
کمیتۀ روابط  رییس  با  دیدار  در  رییس جمهور کرزی 
حکومت  که  است  گفته  امریکا  سنای  خارجی 
افغانستان در مبارزه با فساد نیازمند همکاری صادقانۀ 

جامعۀ جهانی به ویژه ایاالت متحدۀ امریکا می باشد.
دیدار  این  در  ریاست جمهوری،  خبرنامۀ  بنیاد  بر 
بارۀ  در  طرف  دو  گرفت،  صورت  گذشته  روز  که 
همکاری های استراتژیک میان دو کشور، پروسۀ صلح، 
مبارزه علیه فساد و انتخابات آینده ریاست جمهوری، 

بحث و گفت وگو کرده اند.
منندیز  باب  رابرت  سناتور  به  کرزی  رییس جمهور 
امریکا  سنای  مجلس  خارجی  روابط  کمیته  رییس 
گفت که افغانستان نیازمند همکاری جدی و صادقانه 
جامعه جهانی به ویژه امریکا در زمینۀ مبارزه با فساد 

اداری می باشد.

حامد کرزی سپردن قراردادها به اقارب و وابسته گان 
مسووالن دولتی را منبع بزرگ فساد دانسته، تأکید کرد 
که ایاالت متحدۀ امریکا از سپردن قراردادها به آن ها 

خود داری کند.
وابسته گان  و  اقارب  به  قراردادها  دادن  که  افزود  او 
مسووالن دولتی باعث تضعیف...        ادامه صفحه 7
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اسرار شخص، مانند زندانیانی ست که چون رها شوند، تسلط بر 
آن ها غیر ممکن است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نمایندۀ سازمان ملل متحد در کابل:

در آماده گی های تخنیکی انتخابات 
مداخله صورت نگیرد

طالبانی  ضد  اظهارات  آن چه  از  پاکستان  دینی  علمای 
و  کرده  نارضایتی  ابراز  خوانده،  افغان  علمای  توسط 
گفته اند در کنفرانس صلح کابل شرکت نمی کنند. این 
تأمین صلح  و  محکوم  کردن خشونت  برای  کنفرانس 

برنامه ریزی شده است.
خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش...      ادامه صفحه 6

هند، امریکا و افغانستان روز سه شنبه دومین دور مذاکرات سه 
جانبۀ خود را در دهلی نو برگزار کردند و در خصوص آیندۀ 

افغانستان به بحث و مذاکره پرداختند.
مسایل مربوط به تحول سیاسی، امنیتی و اقتصادی و همچنین 
همکاری در زمینه پروژه هایی که در افغانستان درحال اجراست، 

طی نشست سه جانبۀ روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
با  رویارویی  برای  همکاری  ارتقای  راه های  نشست،  این  در 
چالش ها و فرصت های مشترک، از جمله مبارزه با تروریسم و 
خشونت افراطی و افزایش تجارت و سرمایه گذاری منطقه  یی 

مورد بررسی قرار گرفت.
هزار   34 بر خروج  مبنی  امریکا  اعالم  به  توجه  با  دیدار  این 
نیروی امریکای از افغانستان طی یکسال...      ادامه صفحه 6

کابل،  پولیس  فرمانده  سالنگی  ایوب  محمد  جنرال 
در  سابق  شوروی  ارتش  پیشین  جنرال  اظهارات 
حقیقت  خالف  و  واهی  را  افغانستان  خصوص 

می خواند.
ریانووستی  خبرگزاری  به  گروموف  بوریس  جنرال 
افغانستان شکست نخورده اند  گفته است که آن ها در 

و با بیرق های برافراشته به خانه های شان برگشته اند.
مردم  اکثریت  هم اکنون  که  است  گفته  همچنان  او 

افغانستان از آن ها به نیکی یاد می کنند.
اما جنرال محمد ایوب سالنگی فرماندۀ پیشین جهاد و 
مقاومت، واکنش تندی به اظهارات این جنرال شوروی 

سابق، نشان داده است.
او این اظهارت را کاماًل واهی و خالف حقیقت می داند 

و می گوید که گروموف آفتاب را به دو انگشت پنهان 
کرده نمی تواند.

سابق  شوروی  فرماندهان  جهادی،  ارشد  فرمانده  این 
را متهم به کشتار جمعی مردم افغانستان کرده و گفت: 
به تاریخ 4 دلو  1367 ارتش شوروی سابق، پیش از 
در  به گونۀ دسته جمعی  را  بی گناه  انسان های  خروج، 

ولسوالی سالنگ والیت پروان شهید کردند و حتا در 
آن هنگام حیوانات و پرنده گان نیز از شر آن ها مصون 

نماندند. 
بمباران  براثر   1367 سال  دلو  چهارم  در  که  گفت  او 
میدان های  از  که  سابق  شوروی  ارتش  هواپیماهای 
هوایی شیندند، دوشنبه...                  ادامه صفحه 7

شورای علمای پاکستان:

در کنفـرانس کابل 
شرکت نمی کنیم

وزارت خارجۀ هند در نشست سه جانبه:

دیدگاه های ما در مورد 
افغانستان مشترک است

واکنش جنرال سالنگی به اظهارات جنرال گروموف:

شکست را در چهرۀ گروموف به وضوح می دیدم

کرزی به رییس کمیتۀ خارجی سنای امریکا:

پروسۀ صلح همکاری مخلصانۀ پاکستان و 
امریکا را می طلبد
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اعالم  به تازه گی  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
برگزار  انتخابات  ناامن،  مناطق  در  که  کرده 
نخواهد شد. این هشدار زمانی داده می شود 
در  ریاست جمهوری  آیندۀ  انتخابات  که 
مهم ترین  عنوان  به  امیدها  و  بیم  از  هاله یی 
کشور  شهروندان  برای   ،2014 سال  رویدادِ 
است.  شده  برخوردار  ویژه  اهمیِت  از 
انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری زمانی قرار 
است برگزار شود که افغانستان وارد شرایط 
می شود.  خود  سیاسِی  حیات  از  تازه یی 
خروج نیروهای ناتو پس از یک دهه حضور 
در افغانستان، از مهم ترین تحوالت این سال 
است که از آن به عنوان آغاز دهۀ تحول نام 

گرفته می شود. 
ناتو در  نیروهای  به خروج  تنها  دهۀ تحول 
دیگِر  ساحات  بل  نمی شود،  محدود  کشور 
می کند.  احتوا  نیز  را  اجتماعی  و  سیاسی 
بین المللِی  متحدان  با  افغانستان  روابط 
مسوولیت  که  می شود  نوینی  فاز  وارد  آن 

کالن  مدیریت  امر  در  را  داخلی  نهادهای 
افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  جامعه 
می بخشد. در همین حال قرار است تغییراتی 
در مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان 
در قالب دفتر سیاسی آن )یوناما( به وجود 
دیگر  از  امنیتی  مسوولیت های  پذیرش  آید. 
که  می شود  خوانده  سال  این  تحوالت 
توانایی های  نیروهای کشور را در امر مبارزه 
با مخالفان مسلح به آزمون می گیرد. با توجه 
به این مسایل، انتخابات ریاست جمهوری در 
می دهد؛  نشان  را  خود  اهمیت   2014 سال 
انتخاباتی که سرنوشت سیاسِی کشور به آن 

گره خورده است. 
صورت  که  آن چه  گذشته  دهۀ  یک  در 
مزیت  یک  آن،  کاستی های  همۀ  با  گرفت، 
به  جهانی  جامعۀ  این که  آن  و  داشت  کالن 

عنوان مهم ترین حامی اقتصادی و نظامی، به 
گونۀ مستقیم در تحوالت کشور نقش بازی 
این سال، نقش جامعۀ  از  می کرد. ولی پس 
جهانی باید به گونه یی دیگر تعریف شود. به 
سیاسی  روند  از  که ضمن حمایت  گونه یی 
در افغانستان، مسوولیت های بیشتر در عرصۀ 
نهادسازی به دولت تعلق داشته باشد. در یک 
دهۀ گذشته ناکامی های گروه بر سِر قدرت 
مستقیم  حمایت های  سایۀ  در  افغانستان  در 
جامعۀ جهانی پنهان نگه داشته شد، ولی پس 
افغانستان  مردم  که  نیست  قرار  این سال  از 
تاوان ندانم کاری های یک گروه را بپردازند. 
اما موضوع بااهمیتی که از حاال نگرانی های 
برگزاری  شیوۀ  زده،  دامن  را  گسترده یی 
است.  در کشور  ریاست جمهوری  انتخابات 
سر  بر  گروه  می شود،  معلوم  که  جایی  تا 
یا  و  ندارد  را  انتخابات  دغدغۀ  زیاد  قدرت 
اگر به دلیل ناگزیری ها مجبور می شود که از 
برگزاری انتخابات حمایت کند، زیاد در بند 

شفافیت و سالمِت آن نیست. 
بر سر  اقدام های گروه  به  نگاهی گذارا  اگر 
شود،  انداخته  انتخابات  با  رابطه  در  قدرت 
دیده می شود که این گروه به شکل تعمدی 
نقشۀ تخریب انتخابات را در سر می پروراند. 
این اقدام های تخریب گرانه از تصویب قانون 
انتخابات آغاز می شود و تا شرایط برگزاری 

آن ادامه می یابد. 
حکومت افغانستان در یک تصمیم عجوالنه، 
مجلس  به  نهایی  تصویب  برای  را  قانونی 
مهِم  مشکالت  با  که  فرستاد  نماینده گان 
این  است.  روبه رو  محتوایی  و  ساختاری 
برای  را  افغانستان  شرایط  تنها  نه  قانون 
زمینۀ  بل  نکرده،  لحاظ  انتخابات  برگزاری 
سیستماتیک  صورِت  به  را  جعل  و  تقلب 
افزایش داده است. حذف کمیسیون شکایات 

انتخاباتی در این قانون، از مهم ترین مواردی 
است که می تواند انتخابات آینده را با چالش 
روبه رو کند. در دو انتخابات گذشته با وجود 
در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مهم  نقش 
بررسی میزان تقلب، زمینۀ جعل و تزویر را 
مسوولیت های  اگر  حاال  نکرد.  منتفی  کاماًل 
نهادهای تحت  از  به یکی  چنین کمیسیونی 
سیطرۀ گروه بر سر قدرت داده شود، آن گاه 

مشخص است که چه پیش خواهد آمد. 
موضوع دیگری که مایۀ نگرانی شده، معتبر 
است  انتخاباتی  گذشتۀ  کارت های  دانستِن 
که در دو انتخابات گذشته زمینۀ تقلب های 
انتخاباتی را فراهم کرد. این کارت ها عالوه 
سوی  از  توجهی  قابل  میزان  به  این که  بر 
شده،  توزیع  انتخابات  برگزاری  کمیسیون 
همسایه  کشورهای  در  آن ها  جعلِی  چاپ 
دیگر،  جانب  از  است.  گرفته  صورت  نیز 
برای  را  الزم  تمهیدات  هنوز  حکومت 
در  که  الکترونیکی  شناس نامه های  توزیع 
انتخابات از آن ها استفاده شود، روی دست 
ندارد. آن چه که در این خصوص تا به حال 
صورت گرفته، تنها وعده های میان تهی است 

که نمی توان به آن ها دل خوش کرد. 
مردم  که  نگرانی اند  مایۀ  همه  مسایل  این 
افغانستان را نسبت به اقدام های گروه بر سر 
از سوی  اما  به تردید وادار می کنند.  قدرت 
دیگر اعالم عدم برگزاری انتخابات در مناطق 
ناامن از سوی کمیسیون انتخابات، می تواند 
کمیسیون  این  که  باشد  موضوع  این  بیانگِر 
نیز نسبت به حرکت های گروه بر سِر قدرت 
بحث  این  دیرزمانی  از  است.  شده  نگران 
مطرح بوده که بخش هایی از جنوب و شرق 
انتخابات  آستانۀ  در  عمدی  گونۀ  به  کشور، 
شد.  خواهند  مواجه  گسترده  ناامنی های  با 
به  گذشته  سال های  در  مناطق  این  هرچند 
ولی  شده اند،  شناخته  ناامن  مناطق  عنوان 
زمینۀ  می تواند  عمدی  ناامنی های  ایجاد 
توجهی  قابل  میزان  به  را  استفاده جویی ها 

افزایش بخشد. 
دو  در  کرزی  آقای  که  کرد  نباید  فراموش 
ترفند  همین  از  استفاده  با  گذشته  انتخابات 
وارد  خود  نفع  به  را  زیادی  رای  توانست 
صندوق ها سازد. حاال هم این نگرانی وجود 
میان  در  انتخابات  دیگر  بار  یک  که  دارد 
آن  نتیجۀ  و  برگزار شود  ناامنی ها  از  موجی 
چیزی نباشد که مردم افغانستان انتظار دارند. 
انتخابات  برگزاری  به  سال  یک  که  از حاال 
فراهم  را  شرایطی  باید  است،  مانده  باقی 
کرد که مردم با خاطر آسوده بتوانند به پای 
صندوق های رای بروند و به فردی رای دهند 
که واقعًا مورد اعتمادشان است و نه این که 
صندوق های انتخاباتی در ادارات دولتی و یا 
خانه های اربابان پُر شود بدون آن که مردم در 

انتخابات عماًل شرکت ورزیده باشند.
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احمد عمران

بیم و امیدهای 

انتخـابات آینده
 

مستقل  کمیسیون  رییس  نگران کنندۀ  اظهارات  از  پس 
انتخابات، دیروز دفتر یوناما در کابل نیز تأکید کرده که باید 
در امور تخنیکِی انتخابات مداخله نشود. این دفتر با توجه 
به انتخابات گذشته، گفته است که باید انتخابات پیش رو، 

همه شمول و عاری از هر نوع مداخله باشد. 
اگر  که  بود  گفته  انتخابات  کمیسیون  رییس  این،  از  پیش 
امنیت در افغانستان تأمین نشود، انتخابات به گونۀ شفاف و 
گسترده برگزار نخواهد داشت. هم چنین او تأکید کرده بود 
که »اگر من مسوولیت کمیسیون انتخابات را در انتخابات 
جایی  که  در  باشم،  داشته   2014 سال  ریاست جمهوری 
در  نمی گذارم؛...  رأی گیری  نباشد، صندوق  تأمین  امنیتش 
که  باشید  نداشته  انتظار  نشود،  تأمین  امنیت  که  صورتی  

کمیسیون معجزه کرده و انتخابات را برگزار  کند«.
از قرار گرفتِن بودجۀ  انتخابات  در همین حال، کمیسیون 
گفته  و  کرده  انتقاد  نیز  مالیه  وزارت  اختیار  در  انتخابات 
است که اگر بودجۀ انتخابات، تنها از سوی وزارت مالیه 
به مصرف برسد، این مسأله مانِع پیشرفت برنامه های این 
کمیسیون در راه برگزاری انتخابات در زمان تعیین شدۀ آن 

خواهد شد.
 به نظر ما، این دو نگرانِی رییس کمیسیون انتخابات، تنها 
نگرانی¬های تخنیکِی مسأله نیستند؛ بلکه به نظر می¬رسد 
که ریاست کمیسیون انتخابات به اطالعاتی دست یافته و 
تالش¬هایی را برای برگزار نشدِن انتخابات احساس کرده 
است. برخی از آگاهان باور دارند: یکی از گزینه هایی که 
قرار  خود  روی  پیش  انتخابات،  با  پیوند  در  کرزی  آقای 
انتخاباتی،  رقابت های  جریان  در  اگر  که  است  این  داده، 
شانس برنده شدِن نامزد مورد نظرش را باال نبیند، در مسیر 
انتخابات خوب و شفاف، کارشکنی و حتا  برگزاری یک 
در صورت لزوم، از برگزارِی آن جلوگیری کند. چنان که بر 
همه گان نیز معلوم است که آقای کرزی و تیمش به دلیل 
در دست داشتن قدرت، در صورت احساس خطر، هر نوع 

سدی را می توانند در برابر انتخابات ایجاد کنند. 
از سوی دیگر، فرمان اخیر آقای کرزی مبنی بر منِع بمباران 
افغانستان،  خاک  در  ناتو  سوی  از  طالبان  مواضع  هوایی 
استفاده  با  طالبان  این که  بر  باشد  می تواند عالمت خطری 
را  مناطِق مشخصی  امنیت  به راحتی  بتوانند  فرمان،  این  از 
در  که  تجربه¬یی  بر  بنا  این،  از  جدا  بکشند.  چالش  به 
انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری داشتیم، این احتمال هم 
وجود دارد که در آستانه و یا هم زمان با برگزاری انتخابات، 
همان طور  شوند؛  امنیتی  چالش¬های  دچار  مناطق  برخی 
که در گذشته در مناطقی که احتمال می رفت آقای کرزی 
آرای الزم را به دست نیاورد، صندوق رأی¬دهی گذاشته 
نشد و حتا در مناطقی که صندوق گذاشته شده بود و آقای 
کرزی در آن ساحات رأی چندانی نداشت، سایت رأی دهی 
با اصابت چند راکت مسدود می  گشت و حتا در ساحاتی 
زمان  آن  در  که  ـ  عبداهلل  داکتر  آرای  می رسید  نظر  به  که 
رقیب اصلِی حامد کرزی بود ـ بیشتر است، صندوق¬های 
این¬  از  می¬شدند.  قرنطین  »تقلب«  بهانۀ  به  رای¬دهی 
ریاست¬جمهوری  انتخابات  در  تلخ  تجربه¬های  گونه 

گذشته، کم نداشتیم. 
افزون بر این نگرانی¬ها، این احتمال هم وجود دارد که 
انتخابات  برگزاری  زمان  تا  افغانستان  در  جغرافیای جنگ 
بنیاد طرحی که در نشست سه¬جانبه  بر  تغییر کند؛ زیرا 
میان آقای کرزی، نخست وزیر بریتانیا و پاکستان در لندن 
صلح  افغانستان  در  باید  دیگر  شش¬ماه  تا  شده،  مطرح 
حاکم گردد. اگر آن برنامه در عمل تحقق یابد، مهم ترین 
به شمال کشور خواهد  از جنوب  انتقال جنگ  آن،  پیامد 
بود که در این صورت، برگزاری انتخابات در آن ساحات 

ناممکن خواهد گشت. 
از این رو، باید همۀ جریان¬های سیاسی، نهادهای مدنی و 
رسانه¬های کشور هشدارهای کمیسیون مستقل انتخابات 
را جدی  کابل  در  ملل  سازمان  دفتر  اظهارات  هم چنان  و 
بگیرند و در نخستین قدم، چه¬گونه¬گی تأمین امنیت در 
عنوان  به  انتخابات،  برگزاری  ایام  در  را  افغانستان  سراسِر 
یک بحث جدی مطرح کنند. زیرا همه وظیفه داریم که به 
نوبۀ خود در راه رسیدن به آیندۀ بهتر تالش کنیم و نگذاریم 

عده یی با سرنوشت افغانستان و مردمش بازی کنند.

هشدار کمیسیون انتخابات 
را باید جدی گرفت

از حاال که یک سال به برگزاری 
انتخابات باقی مانده است، باید 
شرایطی را فراهم کرد که مردم 
با خاطر آسوده بتوانند به پای 
صندوق های رای بروند و به فردی رای 
دهند که واقعاً مورد اعتمادشان است 
و نه این که صندوق های انتخاباتی در 
ادارات دولتی و یا خانه های اربابان پُر 
شود بدون آن که مردم در انتخابات 
عماًل شرکت ورزیده باشند
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سالی سرنوشت ساز برای اردوغان
و  سوریه  در  درگیری ها  ادامه 
به  که  پ.ک.ک  با  انقره  مشکل 
کردها  به  اردوغان  دهی  امتیاز 
محافل  در  را  انتقادهایی  انجامیده، 
سیاسی ترکیه علیه نخست وزیر به 
از  زیادی  حدود  تا  و  داشته  دنبال 
محبوبیت وی در میان مردم ترکیه 
تحلیل ها  براساس  و  است  کاسته 
سرنوشت  آینده  در  مساله  دو  این 
خواهند  رقم  را  اردوغان  سیاسی 

زند.
مقامات  سیاسی  اظهارات  سبک 
کرده؛  پیدا  تغییر  سرعت  به  ترکیه 
اظهاراتی که دیروز مساله سوریه بر 
آنها غلبه داشت امروز رنگ و بوی 
کردستان  کارگران  حزب  با  صلح 
ترکیه )پ.ک.ک( را دارد و می توان 
حال  در  دستکم  مساله  این  گفت 

حاضر برای اردوغان نعمتی سیاسی به حساب می آید.
حزب  ریاست  سالروز  دهمین  با  مصادف   2012 سال 
عدالت و توسعه در ترکیه بود، اما این مناسبت به خاطر 
اردوغان چندان گوارا  برای  وضعیت موجود در سوریه 
نبود به ویژه پس از گذشت یک سال از انتقادات درباره 
عملکرد اردوغان در خصوص سوریه که از سوی برخی 

از افراد حزبش علیه  وی ایراد شد.
برای اولین بار اردوغان حمایت رأی دهنده گان ترکیه را تا 
حدود زیادی از دست داد، همانطور که تالش های او برای 
تبدیل نظام سیاسی ترکیه به نظام ریاست جمهوری قوی 
با مشکالتی فراوان روبرو شد و به صورت مشخص تر 
باید گفت به نظر نمی رسد اردوغان بهانه قانع کننده ای در 
اختیار داشته باشد که بتواند با اتکا به آن علیه بشار اسد، 
رییس جمهوری سوریه تالش بیشتری کند . حدود 150 
دارند  ترکیه حضور  اردوگاه های  در  سوری  آواره  هزار 
کشور  این  شهرهای  در  دیگر  تن  هزار   80 از  بیش  و 
نظام  دهد  نشان  که  شاخصه ای  هیچ  هنوز  اما  حاضرند 
اسد سقوط خواهد کرد وجود ندارد. از این بدتر خروج 
نیروهای سوریه از شهرهای کردنشین این کشور است که 
به پ.ک.ک اجازه داده تا قدرت بیشتری پیدا کند و بتواند 

منطقه ای خودگردان در سوریه ایجاد کند.
حزب  با  مذاکره  دولتش  کرد  اعالم  که  زمانی  اردوغان 
به  و  گرفته  سر  از  را  پ.ک.ک  رهبر  اوجاالن،  عبداهلل 
برای  اوجاالن  با  داد  اجازه  ترکیه  پارلمان  کرد  اعضای 
زندانی  در  زندانی شدنش  از 14 سال  و پس  بار  اولین 

انفرادی دیدار کنند، ضربه یی بزرگ خورد. گام هایی که 
برداشت  کردها  با  مذاکره  درخصوص  را  آنها  اردوغان 
اوجاالن  با  مذاکره  تبدیل  به  نسبت  ترک ها  شد  باعث 
درگیری ها  به  دادن  پایان  برای  مستمر  مذاکرات  به 
عملیات  این  اما  این کشورخوشبین شود  و  کردها  میان 
مسالمت آمیز سخت به نظر می رسد چرا که شرایط آن 
است.  ناآرام  شرایط  هنوز  و  است  نشده  فراهم  تاکنون 
تاثیرات  عملیات  این  بر  نیز  منطقه ای  حوادث  همچنین 
بدی گذاشته و باعث شده تالش های اردوغان برای تغییر 
نظام سیاسی به شکست کشیده شود چنانکه ناآرامی ها در 
سوریه حتی اگر اسد برود نیز به خون ریزی های قبیله ای 

کشیده می شود.
  فرض فروپاشی سوریه

بحران سوریه می تواند به پایان سیاست های ترکیه معروف 
چنانکه  شود؛  منجر  مشکالت«  کردن  »صفر  سیاست  به 
مشخص شده است نفوذ اردوغان در منطقه خاورمیانه به 
شدت کاهش یافته است به نحوی که اردوغان هم پیمانان 
ترکیه را رها کرده و به سراغ امریکا رفته تا بتواند باراک 
اوباما، رییس جمهوری امریکا را برای براندازی اسد قانع 
اردوغان احساس کرد  نیفتاد و  اتفاق  این مساله  اما  کند 
که برای حل این مساله نیاز به جذب ناتو و درخواست 

سامانه دفاع موشکی پاتریوت در ترکیه دارد.
بدون شک برکناری و رفتن اسد از قدرت برای اردوغان 
در  وی  صورت  این  در  که  چرا  بود  خواهد  سودمند 
کسی  می کند  جلوه  دموکراسی  مدافع  شخصیتی  لباس 
خوبی  به  سوری  آوارگان  از  و  است  پاک  مسلمانی  که 

استقبال کرده است.
  مساله کردها

کردهای  سرنوشت  نیست  شکی 
سوریه به طور مستقیم در نحو ه ی 
ایجاد  برای  اردوغان  عملکرد 
می گذارد  تاثیر  کردها  با  صلح 
امن  پناهگاه های  وجود  که  چرا 
ترکیه  مرزهای  در  پ.ک.ک  برای 
سوریه  شهرهای  از  برخی  با 
و  است  ترکیه  برای  تهدیدی 
این  کردن  برطرف  برای  اردوغان 
انقره  چنانکه  دارد.  تمایل  تهدید 
عمیق تر  خصوص  در  کردها  از 
عراق  دولت  با  اختالفاتشان  کردن 
حمایت  نفت  صدور  درخصوص 

می کند.
سیاسی  مشکل  است  معتقد  ترکیه 
نوری  عملکرد  دلیل  به  عراق 
برای  باید  لذا  است  کشور  این  نخست وزیر  المالکی، 
حفظ وحدت عراق از وجود وی رها شد اما این موضع 
ترکیه کامال با موضع امریکا مبنی بر اینکه حضور المالکی 
برای حفظ وحدت عراق ضروری است تناقض آشکار 
دارد. تمایل ترکیه برای حفظ عراقی متحد به خاطر ترس 
با  دولت  این  همکاری  و  کرد  مستقل  کشور  تشکیل  از 
اردوغان  این در حالی است که  ترکیه است و  کردهای 

همزمان برای تقسیم بقیه عراق تالش می کند.
  اردوغان در سال 2013

و  عراق  و  سوریه  تاثیر  تحت  اردوغان  سیاسی  آینده 
هزینه های سیاست هایش در سوریه است. روابط دولت 
این مسأله  یافته و  بهبود  با ترکیه  محلی کردستان عراق 
برای ترکیه سودآور است اما حل و فصل کامل اختالفات 
با کردها که تقریبا 100 سال از آن می گذرد امری دشوار 
اوجاالن زمانی طوالنی  با  بدون شک مذاکرات  است و 
می برد چنانکه آینده این مذاکرات و موفقیت آمیز بودن 

آنها همچنان در هاله یی از ابهام است.
سرعتی  به  است  ممکن  منطقه یی  تغییرات  همچنین 
غیرقابل پیش بینی اتفاق بیفتد لذا نتایج سیاسی افزایش 
خشونت ها در سوریه همچنان در برابر اردوغان همانند 

سدی خودنمایی می کند.
ترکیه  و  اردوغان  برای  سرنوشت ساز  سالی   2013 سال 
است؛ اردوغانی که باید تصمیمات قاطع درباره حوادث 
مذکور اتخاذ کند و به نظر می رسد آینده ترکیه، مناطق 
کردنشین و همچنین آینده اردوغان در حال تغییر است.
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اسد: 
به هیچ قیمتی کنار 

نمی روم

آی اس آی هزاره کشی را نادیده روسیه ۴ کشتی جنگی به سوریه می فرستد
می گیرد

روسیه دو فروند هواپیمای حامل کمک های انساندوستانه را به شهر بندری الذقیه در سوریه 
اعزام می کند.

وزارت خارجه روسیه گفته است شهروندان روس ساکن سوریه که مایل به ترک آن کشور 
هستند، می توانند با این هواپیماها به کشور بازگردند.

براساس گزارش های دریافتی بیش از 40 تن کمک از جمله ژنراتورهای برق، چادر و مواد 
غذایی توسط این هواپیماها وارد سوریه شده است.

در همین حال وزارت دفاع روسیه در بیانیه یی از اعزام 4 کشتی جنگی به منطقه مدیترانه خبر 
داده است. قرار است این کشتی های جنگی به چندین کشتی دیگر در این منطقه ملحق شوند.

وزارت دفاع در این بیانیه بدون ذکر جزئیات بیشتر، گفته است که این کشتی ها برای انجام 
»خدمات نظامی« به این منطقه اعزام شده اند.

خبرگزاری بین المللی روسیه به نقل از منابع نظامی گفته است که ماموریت اصلی این کشتیها 
مشارکت در تخلیه احتمالی شهروندان روس ساکن در سوریه از آن کشور خواهد بود.

به گفته رسانه های روسی، حضور 8 هزارشهروند روس در کنسولگری آن کشور در سوریه به 
ثبت رسیده است، اما گفته شده که حدود 25 هزار روس در سوریه اقامت دارند، از جمله زنان 

روسی که با سوری ها ازدواج کرده اند.
این اولین باری است که شهروندان روسیه مستقیما از طریق خاک سوریه به کشورشان بازمی 
گردند. پیش از این دو هواپیما از طریق بیروت، پایتخت لبنان اقدام به خارج کردن شهروندان 
روس کردند. روسیه که برخالف سایر قدرت های جهان همچنان روابط نزدیکی با بشار اسد، 
رییس جمهور سوریه دارد، همچنین اعالم کرده که قرار است هفته آینده میزبان ولید معلم، وزیر 

خارجه سوریه خواهد بود.
  حمله موشکی به حلب

از سوی دیگر، به گفته شاهدان عینی و فعاالن مخالف دولت، در پی حمله موشکی امروز ارتش 
سوریه به شهر حلب دست کم 1۹ نفر کشته شدند.

گفته شده که این راکت منطقه جبل باردو که تحت کنترل شورشیان است، برخورد کرده و باعث 
تخریب چندین ساختمان شده است. هنوز دولت سوریه دراین باره اظهار نظری نکرده است.

رییس جمهوری سوریه با تاکید بر اینکه به هیچ وجه قدرت 
شهروندی  عنوان  به  داشت:  عنوان  کرد،  نخواهد  ترک  را 
را  آتی  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  نامزدی  حق  سوری 

برای خود محفوظ می دانم.
با  بشار اسد، رییس جمهوری سوریه در دیداری دو ساعته 
یک هیات اردنی که به دمشق سفر کرده بودند تاکید کرد که 
با پیشنهادها برای برکناری از قدرت تحت هر عنوانی مخالف 

است.
وی همچنین تاکید کرد: به عنوان شهروندی سوری بر حفظ 
حق خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 

2014 پافشاری می کنم.
قدرت  از  برکناری اش  با  که  کرد  اعالم  دیدار  این  در  اسد 
مخالف بوده و با هر موضع گیری که نشان دهد وی قصد 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 را ندارد 

مخالف است.
بشار اسد همچنین تاکید کرد که بعد از پایان دوره ریاست 
جمهوریش همانند هر شهروند سوری دیگری دو گزینه در 
پیش رو دارد؛ اول حفظ حقش در نامزدی برای دوره بعدی 
شهروند  یک  به  شدن  تبدیل  دیگری  و  جمهوری  ریاست 
امنیت  و  در صلح  که  سوریه  شهروندان  سایر  مانند  سوری 

زندگی کند.
رییس جمهوری سوریه در ادامه گفت: برخی به من می گویند 
بعدی  دور  برای  که  کنم  اعالم  یا  کنم  ترک  را  قدرت  یا 
بگویم  باید  اما  نمی شوم،  نامزد  جمهوری  ریاست  انتخابات 
هرگز این کار را نمی کنم و این را حق خود می دانم که در 
انتخابات نامزد شوم و حتی اگر چنین کاری نیز انجام ندهم 

در دمشق باقی خواهم ماند و کشورم را ترک نمی کنم.
وی ادامه داد: من خانواده، دوستان و وطنم را دارم و به آنها 
دمشق خواهم  در  شرایطی  هر  در  من  کرد؛  خدمت خواهم 
ماند و به کار خود به عنوان چشم پزشک ادامه می دهم حتی 

اگر رییس جمهور نباشم.
راکان محمود، یکی از اعضای حاضر در این نشست تصریح 
کرد، اسد در این نشست درباره توطیه یی که سوریه را هدف 
با  تاکید کرده است که جنگ ما جنگ  قرار داده صحبت و 
سلفی ها و اسالم گراها نیست بلکه جنگ با صهیونیست ها و 

امریکا است.
تاکید  این دیدار  اسد در  راکان محمود  به گفته  بنا  همچنین 
کرده که دمشق از توطیه جهانی که علیه سوریه و با هدف 

نابودی دولت سوریه طراحی شده عبور خواهد کرد.
سوریه  بحران  به  نسبت  اردن  موضع  از  همچنین  اسد  بشار 

استقبال کرده و آن را مثبت ارزیابی کرده است.
بنا به گفته راکان محمود، بشار اسد تاکید کرده است که جنگ 

در سوریه هرچه سریع تر یکسره شود.
یکی دیگر از اعضای هیات اردنی نیز اعالم کرد، اسد به طور 
از  قدرت  از  برکناری  ایده  بررسی  با  که  کرده  تاکید  کالمی 

همان ابتدا مخالف بوده است.
به  نسبت  تاسف  ابراز  ضمن  اسد  اردنی،  منابع  گفته  به  بنا 
کردن  توصیف  دردناک  و  سوریه  در  مردم  شدن  قربانی 
کشتار ها جمعی، تاکید کرده است: برخی فراموش می کنند من 
هم انسانی مثل آنها و از گوشت و خون و رگ و پی هستم، 
دیدن  از  و  پزشکم  من  نکنید  فراموش  و  نیستم  هیوال  من 
دشمنان  نهایت  در  می شوم.  متاثر  خون  و  مرگ  صحنه های 
به خود کشی می زنند، کسانی که در حقیقت  سوریه دست 
صهیونیست ها و آمریکا آنها را فریب داده اند آنها سوریه را 

هدف قرار داده اند نه بشار اسد را.
اسد از برخی نظام ها و دولت های غربی نیز به شدت انتقاد 
نیز گفته ام که هرکس  آنها و به جهان  به  کرده و گفت: من 
تکرار  باز هم  پشیمان خواهد شد.  برساند  آسیبی  به سوریه 
سوریه  مردم  از  و  می شوند  پشیمان  روزی  این ها  می کنم 

عذرخواهی می کنند.

پاکستان  بلوچستان  فرماندار 
پاکستان  استخبارات  کرد،  اعالم 
فعالیت های  به  تا  می ترسد 
علیه  رشد  به  رو  تروریستی 

شیعیان »هزاره« رسیده گی کند.
خاطر  به  پاکستان  استخبارات 
اقدام نکردن علیه گروه های شبه 
نظامی در پی انفجار بمبی که جان 
85 تن از اعضای گروه هزاره را 

گرفت، با انتقادهای عمومی شدیدی در پاکستان مواجه است. یکی از سیاستمداران 
ارشد پاکستان و یکی از خبرنگاران ارشد شبکه تلویزیونی این کشور پس از کشتار 
تعداد زیادی از شیعیان هزاره در شهر کویته که روز شنبه اتفاق افتاد و اعتراضات 

گسترده یی را به همراه داشت، به سرویس استخبارات داخلی پاکستان انتقاد کرده اند.
حمید میر، خبرنگار مطرح تلویزیونی پاکستان که مجری بسیاری از برنامه های خبری 
ایجاد  از  پاکستان پس  استخبارات داخلی  بوده است، گفت:  نیز  این کشور  مشهور 
»یگان های ویژه مرگ« برای مقابله با جدایی طلبان در بلوچستان، روند کشتار فرقه یی 

را نادیده گرفته است. 
اظهار نظرات این خبرنگار پس از آنکه فرماندار بلوچستان گفت، این انفجار عظیم در 

یک بازار شلوغ نشان دهنده »شکست سرویس های اطالعاتی ما است«، منتشر شد.
علیه  نمی توانند  یا  می ترسند  یا  امنیتی  نیروهای  گفت:  پاکستان  بلوچستان  فرماندار 
گروه های شبه نظامی اقدام کنند. اعتراضات گسترده یی در سراسر پاکستان در اعتراض 

به این حمله که توسط شبه نظامیان »لشکر جنگوی« صورت گرفته، به پا شده است.
یکی از روزنامه نگاران روزنامه »داون« گفت: این اولین بار است که مردم پاکستان نه 
تنها دولت این کشور را مقصر دانسته اند بلکه می پرسد سرویس های اطالعاتی دقیقاً به 

چه منظور میلیون ها روپیه را خرج می کنند.
رییس حزب »دموکرات هزاره« گفت: ما خواستار اقدامات قاطع و جدی هستیم. آنها 

زنان، مردان و کودکان ما را کشته اند.
رییس دیده بان حقوق بشر پاکستان نیز گفت: حقیقت این است که این والیت تمام 
وقت تحت کنترل نیروهای نظامی و شبه نظامی قرار داشته است. هنگامی که معترضان 
تمام  تا  خواسته اند  آنها  از  حقیقت  در  شده اند  کویته  در  نظامی  خواستار حکومت 

مسئولیت امنیتی این شهر را بر عهده بگیرند.

               امارات الیوم        
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رابطه میان انسان و محیط زیست، رابطه یی 
بس ناعادالنه و سودجویی یک طرفه است. 
رسیدۀ  کمال  به  موجود  عنوان  به  انسان 
طوالنی  بس  تاریخی  طول  در  اکوسیستم، 
و  نامالیمات  خود،  نابخردانۀ  افعال  با 
اکوسیستم  حق  در  بسیاری  خرابی های 
روا کرده است. خرابی ها و بهره کشی هایی 
زلزله ها،  از  بسیاری  توجیه  باعث  که 

آتشفشان ها، سیل ها و... می گردد. 

غیرمنطقی  افعال  با  انسان  میان،  این  در 
اختیار  و  بکر  فکر  نتیجۀ  که  افعالی  خود، 
تخریب  به  هست،  و  بوده  مدرنیته  انسان 
محیط زیست پرداخته و در واقع تیشه به 

ریشۀ خود زده است. 
صنعتی،  و  اجتماعی  تحوالت  نتیجۀ  در 
انسان با بهره گیری بیش از حد از طبیعت، 
آن را مقهور خود نموده و با از بین بردن 
آلوده گی  باعث  درختان،  و  گیاهی  پوشش 
هوا و در نهایت افزایش بیماری های عفونی 

شده است. 
پیوسته گی  دارای  حیات،  شبکۀ  هم چنین 
جزو،  هر  آن  در  که  است  حکیمانه یی 
نقش، تأثیر و ظرفیت خاص خود را دارد 
توان  حد  از  بیش  نباید  علت  همین  به  و 
موجود، از آن بهره جست؛ زیرا هم باعث 
از بین رفتن تعادل مجموعه می شود و هم 
این که منابعی که در حال حاضر در اختیار 
حاضر  نسل  به  متعلق  فقط  انسان هاست، 
آن  از  سهمی  نیز  آتی  نسل های  و  نیست 

دارند. 
مانند  زنده  غیر  عوامل  زیستی،  محیط  در 
خاک، آب، گازها و غیره به همراه جانداران 
با  و  هم  با  زنده  موجودات  دارند.  وجود 
متقابل  ارتباطی  خود،  زندۀ  غیر  محیط 
بقای  برای  ارتباط ها  این  می سازند.  برقرار 
محیط زیست بسیار الزم اند. بشر به عنوان 
تکامل یافته ترین موجود این کرۀ خاکی، در 
طول عمر نه چندان طوالنِی خود، بیشترین 
بر زمین و محیط زیست خود  را  تأثیرات 
داشته است که آن هم به وجود شعور و عقل 
و علمی برمی گردد که به واسطۀ آن، اشرف 

مخلوقات است. برخی جوامع از این عقل 
و شعور خدادادی حسن استفاده را نموده 
بهره ها  علم شان  و  عقل  از  تنها خود  نه  و 
گرفته اند، بلکه سایر انسان ها و موجودات 
برده اند.  فراوان  بهره های  آن  از  نیز  زنده 
نوِع  تباهی  وسیلۀ  را  آن  دیگر،  بعضی  اما 
زیست  محیط  و  موجودات  دیگر  و  خود 

بی زبان شان کرده اند. 
تأثیرپذیری  سوم،  جهان  کشورهای  در 

محیط زیست از محیط اجتماعی، به مراتب 
بیشتر از تأثیرگذاری عوامل فنی ـ مهندسی 
بر محیط زیست است؛ زیرا بیشتر مسایل 
فرسایش  آب وهوا،  آلوده گی  مانند  فنی 
از  ناشی  گیاهی  پوشش  تخریب  خاک، 

پاره یی از ناهنجاری های اجتماعی است. 
بشریت  جامعۀ  به  خدمتی  تنها  نه  این ها 

باعث  کردارشان  و  اعمال  بلکه  نمی کنند، 
تباهی خود و دیگران و محیط زیست شان 
زیست  محیط  آن،  بر  عالوه  می شود.  نیز 
معیشت  تأمین  و  زنده گی  محل  تنها  نه 
هزاران  زندگی  محیط  بلکه  انسان هاست، 
که  موجوداتی  است.  دیگر  زندۀ  موجود 
آن  در  که  محیطی  جز  کاشانه یی  و  خانه 
زنده گی می کنند، ندارند و به تدریج بر اثر 
زنده گی،  محیط  تغییر  و  وارده  فشارهای 
نسل شان  و  رفته  بین  از  همیشه  برای 
کسب  برای  انسان ها  می شود.  منقرض 
تنها  نه  آن،  به  رسیدن  و  ثروت  و  قدرت 
با  بلکه  می کنند،  استثمار  را  دیگر  مردمان 
مدیریت  و  ندانم کاری ها  ها،  زیاده خواهی 

به  جبران ناپذیری  آسیب های  خود،  غلط 
محیط زیست می زنند. 

در کشورهای جهان سوم، بیشتر معضالت 
اجتماعی  محیط  از  ناشی  زیست محیطی، 
وضعیت  از  کلی  ارزیابی  در  است. 
سوم،  جهان  کشورهای  در  زیست محیطی 
تأثیرپذیری محیط زیست از محیط اجتماعی 
به مراتب بیشتر از تاثیرگذاری عوامل فنی 
زیرا  است،  زیست  محیط  بر  مهندسی  ـ 
بیشتر مسایل فنی مانند آلوده گی آب و هوا، 
گیاهی،  پوشش  تخریب  خاک،  فرسایش 
ناشی از پاره یی از ناهنجاری های اجتماعی 
است. به طور مثال: آلوده گی هوا در نتیجۀ 
افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی، افزایش 
حمل ونقل  نامناسب  الگوی  و  موترها 
معضالت  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به 
سوم  جهان  کشورهای  در  زیست محیطی 

تلقی می شود. 
اما نکتۀ قابل تأمل و پرسش اصلی این که؛ 
هر  فرد،  هر  بهداشت  و  سالمت  وضعیت 
تلفیق  و  متقابل  تأثیر  با  ملت،  هر  جامعه، 
محیط  یکی  می شود:  تعیین  محیط  دو  اثر 
زیست داخلی خود انسان و دیگری محیط 
پیرامون و تخریب محیط زیست در قالب 
رادیو  و  کیمیایی  فیزیکی،  آالینده های 
اکتیوی موجب از بین رفتن بافت طبیعی و 
تغییر نرخ رشد گونه های موجودات است 
و سالمتی، رفاه، آسایش و حقوق اعضای 
محیط  اگر  می اندازد.  خطر  به  را  جامعه 
زیست مادی، سالمتش را از دست بدهد؛ 
و  روان  و  می گردد  مواجه  آسیب  با  جسم 
اندیشه را به خود مشغول می دارد و اختالل 
در  نمی تواند  آدمی  و  می کند  ایجاد  آن  در 
تعامالت اجتماعی خود موفق ظاهر شود. 

رسیدۀ  کمال  به  موجود  عنوان  به  انسان 
طوالنی  بس  تاریخی  طول  در  اکوسیستم، 
و  نامالیمات  خود،  نابخردانۀ  افعال  با 
اکوسیستم  حق  در  بسیاری  خرابی های 
روا کرده است. خرابی ها و بهره کشی هایی 
زلزله ها،  از  بسیاری  توجیه  باعث  که 

آتشفشان ها، سیل ها و... می گردد. 
فضای  وجود  بدون  شهرها  مفهوم  امروزه 
سبِز موثر در اشکال گوناگوِن آن، دیگر قابل 
کانون های  عنوان  به  شهرها  نیست.  تصور 
برای  انسان ها  زنده گی  و  فعالیت  تمرکز، 

این که بتوانند پایداری خود را تضمین کنند، 
کارکردی  و  ساختار  پذیرش  جز  چاره یی 
متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این 
جزِو ضروری  عنوان  به  سبز  فضای  میان، 
و الینفک پیکرۀ شهرها در متابولیسم آن ها 
نقش اساسی دارند که کمبود آن ها می تواند 
اختالالت جدی در حیات شهرها به وجود 
آورد. هم چنین وجود آب ها و فضای سبز 
انسان ها  به عنوان منابع طبیعی برای تفرج 

مورد استفاده قرار می گیرند. 

منبع: تبیان 
فراوری: فاطمه برادران
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بیمـاری هزارچهـره

به طبیعت رحم کنیم

داكتر محمدمهدی امام / فوق تخصص روماتولوژی

  روماتیسم چیست؟
درد  و  التهاب  دچار  و  متورم شده  مفاصل  آن  در  که  است  بیماری یی  روماتیسم 
می شوند. در گذشته ها تصور می شد فقط  افرادی که در نقاط مرطوب و نم ناک 
زنده گی می کنند، دچار این عوارض می شوند. ولی امروزه در همه جا این بیماری 
دیده شده. بر اساس بررسی های علمی، وجود بیش از 100نوع بیماری روماتیسمی 
با عالیم متفاوت در دنیا به اثبات رسیده است. این بیماری ها بر اساس محل و نوع 
درگیری بافت یا ارگان بدن، نام و عالیم متفاوتی دارند و بالطبع درمان های خاِص 
خود را می طلبند. هیچ نقطه یي از بدن از هجوم بیماری های روماتیسمی در امان 
نیست؛ چون این بیماری ها با اختالل در روند سیستم ایمنِی بدن بروز و شیوع پیدا 
می کنند، و هرجا که سیستم ایمنی بدن نفوذ داشته باشد، بیماری های روماتیسمی 

نیز ورود پیدا کرده و موجب بروز عالیم بیماری می شوند.

  فقط مفصل درگیر نیست!
لزومًا هر بیماری روماتیسمی با درد مفاصل آغاز نمی شود و گاهی از سایر ارگان ها 

مانند پوست، چشم، قلب شروع می شود و عالیم متغیر می شوند.
نکتۀ مهم این است که تمام این بیماری ها قابل درمان اند و اگر مراجعه به پزشک 

زودتر صورت گیرد، روزنه های امید بسیار بیشتر است. 
اما وراثت و عامل ژن در ایجاد بیماری بسیار دخالت دارد. خیلی از بیماری های 
روماتیسمی نقش وراثت دارند و با شناسایی افرادی که با این زمینه درگیر بیماری 
شده اند، به آنان گوشزد می  شود که خانوادۀ خود را نیز برای بررسی ارجاع دهند. 
از جملۀ این بیماری  ها »بیماری لوپوس« و بیماری »پسوریازیس« یا در اصطالح 
بدن  پوست  مختلف  نقاط  شکل  صدفی  پوسته ریزی  موجب  که  »داء الصدف« 
در  می تواند  موارد  20درصد  در  که  است  پوستی  بیماری  نوع  یک  این  می شود. 
»روماتیسم  بیماری  باشد.  داشته  اثرگذاری  نقش  مفصلی  روماتیسم  عالیم  ایجاد 

ستون فقرات« نیز جزِو این دسته از مشکالت است.
با بررسی ژن در آزمایشگاه نه تنها به تشخیص قطعی بیماری پی برده خواهد شد، 
بلکه می توان حتا با شناسایی نوع ژن، عالیم و پیش زمینه های عالمتی بیماری را 
در تک تک افراد دارای آن ژن مشخص و معین کرد. هم چنین عوامل محیطی از 
و  متخصصان  دارند.  بیماری ها  این گونه  بروز  در  موثری  نقش  عفونت ها  جمله 
پژوهش گران معتقدند، عوامل میکروبی و عفونت ها با نفوذ در سیستم ایمنی بدن 
قادر به ایجاد انواع اختالالت و بروز بیماری های روماتیسمی هستند و هم چنین در 
یک زمینۀ ژنتیک منــاسـب، عوامل محیطی و فرصت طلب می تــوانند به ایجــاد 

یک بیماری روماتیسمی دامن بزنند. 

  هشدار به افراد سگرتي!
آرتریت  به خصوص  روماتیسمی  بیماری های  بروز  عوامل  مهم ترین  از  یکی 

روماتویید، مصرف سگرت و دخانیات است. 
از سوی دیگر، روماتیسم های ستون فقرات نیز با مصرف سگرت به شدت عالیم بد 
و دردناکی در افراد مبتال ایجاد می کنند . اگر کسی قصد هدیه دادن سالمت به خود 
و خانواده را دارد و اگر فردی در خانواده دچار بیماری های روماتیسمی است، باید 
از مصرف سگرت و دخانیات بپرهیزد. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در این گونه 
بیماری، عوامل تنش  زای محیط، اضطراب و استرس  است. برخی از روماتیسم ها 
با عوامل روحی و حتا استرس ها در ارتباط بسیار نزدیکی هستند. به عنوان مثال 
بیماری پسوریازیس، با استرس بسیار تشدید می شود. بهتر است بگوییم استرس 

برای برخی از بیماری های روماتیسمی نقش بنزین را دارد. 
سیستم  تحریک  باعث  مواد  این  می شود،  خون  در  موادی  ترشح  باعث  استرس 

ایمنی شده و بدین طریق عالیم بیماری در فرد شدت پیدا می کند. 

امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبِز موثر در اشکال گوناگوِن 
آن، دیگر قابل تصور نیست. شهرها به عنوان کانون های تمرکز، 
فعالیت و زنده گی انسان ها برای این که بتوانند پایداری خود را تضمین 
کنند، چاره یی جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های 
طبیعی ندارند. در این میان، فضای سبز به عنوان جزِو ضروری و 
الینفک پیکرۀ شهرها در متابولیسم آن ها نقش اساسی دارند که کمبود 
آن ها می تواند اختالالت جدی در حیات شهرها به وجود آورد



که  ما  فارسی زباِن  نام آور  و  معاصر  روشن فکران     
جامعۀ فرهنگی در یک صد سال اخیر آن ها را به عنوان 
تقریبًا همه گی خاستگاه  به جا آورده است،  روشن فکر 
معنای  به  روشن فکر  کم تر  و  داشته اند،  هنری  و  ادبی 
اندیشه ور حرفه یی بوده اند. روشن فکران، یا همان ادیبان 
و هنرمندان، عمومًا بر این عقیده بوده اند که انسان در 
برابر خود وجامعه، وظیفه یی بر عهده دارد و این وظیفه 
آدم هاست،  یکایک  معنوی  پیشرفت  و  بیداری  که  را 
چنان چه  و  بدهد  انجام  کامل  تعهد  و  شرافت  با  باید 
کند.  وقف  آن  راه  در  هم  را  خود  وجود  بیفتد،  الزم 
برداشت نسل اول روشن فکراِن ما از زنده گی و هنر در 
امتداد هم قرار داشت؛ به این معنی که آن ها وظیفۀ خود 
نویسنده  عنوان  به  وظیفه شان  از  عنوان شهروند  به  را 
از  هم  جامعه  و  نمی دانستند،  جدا  هنرمند  و  شاعر  و 
شاعرانی  و  نویسنده گان  داشت.  را  انتظار  همین  آن ها 
و  نداشتند  آشکاری  اجتماعی  و  اخالقی  تمایالت  که 
می گرفتند  را  خالص  هنِر  آرماِن  و  زیباپرستی  جانب 
را  آن ها  ـ جامعه  بودند  اندک شماری  اقلیت  اگرچه  ـ 
می شناخت؛  عاج نشین«  »برج  روشن فکران  عنوان  به 
روشن فکرانی که آرمان خواهِی اجتماعی و هنِر مفید و 

آموزنده را خوار می شمردند.
و  هنر  از  روشن فکری،  از  عمومی  تلقی  دو  این     
تغییر  دست خوش  دهه ها  طوِل  در  هرچند  ادبیات، 
سوم  و  دوم  نسل  بین  در  شد،  بسیار  تحوالت  و 
این  در  اما  یافت.  تداوم  تمام  با حرارت  روشن فکران 
میان، نویسنده گان و شاعران و هنرمندانی هم بودند که 
بین این دو دسته نوسان می کردند. یا به طور کلی بیرون 
از حوزۀ نفوذ این دو تلقی، فعالیت می کردند. البته گاه 
روشن فکرانی هم پیدا می شدند که قلمرو اصلی فعالیت 
آن ها اجتماعیات و سیاسیات و نهادهای آموزشی بود، 
اما پا در عرصۀ معقوالت ادبی و هنری هم می گذاشتند 
و تأثیر کالم شان هیچ از روشن فکران دیگر کم تر نبود. 
از طرف دیگر، سهم مترجمان را هم در این میانه نباید 
از نظر دور داشت؛ به ویژه که اندیشه های فرهنگی و 
فلسفی از راه ترجمه، از غرب به جامعه وارد می شد و 

هنوزهم می شود.
   در دوره های نخستین فعالیت روشن فکری در ایران 
از  منظور  و  داشت،  فراوان  که جاذبۀ  »فکر خطرناک« 
با  بود که رو در رو  پراکندۀ فکری  نوعی جریان  آن، 
غیرعلنی  مخالفت  نوعی  می گرفت؛  قرار  قدرت  نظامِ 
که اغلب جنبۀ نمادین و رمزآمیز داشت و سانسورگران 
این  می کردند.  تعبیر  »خراب کاری«  به  آن  از  دولتی 
یا  روشن فکر  هر  دل  که  می شد  باعث  وضعیت 
ادبیات  اوراق  دیدن  برای  تازه بیدارشده یی  جوان 
»زیرزمینی« لک بزند. اگر کتابی از خارج وارد می شد 
ترجمۀ  نمی دادند،  را  آن  انتشار  اجازۀ  و سانسورگران 
دست وپا شکسته اش به صورت قاچاقی دست به دست 
می گشت و آن قدر خوانده می شد که شیرازه اش ازهم 
ِگرد  می ریخت.  و  شده  زرد  ورق هایش  و  می پاشید 
این کتاب ها را معموالً هالۀ تقدس دربر می گرفت، به 
نمی داد  جرات  یا  اجازه  خودش  به  کسی  که  طوری 
آن ها را نقد کند یا در مخالفت با آن ها چیزی بگوید. از 
همین رو در چنین فضای فکری، انتزاعات یا توهمات 

جای واقعیات را می گرفتند. 
کامل  فکر  آزادی  نعمت  از  فقط  نه  ما  روشن فکران 
را  خود  صدای  نداشتند  اجازه  و  نبودند  برخوردار 
با  آزادانه  تماس  از  بلکه  ببرند،  باالتر  مجاز  از حدود 
نیز  هنری  و  ادبی  حتا  و  فلسفی  فکری،  فرآوره های 
محروم بودند. آن چه از محصوالت معنوی و فرهنگی 
از  و  بود  گزینشی  کاماًل  داشت،  قرار  آن ها  اختیار  در 
غربال های ریزبافتی می گذشت که انگ انواع سانسور، 
از جمله دولتی و عرفی و سنتی را بر خود داشت. طبعًا 
دسترسی به آثار مهذب و نیالوده کاماًل تصادفی بود ـ 
و گاه عوارض سنگینی در برداشت ـ و در صحت و 
اصالت آن ها نیز تضمینی وجود نداشت. همواره نکتۀ 
مهم این بود که روشن فکر چه گونه می تواند از عقاید 
خودش مطمین باشد و در صورت لزوم از آن ها دفاع 
قادر است عقاید  یا ساده تر: روشن فکر چه گونه  کند؟ 
صراحت  با  و  آشفته گی  و  گرفت وگیر  بدون  را  خود 
و روشنی بیان کند و آن ها را به بحث بگذارد؟ وقتی 
چه گونه  بگذرد،  تاریکی  و  ابهام  و  مه  در  همه چیز 
می توان به شفافیت رسید؟ تیره و تار بودن، زمینه ساز 
بیرون  اسطوره  و  افسانه  فقط  آن  از  که  است  توهم 
خواهد آمد. در یک فضای خشک وخالی، که مباحثه و 
بینش انتقادی امکان تجلی ندارد، کلمات قصار و شعار 

جای »حقیقت« می نشینند.
   شاید علت این که نویسنده گان و شاعران و هنرمنداِن 
یا  مجازی  طور  به  را  متن  یک  می دادند  ترجیح  ما 
ناشی  ابهام آمیز  فضای  همین  از  کنند،  تعبیر  نمادین 
می شد. اغلب خواننده گان نیز جانب همین نحوۀ تعبیر 

با  این بود که  متن را گرفتند؛ زیرا برای آن ها ساده تر 
تا خود  بیایند  کنار  رمزها  »بافته«ی  و  »ساخته«  معنای 
را در گیرودارِ بحث های دورودرازِ استداللی و اقناعی 
گرفتار سازند. بازارِ زبان عاطفی و تهییجی و رنگ های 
تند و حکم های جزمی گرم بود. رسانه های همه گانی 
در  رسمی،  مطبوعات  و  آموزشی  نهادهای  مانند  نیز 
رویارویی با جریان روشن فکری که تعلق خاطرش به 
»افکار خطرناک« و »ادبیات زیرزمینی« آشکار بود، از 
نمی کردند. رسانه های همه گانی  فروگذار  هیچ تالشی 
زیر عنوان فرهنگ سازی به جا انداختن نحله های فکری 
را توجیه  قدرت  نظامِ  نماینده های خاص آن ها، که  و 
فکر  تولید  از  جنبه یی  آن ها  بودند.  مشغول  می کردند، 
را عرضه و برجسته می کردند که در عین حال مقبول 
و  هنر  و  فرهنگ  تقلیِل  باشد.  خود  مخاطبان  و  زمانه 
ساده سازی و کلیشه گی ، بخشی از رفتاری بود که رسانه 
می زد.  دست  آن  به  اندیشه  تولید  و  روشن فکر  علیه 
از فرهنگ و صاحبان  به جهت رسانه گِی خود  رسانه 
حکم  در  که  خبری  می ساخت؛  »خبر«  فقط  فکر 

رویدادهای سطحی امور روزانه بود. 
از  روشن فکری،  بی نام ونشان  محافل  از  که  ادعا  این 
جمله کافه فیروز و کافه نادری که پاتوق امثال هدایت 
و آل احمد بود، ده ها نویسنده و شاعر بیرون آمده، اما 
از دانشگاه تهران هنوز هیچ نویسنده و شاعری بیرون 
کشاکش هاست.  همین  محصول  احتماالً  است،  نیامده 
مسلط  الگوهای  با  روشن فکران  که  است  این  راست 
بر فرهنگ جامعه کنار نمی آیند، اگرچه اجباراً از آن ها 
می توان  را  پرسش هایی  این جا  در  می پذیرند.  تأثیر 
و  یا خودجوشی  کژتابی  و  مجادله جویی  کشید:  پیش  
تعلیم ندیده گی به نفع روشن فکری ما بوده است یا به 
ضرر آن؟ این که روشن فکران از»اشتباه« نمی هراسند و 
بی محابا وارد میدان می شوند و موضع می گیرند، ناشی 
از اعتماد به نفس آن ها است یا از میل مهارناپذیِر آن ها 

به آزمایش گری؟ 
هر  مانند  روشن فکران  که  می رسد  نظر  به  این طور 
درس  تجربۀ خودشان  از  فقط  دیگری،  دستۀ  و  طبقه 
می گیرند، و حاضر اند بهای گزاِف درس های خود را 
هم بپردازند. شاید خودآموخته گی، ویژه گی روشن فکر 
ایرانی باشد که تعصب را هم باید همزاد آن دانست. 
را  جربزه  و  جرأت  این  آن ها  به  خودآموخته گی 
می بخشد که با صراحت و از روی جزمیت حکم کنند؛ 
حال آن که روشن فکر، به جهت روشن فکری اش، باید 
خود را از هرگونه خودکامه گی از جمله خودکامه گِی 
فرهنگی رها سازد. روشن فکری نیازمند خویشتن داری 
و فروتنی و مدارا و انعطاف پذیری است. روشن فکری 
و  احساساتی گری  و  گزافه گویی  از  خودش  ذات  در 
ابهام و آشفته گی گریزان است؛ زیرا روشن فکر از آن رو 
روشن فکر است که می تواند انتخاب کند و در انتخابش 

الزامًا به تأیید کسی هم نیاز ندارد.
ما،  نام آورترین روشن فکران  این است که     واقعیت 
نیما و هدایت و آل احمد و شاملو، هیچ کدام تحصیالت 
دانشگاهی یا مدرسی کاملی نداشتند و آموخته های شان 
از فلسفه و تاریخ اندیشه، جسته گریخته و به صرافت 
طبع بوده است. شاید استعداد هنری این روشن فکران 
الزم  بسا  چه  و  کند،  جبران  حدی  تا  را  آن ها  عیب 
هم نباشد که ما از شاعران و نویسنده گان و هنرمندان 
اندیشه وران  از  که  باشیم  داشته  را  توقعی  همان  خود 
حرفه ای داریم؛ به ویژه که هنر شاعران و نویسنده گان 
ما، همواره از تفکر آن ها برتر بوده است. آن ها همه گی 
آگاهی  این  و  داشتند  اجتماعی  آگاهی  نوعی  به  تعلق 
و  بودند،  نکرده  منظم کسب  راه تحصیالت  از  را هم 
سیاسی  و  اجتماعی  جهان بینی  یک  از  که  ادعا  همین 
مرکز  در  می کرد.  کفایت  برای شان  هستند،  برخوردار 
اگرچه  و  داشت،  قرار  آزادی  مفهوم  آن ها  جهان بینی 
اخالقی  و  معنوی  جنبۀ  فراوان  مقدار  به  آزادی  این 
هنری  آفرینش  با  مخصوصًا  آن ها  لحاظ  از  داشت، 
مربوط بود. مفهوم آزادی برای آن ها در نهایت امر و 
بیش از هرچیز در شعر و داستان و اثری هنری، معنای 
خود  از  فارغ  اندیشه هایی  آن ها  می کرد.  پیدا  محصل 
هنر نمی شناختند که الزم باشد روشن فکر به بررسی و 

تحلیل شان بپردازد. 
   اما از میان این روشن فکران، هدایت و آل احمد وضع 
نبودند.  جنس وجنم  یک  از  اگرچه  داشتند؛  متفاوتی 
مؤثرترین  و  برجسته ترین  این که  رغم  به  هدایت، 
در  بود  موجودی  می شود،  محسوب  ما  روشن فکر 
حاشیه که از زنده گی کناره می گرفت و انزوا و بیگانه گی 
امتیاز خود می دانست و توقع داشت دیگران او را  را 
ایرانی بود که  درک کنند. هدایت نخستین روشن فکر 
می خواست مستقل باشد و هم رنگ جماعت نباشد، و 
حقیقت را فارغ و بی طرفانه در برابر قدرت بیان کند. 
وجود او قایم به دیگری نبود؛ زیرا می دانست چشم به 

قیِد  به  داشتن، همان سپردن دست وپای خود  دیگری 
افسارِ دیگران است. هدایت پیش رِو نسل خودش بود. 
او در میان نسِل خودش نخستین کسی بود که تحوالت 
معنوی جامعه را با عمیق ترین احساس ممکن دریافت. 
هستی  جهان  تبیین  در  را  هدایت  دیدگاه  بتوان  شاید 
ارزش های  او  لحاِظ  از  زیرا  دانست؛  »کثرت«  دیدگاهِ 
باشد -  چنین ارزش هایی حاصل  اگر اصوالً  مطلق - 
ضرورتًا با یک دیگر سازگار نیستند، و ارزش ها در عالم 
واقع می توانند با یک دیگر تعارض پیدا کنند. به عبارت 
دیگر، از دیدگاهِ او هیچ ارزشی مطلق نیست و منظومۀ 
از  و  نیستند  جنم  و  جنس  یک  از  انسانی  ارزش های 
انسان  بنابراین  و  نمی کنند  پیروی  قانون کلی هم  یک 
حق دارد در بزنگاه های زنده گی به سرگشته گی دچار 
گزینش های  با  انسان  زنده گی  فرازونشیب های  بشود؛ 
برای  وانسان همواره  است،  دردناک همراه  اجباری و 
مالِک  یک  نادرست،  از  درست  و  بد  از  خوب  تمیز 
کلی یا نهایی در دست ندارد و مسایل واقعی زنده گی، 

اغلب، جواب شان روشن و سرراست نیست.
   اما موقعیت آل احمد به گونۀ دیگری بود. آل احمد 
به رغم هدایت که تمایل به اِعمال دستور و سرمشق از 
سوی خود نداشت، از شخصیت خود پیامبری تراشید 
دارای رسالتی معین و پیامی کلی. او در مقامِ نویسنده 
و منتقدی مجادله جو نماینده گفتمان رادیکال و انقالبی 
ترجیح  »حقیقتی«  هر  بر  را  تعهد  و  مسوولیت  و  بود 
دایرمدارِ  دهه  دو  از  بیش  برای  که  آل احمد  می داد. 
قدرت  با  آمدن  کنار  می آمد،  حساب  به  روشن فکری 
کفِر روشن فکری  عین  را  آن  و  برنمی تابید  را  سیاسی 
تنوع  نوعی  نمایندۀ  ظاهراً  اگرچه  او  بینش  می شمرد. 
بود، در مخالفت با نظام قدر تجلی پیدا می کرد. دیدگاه 
هنر  آزادی،  عدالت،  قدرت،  مفاهیمی چون  دربارۀ  او 
خواننده  در  و  بود  روشن  و  صریح  کاماًل  ادبیات  و 
و  گفتار  میان  تعارضی  نمی گذاشت.  باقی  شکی  هیچ 
کردار او به چشم نمی خورد، و از این جهت او انسانی 
یک پارچه بود. آل احمد را به این دلیل که فکر می کرد 
روشن فکر قادر است به نیازهای اساسی جامعه پاسخ 
او  دانست.  »وحدت«  دیدگاه  نمایندۀ  می توان  بدهد، 
فکری،  فلسفی مشرب های  تفکر  طرز  و  دیانت  میان 
و  تداوم  نوعی  پِی  در  آشکارشان،  اختالف  همۀ  با 
آن ها  میاِن  خویشاوندی  روابط  کشِف  و  بود  تجانس 
را وظیفۀ روشن فکر می دانست. او براین عقیده بود که 
بازیافتن  شناختن پدیده های رنگارنگ جهاِن هستی و 
گرداِب  این  پهنۀ  در  انسانی  خویشتن  آوردن  به جا  و 
هول انگیز، بیش از هر کس، کارِ روشن فکران است؛ و 
فقط کافی است ارادۀ استوارِ خود را به کار بندند و در 
چارچوب های تنگ وترش محبوس نمانند. آل احمد با 
داشت  را  تفاوت  این  معاصِر خود  روشن فکران  سایر 
می دید،  الزم  را  فهمش  آن چه  »فهمیدن«  برای  که 
این  و  می داد،  نشان  خود  از  بی نظیری  شوروهیجان 
ظرفیت را هم داشت که شور خود را در اطرافیانش و 
خواننده گان آثارش تکثیر کند. روشن فکران، تا زمانی 
که آل احمد زنده بود و حتا تا سال ها پس از او، خطا 
»خدمت گزاری«  و  »راست اندیشی«  بر  را  او  با  کردن 
تقی زاده  و  قزوینی  چون  محافظه کاری  روشن فکران 
ترجیح می دادند؛ به ویژه که آن ها پیشرفت را در درون 

نهادهای رسمی می جستند.
   طبعًا در هر دیدگاهی می توان رگه هایی از »حقیقت« 
یافت، و این هم دربارۀ دیدگاه »کثرت« صادق است و 
در  دیدگاه  دو  این  از  هیچ یک  »وحدت«.  دیدگاه  هم 
دوی  هر  از  هستند.  استثنا  بلکه  نیستند،  قاعده  حکم 
آن ها می توان نتایج نظری و عملی اخذ کرد، بی آن که 
کنیم.  دنبال  منطقی شان  نهایت  تا  را  آن ها  باشد  الزم 
امنیت  با  بخواهد  کسی  که  می آید  پیش  وقتی  اشکال 
و  تمام  باشد،  می خواهد  هرچه  دیدگاهی،  از  یقین  و 
کمال تقلید کند، ولو این که قایل به تغییرات در شکل 
زمانی  مقتضیات  به  که  تغییراتی  باشد.  آن ها  ظاهر  و 
می شوند،  اعمال  دیدگاهی  در  فردی  مصلحت های  و 
ما جست وجو می کنیم، تضمین  که  را  یقینی  و  امنیت 
نمی کنند و هرگاه احساس کنیم به آن ها دست یافته ا یم، 

احتماالً خطر خودفریبی را نادیده گرفته ایم.

با گزینش هایی  این حقیقت که روشن فکر همواره     
روبه روست و ناگزیر است در مقابل حوادِث ناگهانی 
معقول و  وادارد که جایگاه  را  او  نباید  بگیرد،  موضع 
معتبرش، حفِظ استقالِل نسبی اش را ترک کند. اعمال 
فشارها و محدودیت ها، از هرکجا و از سوِی هرکس 
که باشند، توجیهی بر نفی استقالل روشن فکر نیستند. 
هویت یا ماهیت روشن فکر، مبتنی بر استقالِل اوست 
و آن چه در کوران کش مکش ها باید حفظ شود، همین 
استقالل است؛ عاملی که می تواند خودآگاهی و بینش 

انتقادِی او را تضمین کند.
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روشن فکر 
باید 

»خودش« 
باشد!
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   این حقیقت که روشن فکر همواره با 
گزینش هایی روبه روست و ناگزیر است 
در مقابل حوادِث ناگهانی موضع بگیرد، 
نباید او را وادارد که جایگاه معقول و 
معتبرش، حفِظ استقالِل نسبی اش را 

ترک کند. اعمال فشارها و محدودیت ها، 
از هرکجا و از سوِی هرکس که باشند، 

توجیهی بر نفی استقالل روشن فکر 
نیستند. هویت یا ماهیت روشن فکر، 
مبتنی بر استقالِل اوست و آن چه در 
کوران کش مکش ها باید حفظ شود، 

همین استقالل است؛ عاملی که می تواند 
خودآگاهی و بینش انتقادِی او را تضمین 

کند

محمد بهارلو / نویسنده و منتقد ایرانی
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نمایندۀ سازمان ملل متحد در کابل:

در آماده گی های تخنیکی 
انتخابات مداخله صورت نگیرد

بهبود 70 درصدی امنیت فراه

بازداشت هشت مخالف مسلح در هرات

یک مرد و زن در غور شالق زده شدند

دیدگاه های ما در مورد...
 آینده برگزار شده است.

وای. کی. سینها، معاون دوم در وزارت امور خارجه 
هند، ضمن تأکید بر ایجاد هماهنگی میان سه کشور 
در زمینه مسایل افغانستان گفت: از آن جا که دیدگاه 
ثبات،  صلح،  زمینه  در  امریکا  و  افغانستان  هند، 
دموکراسی و شکوفایی افغانستان مشترک است، این 
تبادل  برای  مغتنمی  فرصت  جانبه  سه  گفت وگوی 

دیدگاه ها فراهم می آورد.
حوزه های  امروز)دیروز(  جلسه  در  ما  افزود:  وی 
اصلی بحث درباره تحول سیاسی، امنیتی و اقتصادی 

افغانستان و پروژه های خاص را مشخص کردیم.
به  افغانستان  و  پاکستان  اخیر روسای جمهور  سفر 
انگلیس  وزیر  نخست  کامرون  دیوید  که  انگلستان 

این نشست سه جانبه مورد  نیز در  بود،  میزبان آن 
بررسی قرار گرفت.

گفته می شود در این دیدار، نیروهای امنیتی ونظامی 
سه کشور حضور داشتند.

افغانستان،  خارجه  امور  وزیر  معاون  لودین  جاوید 
کومار  ویکرام  و  دوم  معاون  وی.کی.سینها 
و  هند  از  امریکا  امور  مشترک  معاون  دوراسوامی 
در  امریکا  خارجه  امور  وزیر  معاون  بلک  روبرت 
هیات های  روسای  مرکزی،  و  جنوب  آسیای  امور 

شرکت کننده دراین مذاکرات بودند.
نخستین نشست سه جانبه هند، امریکا و افغانستان 
آن  طی  که  شد  برگزار  امریکا  در  گذشته  سپتامبر 
درباره همه چشم اندازهای شرایط افغانستان به طور 

آشکار گفت وگو شد.

نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در کابل گفته است 
 2014 سال  ریاست جمهوری  انتخابات  نتیجۀ  که 

افغانستان، باید مورد پذیرش تمام مردم قرار گیرد.
عمدۀ  اولویت های  از  یکی  که  گفته  همچنان  او 
پروسۀ  از  حمایت  آینده،  سال  در  من  مأموریت 
اشتراک  و  می باشد  ریاست جمهوری  انتخابات 

سراسری مردم، از اولویت های این انتخابات است.
در  در یک نشست خبری  کوبیش روز گذشته  یان 
امنیت  تأمین  برای  که   گفت  خبرنگاران  به  کابل 
نیروهای  باید  پیش رو،  ریاست جمهوری  انتخابات 

امنیتی افغان و خارجی، تالش نمایند.
به باور نمایندۀ ویژه سازمان ملل متحد، زمانی یک 
انتخابات شفاف و عادالنه برگزار شده می تواند که 
امنیت آن از سوی نهادهای امنیتی تأمین شده باشد.

ریاست جمهوری  انتخابات  در  را  مردم  اشتراک  او 
پیش رو مهم خواند.

انتخاباتی حمایت  از  که  ملل گفت  نمایندۀ سازمان 
می کند که در آن سهم مردم بیشتر باشد و نتایج آن 

قابل قبول همه قرار گیرد.
او تصریح کرد: »یکی از اولویت های عمدۀ مأموریت 
انتخابات  پروسۀ  از  حمایت  آینده  سال  در  من 

ریاست جمهوری سال 2014 است و یکی از اصول 
پذیرش  مورد  باید  انتخابات  نتیجۀ  که  است  همین 
برای  زمانی که  گیرد.  قرار  افغانستان  مردم  تمام 
انتخابات آماده گی گرفته می شود، اشتراک  برگزاری 

سراسری مردم باید در اولویت قرار گیرد.«
آمادگی های  که  گفت  همچنان  یان کوبیش  آقای 
تخنیکی برای برگزاری انتخابات، باید به گونۀ مستقل 
و بدور از مداخله گرفته شود، تا آنان مطمین شوند 

که این روند به گونۀ درست پیش برده می شود.
انتخابات  مشکالت  به  توجه  با  کرد،  اضافه  او 
تا  می کند  ایجاب  قبل،  سال های  ریاست جمهوری 
روی   2014 انتخابات  برگزاری  برای  ویژه  تدابیر 

دست گرفته شود.
این اظهارات در حالی مطرح می شوند که کمسیون 
مستقل انتخابات گفته است، عمده ترین چالش برسر 
نبود  ریاست جمهوری  آیندۀ  انتخابات  برگزاری  راه 

امنیت می باشد.
فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات 
گفته است تا هنگامی که امنیت مراکز رأی دهی تأمین 
نخواهند  را  رأی گیری  صندوق های  آن ها  نگردد، 

گذاشت.
او گفت: »من اگر مسوولیت کمیسیون انتخابات را در 
باشم،  انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 داشته 
در جایی که امنیتش تأمین نباشد صندوق رای گیری 
نمی گذارم؛ نیروهای امنیتی مکلف اند، امنیت مراکز 
کمیسیون،  کارمندان  رای دهی،  محالت  دهی،  رای 
امنیت  و  رای دهنده گان  ناظرین،  انتخاباتی،  مواد 
این  امنیت  صورتی که  در  کنند،  تأمین  را  کاندیدها 
کمیسیون  که  باشید  نداشته  انتظار  نشود  تأمین  همه 

معجزه کرده و انتخابات را برگزار کند.«
رییس کمیسیون انتخابات همچنان گفت: تا یک هفتۀ 
امنیتی  نیروهای  با  را  دهی  رای  مراکز  لست  دیگر 

افغان جهت تأمین امنیت شریک می سازد.
انتخابات  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  است  قرار 
 13۹3 سال  16 حمل  در  افغانستان  والیتی  شورای 

برگزار شود.
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در کنفـرانس کابل...
رییس  محی الدین،  ابوهریره  مفتی  که  است  داده   
علمای دینی پاکستان روز یک شنبه این هفته، نامه یی 
در  شرکت  عدم  از  و  فرستاده  خود  افغان  همتای  به 
کنفرانس صلح خبر داده است. اسوشیتدپرس به یک 

کاپی از این نامه دست یافته است.
در این نامه محی الدین علمای افغانستان را به اظهارات 
»ناخوشایند« علیه گروه طالبان متهم کرده و گفته این 
کنفرانس به جای تأمین صلح، برای حمله یک جانبه 

علیه طالبان طرح ریزی شده است.
ابتکار برگزاری کنفرانس علمای افغانستان و پاکستان 
به شمول علمای اسالمی از کشورهای دیگر، در ماه 
نوامبر سال گذشته بعد از مالقات مقام های دو کشور 
اعالم گردید. اما با ارسال این نامه، به نظر نمی رسد 
این کنفرانس با اشتراک همه علمای دو کشور برگزار 

شود.
قرار است این کنفرانس در ماه مارچ با اشتراک حدود 
500 عالم دینی از پاکستان و افغانستان در کابل برگزار 
ایجاد  کنفرانس  این  برگزاری  از  اصلی  هدف  شود. 
بمب  کردن  محکوم  و  علیه خشونت،  واحدی  جبهه 

گذاری ها و حمالت انتحاری می باشد.
و  پاکستان  همکاری  عالیم  از  برنامه  این  طرح ریزی 
افغانستان برای تامین صلح در افغانستان عنوان شده 
خشونت  محکوم کردن  که  است  این  به  باور  است. 
طالبان  گروه  برای  توجیهی  دینی،  علمای  توسط 
باقی  انتحاری و بمب گذاری ها  انجام حمالت  برای 

نمی گذارد.
هنوز به نقش کلیدی پاکستان در روند صلح افغانستان 
 2014 سال  در  المللی  بین  نیروهای  خروج  از  پیش 
تاکید می شود. تا اکنون تالش های صلح با طالبان نتیجه 
نماینده گان  چند  هر  است.  نداشته  قبال  در  ملموسی 

طالبان در دو کنفرانس بین المللی شرکت کرده اند، اما 
تاکید نموده اند که این اشتراک شان به مفهوم مذاکره 

با دولت افغانستان نیست.
غربی  مقام های  از  نقل  به  اسوشیتدپرس  خبرگزاری 
گزارش داده است که طالبان با نماینده گانی از 30 تا 
حامد  مسأله خشم  این  هستند.  تماس  در  کشور   40
و  برانگیخته  نیز  را  افغانستان  جمهور  رییس  کرزی، 
اعالم کرده است که تنها شورای عالی صلح افغانستان 
با  مذاکره  طالبان  هرچند  است،  طالبان  مذاکره  طرف 

حکومت را رد می کنند.
مشاجره میان علما هفته گذشته در اسالم آباد پس از آن 
آغاز شد که جانب پاکستانی پیشنهاد کرد نماینده گان 
گروه طالبان باید در کنفرانس صلح شرکت کنند. در 
ابتدا به نظر می رسید که دو طرف به تفاهم رسیده اند 
و در اعالمیه نهایی شان آمده است که »این کنفرانس 
نیست،  گروهی  یا  شخص  هیچ  علیه  یا  حمایت  در 

بلکه در روشنایی اصول اسالمی برگزار خواهد شد«.
علمای  که  گفتند  شنبه  یک  روز  پاکستان  علمای  اما 
افغان در بازگشت شان از اسالم آباد به کابل، اظهاراتی 
طالبان موضع  علیه  آن ها  می دهد  نشان  که  اند  داشته 
گرفته اند. مفتی محی الدین در این نامه گفته است که 
هیات پاکستانی »دعوت به اشتراک در گفت وگوهای 
جاری و در پی آن سهم گیری در کنفرانس صلح کابل 
را رد کرده و بایست هیچ نقشی در آینده نزدیک بازی 

نکند«.
مولوی شاهزاده شاهد، یک عضو شورای عالی صلح 
افغانستان تایید کرد که چنین نامه یی از جانب عالمان 
خبرگزاری  به  او  اند.  کرده  دریافت  پاکستان  دینی 
اسوشیتدپرس گفت: »ما می دانیم که در این نامه آن ها 
گفته اند که )در کنفرانس صلح( اشتراک نمی کنند، اما 

در حال حاضر جزییات داده نمی توانم«.

بهبود  از  فراه  والیت  مقام های 
این  امنیتی  وضعیت  درصدی   70

والیت خبر دادند.
فرمانده  کین توز،  نور  آقا  جنرال 
گفت:  این باره  در  فراه  پولیس 
نقاط  در  امنیت  قبل  ماه  چند  از 
یافته  بهبود  والیت  این  مختلف 
است. پیش از این طالبان در نقاط 
مختلف این والیت تحرکات بسیار 
داشتند و گاه به گاه دست به یک 

این  در  اقدامات  این گونه  که  می زدند  ناامنی ها  سلسله 
اواخر کاهش داشته است.

کین توز بیان کرد که با را ه اندازی عملیات های مشترک 
در چند ماه اخیر در نقاط پرتحرک طالبان، آسیب جدی 

به این گروه وارد شده است.
بهبود  دیگر  دلیل  گفت:  هم چنین  فراه  پولیس  فرمانده 

پولیس  با  مردم  همکاری  والیت  این  در  امنیت  یافتن 
است.

وی از ولسوالی های باالبلوک، بکواه و پشترود به عنوان 
مناطق ناامن فراه یاد کرد.

پیش از این والیت فراه از جمله والیت های نسبتا ناامن 
حوزه غرب به شمار می رفت.

در ولسوالی گذره  افغان و خارجی  امنیتی  نیروهای    
با  داشتن  دست  اتهام  به  را  تن  هشت  هرات  والیت 

مخالفان مسلح دولت بازداشت کردند.
کماندوهای  سوی  از  شب(  )دوشنبه  عملیات  این 
اردوی ملی و سربازان امریکایی در روستای »سیوشان« 
نتیجه  در  که  شد  انجام  هرات  والیت  گذره  ولسوالی 

از  منطقه  این  در  ساکن  مردم  از  تن  هشت 
سوی نیروهای امنیتی گرفتار شدند.

نثاراحمد پوپل، ولسوال گذره والیت هرات 
با  داشتن  دست  اتهام  به  افراد  این  که  گفت 

گروه های مخالف دولت گرفتار شدند.
جریان  زمینه  این  در  تحقیقات  افزود:  وی 

دارد.
بنا به اظهارات وی در پی دستگیری این افراد 
ولسوالی  سیوشان  روستای  مردم  از  شماری 
و  کردند  مالقات  منطقه  ولسوال  با  گذره 

خواهان رهایی افراد بازداشت شده شدند.
مردم این منطقه مدعی شدند، کسانی که در جریان این 
عملیات دستگیر شدند افراد بی گناه بوده و هیچ ارتباطی 

با مخالفان دولت نداشتند.
نکرده  اظهارنظری  زمینه  این  در  تاکنون  طالبان  گروه 

است.

ولسوالی  در  همسرش  به  همراه  طالبان  فرماندهان  از  یکتن 
دادگاه  از  پس  افغانستان،  غرب  در  غور  والیت  چهارسده 
صحرایی و اجرای حکم ضرب شالق از منطقه اش اخراج شد.
مقام های محلی در این والیت اعالم کردند که این رویداد پس 
از آن صورت گرفت که همسر این فرمانده طالبان از سوی مردم 

این منطقه به فساد اخالقی متهم شد.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور در این زمینه گفت: در 
حکمی که از سوی دادگاه صحرایی طالبان در روستای کورگین 
ولسوالی چهار سده این والیت صادر شده این زن و مرد هر 

کدام محکوم به 27 ضربه شالق شدند.
او گفت که حامد نام فردی است که به همراه همسر این فرمانده 

طالبان محکوم شده است.
گفته شده پس از این رویداد این زن و مرد از منطقه مسکونی شان 

اخراج شده اند.
خطیبی بیان کرد که تحقیقات واحدهای امنیتی والیت غور برای 

دستگیری عامالن این رویداد آغاز شده است.
به گفته سخنگوی والی غور عالوه بر این چندی پیش یک زن 
و مرد دیگر به جرم فساد اخالقی پس از محاکمه صحرایی 

طالبان به قتل رسیدند.
او از نوع اعدام این افراد توسط طالبان چیزی نگفت.

گروه طالبان نیز در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.

گفتنی است که ولسوالی چهارسده والیت غور از جمله مناطق 
پرتحرک طالبان به شمار می رود.
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معاون تحریک طالبان...
 تایید کردند.

تحریک  معاونت  که  محمد  فقیه  مولوی 
سال  دارد،  برعهده  را  پاکستان  طالبان 
2011 و پس از آن که گفت طالبان درحال 
گفت وگوی صلح با اسالم آباد است، از 
گروه  گرفت.  فاصله  گروه  این  رهبری 

و  پاکستان  طالبان  تحریک  نظامی  شبه 
رهبری طالبان به تازه گی روابط خود را 

بهبود بخشیده اند.
فقیه محمد پس از آنکه ارتش پاکستان در 
باجور حمله  مقر وی در  به  سال 2010 

کرد، به افغانستان گریخت.
یی  مجموعه  پاکستان،  طالبان  تحریک 
شامل چندین گروه شبه نظامی و قبیله ای 

است و توسط حکیم اهلل محسود رهبری 
پیشنهاد  تازه گی  به  محسود  شود.  می 

گفتگو با دولت را داده است.
و  پاکستان  طالبان  تحریک  میان  نبرد 
اسالم آباد تاکنون جان حدود چهار هزار 
سرباز را گرفته و هزاران تن را مجبور به 

ترک خانه هایشان کرده است.

عمومي  د  ملتونو  ملګرو  د  کې  افغانستان  په 
هېواد  دې  په  چې  وايي،  استازی  خاص  منشي 
انتخابات  عادالنه  او  شفاف  وخت  هغه  به  کې 

ترسره شي چې امنیت ښه شي.
خبرياالنو  ورځ  په  شنبې  سې  د  کوبیش  يان 
ټول  چې  کوي  مالتړ  انتخاباتو  هغو  د  وويل،  ته 
وړ  باور  د  ته  ټولو  او  ولري  برخه  کې  په  افغانان 

وي.
انتخاباتو  تیرو  د  وايي،  راز  همدا  کوبیش  يان 
نړېوال  او  افغان  بايد  سره  کتو  په  ته  ستونزو 
دې  د  چې  وکړي،  هڅه  ځواکونه  امنیتي 

انتخاباتو لپاره خاص امنیتي تدابیر ونیسي.
ملګري ملتونه په داسې مهال د ټاکنو د امنیت 
د  وړاندې  دې  له  چې  ښیي،  اندېښنه  اړه  په 
پر  ټاکنو  د  امني  نا  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو 

وړاندې ستر خنډ بللی و.
فضل  مشر  کمېسیون  خپلواک  د  دټاکنو 
کې  کابل  په  ورځ  په  دوشنبې  د  معنوي  احمد 
خبرياالنو ته ويلي ول،  په کومه سیمه کې چې 
کې  په  به  صندق  ورکولو  رايې  د  وي  نه  امنیت 

کېنه ښودل شي.
هغه له امنیتي ارګانونو وغوښتل، چې په هېواد 
کې دې د ازادو او عادالنه انتخاباتو ترسره کولو 
تدابیر  ته  امنیت  مرکزونو  د  ورکولو  رايو  د  ته 

ونیسي.
د ده په وينا، امنیتي ادارې مکلفې دي، چې د 
انتخاباتو د مرکزونو، د انتخاباتو د لوازمو، د رايو 

ورکوونکو، کانديدانو او ناظرينو امنیت وساتي.
کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د  او  ملتونه  ملګري 
په داسې مهال د ټاکنو د امنیت په اړه اندېښنې 
په  امنۍ  نا  هم  کې  ژمي  په  سږکال  چې  ښیي، 
درز روانې وې او اټکل داسې دی، چې د ژمي په 
پای ته رسېدو او د پسرلي په راتلو سره به يو ځل 
بیا وسله وال مخالفان د جګړو لیکو ته راستانه 

شي او جګړه به تېزه شي.
او د ولسي جرګې ټاکنې  تېرځل ولسمشريزې 
ستونزو  ګڼو  له  امله  له  نشتون  د  امنیت  د  هم 

سره مخ شوې.
په ډېرو سیمو کې له نا امنۍ نه په ګټې اخیستو 
سره يوشمېر خلکو د خپلې خوښې وړ نوماند ته 
د رايو صندوقونه ډک کړل، په ډېرو سیمو کې 
ټاکنې تر سره نه شوې او يوه کم شمېر خلکو په 

ټاکنو کې برخه واخیسته.
يوشمېر  وروسته  را  ټاکنو  له  جرګې  ولسي  د 
ايستل  و  لېسته  نهايي  له  تور  په  کسان ددرغلو 
شول او پر ځای يې نور کسان ځای شول او دغه 

بهیر خورا سترې ناندرۍ را پورته کړې.
همدارنګه د ولسمشرۍ ټاکنو هم هېواد ته نوی 

د  يې  کې  افغانستان  په  او  کړ  رامنځته  ناورين 
ټاکنو او ديموکراسۍ په لمن داغ کېښود.

په تېرو ټاکنو کې له افغان ځواکونو سره سره په 
د  ټاکنو  د  پوځیانو هم  نړيوال  او  بهرني  زرګونو 
نا  خو  کوله؛  مرسته  کې  خونديتوب  په  امنیت 
امنۍ په ډېرو سیمو کې د ټاکنو بهیر له خنډ و 

ځنډ سره مخ کړ.
خو دا چې په ۲۰۱۴ کال کې له يوې خوا نړيوال 
ځواکونه  افغان  وځي،  افغانستانه  له  ځواکونه 
خوا  بلې  له  او  اخلي  مسوولیتونه  امنیتي  بشپړ 
شک  وړتیا  او  روزنې  تجهیز،  په  اوسه  تر  ال  يې 
نو  پیدا کړي،  را  اندېښنې يې  او د خلکو  کېږي 
څنګه به وکوالی شي چې په يوازې سر د ټاکنو 

امنیت ونیسي.
سرچینه  اندېښنې  خلکو  د  ځايه  همدغه  له 
اخلي او اټکل کوي، چې افغان ځواکونه په بشپړ 

ډول د ټاکنو امنیت نشي تامینوالی.
په ۲۰۱۴ کال کې د ولسمشريزو ټاکنو تر سره 
ټاکوونکې  برخلیک  يوه  لپاره  هېواد  د  کول 
راوړنو  السته  شته  د  ده.  مسله  حیاتي  او 
خونديتوب، د ديموکراسۍ بقا، په مسالمت امېز 
ډول د سیاسي واک انتقال، د نا امنۍ مخنیوی 
او يوشمېر نور مهم مسايل هغه څه دي، چې د 
افغانانو په برخلیک پورې تړلي دي او دې چارو 
او  ازادو  رڼو،  د  الره  يوازينۍ  سراوي  تر  ښه  د 

عادالنه ټاکنو تر سره کول دي.
يوازې د رڼو او عادالنه ټاکنو ترسره کول افغانانو 
وړ  خوښې  خپلې  د  چې  ورکوي،  مجال  دا  ته 
برخلیک وټاکي او يوه داسې چاته رايه ورکړي، 
چې له بحران نه د افغانستان د وتلو وړتیا ولري.
خو که په بشپړ ډول د ټاکنو امنیت خوندي نه 

وي؛ نو په ډېرو سیمو کې به ټاکنې تر سره نشي 
په يوشمېر  تېر ځل په شان  ټاکنې د  او دا چې 
هغو سیمو کې چې نا امنه دي تر سره نشي؛ نو 
د ټاکنو مشروعیت به تر پوښتنې الندې راځي. 
دي،  امنه  نا  سیمې  ډېری  هم  اوس  همدا  ځکه 
نور  مخالفان  وال  وسله  به  کې  ټاکنو  په  چې 
له  کې  ټاکنو  په  خلک  چې  وکړي،  هڅه  هم 
رايه  د  چې  ده  دلته  وګرځوي  را  اخیستو  برخه 
کسانو  هغو  د  به  پرتله  په  شمېر  د  ورکوونکیو 

شمېر ډېر شي، چې رايه نه ورکوي.
په ټاکنو کې برخه اخیستل او رايه ورکول د هر 
افغان حق دی او بايد چې حکومت په ټول توان 
خوندي  امنیت  ټاکنو  د  چې  وکړي،  هڅه  سره 

کړي.
د ټاکنو د خپلواک کمېسیون او د ملګرو ملتونو 
اندېښنه هم له دې امله ده چې تر اوسه حکومت 
د ټاکنو د امنیت په اړه چپه خوله دی او په دې 

برخه کې يې هېڅ لېوالتیا نه ده ښکاره کړې.
اړخیزو  او هر  په کار ده چې حکومت په پراخو 
امنیتي پالنونو سره هغه سیمې تر خپل کنټرول 
الندې راولي چې دمګړۍ يې له السه وتلي، په 
ناامنه سیمو کې دې چاڼیز عملیات ترسره کړي 
او د نړيوالو ځواکونو د شتون په صورت کې دې 
او هره کمي  هڅه وکړي، خپل ځواک وازمايي 
امنیتي دستګاه کې لري  کاستي چې په خپله 
سر له همدا اوسه يې بايد حل کړي؛ څو ټاکنې 
په ټول هېواد کې ترسره شي او ټول افغانان په 
ټاکنې  به  هاخوا  دې  له  کنه  واخلي.  برخه  کې 
او  او جنجالونو سره مخ شي  نويو ستونزو  له  بیا 
هېواد به يوه نوي ناورين ته ټېل وهي، چې بیا به 

يې ټول پړه په اوسني حکومت وي.

پروسۀ صلح همکاری...
 نظام می گردد و تالش های ما را در زمینۀ 
مبارزه با فساد، به مشکل مواجه می سازد.

در این حال، رییس جمهور کرزی، پروسۀ 
و  خوانده  مهم  افغانستان  برای  را  صلح 
همکاری  بر  پروسه،  این  موفقیت  برای 
سایر  و  امریکا  پاکستان،  مخلصانۀ 

کشورهای ذیدخل تأکید کرد.
برگزاری  بر  به  رابطه  در  کرزی  حامد 
گفت  ریاست جمهوری  آینده  انتخابات 

تا  است  مصمم  افغانستان  حکومت  که 
انتخابات آزاد، شفاف و عادالنه را برگزار 

نماید.
تأکید  ضمن  دیگر  یکبار  رییس جمهور 
در  خارجی  کشورهای  مداخله  عدم  بر 
افغانستان،  جمهوری  ریاست  انتخابات 
امریکا  متحده  ایاالت  همکاری  خواستار 

در زمینه گردید.
در این حال، سناتور رابرت باب منندیز که 
تازه به حیث رییس کمیتۀ روابط خارجی 
تقرر  امریکا  ایاالت متحده  مجلس سنای 

حاصل نموده است، گفت که بنابر اهمیت 
افغانستان، وی اولین سفر خارجی خویش 

را از این کشور آغاز کرده است.
موفقیت آمیز  مذاکرات  بر  اشاره  با  او 
در  امریکا  و  افغانستان  جمهور  روسای 
واشنگتن، گفت که ایاالت متحده امریکا، 

افغانستان را تنها رها نمی کند.
میان  امنیتی  موافقت نامۀ  همچنان  او 
افغانستان و امریکا را به سود هر دو کشور 

دانست.

شکست را در چهرۀ...دا اندېښنې دې جدي ونیول شی
مردم  از  تن   1200 می کردند،  پرواز   ... و   

بی گناه ما در سالنگ به شهادت رسیدند.
همۀ  سابق خالف  ارتش شوروی  گفت:  او 
موازین پذیرفته شدۀ منطقه یی و جهانی، مردم 
تا  و  بستند  رگبار  به  وحشیانه  گونۀ  به  را 

توانستند بی گناهان را به شهادت رسانیدند.
جنرال  »این که  می گوید:  کابل  امنیه  فرمانده 
»افغانستان  در  ما  که  است  مدعی  گروموف 
این  از  سربلندی  با  و  نخورده ایم  شکست 
واهی  ادعای  یک  شده ایم«،  خارج  کشور 
می داند  دنیا  می باشد؛  حقیقت  از  و  دور 
نتیجۀ  در  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  که 
مقاومت و پایمردی شجاعانۀ مردم افغانستان 
شکست خوردند؛ شکست شوروی سابق در 
تمام اسناد و مدارک منطقه یی موجود است.«

آقای سالنگی هم چنان می افزاید، در بخشی 
»مردم  که  است  آمده  گروموف  اظهارات  از 
از  هنوز  و  دارند  دوست  را  ما  افغانستان 
اشتباه  یک  این  می کنند«،  یاد  نیکویی  به  ما 
است، کسانی که جگرگوشه های خویش را 
در نبرد با دشمن )شوروی سابق( از دست 
داده باشند، نه تنها آنان را دوست نمی دارند، 
بل رسم مردم افغانستان این است که هرگز 

دشمن خود را نمی بخشند.
می گویم  گروموف  جنرال  به  من  گفت:  او 
مردم  هنوز  سال  سی  به  نزدیک  گذشت  با 
نفرت  دیدۀ  با  سابق  شوروی  به  افغانستان 
نگاه می کنند و نسبت به آن ها، متنفر هستند. 
)به  تاریخ  اخیراً  گفت،  کابل  امینه  فرمانده 
 4 تجاوز  سالنگ  مردم  جاری(  سال  دلو   5
دلو 1367 شوروی سابق به افغانستان را به 
شدت محکوم کرده و از شهدایی که توسط 
ارتش متجاوز شوروی به شهادت رسیده اند، 
گرامی داشت به عمل آوردند؛ آن ها همچنان 
طی اعالمیه یی خواستار به محاکمه کشانیدن 
به  وقت  شوروی  تجاوز  اصلی  عامالن 

افغانستان شده شده اند.
مجروحان  و  شهدا  میان  در  که  گفت  او 
سابق  شوروی  ارتش  بی رحمانۀ  حمالت 
نیز  ما  نزدیکان  و  خویشاوندان  از  ده هاتن 
این  در  خواهرم  و  پدر  داشتند؛  حضور 
حمالت به شدت زخم برداشتند و تا اکنون 
مشاهده  به  آن ها  وجود  در  زخم ها  عالیم 

می رسد.
که  گفت  مقاومت  و  جهاد  فرماندۀ  این 
فرماندهان شوروی سابق در هنگام خروج، 
به دلیل این که از ارتش منظم مجاهدین در 
می هراسیدند،  انتقام گیری  خاطر  به  سالنگ 
سنگین  سالح های  با  را  مردم  خانه های 

بمباران کردند.
در  کسانی که  حتا  سالنگی،  جنرال  گفتۀ  به 
فرماندهان  سوی  از  بودند  شهری  بس های 

شوروی سابق کشته شدند.
سوی  از  باری  نیز  خودم  که  می گوید  او 
نیروهای شوروی سابق در سالنگ محاصره 
شدم و به شکل ماهرانه توانستم خودم را از 

محاصرۀ آن ها نجات بدهم.
فرماندۀ پولیس کابل همچنان می گوید: »این 
که خروج  بداند  باید  سابق  جنرال شوروی 

ایستادگی  و  مقاومت  فشار،  اثر  در  شوروی 
مردم افغانستان صورت گرفته و این خروج، 
به معنای شکست بوده است؛ در نتیجۀ این 
هم  از  شوروی  جماهیر  اتحاد  شکست، 
پاشید و کشورهای در بند استبداد و استعمار 
آسیای میانه به آزادی و استقالل رسیدند که 
این خود نشانۀ از شکست شوروی در جنگ 
شواهد  و  اسناد  حتا  و  می باشد  افغانستان 
مقام های  از  برخی  که  دارد  وجود  موثق 
بلندرتبۀ این کشورها، آزادی کشور خود را 

مدیون جهاد مردم افغانستان می دانند.«
آقای سالنگی می افزاید، در حدود 6 ماه پیش 
از خروج اتحاد جماهر شوروی از افغانستان 
جنرال گروموف برای مذاکره با مجاهدین به 
درۀ سالنگ آمده بود؛ من نیز از نزدیک با این 
جنرال مالقات کردم و در آن هنگام شکست 
را در چهره اش به وضوح مشاهده می کردم.

او گفت که این جنرال چهارستارۀ شوروی 
سابق با 50 ماشین محاربوی به درۀ سالنگ 
مشخص  خواست های  برخی  و  بود  آمده 

داشت که از سوی مجاهدین رد گردید.
او افزود، جای تعجب است که هنوز هستند 
کسانی چون گروموف که شکست  شوروی 
و  کرده  عنوان  پیروزی  بی شرمانه  را  سابق 
خاطره های تلخی را که از افغانستان با خود 

برده اند، به فراموشی سپرده اند.
یادآور آن  این جنرال  اظهارات  افزود،   وی 
همه دردها و رنج های بیکران است که مردم 
اثر تجاوز قشون سرخ متحمل  افغانستان به 

شده اند.
فرماندۀ پیشین جهادی، از سفارت فدراسیون 
جلو  که  است  خواسته  کابل  در  روسیه 
جهاد  خصوص  در  تحریک آمیز  اظهارات 

افغانستان را بگیرد.
و  اظهار  این گونه  سالنگی،  آقای  گفتۀ  به 
به  نمک پاشیدن  غیرمسووالنه  نظرهای 
زخم های مردم رنج دیدۀ افغانستان می باشد.

من  اظهارات  که  گفت  کابل  امنیۀ  فرماندۀ 
زیرا  ندارد،  روسیه  فدراسیون  با  رابطۀ  هیچ 
در ده سال گذشته این کشور روابط خوبی 
افغانستان داشته و در بخش های مختلف  با 

مردم افغانستان را کمک کرده است. 
ارشد  فرماندهان  از  که  گروموف  جنرال 
افغانستان  در  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد 
صادقانه  کاماًل  همیشه  من  است:  گفته  بود، 
در  ما  ارتش  می گویم:  حاال  و  می گفتم 
افغانستان هیچ گونه شکست را متحمل نشده، 
بیرق های  و  سربلند  با  خانه  به  ما  برعالوه 
برافراشته برگشتیم. و حتی حال، با گذشت 
از  محدود  قطعات  خروج  از  بعد  سال   24
افغانستان، خود افغانان با اکثریت تمام ما را 

به نیکی یاد می کنند.
نیروهای  »ورود  گفت:  گروموف  جنرال 
فاجعه بار  اشتباه  را  کشور  این  به  شوروی 
درست  می دانم.  شوروی  وقت  آن  رهبری 
همسایه  مثابۀ  به  افغانستان  به  است، 
می کردیم،  کمک  باید  ما،  استراتژیک 
چیزی که اتحاد شوروی قبل از آغاز حضور 
نظامی انجام می داد؛ اما به نظر من، همکاری 
نظامی- تخنیکی و کمک به ارتش افغانستان 
به سطح مشاورین نظامی ما کاماًل کافی بود«.

قتل کارمندان دولتی...
 بوده اند و عامل 11 درصد تلفات ملکی 

شناخته نشده است.
هوایی  در حمالت  که  است  گفته  یوناما 
نیروهای بین المللی در سال گذشته 126 
 50 کاهش  که  اند  کشته شده  ملکی  فرد 
درصدی نسبت به سال قبل اش را نشان 

ملکی  تلفات  مجموعی  شمار  دهد.  می 
 316 ناتو،  و  امریکایی  نیروهای  توسط 

کشته و 271 زخمی بیان شده است.
ملل  سازمان  ویژه  نماینده  کوبیش،  یان 
تلفات  کاهش  از  افغانستان،  در  متحد 
»هزینه  که  گفت  اما  کرد،  استقبال  ملکی 
مانده  باقی  قبول  غیرقابل  منازعه  انسانی 
است«. نماینده گی ملل متحد در عین حال 

نگرانی خود از قتل های هدفمند و نقض 
را  مسلح  های  گروه  توسط  بشر  حقوق 

ابراز داشته است.
به  را  ملکی  تلفات  آمدن  پایین  یوناما 
شدن  کم  انتحاری،  حمالت  کاهش 
حمالت هوایی و دیگر اقدام های گرفته 
شده از سوی نیروهای ایتالف و حکومت 

افغانستان نسبت داده است.

اعتصاب در کابل برضد...
 نخواهند داد.

این  کننده گان  برگزار  از  وحیدی،  کاظم 
این  گفت  خبرنگاران  به  غذایی  اعتصاب 
حمالت  قطع  منظور  به  بشردوستانه  اقدام 
تروریستی بر مردم بی دفاع صورت می گیرد: 
»چون کشتار غیرنظامیان بار دیگر تکرار شد، 

ما حاال دست به اعتصاب غذا می زنیم«.
  خواست اعتصاب کننده گان

است  این  اعتصاب کننده گان  خواست های 
که لشکر جنگوی باید از سوی سازمان ملل 
گروه  یک  عنوان  به  جهانی  جامعه  و  متحد 
تروریستی شناخته شود. آن ها گفتند که لشکر 
برنامه  هیچ  خود  فعالیت  آغاز  از  جنگوی 
و  »ترور  گروه  این  کار  و  نداشته  سیاسی 

تخریب« بوده است.

اعتصاب کننده گان گفتند که پاکستان ساالنه 
تروریسم  با  مبارزه  برای  را  دالر  میلیاردها 
دریافت می کند، اما در عمل این کشور کاری 
از  آن ها  است.  نداده  انجام  تروریستان  علیه 
بیشتری  فشار  تا  خواستند  جهانی  جامعه 
بر  تروریستی  گروه های  سرکوب  برای  را 

پاکستان وارد کنند.
در  که  گفتند  اعتصاب  این  سازماندهنده گان 
اعتصاب 200 هزار  با  هماهنگی و همنوایی 
اعتصاب های  و  پاکستان،  کویته  در  نفری 
کشورهای  برخی  و  آسترالیا  در  که  دیگری 

اروپایی به راه انداخته شده، آغاز کرده اند.
ابتدا حدود 20 تن از فعاالن مدنی در والیت 
زدند.  غذایی  اعتصاب  به  دست  بامیان 
اعتصاب کننده گان خیمه یی را در برابر دفتر 

محلی سازمان ملل برپا کرده اند.
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فعاالن جامعۀ مدنی، مدافعان حقوق بشر  از  شماری 
کشتار  به  واکنش  در  کابل  شهر  در  دانشجویان  و 
هزاره های کویته، اعتصاب غذایی کردند. این اعتصاب 
از صبح روز سه شنبه، اول حوت، در روبه روی دفتر 

سازمان ملل متحد آغاز شد.
روز شنبه این هفته در یک بمب گذاری در شهر کویته 
پاکستان، 81 تن از شیعیان هزاره کشته شدند و بیش از 
150 تن دیگر زخمی شدند. این دومین حملۀ مرگبار 
بر این مردم در سه ماه اول سال جاری میالدی است.
تن می رسد و حدود  به حدود 100  معترضان  شمار 
در  که  هستند  دخترانی  و  زنانی  آن ها  از  نیمی 

عرصه های حقوق بشر و جامعۀ مدنی فعالیت دارند.
زهرا سپهر، یکی از اعتصاب  کننده گان گفت: »حاال ما 
دولت  خصوص  به  و  جهانی  جامعه  که  می خواهیم 
به  و  بگیرد  را  ترورها  و  این کشتارها  پاکستان، جلو 

اعتراض  های ما رسیده گی کند«.
انتقاد کردند  پاکستان  اعتصاب کننده گان از حکومت 

که با وجود حمله های مکرر علیه 
اقدامی  هیچ  کویته،  شهر  مردم 
نمی کند و تاهنوز هیچ فردی در 
بازداشت  حمله ها  این  به  ارتباط 
اعتصاب  یا محاکمه نشده است. 
کویته  شهر  کشتارهای  کننده گان 
عنوان  هزاره ها«  »نسل کشی  را 

کردند.
فرقه یی  حمله های  مسوولیت 
گروه  را  پاکستان  کویته  شهر  در 
عهده  به  جنگوی  لشکر  افراطی 
کننده گان  اعتصاب  است.  گرفته 
ملل  سازمان  زمانی که  تا  گفتند 
اقدامات  جهانی  جامعه  و  متحد 
گروه  این  علیه  را  عملی 
انجام ندهد، اعتصاب  تروریستی 
شان را پایان...      ادامه صفحه 7

معاون تحریک طالبان 
پاکستان دستگیر شد

نیروهای امنیتی افغان در اقدامی که ممکن است به بهبود 
عضو  یک  کند،  کمک  کابل  و  آباد  اسالم  پرتنش  روابط 
ارشد طالبان پاکستان را که در افغانستان مخفی شده بود، 

دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، مولوی فقیه محمد و 
دو تن از همراهانش در والیت ننگرهار و نزدیک به مرز 

پاکستان دستگیر شده اند.
نام شان، خبر  ماندن  به شرط مخفی  افغان  امنیتی  مقام  دو 
دستگیری این عضو طالبان پاکستان را...    ادامه صفحه 7

اعتصاب در کابل برضد هزاره کشی در پاکستان
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کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 13۹3 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk
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قتل کارمندان دولتی هفت برابر افزایش یافته است
گفته  گزارشی  در  متحد  ملل  سازمان 
است که حمالت شورشیان بر کارمندان 
دولت افغانستان هفت برابر شده است. 
صورت  به  غیرنظامیان  تلفات  اما 
شش  در  نخستین بار  برای  مجموعی 

سال گذشته، کاهش یافته است.
در  متحد  ملل  نماینده گی سازمان  دفتر 
با  شنبه،  سه  روز  )یوناما(  افغانستان 
تلفات  بارۀ  در  گزارش ساالنه اش  نشر 
که  گفت  افغانستان،  در  غیرنظامیان 
زن  کارمندان  هدفمند  کشتار  خصوصًا 

دولت، نگران کننده است.
مطابق به این گزارش، در سال گذشته 
در  ملکی  فرد  هزارو754  دو  مجموعًا 
کاهش  که  اند  شده  کشته  افغانستان 
ماقبل  سال  به  نسبت  درصدی   12
ملل  نمایندگی  دهد.  می  نشان  را  اش 
متحد گفته است که تلفات ملکی شش 

چهارده  به  گذشته  سال 
هزارو728 تن می رسد.

گفته  گزارش  این  در  یوناما 
است: »با آنکه تلفات ملکی 
هم  روی   2012 سال  در 
است،  یافته  کاهش  رفته 
به  ضددولتی  عناصر  اما 
سراسر  در  فزاینده  صورت 
کشور مردم ملکی را هدف 
به  توجه  بدون  و  داده  قرار 
حمالتی  ها،  انسان  زندگی 

را انجام داده اند«.
به  دولت،  حامی  غیرنظامیان  تلفات 
دینی،  عالمان  دولتی،  کارمندان  شمول 
روند  در  که  کسانی  و  محلی  متنفذان 
درصد   108 دارند،  فعالیت  صلح 
افزایش یافته و به یک هزار و77 مورد 
رسیده است. یوناما گفته است که قتل 

دولت  ملکی  کارمندان  شدن  زخمی  و 
»700 درصد« افزایش یافته است.

صورت  به  که  است  آمده  گزارش  در 
مجموعی شورشیان مسوول 81 درصد 
حالی  در  باشند،  می  ملکی  تلفات  از 
ملکی  تلفات  درصد  هشت  عامل  که 
نیروهای افغان و ناتو...   ادامه صفحه 7


