
احمد ولی مسعود در محفل گرامی داشت از هشتم ثور: 

عملکرد افراد و مهره ها جوهر جهاد را 
زیرسوال نمی  برد

با  دیگر  طالبان  می گوید،  ناتو  ارشد  فرمانده  یک 
خارجی ها نمی جنگد، بل که با افغان ها روبرو می شوند.
یکی از فرماندهان ارشد ناتو در مورد توانایی دولت 
ثبات  استقرار  در  کشور  امنیتی  نیروهای  و  افغانستان 

امنیتی خوش بین، اما در عین حال محتاط است.
پیش  سال  چهار  حدود  استاوریدیس،  جیمز  آمیرال 
را  ناتو  در  اروپا  و  امریکا  نظامی  نیروهای  فرماندهی 
عملیاتی  فرمانده  آن  از  پس  کمی  و  گرفت  عهده  به 
انتقال  برای  بارها  او  زمان  آن  از  شد.  جهان  در  ناتو 
و  نظامی  فرماندهان  و  نیروها  به  ناتو  رهنمودهای 
به  ائتالف  کشورهای  نظامی  پیشرفت  بر  نظارت 

افغانستان سفر کرده است. 
طول  در  شخصی ام  تجربه  به  توجه  »با  می گوید:  او 
به موفقیت  از دوره یی که نسبت  چهار سال گذشته، 
در افغانستان تردید داشتم به دوره یی رسیدم که فکر 
می کنم موفق خواهیم بود. البته این خوشبینی ام همراه 

با احتیاط است«.

استاوریدیس بیشتر این خوشبینی را در پیشرفت های 
چشمگیر نیروهای امنیتی افغان می بیند، که توانایی ها 

خود را در سفر دو سال قبل او به نمایش گذاشتند.
وی  در عین حال معتقد است جامعۀ مدنی افغانستان 

نیز پیشرفت داشته است.
  افزایش حمالت

در این میان طالبان نیز  به حمالت خود در بخشی از 
افغانستان ادامه می دهند. ...               ادامه صفحه 7

سال پنجم y شمارة یکهزار و چهل و هفتم y دو شنبه 9 اردیبهشت/ثور y 1392 29 اپریل 2013

هر انتخابی که می کنیـد، به آن پای بند باشـید.
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                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

می گویند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  مقام ها 
و  ملی  سازمان های  تمام  برای  تا  هستند  آماده  آن ها 
انتخابات  روند  از  نظارت  عالقه مند  که  بین المللی یی 
افغانستان  والیتی  شورای های  و  ریاست جمهوری 

باشند، کارت اعتبار بدهند. 
هزار  به سه صد  که  می گویند  کمیسیون  این  مقام های 
نظارت کننده از رسانه ها، نماینده گان...   ادامه صفحه 7

عبدالکریم خرم، رییس دفتر رییس جمهوری افغانستان 
به  را  مرزی  منطقه  در  نظامی  تأسیسات  ناتو  که  گفته 

نیروهای پاکستان واگذار کرده است.
این  که  گفت  بی بی سی  با  گفت وگو  در  خرم  آقای 
تأسیسات در ولسوالی گوشتۀ والیت ننگرهار موقعیت 

دارد که نظامیان ناتو آنها را به همراه یک محل ورودی 
به پاکستانی ها واگذار کرده اند.

حکومت  ارشد  مقام  یک  که  است  بار  نخستین  این 
مرزی  تأسیسات  و  ورودی  ساختن  برای  افغانستان 
صراحت  به  پاکستان،  توسط  دیورند  خط  امتداد  در 

نیروهای ناتو را مقصر می داند.
ساختن این تأسیسات اخیراً باعث بروز تنش در روابط 

کابل و اسالم آباد شده است.
رییس دفتر کرزی گفت: »زمانی که نیروهای آیساف و 
ائتالف به افغانستان آمدند، این پسته ها )پاسگاه ها( و 
مراکز را اشغال کردند و زمانی که این مراکز را ترک 
این  پاکستانی  نیروهای  که  کردند  زمینه سازی  کردند، 

مراکز را اشغال کنند.«
دخالت  نوعی  موضوع[  »]این  افزود:  عبدالکریم خرم 

درنظر  با  و  می دهند  نشان  مساله  این  در  را  امریکا 
درازمدت  قرارداد  افغانستان  با  امریکا  که  این  داشت 
استراتژیک دارد، رییس جهموری افغانستان به تاریخ 

۱۵ اپریل نامه یی به رییس جمهوری امریکا فرستاد.«
در  اوباما  باراک  از  کرزی  آقای  که  او همچنین گفت 
این نامه خواست که با مداخله در این موضوع زمینه 
مرزی  محالت  از  را  پاکستانی  نیروهای  شدن  خارج 
مهیا سازد، ولی آقای کرزی هنوز جواب نامه خود را 

دریافت نکرده است.
گونتر کاتز، سخنگوی ناتو در کابل، در واکنش به این 
اظهارات گفت: »برای پاسخ دادن به این پرسش ما نیاز 
داریم که جزئیات آن را داشته باشیم که این حادثه در 
کجا اتفاق افتاده است. هر قدر زود که ما این معلومات 
را دریافت کنیم، آن را به دقت...        ادامه صفحه 7

کمیسیون انتخابات:

به 300 هـزار 
نظارت کننده نیاز داریم

فرمانده ارشد ناتو:

طالبان دیگر با افغان ها می جنگند
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صفحه 6

خرم:

ناتو در تنش های مرزی افغانستان و پاکستان دخیل است



متضاد و عمیقًا  واقعۀ  ثور دو  هفتم و هشتم 
البته  است.  معاصر کشور  تاریخ  در  اختالفی 
کشوری  انحصار  در  تنها  واقعاتی  چنین 
چنین  که  کشورهایی  نیست.  افغانستان  مثل 
واقعاتی را در تاریخ شان دارند، کم نیسـتند. 
عامِل  یک  به  افغانستان  در  حوادث  این  اما 
تفرقه  و تقبیح قومی  و هم چنان رد و یا قبوِل 
قهرآمیِز جریان های فکری تبدیل شده است.

امسال در آستانۀ یادبود این دو واقعه، کنش ها 
اکثر  که  شد  مشاهده  جالبی  واکنش های  و 
شبکه های  در  هم  یا  و  رسانه ها  در  آن ها 
رسانه ها،  از  برخی  یافتـند.  تبارز  اجتماعی 
کودتای هفتم ثور را تقبیح کردند و سالگرد 
پیروزی مجاهدین را تجلیل. برخی دیگر از 
رسانه ها در هر دو مورد ساکت نشسـتند. و 
اما برخی دیگر، هر دو را تقبیح کردند. افراد 

در شبکه های اجتماعی نیز هذالقیاس.
و  حرکت  شنیع ترین  میانه،  این  در 
تفرقه افگن ترین حرکت، برنامه های برخی از 
رسانه های تصویری بودند که با سر هم کردِن 
داغ ترین  به  تاریخی،  رویدادهای  از  شماری 
و اختالفی ترین مساله یعنی اختالفات قومی 

 دامن زدند.
چنین  ساخت  از  رسانه ها  این  نتیجه گیرِی 
برنامه هایی، تقبیح و نکوهِش اقلیت های قومی 
 بود که در یک حکم کلی، رستاخیز همۀ اقوام 
قوم  یک  و  دانسته  گوناگون  فجایِع  دلیل  را 
بر  این که:  همه  از  جالب تر  دادند.  برائت  را 
بنیاد چنین برنامۀ تلویزیونی،  نمایندۀ این قومِ 
برائت یافته، آقای گلبدین حکمتیار بود که در 
شد.  نمایانده  روسفید  تاریخی  حوادِث  همۀ 
حال آن که او خود تنها عامل خرابی ویرانِی 

کابل و بی ثباتی کشور می باشد.
بیشتر  کار،  طرز  این  منطقًا  این که  از  جدای 
می نماید  فاشیستی  عقدۀ  نوعی  از  برخاسته 
کرده اند،  پیشه  را  آن  رسانه ها  از  برخی  که 
تجارب تاریخی و هم چنین تیوری های علمی 
حوادث  دربارۀ  داوری  که  می دهد  نشان   نیز 
متن  در  افراد  و  گروه ها  که  زمانی  تاریخی، 
و  اشتباه  بیشتر  باشند،  داشته  قرار  وضعیت 

عقده آمیز است.
تردیدی نیست که در هر کودتا و یا انقالبی، 
و  می شوند  کشته  انسان ها  از  زیادی  شمار 
ویرانی های زیادی به جا می ماند؛ اما منطقی تر 
این  دربارۀ  داوری  بگذاریم،  که  است  آن 
صورت  منطق  و  دانش  پرتِو  در  رویدادها 

فاصله  تاریخ  کمی  از  که  بگذاریم  بگیرد. 
بگیریم تا هیبت و شکل هر فاجعه و یا خیانت 
سوگ مندانه  اما  گردد.  نمایان  درست تر  ملی 

که در افغانستان چنین نیست.
جریان  یک  تاریخِی  اشتباه  ثور،   7 رویداد 
فکری بود که منجر به خلق فجایِع زنجیره یی 
شد. اما 8 ثور در واقع یک واکنش در برابر 
7 ثور بود که ماهیت وجودِی آن از هر گونه 

فاجعه و سوءنیت مبرا می نمود.
در این هم تردیدی نیست که پس از پیروزِی 
مجاهدین، اتفاقاتی به وقوع پیوست که تمام 
 7 که  چیزی  کرد.  مصادره  را  آنان  زحماِت 
ثوری ها ادعا می کنند، عیِن آن دربارۀ خودشان 
از  پیش  که  می طلبد  بنابراین،  داد.  رخ  نیز 
صدور حکم کلی دربارۀ این رویدادها، آن ها 

را واکاوید و سره و ناسره را جدا کرد.
را  تاریخ  که  افرادی  و  گروه ها  انگار  اما   
پی  در  قومی  می بینند،  عقده های  چشم  از 
بزرِگ  یا  و  کوچک  اشتباهاِت  تعمیم دهِی 
برخی از افراد، بر تمام جریان اند. این گروه ها 
و افراد، با جسارت وقیحانه یی، تمام کاسه ها 
و کوزه ها را به پای یک فرد و یا یک گروه 
می شکنند و بعد همۀ جریان را با آن نکوهش 

می کنند. این گروه ها و افراد سعی بر آن دارند 
تا با سر هم کردِن چند دروغ بزرگ، مهم ترین 
دروغین  رنِگ  نیز  را  تاریخی  دستاوردهای 

بدهند تا به نحوی مستندسازی کرده باشند.
موسوم  جنگ های  همین  در  مثال،  گونۀ  به 
پیروزی  صبح  در  که  تنظیمی،  جنگ های  به 
جریانی  هیچ  پیوست،  وقوع  به  مجاهدین 
اندازۀ  کاماًل پاک و مبرا نبوده است. همه به 
منفعت  و  خودخواهی ها  سهمی  در  خود 

طلبی های قومی  داشته اند.
از  را  خود  سهم  که  داشت  سعی  گروه،  هر 
میانه بردارد. دولت نوپای مجاهدین را کسی 

به پشیزی ارزش نداد. حتا وقیحانه تر از همه 
نام گرفته  این که: برخی از چهره ها و گروه ها 
سهِم خویش را از چوکی ها از دولت مرکزی 
گروه هایی  و  جریان ها  اما  می کردند.  مطالبه 
خانه  به  خانه  چوکی  خاطر  به  دیروز  که 
تمامِ  تا  دارند  تالش  امروز  افروختند،  آتش 
بدبختی ها را به نام انقالب اسالمی  تمام کنند.
نام  حکمتیار  جناب  از  بازهم  که  نیست  بد 
مردم  کابل،  چهارآسیاب  از  سال ها  که  ببریم 
را هدِف موشک قرار داد و در هیچ سری با 
حاکمیت  او  زیرا  نیامد.  کنار  مرکزی  دولت 
مشارکت  نه  و  قومی  می خواست  خالِص 
دولت  وزیِر  نخست  خودش  ورنه  قومی؛ 

مجاهدین بود.
را  او  امروز  ایشان،  به  مربوط  رسانه های  اما 
چونان قهرمانی رهیده از همۀ جنایات نشان 
پایه های  از  یکی  او  که  حالی  در  می دهد، 
اسالمی  انقالب  مصادرۀ  و  آتش افروزی 

 شمرده می شود.
است  این  می نماید  مهم  آن چه  حال،  هر  در 
که پیش از داوری دربارۀ حوادث و واقعات 
حقایق  و  برمال  واقعیت ها  باید  تاریخی، 
شناسانده شود، تا در پرتو این حقایق، خاین 

که  است  زمان  آن  گردند.  شناخته  قهرمان  و 
به درستی می توان حکم نهایی دربارۀ افراد و 
هیاهو  و  تبلیغات  با  کرد.  را صادر  جریان ها 
نمی توان  داد.  نشان  را  واقعیت  که  نمی شود 

حقایق را از چشم مردم پوشانید. 
چه  یا  کسی  چه  که  می دانند  امروز  مردم 
کرده  مبارزه  آنان  منافِع  راستای  در  جریانی 
است و چه کسانی و یا گروه هایی در مسیر 
و  تبلیغات  با  خودشان.  منفعِت  و  منافع 
پروپاگندای رسانه یی، تنها می توان منافِع یک 
گروه و شخص و یا هم یک قوم را تضمین 

کرد و بس.
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انقطاب سیاسِی موجود در کشور، پرسش جدی یی را فراروی 
آینده را چندان روشن  آنانی که دردی در سینه دارند و  همۀ 
نمی بینند، قرار می دهد و آن این که »چرا ظرف یک دهۀ گذشته، 
بین المللی،  همکاری های  و  چندجانبه  تالش های  وجود  با 
افغانستان از فاز بحراِن داخلی بیرون نشد و به ثبات سیاسی و 

امنیتی دست نیافت؟« 
جناحی  سیاسِی  عمل کرد  در  باید  را  فربه  پرسِش  این  پاسِخ 
سیاسِی  غبارآلود  فضای  زدودن  به هدِف  که  کرد  جست وجو 
بر  ویران گر،  جنگ های  دهه  دو  به  نزدیک  از  پس  افغانستان 
کرسی اقتدار نشست ولی به جای پی گیرِی این هدف بزرگ 
ملی، تنش های موجود در تاروپود جامعه را رنگ ولعاِب بیشتر 

بخشید. 
در یک دهۀ اخیر که با پایان حاکمیت طالبانی در کشور آغاز 
افغانستان  که  آمد  وجود  به  فرصت  این  دیگر  بارِ  یک   شد، 
همگرایِی ملی را در سطح کالِن جامعه تجربه کند و در یک 
طرح کالن ملی، سنگ بنای آینده را با اطمیناِن سیاسی بنا نهد. 
به چنین آرمانی، خیلی  از رسیدن  افغانستان  تنها  نه  امروز  اما 
دور به نظر می رسد، بل جامعه با تهدیدهای جدِی تازه یی نیز 

روبه رو شده است. 
یک دهه، فرصِت بزرگی بود که مردم افغانستان به آرمان های شان 
برای رسیدن به نظامی پاسخ گو، سالم و به دور از مصلحت های 
قومی و تباری دست یابند. این سخن، شعار و حرفی بی پشتوانه 
ارایه کرد.  منطقی  ادلۀ عقالنی و  برای آن می توان  بل  نیست، 
مردم چه گونه  طالبانی،  نظام  فروپاشی  با  که  نداریم  یاد  به  آیا 
طراوِت سیاسی را باز یافتند و با وجود مشکالت امنیتی، وارد 
اول،  بن  کنفرانس  پی  در  مگر  شدند؟  سیاسی  جدید  فضای 
که  تنش هایی  از  به دور  و  سالم  بسیار  گونۀ  به  قدرت  انتقال 
می توانست وجود داشته باشد، صورت نگرفت؟ مگر یک دهه 
پیش، مردم در تدوین ساختارهای دموکراتیِک قدرت در کشور، 
اساسی  قانون  مگر  ندادند؟  نشان  خود  از  بی سابقه  مشارکِت 
به عنوان وثیقۀ ملی از درون یک تفاهم ملی رسمیت نیافت؟ 
مگر یک دهه پیش، مردم به پای صندوق های رای نرفتند و در 
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به هدف ایجاد افغانستانی 

دموکراتیک شرکت نجسـتند؟! 
را درک  مناسباِت سیاسی  افغانستان فضای جدید  مردم  آری، 
صحنۀ  در  واحد  ملتی  عنوان  به  دلیل،  همین  به  و   می کردند 
از آن فضای  ما  یافتنـد. ولی چه شد که  تبارز  سیاسی کشور 
بر  آلوده،  اجتماعِی  و  سیاسی  مناسبات  و  افتادیم  دور  باهمی 

فضای جامعه حکم فرما گشت؟ 
کلید  ریاست جمهوری  نخسِت  انتخاباِت  همان  از  مشکالت 
خورد و با گذشت هر روز، کارِ گروه انحصارگر باال و باالتر 
آرمان های جمهوریت  از  این گروه  به حدی که حاال  گرفت. 
را  سیاسی  قدرت  که  می اندیشد  این  به  و  نمی گوید  سخن 
این  در  اگر  سازد.  میراثی  غیردموکراتیک،  نظام های  هم چون 
بدون  نمی بود،  افغانستان  مردم  کنار  در  جهانی  جامعۀ  سال ها 

شک وضعیت از حاال نیز خطرناک تر و بحرانی تر بود. 
اما اکنونـ  با توجه به انبوهِ تهدیدهایی که جامعه را در سال های 
آینده در بر خواهد گرفت ـ بر نخبه گاِن جامعه است که به دور 
از سالیق و خواست های فردی و گروهی، به این بیاندیشند که 
اقتدار گروهی در مدیریت سیاسِی کشور  چه گونه می توان به 
پایان داد و یک بارِ دیگر افغانستان را به سمت همگرایِی ملی 
و ثباِت پایدار هدایت کرد. بدون شک این امری دست نیافتنی 
با درایت و آگاهِی ملی می توان به آن جامۀ عمل  نیست، بل 

پوشاند.
یکی از طرح هایی که این روزها در محافل و حلقات سیاسی در 
کنار برخی طرح های دیگر مورد توجه قرار دارد، »آجندای ملی 
و گفت وگوی بین االفغانی« است؛ طرحی که به دالیِل مختلف 
می تواند جامعه را وارد گفتمان کالِن ملی سازد. طرح آجندای 
ملی دقیقاً پاسخ به یک نیاز تاریخی ست که همۀ نخبه گان و آحادِ 
جامعه را مخاطب قرار می دهد. این طرح، فراخوانی به هدِف 
به گونۀ  اگر  که  است  در کشور  بحران موجود  به  دادن  پایان 
عقالنی پی گرفته شود، ما را به یک آیندۀ روشن نوید می دهد. 
آجندای ملی، نقشۀ راه برای حل مشکالِت امروز و آیندۀ کشور 
است و به همین دلیل باید نخبه گان کشور از تمام طیف ها و 
گروه ها، مفاهیم اصلِی آن را درک کنند و در یک گفت وگوی 
کالن، آن را به عنوان برنامۀ کاری وارد فضای جامعه سازند. 
افغانستان در وضعیت حساسی از تاریِخ خود قرار دارد و اگر 
این وضعیت به درستی درک و حس نشود، بازهم فرصت کالِن 
دیگری که در برابر مردم قرار گرفته، در پای منافع گروهی و 

تباری قربانی خواهد شد.  

آجندای ملی؛ 
طرحی برای امروز و آینده

مردم می دانند که چه کسی یا چه جریانی در راستای منافِع آنان مبارزه کرده 
است و چه کسانی و یا گروه هایی در مسیر منافع و منفعِت خودشان. با تبلیغات و 
پروپاگندای رسانه یی، تنها می توان منافِع یک گروه و شخص و یا هم یک قوم را 
تضمین کرد و بس
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متحدین  اشغالگری  پایان  سالروز  در  جاپان  نخست وزیر 
موسوم به بازگشت روز حاکمیت خواستار احیای حس عزم و 

اراده و امید در میان مردم جاپان شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شینزو آبه، نخست وزیر جاپان 
را که  از جنگ  اساسی صلح طلبانه پس  قانون  تا  دارد  قصد 
پیش نویس آن توسط امریکا تهیه شده، اصالح و تاریخ زمان 

جنگ جاپان را با لحنی کمتر عذرخواهانه بازنویسی کند.
شینزو آبه ۵8 ساله در مراسمی با حضور 400 تن از مقام های 
رسمی جاپان گفت: ما مسوول هستیم تا جاپان را به کشوری 
قوی و قاطع تبدیل کنیم تا کشورهای سراسر جهان بتوانند به 

آن تکیه کنند.
مبارزات  جریان  در  جاپان  دموکراتیک  لیبرال  حاکم  حزب 
احیای  »روز  به  را  اپریل   28 تا  شد  متعهد  خود  انتخاباتی 
میالدی   ۱9۵2 اپریل   28 کند.  نامگذاری  جاپان  حاکمیت« 
شد  اجرایی  فرانسیسکو  سان  صلح  معاهده  که  است  زمانی 
و به صورت رسمی به جنگ جهانی دوم و اشغال متحدین 

پایان داد.
بر اساس این معاهده، جاپان ملزم شد تا از ادعاهای خود در 
خصوص کشورها و قلمروهای دیگر دست بکشد و غرامت 

پرداخت کند.
در این مراسم افراد با نفوذی چون امپراطور آکیهیتو 79 ساله 

و همسرش میچیکو حضور داشتند.
شینزو آبه که برای دومین بار به سمت نخست وزیری جاپان 
انتخاب شده در ابتدای امر بر سیاست هایی به منظور احیای 
 70 وی  محبوبیت  میزان  داشت.  تمرکز  کشور  راکد  اقتصاد 
سیاست های  شدن  اجرایی  هم  آن  علت  و  است  درصد 
اقتصادی است اما هنوز شک و تردیدهایی در این خصوص 
وجود دارد که سطح محبوبیت و رضایت از وی در خارج از 

حیطه مسائل اقتصادی چه میزان است.

نگاهی به 
قابلیت های تسلیحاتی کوریای شمالی

شمالی  کوریای  پیشین  رهبر  ایل،  کیم جونگ  اقدام  با 
افزایش نقش ارتش این کشور طی ۱7 سال  به  نسبت 
اساس  بر  کشور  این  نظامیان  شمار  خود،  حکومت 
و  میلیون  یک  مرز  به  کوریای جنوبی  برآوردهای 
اون،  جونگ  کیم  اما  است.  رسیده  سرباز  دوصد هزار 
رهبر و فرمانده جدید ارتش این کشور امسال با ایجاد 
»نیروهای مسلح هسته یی«، به ارتش توجه  ویژه یی کرده 

است.
با این حال گمان می رود این ارتش با مشکل تجهیزات 

منسوخ شده و کمبود تجهیزات مواجه است.
ارتش اسرارآمیز این کشور جزئیات اندکی در رابطه با 
بررسی  به  جا  این  در  اما  می کند،  فاش  عملیات هایش 
کارشناسان  نگاه  از  ارتش  این  قوت  و  ضعف  نقاط 

خارجی می پردازیم:

  توپخانه
خط  که  هنگامی   20۱0 نوامبر  در  شمالی  کوریای 
با جزیره یی در کوریای جنوبی را گلوله باران  مرزی اش 
توپ های  توانایی  مورد  در  را کشت،  تن  کرد و چهار 
تهدید  و  کرد  ما  به  دردناکی  یادآوری  خود  جنگی 
مورد  دریایی  مرزهای  در  را  توپخانه اش  نیروهای 

مناقشه، برجسته کرد.
کوریای جنوبی اعالم کرده کوریای شمالی بیش از ۱3 
هزار توپ جنگی در اختیار دارد و آتش بارهای دوربرد 
دهند؛  قرار  هدف  مورد  را  سیول  می توانند  کشور  این 
میلیون جمعیت دارد و  پایتخت کوریای جنوبی که ۱0 

تنها 30 مایل )۵0 کیلومتر( از مرز فاصله دارد.
وزارت  سابق  رسمی  مقام  یک  فیتزپاتریک،  مارک 
بین المللی  موسسه  کنونی  و عضو  امریکا  امور خارجه 
قوت  نقطه  »بزرگترین  می گوید:  استراتژیک  مطالعات 
جنگ  آغاز  درهمان  که  است  این  در  شمالی  کوریای 
می تواند به وسیله توپخانه خود پایتخت کوریای جنوبی 

را گلوله باران کند.«
کشورش  که  دارد  اعتقاد  جنوبی  کوریای  دفاع  وزیر 
همتای  توپخانه  آتش بارهای  از  درصد   70 می تواند 
احتمالی  جنگ  آغاز  از  روز  پنج  طی  را  خود  شمالی 
مدرسه  استاد  یونگ-وو«،  »سون  اما  بیندازد  کار  از 
عالی »استراتژی دفاع ملی« در دانشگاه »هانام« کوریای 
کشته  از  جلوگیری  برای  زمان  این  می گوید  جنوبی 
کشوری  در  فاجعه  وقوع  و  غیرنظامی  میلیون ها  شدن 
خیلی  است،  آسیا  بزرگ  اقتصاد  چهارمین  صاحب  که 

دیر است.

  نیروهای ویژه
ارتش  که  این  به  توجه  با  عقیده اند  این  بر  کارشناسان 
کمبود  از  خود  غیرهسته یی  بخش  در  شمالی  کوریای 
از  استفاده  می برد،  رنج  کهنه  تجهیزات  نیز  و  سالح 
نیروهای چریکی بهترین استراتژی برای این کشور در 

صورت وقوع هرگونه جنگ است.
نیروهای ویژه  برآورد می کنند که شمار  مقامات سیول 
کوریای شمالی در حدود 200 هزار تن باشند و پیونگ 

یانگ پیشتر از آنها استفاده کرده است.
نیروهای کماندوی کوریای  از  نفر  در سال ۱968، 3۱ 
شمالی برای کشتن »پارک چانگ-هی«، رییس جمهور 
)کاخ  جمهوری  ریاست  کاخ  به  کوریای جنوبی  وقت 
آبی( در سیول حمله کردند که البته موفق به انجام این 
امر نشدند. در همان سال، در حمله یی دیگر و این بار 
در شرق کوریای جنوبی بیش از ۱20 کماندوی دولت 
کوریای شمالی حدود 20 نفر از غیرنظامیان، سربازان و 

ماموران پولیس کوریای جنوبی را کشتند.
در سال ۱996 نیز 26 تن از عوامل کوریای شمالی پس 
از اینکه زیردریایی شان دچار نقص فنی شد، به منطقه یی 
کوهستانی واقع در شمال کوریای جنوبی نفوذ کردند که 
در تعقیب و گریز آنها همه بجر دو تن به همراه ۱3 تن 

از سربازان کوریای جنوبی و غیرنظامیان کشته شدند.
در  کوریای«  ملی  »دفاع  دانشگاه  استاد  سو،  یئون  کیم 
ویژه  نیروهای  این  هدف  که  این  به  اشاره  با  سیول 
در  جنوبی  کوریای  و  امریکا  متحده  ایاالت  ترساندن 
حیاتی  زیرساخت های  تهدید  با  جنگ  اولیه  مراحل 
گفت:  است،  غیرنظامیان  و  هسته یی  نیروگاه های  مانند 
بمب های  همراه  به  شمالی  کوریای  ویژه  نیروهای 
از  کلیدی  بخش  یک  توپخانه  و  موشک ها  هسته یی، 
می دهند.  تشکیل  را  کشور  این  نامتقارن  توانایی های 
ماموریت آنها به وجود آوردن جبهه های متعدد جنگی 
تا حد امکان است تا دشمنان خود را در شرایطی آشفته 

قرار دهند.

  بر روی زمین، در دریا و هوا
ارتش  ملوانان  از  تن   46  ،20۱0 سال  مارچ  ماه  در 
در  جنگی شان  کشتی  به  حمله یی  در  جنوبی  کوریای 
دریای زرد کشته شدند که سیول یک زیردریایی ارتش 
یانگ  پیونگ  می داند.  حمله  عامل  را  شمالی  کوریای 
دست داشتن در این موضوع را انکار می کند. صرف نظر 
از این درگیری، از سال ۱999 تاکنون نیروهای دریایی 
دریای غربی  مرز  نزدیکی  در  بار و  این دو کشور سه 
خود با یکدیگر نبردهایی خونین داشته اند. کارشناسان 
بهره مند  وجود  با  که  داد  نشان  جنگ ها  این  می گویند 
بودن طرف جنوبی از قدرت آتش دریایی و تکنولوژی، 

همتای شمالی بر عنصر »غافلگیری« تکیه دارد.
بر گفته وزارت دفاع دولت سیول، کوریای شمالی  بنا 
همتای  که  حالی  در  دارد  اختیار  در  زیردریایی   70
جنوبی آنها تنها از ۱0 فروند زیردریایی بهره مند است. 
»گلوبال  اینترنتی  پایگاه  فکر  اتاق  مدیر  پایک،  جان 
از  کننده  تهدید  خطر  بزرگترین  می گوید،  سکیوریتی« 
زیردریایی های  شمالی  کوریای  دریایی  نیروی  سوی 
مهاجم  کماندو  نیروهای  می توانند  که  هستند  کوچکی 

را در ساحل کوریای جنوبی مستقر کنند.
از سوی دیگر آنها 820 هواپیمای جنگی را در اختیار 
دارند که از این نظر نیز از همتای جنوبی خود جلوترند، 
اگرچه دولت سیول مورد حمایت نیروی هوایی ارتش 
بسیاری  که  است  باور  این  بر  دارد. سیول  قرار  امریکا 
از هواپیماهای جنگی کوریای شمالی قدیمی شده اند و 
دیگر قابل استفاده نیستند. موضوع دیگری که به عقیده 
کارشناسان دولت پیونگ یانگ از آن رنج می برد کمبود 
باعث  و  مواجه اند  آن  با  مدتهاست  که  است  سوخت 

می شود تا حمالت هوایی خود را کاهش دهند.
فیتزپاتریک با اشاره به اینکه کوریای شمالی نمی تواند 
حمله گسترده ای را برای مدت زمان طوالنی دنبال کند، 
می گوید: بزرگترین مشکل ارتش پیونگ یانگ این است 
نیروهای  قابل توجه  برتری  دلیل  به  بسیار سریع و  که 
امریکا و کوریای جنوبی، کنترل خود را بر روی آسمان 
از دست می دهد. آماری که از شمار جنگنده های ارتش 
که  چرا  بی معناست،  کامال  شده  گزارش  پیونگ یانگ 
بسیاری از آنها نمی توانند پرواز کنند و خلبان های آنها 

نیز مهارت الزم را برای پرواز ندارند.
امریکا 28 هزار و ۵00 نیروی نظامی خود را در کوریای 
نظامی  تمرین  در  نیز  اخیرا  و  کرده  مستقر  جنوبی 
بازدارندگی  با هدف  این کشور که  ارتش  با  مشترکش 
افکن های  بمب  گرفته،  صورت  شمالی  کوریای 
نیز  اتمی و  قابلیت حمل بمب های  با  رادارگریز بی-2 

جت های اف-22 خود را به پرواز در آورده است.
در  که  است  دیگر  مساله ای  الزم  تدارکات  و  پشتیبانی 
این میان مطرح می شود. به کار گرفتن تجهیزات سنگین 
تعمیرات  نیازمند  هوایی  و  دریایی  نیروهای  وسیله  به 
گسترده بسیاری است، به ویژه در منطقه ناهمواری چون 

شبه جزیره کوریای.
دارد که تجهیزات  اعتقاد  دفاع کوریای جنوبی  وزارت 
در  نیز  بیشترشان  که  پیونگ یانگ  جنگی  تمهیدات  و 
زیرزمین نگهداری می شوند، تنها دو تا سه ماه می توانند 

دوام بیاورند.

دفاع  »استراتژی  عالی  مدرسه  استاد  یونگ-وو،  سون 
ملی« در دانشگاه هانام کوریای جنوبی می گوید: شانس 
پیروزی آنها در صورت وقوع هر جنگی به این بستگی 

دارد که تا چه حد بتوانند آن را به سرعت پایان دهند.
کمبود  می تواند  یانگ  پیونگ  دولت  حال،  هر  به 
انسانی  نیروهای  توسط  را  خود  کارآمد  تجهیزات 
وسیع خود جبران کند. این کشور که حدود 2۵ میلیون 
جمعیت دارد، نزدیک به هفت و نیم میلیون نفر نیروی 

ذخیره دارد.

  موشک ها و تسلیحات هسته یی
کوریای شمالی می گوید دولت این کشور نیاز دارد برای 
امریکا، سالح های هسته یی  ارتش  از تهاجم  جلوگیری 
مورد  دولت سه  این  تاکنون  از سال 2006  کند.  تولید 
آخرین  که  داده  انجام  زیرزمینی  هسته یی  آزمایش های 

آنها در ماه فوریه سال جاری انجام گرفته است.
همکاری  مرکز  کارشناس  هکر«،  »زیگفرید  گفته  به 
یانگ  پیونگ  استفورد،  دانشگاه  بین الملل  امنیت  و 
هسته یی  بمب  هشت  تا  چهار  برای  را  الزم  پلوتونیوم 
در اختیار دارد. اما این کارشناس تردید دارد که دولت 
این کشور مهارت الزم را برای مجهز کردن موشک به 

کالهک هسته یی دارا باشد.
وی ماه جاری در وب سایت موسسه مطالعات بین المللی 
»فریمن اسپاگلی« در دانشگاه استفورد گفت: من اعتقاد 
دارم که کوریای شمالی توانایی حمله به ایاالت متحده 
امریکا به وسیله موشک های هسته یی را ندارد و برای 

سالها نیز این توانایی را به دست نخواهد آورد.
»بروس بنت«، کارشناس موسسه »رند کورپ« نیز پیش 
ارتش  می داند  بعید  که  بود  گفته  ماه  همین  در  این  از 
پیونگ یانگ بتواند امریکا را مورد اصابت موشک های 
را  معقول  احتمال  این  می توان  اما  دهد،  قرار  هسته یی 
از موشک های  آنها  ارتش در نظر گرفت که  این  برای 

کوتاه برد هسته یی برخوردار باشند.

  سالح های شیمیایی و بیولوژیکی
ساخت  زمینه  در  برنامه ریزی  هرگونه  شمالی  کوریای 
انکار  را  شیمیایی  و  زیستی  تسلیحات  کارگیری  به  و 
مدعی  کوریای جنوبی  که  است  حالی  در  این  می کند. 
سالح  تن   ۵000 بر  بالغ  یانگ  پیونگ  دولت  است 

شیمیایی را در اختیار دارد.
کرده  اعالم  اس.اس«  آی.  »آی،  موسسه  وجود،  این  با 
است: اگرچه ارقام اعالم شده از سوی دولت سیول بسیار 
مبالغه آمیز است اما احتماال پیونگ یانگ برنامه هایی را 
برای در اختیار داشتن سالح های بیولوژیکی و شیمیایی 

در نظر دارد.
این موسسه در وب سایت خود نوشته است: وضعیت 
و  زیستی  سالح های  زمینه  در  شمالی  کوریای  دولت 
دولت  این  که  دیدگاه  این  باشد،  که  هرگونه  شیمیایی 
که  دارد  امکان  یا  است،  بهره مند  سالح هایی  چنین  از 
بهره مند باشد، می تواند برگ برنده ای برای پیونگ یانگ 
در جهت ایجاد شک و تردیدها در واشنگتن، سیول و 

توکیو و بازدارنده دشمنی های بالقوه آنها باشد.
از  استفاده  منع  معاهده  امضاکننده  شمالی  کوریای 
سالح های شیمیایی نیست، اما با کنوانسیون غیرالزام آور 

سالح های زیستی و سمی موافقت کرده است.

نخست وزیر جاپان:
جاپانی می خواهیم که همۀ 

جهان به آن تکیه کند

پوتین از آغاز همکاری 
امنیتی مسکو-واشنگتن 

خبر داد

رییس جمهوری روسیه از آغاز همکاری امنیتی میان مسکو و 
واشنگتن خبر داد.

والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه در گفت وگو با شبکه 
و  امریکا  اطالعاتی  سازمان های  گفت:  روسیه  تلویزیون  یک 
یکدیگر  با  بوستون  انفجارهای  مورد  در  تحقیقات  در  روسیه 

همکاری می کنند.
پوتین با اشاره به این که بعضی از نزدیکان متهمان انفجارهای 
بوستون در روسیه زنده گی می کنند، افزود: من به خانواده های 
قربانیان این انفجار تسلیت گفتم و با طرف امریکایی در مورد 
این  درباره  تحقیقات  در  روسیه  اطالعات  سازمان  مشارکت 

انفجار گفت وگو کردم.
رییس جمهوری روسیه خاطرنشان کرد: همکاری امنیتی بین دو 

کشور در عمل آغاز شده است.

                      آسوشیتدپرس
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بخش نخست

کار یا سوهان روح؟
          ریحانه دوستدار

برد  خواهید  لذت  آن  انجامِ  از  باشید،  داشته  دوست  را  کارتان  شما  اگر 
شنبه  روز  به  کردن  فکر  دیگر  می کنید.  تحمل  به راحتی  را  مشکالتش  و 
به عنوان شروع روز کاری عذاب تان نمی دهد و مسایلی مثل دوری راه، 
ساعت زیاد کاری و سختی کار، برای تان مشکالتی غیرقابل تحمل نیستند. 
مدام  است  ممکن  او  نبرد،  لذت  کارش  از  شما  مثل  همسرتان  شاید  اما 
بحران کاری  از مسایل کوچک،  کند و  از محیط کارش شکایت  به شما 
خسته گی،  سردرد،  از  مدام  می آید،  خانه  به  وقتی  همسرتان  اگر  بسازد. 
بی حوصله گی و فشار کاری شکایت می کند و همیشه دچار استرس کاری 

است، به احتمال زیاد او از کارش ناراضی است و از آن لذتی نمی برد. 
در  می تواند  است،  ناراضی  شغلی اش  موقعیت  از  که  کسی  با  زنده گی 
احساس و انگیزۀ شما نیز برای کار کردن تأثیر بگذارد و باعث استرس و 
فشار کاری مضاعف بشود. کسی که ساعت های زیادی از روزتان را در 
کنارش می گذرانید، به راحتی می تواند حاالت روحی اش را به شما انتقال 

بدهد. احساس بدبختی در او برابر است با احساس بدبختی در شما! 
چه کاری از شما برمی آید وقتی همسرتان کارش را دوست ندارد و فشار 

کاری اش بر رابطۀ زناشویی تان اثر می گذارد؟ 

  اجازه بدهید خودش را تخلیه کند 
درباره اش  نمی خواهید  که  چیزی  تنها  کاری،  طوالنی  روز  یک  از  بعد 
حرف بزنید، »کار«است. روزهای آخر هفته برای استراحت و لذت بردن 
خراب  کار  دغدغۀ  و  استرس  با  را  آن  نباید  است،  شخصی  زنده گی  از 
سرخورده گی ها  بیان  است،  ناراحت  کارش  از  همسرتان  وقتی  اما  کنید. 
دربارۀ  نخواهید  شما  شاید  است.  او  برای  روانی  تخلیۀ  برای  مهمی  گام 
برای  یا  و  بشنوید  چیزی  است،  دیکتاتوری  فرد  همسرتان  رییس  این که 
هزارمین بار دربارۀ همکاران خودخواه و مخرب حرف بزنید. اما حرف 
زدن به همسرتان کمک می کند استرس و فشار روحی اش را تخلیه کند. 
جنگ و دعوا بر سر این موضوع فقط احساسات منفی را تشدید می کند. 
را  آن ها  کند، حتمًا  بازگو  برای شما  را  احساساتش  نتواند  اگر همسرتان 
ابراز خواهد کرد. او با غر زدن بر سر مسایل  به شکل های بیمارگونه یی 
کوچک در خانه و یا بدرفتاری با زیر دستان و افراد دیگری که با آن ها در 

ارتباط است، خودش را ابراز خواهد کرد. 

  برای ابراز احساسات همسرتان محدودیت ایجاد کنید 
افکار  از  و  کنید  او حمایت  از  باشید.  همسرتان  شنوای  باید گوش  شما 
نمی خواهید مسایل کاری همسرتان  اما شما  باخبر شوید؛  احساساتش  و 
موضوع تمام مکالمات روزمرۀتان باشد. تخلیۀ روحی برای سالمت رابطه 
آزاردهنده است؛ زیرا  اندازه عقده گشایی کردن  از  بیش  اما  خوب است، 
به همۀ روابط تان آسیب می زند. وقتی ذهن شریک زنده گی همیشه درگیر 
مشکالت  از  فارغ  دیگر  موضوعات  به  نمی تواند  او  است،  کاری  مسایل 
کاری بپردازد. پس محدودیت ها را ایجاد کنید: »ُخب ما دربارۀ مشکالِت 
تو حرف زدیم، اما هنگام صرف غذا نباید دربارۀ این مسأله صحبت کنیم. 
باید به موضوعات خانواده گی مان هم بپردازیم.« یا این که: »این بعدازظهر 
را به کار فکر نکن و خوش بگذران«. به این روش پافشاری کنید و اجازه 

ندهید تا او دوباره به فکرهای خودش فرو برود یا از کار حرف بزند. 

پروفیسور دوکتور محمد طاهر هاشمی
از چندسال بدین سو اصطالح منافع ملی 
به گونۀ گسترده  در بحث ها و تحلیل هاِی 
همواره  و  یافته  کاربرد  صاحب نظران 
آن ها به این اصطالح تمسک جسته اند. با 
وجود آن که در رابطه با این مقوله، کمتر 
کندوکاو شده و تعریِف گویا و مشخصی 
از آن به دست داده نشده، اما به کارگیری و 

استعماِل این اصطالح در شرایط سیاسِی 
منافع  که  است  این  بر  گواه  اخیر  سالیاِن 
انحا  از  نحوی  به  ملی  سطح  در  کشور 
و  برداشته  لطمه  عمیقًا  گردیده،  مصدوم 
از  اعم  نهادهای آن  با همۀ آحاد و  ملت 
فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی، 
را  صدمات  این  شومِ  اثرات  امثالهم،  و 

احساس کرده است. 
از جانب دیگر، توجه به منافع ملی و دفاع 
از آن، مرحلۀ جدیدی را در پروسۀ تشکل 
در  که  مفهوم  این  به  می دهد.  نوید  ملت 
ساختار  با  و  افغانستان  نامتجانس  جامعۀ 
نامتوازن سیاسی و اجتماعی که بیشتر بر 
و  سمتی  قبیله یی،  قومی،  قدرت  محور 
زبانی استوار بوده، منافع ملی نیز همواره 
تعبیر  توجیه،  ملحوظات  همین  چنبر  در 
آنانی که از ساختار  و تفسیر شده است. 
قدرت مندی  مبنای  بر  جامعه  نامتجانس 
تفسیری  ملی  منافع  می گرفتند،  بهره 
احتوا  را  آن ها  منافِع  و  خواست ها  جز 
اجتماعی  اقشار و الیه های  آن  نمی نمود. 
و  بودند  محروم  قدرت  و  نفوذ  از  که 
اصوالً منفعتی در جامعه برای آنان متصور 
سایۀ  در  ملی سهمی جز  منافع  در  نبود، 
نداشت.  وجود  قدرت مندان  مرحمت 
قدرت های جبار که قدرت سیاسی را نیز 
در سیطره و نفوذِ خود داشتند، منافع ملی 
را از دید و تعبیِر خود توجیه می کردند. 
بنا بر همین ملحوظ، سعی تمام صورت 
می گرفت که در ایجاد تفکر ملی موانعی 
ایجاد گردد و اقوام بر محور منافع قومی، 
داده  قرار  هم  برابِر  در  زبانی  و  سمتی 

شوند، نه در پهلوی هم. 
تحوالتی که در دهه های اخیر بر جامعه و 
ملِت ما سایه افگند، عدم تجانس ملِت ما 
را به گونۀ متفاوتی تداوم بخشید. به این 
زورمندان  میان  قدرت  تقسیم  که  مفهوم 

به  پایین(  به  باال  )از  عمودی  شکل  از 
شکل افقی )در کنار هم( تغییر شکل داد. 
بدین ترتیب، منافع اقوام در پهلوی هم و 
منافِع  قانونی،  و  تساوی حقوقی  با درک 

همه گانی را درسطح ملی تبارز داد. 
از  ملی  منافع  کنونی،  شرایط  در  گویا 
قدرت  )سلسله مراتب(  ترتب  دیدگاه 
سیاسی ـ قومی نه، بلکه بر مبنای تساوی 
سیاسیـ  قومی، تعبیر و تفسیر می گردد. بنا 

بر همین تحول، تمام الیه های  اجتماعی 
و قومی، خود را در منافع ملی شریک و 
را  منافع  این  آن چه  هر  و  می دانند  سهیم 
در  ضرری  و  صدمه  را  آن  بزند،  صدمه 

سطح ملت می پندارند.             

چنین  آمدیم،  گفته  آن چه  به  توجه  با 
هر  عام،  مفهوم  در  که  می شود  مستفاد 
آن چه منافع یک ملت را در کل و در ابعاد 
گستردۀ آن به مخاطره می اندازد و باالتر 
فامیلی،  شخصی،  منافع  علیه  مخاطره  از 
می گیرد،  قرار  سمتی  و  قومی  گروهی، 

مخالف منافع ملی پنداشته می شود.
با تقدیم و ارایۀ این تحلیل سوسیولوژیک 
و این که چه گونه اصطالح منافع ملی در 
قرار  کاربرد  و  توجه  مورد  اخیر  سالیان 
گرفته است، می پردازیم به توضیح لغوی 

و مفهومی منافع ملی.
منافع در مفهوم وسیع لغوی، صیغۀ جمع 
یا  شخص  که  است  امتیازی  و  منفعت 
این رو،  از  می گیرد.  بهره  آن  از  جمعیت 
خواست همه بوده، خوبی و بدی و سود 
و زیان را بر مبنای همین محک امتیازات 
و بهره مندی می سنجند. به همین ملحوظ 
منافع  جامعه شناسی  دانشمندان  که  است 
را ترجیحاتی می پندارند که از طرف افراد 
صریحًا آشکار شده و ضامن منفعت آنان  
ممکن  دیگر،  جانب  از  می شود.  پنداشته 
ضرورت ها  و  نیازها  به  را  منافع  است 
تفکیکی  ترتیب،  بدین  که  نمود  توجیه 
میان منافع ذهنی و عینی به میان می آید.                                                                             
منافع فردی در برابر منافع عمومی یا منافع 
عامه قرار می گیرد و هنگامی که از منافع 
صحبت  روی  می شود،  صحبت  عمومی 
مبنای  بر  که  است  مفاهیمی  به  توجه  و 
معنی  عمومی  آن چه  یا  عمومی  کلمۀ  آن 
می دهد، استوار باشد. زیرا کلمۀ “عموم”، 

همۀ افراد و اعضای یک جامعه را ا حتوا 
بیشترین  تعداد  یا  و  اکثریت  نه  می کند، 
آن ها را. منافع عمومی از نظر سیاسی، غیر 
قابل تجزیه و تقسیم است. به این مفهوم 
عمومی،  منافع  یا  و  “عموم”  کلمۀ  که 
عموم  عضو  هر  فایدۀ  و  منفعت  متضمن 
است. در نتیجه چنین پنداشته می شود که 
اعضای  همۀ  آن چه  یعنی  عمومی  منافع 
جامعه در صدد آن بوده، آن را به منفعِت 
منزلۀ نصب العین  به  را  آن  بدانند و  خود 
آرمان  و  آرزومندی  این  بدارند.  تعقیب 
مگر  نمی پیوندد  تحقق  به  نظر سیاسی  از 
در شرایطی که افراد به آرمان ملی معتقد 
یک  برگزاری  طریق  از  را  آن  و  بوده 
کنند.  جست وجو  دموکراتیک  حکومت 
خواسته های  تبلور  ملی  منافع  بنابرین، 
جهت  در  ملت  یک  مردمان  مشترِک 
تحقق سعادت همه گانی است. مطابِق این 
آن  ملی،  منافع  که  می توان گفت  تعریف 
منافع یا ترجیحاتی ست که از سطح منافع، 
فامیلی،  شخصی،  آرزوهای  و  خواسته ها 
گروهی، سمتی و زبانی فراتر رفته و منافع 
آحاد ملت را احتوا می کند. بدین ترتیب، 
در مفهوم عام کلمه هر آن چه منافع یک 
می اندازد،  مخاطره  به  کل  در  را  ملت 
هر  و  می گردد  تلقی  ملی  منافع  مخالف 
مطابقت، حفظ  در  که  کنشی  یا  آن عمل 
ارزش های  و  منافع  این  بزرگ داشِت  و 
موازات  در  می شود،  انجام  آن  به  متعلق 
با منافع ملی پنداشته می شود. در این طرز 
دربرگیرندۀ  ملی  منافع  برخورد،  و  تلقی 
و  داشته ها  بزرگ ترین  و  کوچک ترین 
ارزش های یک ملت است که بود و نبود 
اعضای  و  افراد  همۀ  باالی  ارزش ها  این 
داشته  اثر  می تواند  یا  و  داشته  اثر  جامعه 

باشد. 
در مفهوم وسیع، منافع ملی به منظومه یی 
شباهت به هم می رساند که منافع گونه گون 
را در کلیِت آن احتوا می کند. بنا بر همین 
ملحوظ است که بعضی صاحب نظران به 
این عقیده اند که اصطالح منفعت ملی باید 
به صورت جمع یعنی منافع ملی استعمال 
وجود  واحد  ملی  منفعت  زیرا  گردد؛ 
ندارد. به این ملحوظ، این همه خواسته ها 
هم چون  مقوله هایی  چنبر  در  ارزش ها  و 
دفاع ملی، مصونیت ملی، حاکمیت ملی، 
سالمت  سیاسی،  ثبات  ارضی،  تمامیت 
وجوه  در  و  نموده  تبلور  امثالهم  و  ملی 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  مختلف 
فرهنگی محدود و تبارز داده شده است. 
یک  حیاتی  منافع  واقع  در  ارزش ها  این 
آن  معنوی  و  مادی  مفهوم  در  را  ملت 
وجودی  دلیل  واقعیت،  ودر  نموده  افاده 
یک دولت مستقل و حایز حاکمیت ملی 
را می رساند. بنابرین، “منافع ملی و دفاع 
تضمین  را  دولت  مصونیت  و  بقا  آن  از 
می نماید و هر آن چه بقا و مصونیت دولت 
بسازد،  مواجه  مخاطره  به  یا  و  تهدید  را 
در  می شود.  پنداشته  ملی  منافع  خالف 
نهایت هر آن چه که در فقدانش سالمت 
مبنای  بر  و  دیده  صدمه  دولت  کلیِت  و 
دولت  سیاسی  و  حقوقی  موجودیت  آن 
و  ملی  منافع  خالف  برود،  سوال  زیر 
حفظ  است.  ملت  یک  جمعِی  خواست 
حراست  یا  و  دولت  کلیت  و  سالمت 
رسالت  آن،  حقوقی  و  سیاسی  حریم  از 
به  که  است  ملت  ـ  دولت  مسوولیت  و 
طریق  از  ملی  آرمان  و  نصب العین  منزلۀ 
برگزارِی یک حکومت ملی و دموکراتیک 

متحقق می گردد.

سخنی مختصر در رابطه با منافع ملی



           احمد سمیعی 

لئو  از  رمانی ست   ]Vojna I mir[ صلح  و  جنگ 
نیکوالیویچ تولستوی )۱828-۱9۱0(، نویسندۀ روسي.  این 
اثر بزرگ ترین اثر ادبِی روس و یکی از مهم ترین رمان های 

ادبیات جهانی است.
در حقیقت، زنده گی ملت روس چندان کامل و بر زمینه یي 
با چنان علو و رغبت انسانی، در آن وصف شده است که 
می توان یکی از زیباترین یادگارهای تاریخی تمدن اروپایی  
برشمردش. تولستوی این رمان را در پنج سال نوشت و آن 

را در ۱878 انتشار داد.
در متن رویدادهای بزرگ تاریخی آغاز سدۀ نوزدهم ) نبرد 
و  بارادینو   ۱8۱3-۱8۱2 نبرد  و  اوسترلیتز   ۱806-۱80۵
حریق مسکو(،  ماجراهای زنده گی دو خانوادۀ اشرافی،  یعنی 
به  این رمان  ثبت می شود.  باکونسکی و راستوف،   خانوادۀ 
نوعی همان شرح وقایع زنده  گی این دو خانواده است. کنت 
بزوخوف،  که پیداست خود نویسنده است،  چهرۀ اصلی آن 
است،  هرچند همواره در صحنه نیست. پرنس بالکونسکی 
سال خورده، که در زمان کاترین بزرگ ژنرال بوده، شکاک 
و طنزگویی است تیزهوش ولی مستبد که در امالک خود با 
دخترش،  ماریا،  زنده گی می کند. او نه بسیار جوان است و 
نه بسیار زیبا،  ولی چشمان »بس زیبا و پرتوافکن« و لبخند 
محجوبانه اش از علو روحی بسیاری حکایت می کنند. ماریا 
با شایسته گی بار زنده گی یي را می کشد که پدری رئوف ولی 
سخت گیر و جدی زمام آن را به دست دارد؛  با این همه، در 
کانون خانواده گی  که روزی  است  امید  این  به  کنه ضمیر،  
بعد،  امید هرچند مدت ها  این  باشد.  خاِص خود را داشته 

بر اثر ازدواج او با نیکوالی راستوف برآورده هم می شود.
برادر  آندری،   پرنس  بالکونسکی  خانوادۀ  چهرۀ  مهم ترین 
ماریا است که از هر حیث با خواهرش فرق دارد: نیرومند، 
به  ولی  خویش؛   برتری  از  آگاه  رعنا،   و  رشید   تیزهوش، 
به طور  که  است  آن  پی  در  بیهوده  و  برده  پی  خطای خود 
نبرد  در  بار  یک  که  وی  برد.  بهره  خود  مواهب  از  خالق 
اوسترلیتز زخمی شده است،  به کانون خانواده باز می گردد؛ 
همسرش مرده است و او عاشق ناتاشا راستوف می شود که 
از احساسات، که در  بسیار جوان و سرشار  دختری است 
نظر او کمال مطلوب پاکی و زیبایی جلوه می نماید. چون 
این دختر، در لحظه یي از لحظات سردرگمی،  به دام آناتول 
کوراگین، جوان پر زرق و برق و سبک مایه  می افتد، آندری 
می شود.  سرخورده گی  دچار  معنی  تمام  به  بالکونسکی 
اثر  بر  اند ک اندک  عمرش  چراغ  که  لحظاتی  بعدها،  در 
عوارض زخمی تازه که در نبرد بارادینو برداشته است،  رو 
به خاموشی می دهد،  سرانجام »حقیقت زنده گی« را می یابد 
فرازهای  نشیب و  موازات  به  به خداست.  که همان عشق 
راستوف  خانواده  بالکون،  دگرگونی های  خانوادۀ  زنده گی 
را شاهدیم. نیکوالی راستوف، این موجود اندکی ساده دل،  
بی آن که احساس مشکلی کند و دچار دودلی باشد، زیست 
شاد  و  پرشهامت  و  نجیبانه  منشی  وصف،  این  می کند؛  با 
دارد. وی  هنگامی که  بر اثر پیش آمدن موقعیت هایی،  کارش 
ماریا می کشد، همسری عالی و پدری  با پرنس  ازدواج  به 
مهربان می شود. پرجاذبه ترین سیمای خانوادۀ راستوف ازآن 

ناتاشا است.
از  یکی  و  تولستوی  آفریده های  زیباترین  از  یکی  ناتاشا 
انسانی ترین و سحارترین آفریده  های ادبیات جهانی است. 
قادر  و  است  شادی  و  حیات  نیروی  از  سرشار  دختر  این 
پیرامونیان  همۀ  خود  سرزنده گی  و  شادابی  با  که  است 
که  دارد  روشن«  »ضمیری  او  گیرد.  نفوذ  زیر  را  خویش 
می کند.  را  عقل  کار  او  وجود  بزوخوف،  در  پیر  گفتۀ  به 
خالي  به  که  است  آن  از  جوان سال تر  ناتاشا  همه،  این  با 
پنهان در پس ظاهر درخشان آناتول کوراگین پی برد،  و او 
را بر آندری بالکونسکی ترجیح می دهد. با این همه،  پیوند 
دختر  زنده گی  در  است  عطفی  نقطۀ  کوراگین  از  گسستن 
جوانی که فریب آناتول را خورده است؛ ناتاشا خطایی را که 
از او سرزده، نمی تواند بر خود ببخشاید و در چنبرۀ نومیدی 
و سرخورده گی، خواهان مردن است. فقدان برادر کهترش، 
پیر،  که در کارزار کشته شده است، مایۀ نجات او می شود 
و به او نیروی زنده گی می بخشد؛ زیرا این مرگ ناگزیرش 
می سازد که مراقب مادرش باشد و او را در این درد و غم 
بی کران دلداری دهد. متعاقبًا با عشق پیر بزوخوف درمان او 
کامل می شود. ناتاشا،  هم چون پرنس ماریا، همسر و مادری 
نمونه می شود که وجود خود را سراسر وقف وظایف تازۀ 
حد  نوعی،   به  بزوخوف،   پیر  سرنوشت  می کند.  خویش 

واسط سرنوشت پرنس آندری بالکونسکی و ناتاشا است.
 پیر که فرزند نامشروع کنت سیریل بزوخوف است،  پس از 
مرگ پدر صاحب ثروت هنگفتی می شود که راه بهره برداری 
از آن را نمی شناسد. پیر بزوخوف فربه اندام ـ که به تفکر 
گرایش دارد و زنده گی درونی زیاده پرمشغله اش مانعی است 
بر سر راه باروری استعدادها عقالنی او ـ  هرچند تباین بس 

آشکار رفتار خود و رفتار دیگران را از طریق شهودی حس 
و خلوص  با ساده گی  که  او هست  در  سابقه  این  می کند، 
بدوی با امور روبه رو شود و به  عالوه، از حس سازگاری 
زنده گی  خور  در  میانه یي  راه  بخشد،  امکان  وی  به  که 
شکار  و  طعمه  اول،  همان  از  ـ  است  بی بهره  گیرد،  پیش 
آسان یابی است برای جامعه یي که در آن در جنب وجوش 
است. پرنس بازیل کوراگین به آسانی موفق می شود که وی 
را به ازدواج با هلن، دختر سبک مایه اش، وادار سازد. این 
ازدواج ناخجسته جامعه یي را که در آن به سر می برد، بهتر به 
وی می شناساند و یک سره از آن دل زده و بیزارش می سازد. 
و  آزمون ها  به  و  می شود  جدا  خود  همسر  از  بزوخوف 
تالش های بیهوده یي برای اصالحات ارضی دست می زند و 
سرانجام در پی نیل به یقین نهایی، به جمعیت فراماسونری 
در می آید که به اندک زمانی مایۀ سر خورده گی او می شود. 
هنگامی که ناپلئون وارد مسکو می شود، پیر بزوخوف چنین 
می اندیشد که سرنوشت او را برای کشتن آن جبار برگزیده 
است و  چون حیات خود را بی فایده می بیند، آسان تر آمادۀ 

بتواند  آن که  از  پیش  فرانسویان،  می شود.  خود  فداساختِن 
طرح خود را اجرا کند، دستگیرش می سازند؛  در زندان، در 
تماس با کسانی ساده دل چون پالتون کاراتایف،  اندک اندک 
در فضای روح او نوری تابان می شود. به محض رهایی از 

زندان، خواهد توانست زنده گی جدیدی را آغاز کند.
همسرش، هلن،  مرده است و او احساس می کند که مجذوب 
ممتد،  رنج  و  درد  از  هاله یي  با  ناتاشا،  است.  شده  ناتاشا 
 عجیب به او نزدیک و در نظرش عزیز می شود. در امن و 

امان این کانون خانواده گی،  آرامش از نو برقرار می گردد.

توطیۀ  دربارۀ  رمانی  که  بود  اندیشیده  چنین  تولستوی 
ناکام  مسلحانۀ  قیام  و  »دکابریست ها«  توطیۀ  به  معروف 
گرد  را  الزم  معلومات  همۀ  حتا  وی  بنویسد.  آنان   ۱82۵
اثر  این  با این همه، مطالعۀ متون برای نگارش  آورده بود. 
پیشین جلب کرد،  چه سرچشمه های  به عصر  را  او  توجه 
آن پدیده های تاریخی را که وی می خواست روشن سازد 
تا  ناگزیر  وی  سان،  بدین  می گرفت.  سراغ  عصر  این  در 
زمان جنگ های ناپلئونی به گذشته بازگشت. فراخی دامنۀ 
اساسی  اهمیت  حایز  و  رویدادهای شگرف  که  ـ  موضوع 
برای روسیه را دربرمی گیرد ـ به نویسنده اجازه می دهد که 
حماسۀ تاریخی تمام عیاری بیافرینند. هرچند مطالعۀ عمقی 
نکرد  رهنمون  عینیتی  آن  به  را  تولستوی  مدارک،  و  اسناد 
که برخی از منتقدان خواهان یافتن آن در اثر او بودند. این 
روشن  و  دقیق  روایت  صورت  و  سبک  در  عمیق  مطالعۀ 
لحظات  از  برخی  دگرگونه سازی  است؛   جلوه گر  داستان 
تاریخی به هیچ روی درآن تیره گی و ابهام پدید نمی آورد. 
نویسنده، با گذار از تحلیل روان شناختی چهره های داستانی، 

به مشاهدۀ حاالت نفسانی جمعی، عنصری پراهمیت وارد 
اثر می سازد؛  زیرا سخن بر سر چاره چوبی است به وسعت 

تاریخ روسیه از ۱803 تا ۱8۱3.
اهمیت جنگ و صلح نه تنها با عظمت چارچوب و وسعت 
»عنصر  کسانی  آن چه  با  هم چنین  بلکه  هنرمند،  بینش 
اخالقی« و کسانی دیگر »عنصر فلسفی« خوانده اند، روشن 
می گردد. در عنصر فلسفی دو مولفه وجود دارد: یکی با برد 
و دامنۀ جهانی و دیگری نوعًا روسی. مولفۀ جهانی همان 
در  آن چه  او،  نظر  به  است.  تولستوی  تاریخ خاص  فلسفۀ 
شود،  شمرده  قطعی  عامل  باید  تاریخی  بزرگ  رویدادهای 
ارادۀ نفوس پاک و متحد در  روح توده های مردم و قوت 
تالشی مشترک و قهرمانانۀ قرین گمنامی و موضع انفعالی 
نبردآرایی  یا  رهبران  و  سرداران  وقاد  ذهن  نه  است،  آنان 

ستادها.
از سوی دیگر، تولستوی بر این باور است که این فلسفه در 
روحیات خلق روس به بهترین وجهی به بیان درآمده است. 
کاراتایف  پالتون  سرباز  روحیات،  این  ترجمان  معتبرترین 
و در سطحی عالی تر،  ژنرال کوتوزوف است. کاراتایف، با 
و  بخوابان  سنگ  مرا چون  شامگاهی خود،  »خدایا،  دعای 
انسان  ساده دالنۀ  فرمان برداری  بیانگر  برخیزان«،  نان  چون 
او  وجود  می راند.  فرمان  او  بر  که  است  مطلقی  وجود  از 
این  با  به مصایب است -  تسلیم  خود مظهر اصل رضا و 
ایمان خالصانۀ کوتوزوف، که به هجوم ناپلئون و آثار آن با 
نظر شهودی روستانشینان روس می نگرد، می داند که ناپلئون 
او  و سرنوشت  است  داده  از دست  رمق  نشده  هیچ  هنوز 
این است که در پهنۀ بی کران غم زدۀ استپ ها محو شود. از 
این رو، به فکر آن نیست که در پی نبرد منظم باشد: وی 
با اطمینان قلب در انتظار ساعت عقب نشینی بزرگ است. 
است  زنده گی  از  عرفانی  دریافتی  آگاه  نمایندۀ  کوتوزوف 
روس،  شکیبای  و  متأمل  مردم  تنها  نویسنده،  عقیدۀ  به  که 

می توانند حامل پیام آن به جهان باشند.
نظری  اتقانی  با  آن  پروردِن  از  تولستوی  که  دریافت  این 
)آخرین صفحات رمان خود به تمام معنی تحقیقی است در 

فلسفۀ تاریخ، مستقل از باقی اثر( پروا ندارد، در مجموع این 
رمان شاعرانه وسیعًا تحقق می یابد؛  رمانی که در آن مایه های 
روان شناختی و حماسی و توصیفی در وحدتی شگفت انگیز 
به هم درمی آمیزد. چشم زالل و خیال پرور پیر بزوخوف به 
می افتد،  آن  روی  بر  جهان  تصویر  که  است  پرده یي  منزله 
جهانی که تقدیری کامل و به گونه یي اسرارآمیز بهره مند از 
حکمت راهبر آن است. تردید او تنها به ظاهر تردید است؛ 
در حقیقت،  پیر با سیر و تأمل واقعی فقط آشنا می گردد ـ و 
او خود بیش از پیش به این معنی آگاهی می یابد. وی، که از 
همان سن پخته گی اصرار داشت دربارۀ پیرامونیان خویش 
داوری کند، سرانجام پی می برد که همۀ داوری ها نسبی اند. 
با این همه، در برابر مطلق عاجز می ماند. آن گاه، چنین پیش 
می آید که در پرتو انبازی خوش نفس، در هر یک از افعال 
واالتر  در سطحی  زنده گی روزمره، حرکات جهان خاکی، 

به صورت نوعی پیوسته گی با حقیقت سرمدی درمی آید.
نمی زند  عمل  به  دست  هیچ گاه  گفت  می توان  رو،  این  از 
نه  وی  ناشیانه اند؛  و  کند  او  تالش های  می زند،  چون  و 
عارف صفت است، نه قدیس؛  اصاًل برای زهد ناب آفریده 
نشده است. اما برای آن که به تعادل برسد، باید میان ممکن 
و مطلق آن توافقی را برقرار سازد که نافی هر عمل شگفت 
یا قهرمانانه یی است. از این جا، انسانیتی بی تخلخل و اندکی 
انفعالی ناشی می شود که در میان چهره های داستان تنها او 
توانسته است به آن دست یابد. به گرد پیر، صور گوناگون 
هستی که اراده یی فراتر از افراد بر آن حاکم است، با همۀ 
تنوعش شکوفا می شوند. به ویژه در عالم نوجوانی که در 
این رمان به عمیق ترین وجهی به بیان هنری درمی آید. این 
)توان  خوش تری  فضای  در  تولستوی  اثر  در  »نوجوانی« 
ویژه گی  و  می شود  جلوه گر  خوش تر(  بی اندازه  گفت 
به  را  آن  پیشرس که ذوق و شم فطری،  فردیتی است  آن 
درجه یی باالتر می رساند و به افراط می ستاید. نوجوانی، با 
جلوه های بی شایبۀ شادی و غم و با تأثرات و انفعاالت خود، 
نظاره گاهی است که سیر به سوی هدف نهایی با پیش بینی 
سرنوشت آدمی اجازه می دهد. ناتاشا روح این جوانی است 
که سایه و روشِن آن را با همۀ حدت از سر گذرانده است و 
به هنگام گذار از نوجوانی به سن پخته گی،  رشتۀ آن تماس 
جادویی گسسته می شود. جهان رشد و پخته گی تولستوی 
امکان هاست: جهانی  از  گران بار  و  نابینا  این جا عجیب  در 
است که در آن، جنگ و صلح با بیهوده گی غم انگیز خود 
از پی هم می آیند؛ جهانی که به جبر قربانی خود می شود. 
اگر بهترین افراد خود را ملزم به بازجست درونی پنهان و 
احوال  و  اوضاع  سایقۀ  به  کسان  می سازند،  قاطبۀ  ناتمامی 
به  آدمی  همین که  که  روان اند  عاجل  مقصودهای  به سوی 
معنای  فهم  از  مردم  چون  می شوند،  مستحیل  رسید  آن ها 
نبوغ، خطر چنین  سرنوشت خویش عاجز هستند. عقل و 
گفت  باید  هم  را  این  برنمی تابند.  را  کورکورانه یی  مسیر 
که آناتول کوراگین سبکسر و کم مایه و ناپلئون،  هر دو به 

تقدیر  معنای  حقیقت،  در  انبازند.  نابینایی  این  در  یکسان 
حاکم برای هیچ  یک از آن دو موضوع مطالعات روان شناسی 
در  که  است  بی پیوندی  انگیزه های  بازی  تنها  بلکه  نیست، 

کنار هم قرار گرفته اند.
واقع بینی  عرصۀ  در  که  پیروزی هایی  سایۀ  در  تولستوی، 
برخی  ارزش  که  بود  کسی  بود،  نخستین  آورده  به دست 
مشاهدات باریک بینانه ـ گترهای چکمۀ یک افسر طی نبرد، 
با اصراری خنده آور و در  گفت وشنودی پوچ وبی معنی که 
موقعیتی نمایشی تکرار می شود، چین و شکن نیم تنه یي که 
در اثنای سخنانی پرحرارت جلب توجه می کند و در جلب 

نظر حاکم می شود و… ـ را آشکار ساخت.
زنده گی خاص همۀ این جزییات دور از انتظار، بر سرنوشت 
بینوای انسان بار می شود و رویداد آن ها در زمینه یي مابعد 
آشفته گی  دچار  را  خواننده  که  می یابد  بازتاب  طبیعی 
می سازد. با این روابط، میان امر محدود و امر سرمدی، که 
گاهی در عمق یکی از نفوس، آشکار و گاهی در انبوه مردم 
و محیطی که آنان را احاطه می کند جلوه گر می شود، جنگ 
و صلح را در میان آثار حماسی،  در رده یي جای می دهد که 

به ایلیاد نزدیک تر است تا به آثار ادبی جدید اروپا.
تاریخ  جنجالی ترین  و  بغرنج ترین  از  یکی  در  تولستوی، 
فکری جهان، به بازیافِت آن ارزش های بنیادی نایل می شود 
که فاوست در عالم »مادرها« به سراغ آن ها رفته است. وی 
وعده های  از  سرشار  و  سالمت  عین  در  را،  ارزش ها  این 
مقدر  گویی  که  جهانی  در  آن هم  می سازد  آفتابی  خوش، 
بوده است میان دو قطب فورمالیسم پارناسی ]توجه صرف 
و  خشن  ناتورالیسم  و  سبک[   کمال  و  پاکی  و  نزهت  به 

نابخشودنی دست وپا زند.

فرهنگ آثار. سروش.
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نگاهي گذرا به »جنگ و صلح« 
اثر لئو نیکوالیویچ تولستوی
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تولستوی، در یکی از بغرنج ترین و جنجالی ترین تاریخ فکری جهان، به بازیافِت آن ارزش های بنیادی نایل می شود که فاوست در 
عالم »مادرها« به سراغ آن ها رفته است. وی این ارزش ها را، در عین سالمت و سرشار از وعده های خوش، آفتابی می سازد آن هم در 
جهانی که گویی مقدر بوده است میان دو قطب فورمالیسم پارناسی ]توجه صرف به نزهت و پاکی و کمال سبک[  و ناتورالیسم خشن و 
نابخشودنی دست وپا زند
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احمد ولی مسعود در محفل گرامی داشت از هشتم ثور: 

عملکرد افراد و مهره ها جوهر جهاد را 
زیرسوال نمی  برد

سالروز  بیست ویکمین  از  گذشته  روز  مسعود  شهید  بنیاد 
کابل  در  همایشی  طی  افغانستان  مردم  جهاد  پیروزی 

گرامی داشت به عمل آورد.
در این همایش بزرگ، از رهبران جهاد به دلیل عدم توجه 
آن ها به پاسداری از ارزش های جهاد و افتخارات مجاهدین، 

انتقاد صورت گرفت.
آنچه در روز گرامی داشت از پیروزی جهاد مردم افغانستان 
جالب به نظر می رسید، حضور نسل دوم سران مجاهدین، به 
عنوان رهبران سیاسی جوان، در نبود رهبران معروف جهادی 

بود. 
احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود با انتقاد 
از عدم شرکت رهبران جهادی در همایش گرامی داشت از 
هشتم ثور گفت رهبران جهادی که امروز به برکت جهاد و 
مقاومت مردم افغانستان در دولت کنونی به جایگاه و پایگاهِ 
و  آرمان ها  به  معتقد  دیده می شود،  که  یافتند، چنانی  دست 

جوهرۀ جهاد و مقاومت نمی باشند.
او گفت که هشت ثور، روز پیروزی جهاد و پیروزی همۀ 
که  نمی بینم  من  اما  است،  افغانستان  مردم  و  جهاد  رهبران 
و  آورند  عمل  به  گرامی  داشت  روز  این  از  جهادی  رهبران 
به مجالسی که به این مناسبت برگزار می شود، شرکت کنند.

نکردن  اشتراک  مسعود،  شهید  بنیاد  عمومی  رییس  گفتۀ  به 
کسانی که خود را رهبر جهاد می دانند، در چنین نشست هایی 

مایۀ تأسف است.
او افزود: مردم افغانستان در دو دهه، بر اساس فرمان همین 
و  صدها  کشور شان  استقالل  و  آزادی  خاطر  به  و  رهبران 
میلیون ها شهید دادند؛ اما امروز متأسفانه بزرگان به آنچه خود 

امر کرده بودند، معتقد نیستند.
توجهی  بی  از  انتقاد  با  مسعود  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 
حکومت به پاسداری از ارزش های جهاد و تجلیل از هشتم 

ثور گفت که از دولت افغانستان انتظاری نیست.
این  در  خودش  از  پیشتر  سخنران  اظهارات  به  اشاره  با  او 
گرامی داشت  روز  آهسته  آهسته  دولت  گفت:  مجلس 
به  و  ساخته  رنگ  کم  را  افغانستان  مردم  جهاد  پیروزی  از 

بهانه های مختلف از این روز گرامی داشت نمی کند.
دولت مردان  این که  دلیل  به  مسعود،  ولی  احمد  گفتۀ  به 
افغانستان معتقد به جهاد و مقاومت مردم نیستند، جهان را 
که از برکت جهاد دچار تحول کالنی شده است، نسبت به 

جان بازی ها و ایثارهای مردم ما متردد ساخته است.
به حیث  که جهاد  مسعود گفت  بنیاد شهید  عمومی  رییس 
افتخار همۀ مردم   ... و  انسانی  دینی، مسوولیت  یک وجیبۀ 
به  را  آن  حقانیت  نمی تواند  هم  احدی  و  است  افغانستان 
خاطر عملکرد افراد، مهره ها و حوادث ناگواری که به وقوع 

پیوست، زیر سوال ببرد و انکار کند.
به گفتۀ آقای مسعود، عده یی فقط به خاطر عملکرد شماری 
از مهره ها، اشخاص و حوادث ناگواری که به وقوع پیوسته، 
تالش دارند و تالش داشته اند که جوهر جهاد مردم افغانستان 

را یک سره زیر سوال ببرند.
اما به گفتۀ او، این یک جفای بزرگ برحق ملت افغانستان 

است.
متحدۀ  ایاالت  در  که  جنگ هایی  به  اشاره  با  مسعود  آقای 
مسألۀ  خاطر  به  کشور  این  جنوب  و  شمال  میان  امریکا 
جنگ ها  این  در  که  گفت  بود،  پیوسته  وقوع  به  برده داری 
نزدیک به 600 هزار سرباز امریکایی کشته شده اند و جنوب 
امریکا کاماًل تخریب گردیده بود؛ اما روزی که این جنگ ها 
پایان می یابد، همۀ مردم از محو برده داری جشن می گیرند، 
نتیجۀ مبارزات خود را  امریکا توانستند  در حقیقت رهبران 

بگیرند و به مردم ارایه کنند.

رییس عمومی بنیاد شهید مسعود با اشاره به انقالب های هند 
و چین گفت که چینی ها پس از مبارزات پیگر زیاد، مائو را به 
حیث رهبر و زعیم خود پذیرفتند و امروز نتیجۀ این کارشان 
هندوها صدها  و  مسلمانان  میان  هندوستان  در  می بینند؛  را 
تن کشته شدند، اما امروز آن ها به گونۀ مشترک از استقالل 

کشورشان گرامی داشت می کنند.
افغانستان  در  نمی فهمد  که  گفت  مسعود  ولی  احمد  اما 
مردم  از  باشند،  می داشته  ضرورت  رهبران  وقتی  شده،  چه 
امتیازهای خود را می گیرند؛ اما وقتی مردم ضرورت می  داشته 

باشند، مردم آن ها را در صحنه نمی بینند.
او نقد عملکرد رهبران مجاهدین را حق هر شهروند کشور 
این  مانده،  بی پاسخ  اکنون  تا  که  »سوالی  گفت:  و  دانست 
است که چرا رهبران مجاهدین با وجود اهداف و سرزمین 
مشترک، نتوانستند باهم کنار بیایند؛ این ها چرا نتوانستند نتایج 
جهاد را به مردم برسانند و صدها سوال دیگری وجود دارد 

که رهبران جهاد باید به آن ها پاسخ گو باشند.«
راه  ما  تا زمانی که  نشان ساخت:  احمد ولی مسعود خاطر 
عالج مرض مزمن کشور خود را تشخیص ندهیم، مطمین 
هستم که به نتیجه نمی رسیم؛ این تنها به تاریخ اخیر جهاد 
بر نمی گردد، در گذشته هم دیدیم که رهبران جهاد پس از 
پیروزی در برابر تجاوز خارجی، نتوانستند نتیجۀ جهاد را به 

مردم برسانند.
او گفت، اکنون اکثریت رهبران دولت به شمول حامد کرزی 
گستردۀ  حمایت  وجود  با  می پندارند،  مجاهد  را  خود  که 
هم  مردم  دهند،  انجام  کاری  اند  نتوانسته  بین المللی  جامعۀ 
که  هستند  نگران  هستند،  خود  بعد  سال  یک  نگران  اکنون 

سرنوشت انتخابات سال آینده چه خواهد شد.
آقای مسعود با اشاره به رویدادهایی پس از پیروزی مجاهدین 
در کابل اتفاق افتاد گفت که احزاب سیاسی پس از پیروزی 
سیستم  و  برنامه  ها  ساختار،  در  را  الزم  تغییرات  باید  جهاد 

سیاسی شان به وجود می آوردند.
حالت  که  نبود  نیاز  جهاد،  پیروزی  از  پس  او،  گفتۀ  به 
ایدیولوژیک احزاب حفظ شود، باید احزاب ایدیولوژیک به 
احزاب سیاسی برای مدیریت جامعه تبدیل می گردیدند که 

متأسفانه چنین نشد. 
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود ضمن برشمردن نگرانی هایی 
که امروز دامن گیر مردم شده است، گفت که حاال همه نگران 

انتخابات سال آیندۀ ریاست جمهوری هستند.
او تصریح کرد، شماری از سیاست مداران و چهره های مطرح 
اگر در  دارند و طوری می پندارند،  باهم  بازدیدهایی  دید و 
را  کشور  می توانند  شوند،  پیروز  و  باشند  نامزد  انتخابات 
قدرت(  به  )رسیدن  معیاری  یگانه  انتخابات  بدهند؛  نجات 
است که باید نهادینه شود و انتخابات یک خط سرخ است، 
اگر کسی در مورد انتخابات تعلل کند، باید چند نسل دیگر 

قربانی بدهیم که تا دوباره به مرحلۀ کنونی برسیم. 
نمی  تواند  خود  خودی  به  انتخابات  که  کرد  تصریح  او  اما 
حالل مشکالت افغانستان باشد؛ وضعیت به گونه یی ست که 
باید همۀ گروه ها متفق باشند؛ همانگونه که ما با هم در جهاد 
ما تحت  برای نجات کشور  نیز  امروز  پیروزی رسیدیم،  به 
یک برنامۀ ملی نیازمند به تفاهم و اتحاد ملی میان کسانی که 

در درون و بیرون دولت قرار دارند، هستیم.
وجود  تفاهم  نوع  دو  که  کرد  تصریح  مسعود  ولی  احمد 
دارد: عده یی هستند که زیر نام و شعارهای ملی در تالش 
حفظ وضع موجود هستند؛ یعنی با معامله ها در زیر پوشش 
انتخابات، در تالش به دست گرفتن قدرت پس از سال های 

93 هستند.
و  سیاسی  رهبران  نخبه گان،  که  است  این  دیگر  برنامۀ  اما 

خاطر  به  ملی  اجندای  یک  زیر  در  فرهنگی  شخصیت های 
نجات کشور به تفاهم برسند و به سوی انتخابات بروند؛ اما 
این برنامه به اندکی آگهی دهی و روشنگری نیازمند است که 

کار روی آن جریان دارد.
موجود،  وضعیت  از  خروج  برای  ما  گفت:  مسعود  آقای 
نیازمند همگرایی ملی و یک دیگر پذیری هستیم، این هم دیگر 
پذیری در نتیجۀ یک انتخابات شفاف و دموکراتیک می  تواند 

به وجود آید.
او در پایان گفت که از دیروز آگاهی حاصل کردم که دولت 
برنامه یی برای گرامی داشت از هشتم ثور ندارد؛ بنابراین بنیاد 
شهید مسعود برآن شد تا از این روز گرامی داشت به عمل 
سال روز  از   آینده  سال های  که  می سپارم  وعده  اما  آورد؛ 
به گونۀ گسترده یی گرامی داشت خواهد  پیروزی مجاهدین 

شد.
  هشت ثور از نظر تاریخی جز در فتح مکه در تاریخ 

بشر نظیری ندارد
در این حال، عبدالحفیظ منصور نمایندۀ مردم کابل در مجلس 
روز  خویش  سالۀ   ۱30 عمر  با  معاصر  افغانستان  می گوید: 
باعظمتی چون هشت ثور را ندارد، کشور ما رویداد به  پهنا و 
ژرفنای جهاد، در تاریخ خود نداشته است؛ تنها جهاد حلقۀ 
وحدت و همسویی بود و نیروهای عظیِم نهفته در این سر 

زمین را در سطح جهانی معرفی کرد.
او گفت: هشت ثور روزی است که جهاد مردم و فداکارهای 

بی دریغ مردم را مهر تایید زد و به آن مشروعیت بخشید.
او افزود، هشت ثور بود که برای ملت های مظلوم و ستمدیده 
ملت  یک  مبارزۀ  انجام  سر  که  فهماند  جهان  سراسر  در 
تهی  دست در برابر یک قدرت خارجی چنین موفقیتی را به 

همراه دارد؛ جهاد برای همه اعتماد به نفس داد. 
به گفتۀ آقای منصور، هشت ثور ترکیب قومی، درجه بندی های 
و  یک  درجه  مذهب  زد؛  برهم  را  مذهبی  و  زبانی  ستمی، 
درجه دوک، قوم درجه یک و درجه دوم، قوم حکومت گر و 
قوم رعیت را از بین برد. اگر این روز نبود ما اکنون چهره های 
هستند،  امور  رأس  در  فعاًل   که  را  شخصیت هایی  و  ملی 

نداشتیم.
او هم چنان افزود، همۀ دست آوردها و افتخارات تاریخی ما 

محصول هشت ثور است. 
نظر  از  ثور  هشت  حماسۀ  کرد،  تصریح  مجلس  عضو  این 
تاریخی جز در فتح مکه در تاریخ بشر نظیری ندارد، هیچ کس 
در دنیا باور نمی کرد، یک ملت تهی دست که همه هست و 
بودش را از دست داده، روزی در برابر بزرگ ترین ابر قدرت 

جهان به پیروزی برسد.
مبارزۀ سیاسیون  و  تمام تالش  منصور گفت، همواره  آقای 
برای حفظ قدرت و به دست آوردن قدرت بوده است؛ ولی 
از  ثبات  و  صلح  امنیت،  تأمین  برای  ملی  قهرمان  برخالف 

سمِت وزارت دفاع خودش را کنار کشید.
تاریخ  در  آیا  می گوید،  پرسش  این  بیان  با  هم چنان  او   
افغانستان به جز قهرمان ملی کشور، انسانی را سراغ دارید که 
در اوج محبوبیت و قدرت ، به  خاطر مردم و تأمین صلح و 

امنیت در کشورش، از قدرت بگذرد؟
در جهت دهی  پاکستان  مداخالت  به  اشاره  با  منصور  آقای 
گفت:  غربی  کشورهای  مداخالت  و  جهادی  جریان های 
لحاظ  از  که  گرفت  شکل  جایی  از  ثور  هشت  حماسۀ 
جهاد،  دوران  در  و  داشت  فاصله  پاکستان  با  جغرافیایی 
این جهادگران با پاکستان در تقابل قرار داشتند. وی گفت، 
هنگامی که بار و بساط رژیم وابسته به روسیه بر چیده شد، 
پیروزی جهاد مردم افغانستان از شمال آغاز شد نه از آن جایی 
که پاکستان می خواست و امریکا  تالش می کرد تا حکومت 

ائتالفی و مورد نظر خود را به میان آورد.
و  آزادی  استقاللیت،  ثور  هشتم  گفت:  کابل  نمایندۀ  این   

حماسه آفرینی های مردم افغانستان را ثبت تاریخ کرد.
به گفتۀ او، آنانی  که هشت ثور را رقم زدند، مثل شاه زاده ها 
نبودند که وقتی وضعیت خوب نبود، به خارج بروند؛ آن ها 
کسانی بودند که به تعهد خود وفادار و صادق باقی ماندند. 

آنان کسانی بودند که هیچ گاهی  وی هم چنان تصریح کرد، 
کشور را در برابر فشار اشغال گران ترک نگفتند و برخالف، 
مردم  مقدس  مقاومت  به  نام  را  دیگری  درخشان  صفحۀ 

افغانستان، رقم زدند.
آقای منصور می گوید، گرداننده گان هشت ثور این سرزمین 
را هیچ وقت ترک نگفتند و همواره در راه دفاع از استقالل و 
آزادی تا پای جان مقاومت کردند و سرانجام رهبران هشتم 

ثور تا شهید شدن شان دست از مبارزه بر نداشتند. 
در همین حال، عبدالستار مراد عضو ارشد جمعیت اسالمی 
گفت: به پاس شهادت بیش از یک و نیم میلیون انسان ما باید 

هشتم ثور را گرامی داشت کنیم.

او گفت: از چند سال بدین سو گرامی داشت از هشت ثور کم 
رنگ شده و آن گونه که نیاز است از این روز تجلیل نمی شود.
او با انتقاد از ضعف و ناتوانی مجاهدین در سمت  وسودهی 
کشور پس از پیروزی می گوید که عیب در خود ما است، ما 
بودیم که نتوانستیم از دست آوردهای عظیم انقالب خویش، 

بهره برداری درست کینم.
آقای مراد از مجاهدین و رهبران جهادی خواست که صفوف 
خود را  منسجم کنند، دست وحدت و همسویی به یک دیگر 
دراز کنند و دیگر از رنگ، قوم، قبیله، نژاد و منطقه بگذرند.

این عضو رهبری جمعیت اسالمی  گفت: با گذشت هر روز 
و  در جهاد  آنانی  که  بر خالف  و  می بازد  رنگ  ثور  هشت 
مقاومت مردم افغانستان هیچ نقشی نداشتند، آماده اند قدرت 

سیاسی را به دست گرفتند. 
  جهاد شناس نامۀ شهروندان افغانستان است

مسعود ترشتوال رییس عمومی دانشگاه های خصوصی کشور 
مردم  جهاد  احسان  مدیون  باید  همسایه  کشورهای  گفت: 
افغانستان باشند، ما در برابر قدرت بزرگ منطقه سپر شدیم و 
آن ها امروز نسبت به شهروندان ما در آرامش کامل زنده گی 

می کنند.
او گفت: برخی ها بر ما نقد روا می دارند، ظلم می کنند و از 
آن سوها، قتل های زنجیره یی را علیه رهبران و شخصیت های 
ملی، به ویژه مهره های جهاد و مقامت مردم افغانستان سازمان 

می دهند. 
شناس نامۀ  جهاد  افزود:  خصوصی  دانشگاه های  رییس   
شهروندان افغانستان بود، امروز دنیا ملت ما را به عنوان یک 
ملت استعمار ستیز می شناسند و این افتخار بزرگ در تاریخ 

کشور است.
 آقای ترشتوال هشدار داد، دیگر به هیچ کسی اجازه نمی دهیم 
که مردم را در تنگناهای قومی گیر بسازند و مانع رسیدن به 

همبستگی اجتماعی شوند. 
اوگفت: در چند سال اخیر مهره های موثری را از دست دادیم 
به  رازمندی  گونۀ  به  محوری  شخصیت های  از  شماری  و 
شهادت رسانیده شدند، ولی آن ها کور خوانده اند که با حذف 

فزیکی آن ها، ارزش های این راه از بین ببرند.
به گفتۀ او، راهی که با خون سرخ مهره های مهم کشور ترسیم 
شده، از بین نمی رود؛ بل قتل های زنجیره یی بار دیگر ملت 
ما را منسجم و مصمم خواهد کرد که این راهِ حقیقت است.

وی هم چنان گفت: »در دوران تجاوز سیاه بهترین فرزندان 
ملی  قهرمان  آن  بارز  نمونۀ  که  دادیم  دست  از  را  کشور 
شهید احمدشاه مسعود بزرگ بود و همین طور رهبر جهاد 
اولین رییس جمهور  ربانی  استاد  افغانستان  مردم  مقاومت  و 
نهضت های آزادی بخش و این انسان بزرگ را تقدیم صلح 

و راه آزادی کردیم.«
در این حال، عبدالبصیر سالنگی والی والیت پروان با اشاره 
به نبود رهبران جهادی در روز گرامی داشت از هشتم ثور 
خطاب به آنان گفت: جهاد و مقامت شما برحق است، چرا 
شما امروز از گرامی داشت هشت ثور شرم می کنید و از روز 

پیروزی مردم فداکار افغانستان تجلیل نمی کنید؟
بود  نکرده  خطور  ذهن تان  در  روز  آن  در  آیا  گفت:   او   
که انقالب آسان است و حفظ و نگه داری اش سخت است، 
و  رهبران  دشمن،  و  هستید  در خواب  تان  کدام  هر  امروز 
رهبر  می دهد،  قرار  هدف  را  مقاومت  و  جهاد  مهره های 
ملی  قهرمان  و  را  ربانی  استاد  برحق تان  نهضت  و  انقالب 

کشور را به شهادت رسانیدند.
به  مجاهدین  روزگاری  که  »از  کرد:  تصریح  پروان  والی 
پاکستان رفتند، پاکستانی ها در غم کسی نبودند، فکر می کردند 
که چه گونه تمام زیربناهای افغانستان را از بین ببرند؛ امروز 
پاکستان به آرمانش رسیده، ولی تو انقالبی که انقالب کردی 
امروز رفتی به خانۀ خود نشستی و غم بزرگ شهدای کشور 

را فراموش کردی و هشت ثور را هم تجلیل نمی کنی.«
او هم چنان با ابراز نگرانی گفت: طالبان قدم به قدم هرروز 
پیش می آیند، تو مجاهد و رهبر، هنوز در خواب غفلت به 
وضعیت  این  به  نسبت  احساسی  گونه  هیچ  و  می بری  سر 

دشوار نداری. 
هشتم ثور به عنوان۱

افغانستان  رسمی  تقویم  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  روز   
طی  روز  این  از  همه ساله  و  شده  اعالم  عمومی  رخصتی 

محافلی گرامی داشت به عمل می آید.
از  سیاسی،  عوامل  بنابر  حکومت  پسین،  سال های  در  اما 

گرامی داشت این روز ابا می ورزد.
به  واکنش  در  مسعود  شهید  بنیاد  که  است  نخستین بار  این 
بی توجهی حکومت به این روز، خود به تجلیل از این روز 

اقدام کرده است. 
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تاجیکستان:
پاکستان اجازه اجرای پروژۀ »کاسا 

۱000« را نمی دهد

خودکشی یک دختر در هرات

ترور یک مولوی در ننگرهار به دلیل خواندن 
نماز جنازۀ سرباز ارتش

انرژی  انتقال  به  مربوط  مباحث  حالی  در 
از  مناطقی  به  مرکزی  آسیای  کشورهای  از 
افغانستان و پاکستان به نیاز اصلی کشورهای 
مذکور تبدیل شده است که یک مقام تاجیک، 
موقعیت سیاسی پاکستان را مانعی در تحقق 

این طرح خواند.
مدارک  همه  باید  جاری  سال  در  گفت  وی 
حقوقی آماده می شد و به امضای دولت های 
ذی نفع می رسید، اما پاکستان در نشست سال 
امضای  نکرد،  شرکت  دولت ها  این  گذشته 
آمدن  کار  روی  به  منوط  را  مربوطه  اسناد 

دولت جدید کرد.
قول اف افزود کمپانی کانادایی اس- ان- سی 
الوالین همه مدارک حقوقی را فراهم کرده و 
مراحل پایانی را می گذراند و ما منتظر هستیم 
نماینده گان  مناسب  موقعیت  یک  در  که 
کشورهای ذی نفع گرد هم آمده و در رابطه 

با اجرای پروژه تصمیم گیری کنند.
وی گفت این پروژه باید در سال 20۱4 آغاز 

و در سال 20۱7 پایان یابد.
بازار  ایجاد  طرح  از  بخشی   ۱000-casa

جنوبی،  آسیای  و  مرکزی  آسیای  منطقه یی 
موسوم به casarem است و تحقق آن امکان 
ساعت  مگاوات   ۱000 همه ساله  داد  خواهد 
به  قرقیزستان  و  تاجیکستان  از  برق  نیروی 

افغانستان و پاکستان منتقل شود.
میلیون   873 مبلغ   ۱000-casa ارزش طرح 
می رود  انتظار  که  است،  شده  برآورد  دالر 
کشورهای  و  نهادها  را  آن  اعظم  بخش 

سرمایه گذار پرداخت کنند.
می شود،  پیش بینی  طرح  این  چارچوب  در 
که خط انتقال برق به طول 7۵0 کیلومتر در 
قرقیزستان،  تاجیکستان،  کشور  چهار  قلمرو 

افغانستان و پاکستان احداث شود.

یک  که  کرده  اعالم  هرات  والیت  پولیس   
به  والیت  این  در  ساله  پنج  و  بیست  بانوی 
کرده  خودکشی  خانواده گی  اختالفات  دلیل 

است.
این رویداد صبح روز یکشنبه  آنان،  به گفتۀ 
ناحیۀ هفتم  از مربوطات  پائین آب  منطقه  در 

شهر هرات رخ داده است.
مقام  یک  بخدی،  خبرگزاری  گزارش  به 
پولیس هرات که خواست نامش فاش نشود، 
پس  و  داشت  نام  رحیمه  بانو  این  که  گفت 
لفظی در داخل خانه اش، توسط  از مشاجرۀ 

مرگ موش دست به خودکشی زده است.
پولیس می گوید که هر چند پدر و مادر دختر 
این رویداد را ناشی خشونت از سوی شوهر 
این زن عنوان می کنند اما تاهنوز انگیزه این 

رویداد مشخص نیست.
که  است  والیاتی  از  کشور  غرب  در  هرات 
آمار  بیشترین  گذشته  سال  چند  جریان  در 
خشونت علیه زنان را به خود اختصاص داده 

است.

قتل، بدرفتاری، به بد دادن و ازواج های قبل 
از وقت از عواملی است که برخی از بانوان 

در این والیت دست به خود کشی می زنند.
شماری از فعاالن جامعۀ مدنی والیت هرات 
والیت  این  محلی  مسووالن  از  بارها  نیز 
خواسته اند تا برنامه های آگاهی دهی بیشتر 

را در این والیت راه اندازی کنند.
به باور آنان عدم آگاهی مردم در مورد قانون 
سندهای  برخی  و  زنان  علیه  خشونت  منع 
ناپسند از عوامل اصلی بروز چنین رویدادها 

است.

گفته اند  ننگرهار  والیت  در  محلی  مقام های 
امامی را که نماز جنازۀ سرباز  که شورشیان 

ارتش را خوانده بود، در مسجدی کشته اند.
صالح محمد  مولوی  که  گفته  اند  مقام ها  این 
جمعۀ گذشته نماز جنازه سرباز ارتش را در 
ولسوالی هسکه مینه )ده باال( خوانده بود و 

شورشیان به همین دلیل او را کشتند.
ساکنان محلی گفته اند این روحانی پس از آن 
که شامگاه 7 ثور در مسجد محله نماز خواند، 
در داخل مسجد هدف شلیک چند فرد مسلح 

قرار گرفت.
نظر  اظهار  مورد  این  در  طالبان  گروه  هنوز 

نکرده است.
از سوی دیگر، مقام های پولیس در ننگرهار از 
کشته شدن 24 شورشی در ولسوالی حصارک 

خبر داده اند.
حضرت حسین مشرقی وال، سخنگوی پولیس 
بین  درگیری  در  که  است  گفته  ننگرهار، 
شورشی  ده  کم  دست  شورشیان،  و  پولیس 

دیگر زخمی شده اند.
مقام های دولتی همچنین گفته اند که در این 
کشته  حصار  ولسوال  محافظ  یک  درگیری 
شده و سه مامور امنیتی دیگر زخمی شده اند.
در مقابل، گروه طالبان گفته است که در این 

درگیری دو تن از افراد وابسته به این گروه و 
پنج مامور پولیس کشته شده اند.

برخی از مناطق والیت شرقی ننگرهار ناآرام 
است و گروه طالبان در آن نفوذ دارند.

بود  آن  از  حاکی  گزارش ها  از  برخی  اخیراً 
هلیکوپتر  یک  سرنشین  یازده  شورشیان  که 
به  گرفته اند،  گروگان  به  که  را  غیرنظامی 

ولسوالی حصارک منتقل کرده اند.
هشت  شامل  گروگان ها  مقام ها،  گفته  به 
افغان  مترجم  یک  و  اوکرایینی  دو  ترکیه یی، 
هلیکوپتر  پیش  روز  شش  که  می شود  آنها 
به  مجبور  هوا  خرابی  دلیل  به  آنها  حامل 

نشست اضطراری در والیت لوگر شد.

ناتو در تنش های مرزی...
 بررسی خواهیم کرد، اما در حال حاضر 
برای من زود است که در این زمینه ابراز 

نظر کنم.«
رییس دفتر حامد کرزی می گوید که اگر 
نیروهای خارجی این مناطق مرزی را به 
نمی کردند،  واگذار  پاکستانی  نیروهای 
به  همسایه  کشور  دو  میان  تنش  شاید 
و  کابل  میان  روابط  که  نمی رسید  حدی 

اسالم آباد را تیره کند.
پاکستان همواره  و  افغانستان  میان  روابط 

شاهد فراز و فرودهای زیادی بوده است.
از سوی  ماه های اخیر شلیک موشک  در 
پاکستان به والیت کنر در شرق افغانستان، 
که باعث تلفات غیر نظامیان شد، روابط 

این دو همسایه را تحت شعاع قرار داد.
پس از پخش گزارش هایی درباره ساختن 
در  نظامی  تاسیسات  و  مرزی  دروازه 
پاکستانی ها،  توسط  گوشته  ولسوالی 
روابط کابل و اسالم آباد بیش از پیش تیره  

شده است.
ورودی  ساختن  افغانستان  دفاع  وزارت 

و  توافقات  مغایر  را  مرزی  محل  این  در 
بین المللی دانسته و هشداد داده  تعهدات 
از  پاکستان  تأسیسات  برداشتن  برای  که 
اطراف خط دیورند، تمام گزینه ها را روی 

دست دارد.
ساختن  موضوع  می گوید  اما  پاکستان 
تاسیسات در منطقه گوشته والیت ننگرهار 
پس از گفت وگو با مقام های نظامی افغان 
که به اسالم آباد سفر کرده بودند، حل شده 
افغان آن را  اظهاراتی که مقام های  است. 

رد می کنند.

طالبان دیگر با...
سال  می گوید   استاوریدیس  آدمیرال   
خارجی،  نیروهای  که  هنگامی  آینده، 
و  تروریسم  ضد  کارشناسان  از  غیر  به 
مسوالن آموزشی افغانستان را ترک کنند، 
توانایی طالبان در متقاعد ساختن افغان ها 
در کمک به آن ها  نیز کاهش چشمگیری 

پیدا می کند. 
»توجیه   می گوید:  استاوریدیس  آدمیرال  
این  گذشته  دهه  طول  درتمام  طالبان 
می جنگند.   خارجی ها  با  که  است  بوده 
خارجی ها که تا پایان سال 20۱4  می روند 
نمی جنگد،  با خارجی ها  و  طالبان دیگر 
جنگشان   هستند.  روبرو  افغان ها  با  بلکه 
با برداران، با خواهران و نیروهای امنیتی 
با  جنگیدن  توجیه  است.  خودشان 
بی معنی  آینده  سال  پایان  در  خارجی ها  

می شود«.
پس  می خواهد   که  استاوریدیس  آمیرال 
دریایی  نیروی  در  خدمت  سال   37 از 
امریکا  بازنشسته شود معتقد است: امنیت 

با  تفنگ فراهم نمی شود.
او می گوید: »نهایتًا  در این قرن بیست و 
تفنگ  لولۀ  از  را  امنیت  نمی توانیم   یکم 

در آوریم«. 
از  امنیت  و  آزادی  او،  اعتقاد   به 
راهبردهایی  و  بین المللی  همکاری های 
حاصل می شود که ارزش های دموکراتیک 

را توجیه و تشویق  کند.
  نیروهای ملی

ارتش  می گویند،  ناتو  و  افغان  مقام های 
ملی افغانستان سریع تر از انتظار پیشرفت 
کرده است و می تواند امنیت این کشور را 
در زمان خروج نیروهای نظامی بین المللی 

در پایان سال 20۱4 به عهده بگیرد. 
تا  ناتو،  شدۀ  زمان بندی  برنامۀ  اساس  بر 
از  تنها بخش کوچکی  پایان سال 20۱4، 
نیروهای بین المللی برای آموزش سربازان 
افغان، با هدف خاتمه دادن به این جنگ 
باقی  افغانستان  در  نامحبوب  و  پرهزینه 

خواهند ماند. 
به  بین المللی  نظامی  نیروهای  و  ناتو 
نفری  هزار   3۵0 امنیتی   نیروی  آموزش 

این  با  اند.  بخشیده  سرعت  افغانستان 
ارتش  توانایی  که  است  این  سوال  حال 
چه حدی  در  امنیت  تأمین  در  افغانستان 

است. 
ارتش  افسر  مقام  یک  شاهین،  شاه  قدم 
افغانستان به نقش فزایندۀ ارتش در  ملی 
برقراری امنیت اشاره می کند و می گوید: 
»ارتش ملی افغان آخرین مرحله آموزش 
پیشرفتی  کیفی  نظر  از  و  می گذراند  را 
داریم  انتظار  ما  است.  داشته  چشمگیری 
مستقل  عملیات  از  درصد   8۵ از  بیش 

توسط ارتش افغان هدایت شود«.
سابق  نظامی  یک  کوهستانی،  جاوید  اما 
نسبت به توانایی ارتش افغان نگران است. 
آقای کوهستانی می گوید »سوء مدیریت 
دولتی، فساد و کمبود تجهیزات مشکالت 
روز  هر  ما  است.  افغان  ارتش  عمدۀ 
می بینیم ارتش تلفات جانی بیشتری دارد 
که عدم آماده گی ارتش را نشان می دهد. 
انتقال امنیت به ارتش افغان روند غیر قابل 
ارتش  نیستم  مطمین  اما  است،  بازگشتی 

کاماًل برای آن آماده باشد«.

چهار سرباز نیروهای...
می  به دست  را  نظامی  عملیات  رهبری   
گیرند. وزارت دفاع افغانستان گفته است 
"حمالت  با  مقابله  برای  نیروهایش  که 
بهاری" طالبان آماده هستند: "اردوی ملی 
افغانستان آماده است تا حمالت را خنثی 

کند".
داده  افزایش  را  خود  حمالت  شورشیان 
و  کنند  کسب  بیشتری  قدرت  تا  اند 
آینده  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
که  است  حالی  در  این  بسازند.  متاثر  را 
تا  المللی  بین  نیروهای  نظامی  ماموریت 
آخر سال آینده میالدی به پایان می رسد.

است  نکرده  مشخص  ناتو  مختصر  بیانیه 
چه  ناتو  هواپیمای  سقوط  قربانیان  که 
کدام  در  دقیقا  هواپیما  و  بودند  کسانی 

منطقه افغانستان سقوط کرده است. با این 
والی  معاون  رسولیار،  جان  محمد  همه، 
زابل گفته است که یک هواپیما متعلق به 
ولسوالی  در  شنبه  روز  نیروهای خارجی 

"شاه جوی" این والیت سقوط کرد.
هواپیمای ناتو در همان روزی سقوط کرد 
بیانیه یی آغاز "حمالت  با نشر  که طالبان 
شورشیان  کردند.  اعالم  را  خود  بهاری" 
حمالت  که  گفتند  خود  بیانیه  در  طالبان 
داخلی  و  خارجی  نیروهای  بر  را  خود 
تاکتیکی برای  از هر  افزایش می دهند و 
تلفات سنگین"  یا تحمیل  "توقیف کردن 

بر نیروهای خارجی استفاده می کنند.
روان  سال  ماه  خونبارترین  اپریل،  ماه 
آمار  اساس  بر  است.  بوده  میالدی 
نفر   26۱ پرس،  اسوشیتد  خبرگزاری 
امنیتی  نیروهای  ملکی،  افراد  شمول  به 

افغانستان و نیروهای خارجی در این ماه 
کشته  کشور  سراسر  در  خشونت  اثر  بر 
شدند. در سوی دیگر شورشیان 2۱7 نفر 

تلفات داده اند.
گذشته  سال  اپریل  ماه  در  مقایسه،  در 
افراد ملکی، نیروهای  ۱79 نفر به شمول 
خارجی و افغان در درگیری ها کشته شده 
بین  از  شورشی   268 مقابل  در  و  بودند 

رفته بودند.
دانفورد  جوزف  جنرال  همه،  این  با 
در  و  امریکایی  نیروهای  ارشد  فرمانده 
افغانستان می گوید که وضعیت امنیتی در 
روز  او  است.  یافته  بهبود  کشور  سراسر 
چهارشنبه هفته گذشته گفت که در حال 
حاضر 80 درصد همه عملیات های عادی 
رهبری  افغانستان  امنیتی  نیروهای  توسط 

می شوند.

به 300 هـزار...
دیگر  و  مدنی  جامعۀ  سیاسی،  احزاب   
از  نظارت  منظور  به  بین المللی  ناظران 
خواهند  توزیع  اعتبارنامه   انتخابات  
کرد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون 
انتخابات  »در  گفت:  انتخابات  مستقل 
2009 و 20۱0 بیش از سه صد هزار ناظر 
مدنی  و  سیاسی  احزاب  ناظر  مشاهد،  و 
داشتیم،  رسانه ها  نماینده گان  همچنان  و 
مصمم  هم  انتخابات  این  در  همچنان 
و  ناظر  صدهزار  سه  از  بیشتر  که  استیم 

مشاهد داشته باشیم«
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 
رای  نام  ثبت  روند  گفت،  همچنان 
آغاز  جوزا  ماه   ۵ تاریخ  به  دهنده گان 
می شود و نهادهایی که می خواهند از این 
روند نظارت کنند، باید کارت های اعتبار 

را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت 
کند.

نور گفت: »مطبوعات هم می توانند که به 
مراکز و محالت رأی دهی و شمارش آرا 
و همچنان قبل از آن پروسه ثبت نام رأی 
شروع  جوزا   ۵ تاریخ  به  که  دهنده  گان 
می شود، از آن خبر و گزارش تهیه کنند.«
مستقل  کمیسیون  معلومات  اساس  به 
انتخابات  روند ثبت نام ناظران به منظور 
ثور  ماه   7 تاریخ  از  نامه  اعتبار  دریافت 
هم در مرکز و هم در والیات آغاز شده 

است.

  قانون تصویب ناشده
حالی  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
آغاز  را  کننده ها  نظارت  نام  ثبت  روند 
کرده است که تا حال قانون انتخابات در 

مجلس نماینده گان تصویب نشده است.

این  نظیفه زکی، عضو مجلس می گوید 
قانون به زودی تصویب خواهد شد. 

او گفت: »چون موضوع بسیار مهم است، 
قانون بسیار مهم است به بحث زیاد نیاز 
گرفته  اختالفی  مورد  کمیسیون  از  دارد. 
که   است  تاالر  به  موضوع  تنها  شده، 
قانون  این  باالی  دوشنبه هم  روز  جلسه 
است، ببینیم که در آن روز تمام خواهد 
شد یا نه، اگر نشد باز به جلسه روز چهار 
شنبه بخیر می شود، ان شا اهلل به زودترین 

فرصت این قانون تصویب خواهد شد.«
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 
این  انتخابات  قانون  نهایی شدن  با  گفت 
اساس  بر  که  بود  قادر خواهد  کمیسیون 

قانون، کارهایش را سرعت ببخشد.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و 
شوراهای والیت افغانستان به تاریخ ۱6 

ماه حمل سال  ۱393 برگزار گردد.

آمر امنیت غزنی...
 داخل یک منطقه روستایی هدف انفجار 
بمبی که از دور کنترل می شد، قرار گرفت 

و این تلفات به پولیس وارد شد.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان در 
زنخان  که جنگ  به رسانه ها گفت  پیامی 
و انفجاری که منجر به قتل محمدحسین 

این گروه  بهاری  از عملیات  شد، بخشی 
موسوم به »خالد بن ولید« است.

گروه طالبان روز شنبه در اعالمیه یی خبر 
هشتم  روز  را  عملیات  این  که  بود  داده 
سالگرد  یکمین  و  بیست  مناسبت  به  ثور 

پیروزی مجاهدین آغاز می کند.
گروه های جهادی در هشتم ثور ۱37۱ با 

وارد  نجیب اهلل  دکتر  دولت  کردن  ساقط 
این  از  سال ها  آن  از  پس  و  شدند  کابل 
مجاهدان  پیروزین  روز  عنوان  به  روز 

بزرگداشت می شد.
اما در سال های اخیر این رسم تقریبًا کنار 
سوی  از  رسمی  مراسم  و  شده  گذاشته 

دولت برگزار نمی شود.



رییس جمهور کرزی برای امضای توافقنامه همکاری های درازمدت 
با کشورهای فنلند و دنمارک، عازم اروپا شد.

موافقتنامه  دانمارک  و  فنالند  با  سفر  این  در  کرزی  آقای 
همکاری های درازمدت امضا خواهد کرد و همچنین برای تقویت 

روابط افغانستان و استونی به آن کشور سفر خواهد کرد.
که  است  گفته  خبرنامه یی  پخش  با  افغانستان  جمهوری  ریاست 
حامد کرزی قبل از ظهر روز گذشته در راس یک هیات بلند رتبه 

دولتی به اروپا رفت.
افغانستان در سال گذشته میالدی با شماری از کشورهای اروپایی و 
متحدان غربی خود توافقنامه همکاری های درازمدت و پیمان های 

راهبردی امضا کرده است.
آقای  است  قرار  که  آمده  همچنین  ریاست جمهوری  خبرنامه  در 
سند  فنلندی،  رتبه  عالی  مقام های  با  دیداری  در  امروز  کرزی 
موافقتنامه همکاری های درازمدت میان افغانستان و فنلند را امضا 

کند.
سفر به کپنهاگ، پایتخت دنمارک نیز در برنامه سفر رییس جمهور 
اروپا است و قرار است دو کشور روی همکاری های  به  کرزی 

درازمدت توافق کنند.
دفتر ریاست جمهوری می  گوید که آقای کرزی در این سفر خود، 
به کشور استونی نیز سفر می کند. هدف سفر رییس جمهوری به 
استونی تالش برای گسترش روابط میان دو کشور عنوان شده است.
کشورهای  از  برخی  و  هند  امریکا،  با  تاکنون  افغانستان  دولت 
اروپایی و سازمان های بین المللی پیمان راهبردی امضا کرده است.
مقام های افغان امضای پیمان ها و موافقتنامه های راهبردی با سایر 
کشورها را تضمینی برای حمایت پایدار جامعه جهانی از افغانستان 

پس از تکمیل ماموریت نظامی ناتو در سال 20۱4 می دانند.
رییس جمهوری افغانستان در سال 20۱2 میالدی در سفر پنج روزه 
به شماری از کشورهای اروپایی، با آلمان، ایتالیا، بریتانیا و فرانسه 

سند همکاری های درازمدت امضا کرد.

این  امنیت  آمر  محمدحسین،  که  گفته اند  غزنی  والیت  مقام های 
والیت بر اثر انفجار بمب کنار جاده یی کشته شده است.

شماره  فرد  که  است  گفته  غزنی  والی  معاون  احمدی  محمدعلی 
دوم پولیس غزنی زمانی کشته شد که با نیروهای پیشتیبانی پولیس 
برای حمایت از نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی »زنَخان« عازم 

این منطقه بود.

آقای احمدی افزود که دو مامور پولیس هم در این انفجار کشته و 
دو پولیس دیگر زخمی شدند.

گروه طالبان مسوولیت این انفجار را به عهده گرفته و در اطالعیه یی 
انفجار و درگیری  این  به رسانه ها فرستاده مدعی شده که در  که 
بین طالبان و پولیس در زنخان، تلفات بیشتری به نیروهای دولتی 

وارد شده است.
معاون والی غزنی گفت که بامداد روز یک شنبه امنیت این ولسوالی 
بر اثر حمله نفرات وابسته به گروه طالبان »در معرض تهدید« قرار 
گرفت و به همین دلیل فرمانده و مسوول امنیت پولیس با شماری 

از واحدهای پولیس غزنی وارد زنخان شدند.
به گفته آقای احمدی، کاروان پولیس در...           ادامه صفحه 7

روز  بین المللی  نیروهای  سرباز  چهار 
شنبه در سقوط یک هواپیما در جنوب 
روز  همین  در  شدند.  کشته  افغانستان 
را  خود  بهاری  حمالت  آغاز  طالبان 

اعالم کردند.
این  سقوط  مسوولیت  تاکنون  طالبان 
ناتو  اند.  نگرفته  بردوش  را  هواپیما 
این  از  حاکی  اولیه  گزارش  می گوید 
سقوط  منطقه یی  در  هواپیما  که  است 

کرده که شورشیان در آن فعالیت 
منطقه  ائتالف  نیروهای  ندارند. 
و  آورده  در  محافظت  تحت  را 

بررسی را آغاز کرده اند.
خونبارترین  تاکنون  اپریل  ماه 
افغانستان  در  روان  سال  ماه 
است  حالی  در  این  است.  بوده 
که نیروهای امنیتی این کشور به 
طور روز افزون...ادامه صفحه 7
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کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال ۱393 / 20۱4 زمان خروج نیروهای 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر 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.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 
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

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

چهار سرباز نیروهای خارجی در سقوط هواپیما کشته شدند

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست، کوچة پنجم
شماره گان: 5000

اعالن کاریابی
به یک تعداد جوانان مستعد و با تجربه اعم از قشر ذکور و اناث در بخش های اداری، پرودکشن )گرافیک، ادیت، 

کمره و دوبالژ( ، پروگرامنگ، تخنیک، IT ، اخبار، فروشات و رادیو ضرورت میباشد.

jobstv20۱3@live. :خویش را به ایمیل آدرس )CV( اشخاص واجد شرایط، درخواست ها و خلص سوانح
com ارسال نمایند.

کرزی به اروپا رفت

آمر امنیت غزنی کشته شد


