :والنسیا؛ بال راست
تهاجمی الجزایری االصل والنسیا ،تا سال
 2016با این باشگاه ق رارداد دارد و با  25سال
سن ،موقعیت مناسبی در سطح اول فوتبال
اروپا پیدا کرده است .شوتهای پر قدرت و
رسعت او در کنار تکنیک باالیش ،یک دردرس
همیشگی ب رای تی مهای مقابل محسوب
م یشود .قیمت او نیز  10میلیون یورو
تخمین زده م یشود.








شرکت سیاحتی و توریستی قهرمان

خدمات فروش تکتهای داخلی و خارجی
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تنظیم و ترتیب تورهای داخلی و خارجی
رزرویشن هوتل و موتر در سراسر دنیا
مشاورهی رایگان جهت اخذ ویزا و تکت طیاره
تنظیم و ترتیب وقت مصاحبه برای سفارت خانهها
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وزارت مهاجرین:
افغانستان و ایران بررسی طرح قانونمند شدن اقامت مهاجران افغان در ایران را آغاز کرد
اطالعات روز :وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با
نرش خربنام های اعالم کرده که هیئ تهای کارشناسی
افغانستان و ایران از روز جمعه ۱۳ ،سنبله ،در کابل
بررسی طرح ثب تنام افغانهای فاقد مدرک اقامت در
ایران را آغاز کردهاند.
در خربنام هی این وزارت آمده است که هیئت افغانستان
را سیدحسین عاملی بلخی ،وزیر امور مهاجرین و عودت
کنندگان و هیئت ایران را حسین ذوالفقاری ،معاون
امنیتی -انتظامی وزیر داخله ایران رهربی م یکند.
براساس این خربنامه ،در نشست مقدماتی ،ثب تنام و
توزیع کارتهای مهاجرت برای افغانهای فاقد مدرک
در ایران ،صدور مجوز تردد برای مهاجران افغان مقیم
ایران بدون ابطال اقامت آنان ،ثبت نام کودکان افغان

در مدارس ایران ،ثبت نام مجدد افغانهایی که از طرح
آمایش بازماندهاند ،تسهیل صدرو ویزا ،متدید ویزا برای
سه ماه و رشیک ساخنت اطالعات و آمار مهاجران افغان
از خواس تهای عمده افغانستان بیان شدهاست.
مقامهای ایرانی در این نشت نیز از تردد غیرقانونی
افغانها به ایران ابراز نگرانی کرده و ه مچنین خواستار
مهیا شدن زمین هی بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به
کشور خود شد ه است.
اسالم الدین جرئت ،مسئول رسان ههای وزارت امور
مهاجرین گفته که اکنون مشکل عمده برای افغانستان
و ایران ،مهاجرین فاقد مدرک اقامت قانونی در ایران
هستند که هر دو طرف تالش دارند حضور این افراد
قانونمند شود.

او افزود که برای این کار دو کشور طرحهای خود را ارائه
و نشست مقدماتی در کابل برگزار شده و نشست بعدی تا
دو هفت هی دیگر در تهران برگزار م یشود و قرار است که
طرح جامع برای حل این مشکل تا چهار هفت هی دیگر از
سوی دو کشور ارائه شود.
ه مچنان آقای جرئت تأکید کرد که برای حل این مشکل
اکنون موضوع صدور کارت آمایش برای مهاجران
فاقد مدرک از سوی ایران یا صدور پاسپورت از سوی
افغانستان و دادن ویزا از طرف ایران مطرح است.
وزارت امور مهاجرین افزوده که دول تهای افغانستان و
ایران چندی قبل در رابطه به قانونمند شدن مهاجران
افغانی فاقد مدرک در ایران و ارائه یک طرح مشرتک
در این زمینه تفاه منام هی دوجانبه را به امضا رساندند

که کار عملی بر رس تدوین این طرح مشرتک اکنون
آغاز شدهاست .براساس اعالم وزارت امور مهاجرین
اکنون بیشرت از دو میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی
م یکنند که  ۱میلیون و  400هزار تن از آنها فاقد مدرک
قانونی مهاجرت هستند.
این در حال یست که در ماههای اخیر سیل مهاجرت
افغانها به ایران و کشورهای غربی رشوع شده است.
بیشرت این شهروندان به صورت غیرقانونی به ایران
رفته و امید ای نکه خود را از ایران به کشورهای اروپایی
برسانند.
این سیل مهاجرت نگران یهای را مبنی بر این که بیشرت
جوانان و نیروی تحصیل کرده ،کشور را ترک م یکنند،
به بار آورده است.

