
اخیر  ماه های  در  که  جدیدی  دستورات  پی  در 
طالبان صادر شده  رهبر  از سوی مالمحمد عمر 
افراد  طالبان،  گروه  فرماندهان  از  برخی  است، 
نام  از  استفاده  سوء  به  متهم  را  وی  به  نزدیک 

مالعمر می کنند.
در  طالبان،  فرماندهان  از  یکی  ذاکر  عبدالقیوم 
پاکستان  در  کویته  شورای  سوی  از  دسمبر  ماه 
دستوری را دریافت کرد که گویا از سوی مالعمر 

رهبر طالبان بوده است.
بر اساس این دستور، عبدالقیوم از مقام فرماندهی 
عمومی نیروهای طالبان عزل و به عنوان فرمانده 

این نیروها در قندهار منصوب شده است.
مدتی  که  منصور  محمد  اخترم  دیگر،  سوی  از 
کرده،  سپری  کوبا  در  گوانتانامو  زندان  در  را 
فرماندهی عمومی طالبان را بر عهده گرفته است.
این در حالی است که سراج الدین حقانی فرزند 
نیز  گذشته  اپریل  ماه  در  حقانی،  الدین  جالل 

دستور مشابهی را از شورای کویته دریافت کرده 
که بر اساس آن مال محمد عمر از شبکه حقانی 
حمالت  و  نظامی  فعالیت های  تا  است  خواسته 
کابل  جمله  از  افغانستان  تمام  در  را  انتحاری 

متوقف کنند.
همچنین گفته می شود که تغییرات دیگری نیز در 

نیروهای طالبان ایجاد شده است.
این فرماندهان و بعضی از...        ادامه صفحه 6
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بردن، همه چیز نیست، پس تالش برای بردن چرا.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

غارت عواید گمرک ها و گریز مقام ها از پرداخت مالیه

کاهش »تعجب آور« رشد اقتصادی 
افغانستان

وزرای دفاع امریکا و انگلیس اعالم کرده اند، ماموریت 
آن ها در افغانستان همچنان در حال انجام است و دو 
و  قدرتمند  ملی  امنیت  نیروی  ایجاد  به  متعهد  کشور 

کارآمد در افغانستان هستند.
وزیر  هگل،  چاک  پی.تی.آی،  خبرگزاری  گزارش  به 
دفاع امریکا در کنفرانس خبری...         ادامه صفحه 6

براساس گزارش کمیتۀ بین المللی محافظت از خبرنگاران، افغانستان 
کشورهای  از  یکی  پاکستان،  و  عراق  مانند  کشورهایی  کنار  در 
عدم  افغانستان،  در  اصلی  مشکل  است.  خبرنگاران  برای  خطرناک 

پیگیری دوسیۀ خشونت علیه خبرنگاران است.
افغانستان در تاریخ این کشور بی سابقه  فرصت کنونی رسانه یی در 
است. براساس آمار موسسه غیردولتی نی، در حال حاضر حدود 60 
شبکۀ تلویزیونی، 160 فرستندۀ رادیویی اف ام و بیش از 600 نشریۀ 
چاپی در کشور فعالیت می کنند. حکومت افغانستان کثرث رسانه یی 

و آزادی بیان را از دست آوردهای خود می شمارد.
مطبوعات.  آزادی  بین المللی  روز  با  است  مصادف  می،  ماه  سوم 
در  خبرنگاری  صنفی  اتحادیه های  و  رسانه یی  فعاالن  خبرنگاران، 
افغانستان در کنار استقبال از دست آوردها، از افزایش محدودیت ها 
علیه خبرنگاران و رسانه ها سخن می گویند....          ادامه صفحه 6

سفارت  دافیر(  کاردار)شارژ  احضار  با  پاکستان 
افغانستان در اسالم آباد، مراتب اعتراض شدید خویش 
را نسبت به درگیری های مرزی میان دو کشور اعالم 
تنش  درگیری هایی  چنین  که  داده  هشدار  و  کرده 

غیرقابل اجتناب را به دنبال دارد.
مقام های افغانستان و پاکستان یکدیگر را به شروع این 

درگیری مرزی متهم می کنند. 
به گزارش خبرگزاری شینهوا، وزارت خارجه پاکستان 
اعالم کرد که دو سرباز این کشور در پی این تیراندازی 
چهارشنبه  روز  اواخر  افغان  نیروهای  سوی  از  که 

صورت گرفت، مجروح شدند.
سفارت  »کاردار  کرد:  اعالم  پاکستان  خارجه  وزارت 
امور  وزارت  دفتر  به  گذشته(  امروز)روز  افغانستان 
به دولت  را  اعتراضات  مراتب  تا  احضار شد  خارجه 
پاکستان در خصوص حادثۀ تیراندازی بدون تحریک 

قبلی که اول ماه می 2013 در ساعت 21:45 شب به 
وقت محلی از ایستگاه های افغانستان به سمت ایستگاه 

پولیس در پاکستان رخ داد، اعالم کند.«
امنیتی  نیروی  دو  که  است  آمده  بیانیه  این  ادامۀ  در 

مستقیمًا  که  شدید  تیراندازی  این  پی  در  نیز  مرزی 
ایستگاه بازرسی را هدف قرار داده بود، مجروح شدند.
بنا بر این بیانیه، دولت پاکستان مراتب نگرانی شدید 
خود را از این تخلف به کاردار...        ادامه صفحه 6

هگل و هاموند
در بارۀ سناریوِی پس 

از 2014 در افغانستان 
گفت وگو کردند
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والیت  »گوشته«ء  مرزی  منطقۀ  حادثۀ 
را  زیادی  حرف وحدیث های  ننگرهار، 
با  برخی ها  است.  زده  دامن  جامعه  در 
چون   / افغانی ام  غیرت  ندانی  »گر  شعار 
احساسات  می دانی ام«،  آمدی  میدان  به 
اقدامِ  این  در  را  وطن دوستانۀشان  و  ملی 
نیروهای  برابر  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
در  و  می یابند  ارضاشده  پاکستانی،  متجاوز 
آن  از  جدی تر  و  بزرگ تر  اقدام های  انتظار 
طیف  این  هستند.  شده،  انجام  که  چیزی 
پاکستانی،  نیروهای  به  از طرف داراِن حمله 
که  را  اقدام هایی  جلِو  که  می کنند  استدالل 
رنگ وبوی اشغال گرانه دارند، باید گرفت و 
آن ها را در نطفه خنثا باید کرد تا نیروهای 
بدانند که چشم داشتن  متجاوز و اشغال گر 
به سرزمین شیران، چه عواقبی به دنبال دارد. 
طیف بزرگی از جامعه، همواره منتظر چنین 
برخوردی از سوی نیروهای امنیتی در برابر 
کشور  خصمانۀ  برخوردهای  و  حمالت 
حمالت  که  زمان  آن  چه  بودند.  پاکستان 
توپ خانه یی ارتش پاکستان، والیات جنوبی 
چه  و  داد  قرار  آماج  را  کشور  شرقی  و 
ریسماِن  عماًل  پاکستانی  مرزبانان  که  زمانی 
زیاده خواهی های خود را چندین کیلومتر در 

خاک افغانستان پهن کردند.
و  تروریستان  با  همکاری  بحث  البته 
مشکالت  از  دیگری  بخش  شورشیان، 
میان دو کشور بوده که در ده سال گذشته، 
مورد  خصوص  این  در  ارگ  سیاست های 
انتقاد صاحب نظران و حلقات سیاسِی کشور 

قرار داشته است. 
و  کوتاهی  به  افغانستان  دولت  همواره 
و  شده  متهم  پاکستان  برابر  در  معامله گری 
شمار زیادی، خواهاِن برخورد جدی با این 
دوگانۀ  سیاست های  خصوِص  در  کشور 
از  این دسته خالی  استدالل  اما  بوده اند.  آن 
وقتی  نیست.  هم  منطقی  و  عینی  بنیادهای 
مرز،  آن سوی  در  تروریستی  اردوگاه  ده ها 
مشغول آموزش و تجهیز نیروهای شورشی 
در ده سال گذشته بوده که در نتیجۀ حمالت 
و تهاجِم این افراد، هزاران هموطِن ما جام 
ناامنی ها  ریشۀ  وقتی  و  نوشیده اند،  شهادت 
مرز  آن سوی  در  ما  کشور  درگیری های  و 
قرار دارد، بدون شک این دسته از شهروندان 
برخوردهای  خواهاِن  که  دارند  حق  کشور 
جدی با متجاوزان و حمایت گران شان باشند. 
دو  سیاست های  با  همواره  کرزی  آقای 
در  را  کشور  ملی  منافع  نتوانسته  پهلو، 
با  و  دهد  قرار  خود  برنامه های  اولویت 
اتخاذ تصمیم های قاطع و سرنوشت ساز، از 
کند.  دفاع و حراست  ملی کشور  حاکمیت 
ُکرنش«  و  »انتقاد  سیاست  با  کرزی  آقای 
هرگز  پاکستانی ها  که  زد  رقم  را  شرایطی 
سیاست های افغانستان را جدی نگیرند و به 
کشور ما به چشم کشوری »حقیر«، »اشغال 
کنند.  نگاه  خود  خلوت«ِ  »حیات  و  شده« 
پاکستان  سیاست های  از  بعضًا  کرزی  آقای 
عماًل  او  اطرافیاِن  که  کرده  انتقاد  زمانی  در 
به  و  ریخته اند  کشور  این  آسیاِب  به  آب 
گفتۀ یک تن از مقام های بلندپایۀ ارگ، »هر 
غیررسمی  و  رسمی  جلسات  در  که  آن چه 
دولت افغانستان گذشته، لحظاتی بعد روی 
میز آی.اس.آی قرار گرفته است«. این مسأله 
نشان می دهد که ژرفای نفوذ آی.اس.آی و 
نهادهای استخباراتی و اطالعاتی این کشور 
در ساختارهای قدرت در افغانستان، در چه 

میزان و حدی قرار دارد.
 برخی ها پس از افشای پول های داده شده 
آقای  به  بریتانیا  »ام.آی6«ِ  و  »سیا«  از سوی 

کرزی، حاال به شوخی و یا جدی می گویند 
که به زودی پول های داده شدۀ آی.اس.آی و 
موساد )سازمان اطالعاتی اسراییل( به آقای 
کرزی و برخی دیگر از ارگ نشینان نیز افشا 

خواهد شد. 
البته در این جای شک نیست که آی.اس.آی 
هم در طول سال های گذشته، برای تحکیم 
غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  در  خود  نفوذِ 
افغانستان، از پرداخت پول به برخی افراد و 
شبکه ها ابا نورزیده است، ولی هنوز نوعیت 

و مقدارِ این پول ها مشخص نیست. 
در  کرزی  آقای  سیاست های  مجموع  در 
رقم  را  فعلی  شرایط  دقیقًا  پاکستان،  برابر 
زده و سبب شده که این کشور به اصطالح 
اگر  کند.  درازتر  گلمیش  از  را  خود  پای 
در  کاربردی  و  افغانستان سیاستی مشخص 
کشور  مسایل  در  ذی دخل  کشورهای  برابر 
به  این همه  مسایل  شک  بدون  می داشت، 
درازا نمی کشید و این همه مشکالت میان دو 

کشورِ همسایه پدید نمی آمد. 
خارجی  سیاست های  در  افغانستان  دولت 
برابِر  در  قاطع  و  روشن  روشی  باید  خود، 
زمانی  مگر  می داد.  نشان  خود  از  پاکستان 
مناطق  پاکستان،  شبه نظامی  نیروهای  که 
تهاجم  مورد  را  ما  کشورِ  شرقی  و  جنوبی 
قرار  توپ خانه یی  و  راکتی  حمالت  و 
احزاب  مدنی،  جامعۀ  نهاد  ده ها  دادند، 
آقای  از  افغانستان  مردم  اکثریت  و  سیاسی 
آن  پی گیرِی  و  مسأله  طرح  خواهاِن  کرزی 

نشدند؟  قانونی  و  بین المللی  مجاری  از 
مگر در آن زمان به دولت مردان کشور گفته 
دیپلماسِی  و  تضرع  سیاسِت  دیگر  که  نشد 
و  ندهند  ادامه  پاکستان  با  را  ضعیف شان 
به جای آن سیاست های واقع بینانه تری روی 
در  موثری  و  مثبت  نتایج  که  بگیرند  دست 

پی داشته باشد؟
متأسفانه آن چه که در ولسوالی »گوشته« اتفاق 
سیاست های  محصول  طرف  یک  از  افتاد، 
که  است  ارگ  تضرع آمیِز  و  غیرواقع گرایانه 
سرانجام  احساسی  و  خودجوش  به صورت 
بازتاب  کشور  امنیتی  نهادهای  عمل کردِ  در 
یافت. و از جانب دیگر حرکتی است سیاسی 
که در راستای اهداف و مشخص برخی از 
افراد و گروه ها صورت یافته است. بنابراین 
بر  خاص  گروه  یک  که  داد  اجازه  نباید 
اساس منافع خود، با خون های پاِک سربازاِن 
کشور معامله کند و نتیجۀ آن  چه را که اتفاق 

افتاده، به نفع خود رقم َزند.

حاال زمان سیاست های کرنش گرانه گذشته 
است. پاکستان در ده سال گذشته نشان داده 
که خواهاِن حل مشکالت از راه مسالمت آمیز 
و منطقی نیست. همین حاال گفته می شود که 
واحدهای زیادی از ارتِش این کشور در نوار 
این جابه جایی  البته  شده اند.  مستقر  مرزی 
و  گرفته  صورت  گوشته  حادثۀ  از  پیش 
بیان گِر این مسأله است که پاکستانی ها ماه ها 
پیش از این حادثه، نقشۀ پیشروی در خاک 

افغانستان را در سر داشته اند. 
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احمد عمران

دو پهلوی یک رویداد مرزی   

گوشتۀ  منطقۀ  در  افغانستان  و  پاکستان  مرزی  پاسبانان  درگیری 
است.  به جا گذاشته  ننگرهار، یک کشته و چند زخمی   والیت 
هرچند هنوز چندی وچونِی این رویداد روشن نیست، اما ظاهراً 
گفته می شود که ایجاد پاسگاه های امنیتی از سوی پاکستان، سبب 

درگیری میان سربازاِن دو طرف شده است.
سربازی که در این میانه جان خود را از دست داده، جوانی بود به 
نام قاسم خان. گفته می شود که دو تن از سربازان پاکستانی و دو 

تن از سربازان افغانستانی نیز زخم برداشته اند. 
هم چنان گزارش شده است که قرار است هیأتی از هر دو طرف 

)افغانستان و پاکستان(، این واقعه را بررسی کنند. 
نکته جالب، واکنش های برخی از گروه ها و حلقات در شبکه های 
اجتماعی بود که با نمایش شعارها و عکس هایی، طبل جنگ با 
خبر  بیشتر،  پروپاگندای  ایجاد  برای  حتا  و  کوبیدند  را  پاکستان 

نام نویسِی سربازان داوطلِب جنگ با پاکستان را پخش کردند. 
از طرفی هم این که، حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان دیروز 
این باره مطرح  ـ در  از کشور  بیرون  البته در  ـ  را   واکنِش خود 
در  تازه یی  چیِز  درآمد،  پاکستان  با  ستیز  درِ  از  نحوی  به  و  کرد 

موضع گیری های او نبود.
اما این حس  کوبیدن بر طبل جنگ، از کجا ناشی می شود؟

یکی،  دارد:  وجود  رویکرد  نوع  دو  پرسش  این  به  پاسخ  برای 
جنبۀ تاریخِی آموزه های دشمنی با پاکستان و تلقیِن این آموزه های 

تاریخی در وجودِ حلقات و گروه ها.
جنبۀ تاریخِی این داستان از آن قرار است که پشتونستان خواهی 
پنجاه سال اخیر، ذهن بسا از رهبراِن این کشور را تخدیر کرده 
است؛ به گونه یی که رویدادهای تاریخی بی هیچ پشت بند واقعی، 
شکل  قومی  را  منازعات  از  نوعی  آن،  بنیاد  بر  و  شده  تحریف 
دیگری  دلیل  هیچ  پاکستان،  با  افغانستان  دیرینۀ  دشمنی  داده اند. 
جز این ندارد که شماری از رهبران در گذشته، بر بنیاد یک تصور 
را علم کرده و خواستار  پشتونستان خواهی  داعیۀ  واهی و غلط، 

حذف رسمِی  خط دیورند گردیده  بودند.
 این داعیه از همان آغاز، بذر دشمنی را میان این دو کشور پاشید. 
رهبراِن ما در گذشته به جای برخورد عقالنی با این قضیه، نوعی 
برخورد تهاجمی  را پیشه کردند و پاکستان را برای همیشه نسبت 

به افغانستان بدگمان ساختند. 
در  ملی  استراتژی  یک  عنوان  به  تفکر  طرز  این  دیگر،  از سوی 
طول پنجاه سال اخیر در اذهان مردم تلقین شده است که می توان 
آن را تلقیِن نادرسِت آموزه های پشتونستان خواهی خواند. چیزی 
 که بی هیچ دلیل و حقانیتی برای اغلب مردم بی سواد ما، به یک 

آرزوی ملی تبدیل شده است.
نشانه  را  همین حس  درست  حلقات،  از  گروهی  میانه،  این  در 
می گیرند و با کوبیدن طبل جنگ با پاکستان، این تلقینات را زنده 
می سازند. حال آن که از احساسات تا خرد، کیلومترها فاصله است. 
برای  که  است  مسأله  روزمره گِی  و  سیاسی  جنبۀ  دوم،  رویکرد 
می باشد.  برخوردار  به سزایی  اهمیت  از  سیاست مداران  برخی 
این  مشحون  ننگرهار،  والیت  گوشتۀ  ولسوالی  در  اخیر  رویداد 

مسأله می نماید.
اما پیش از این که بحث جنگ یا صلح با پاکستان را مطرح کنیم، 
به این بیاندیشیم که آیا حکومت افغانستان که امروز این  قدر در 

برابر پاکستان قرار گرفته، در موقِف خویش ثابت خواهد ماند؟
 از طرفی، هنوز این اتهام بر برخی از مهره ها در حکومت کنونی 
مطرح است که برای منافِع پاکستان کار می کنند. در چنین وضعی،  
باید  پس  داریم.  رو  پیش  هم  را  انتخابات  بحث  و   2014 سال 
به  پاکستانی ها،  با  جنگ  بحث  به خصوص  اخیر  رویدادهای  به 

گونه یی دیگر نگاه کنیم.
 به نظر می رسد که این حرکت، سازمان یافته و سیاسی است و 
ریشۀ آن ممکن به راکت پرانی هایی که از آن سوی مرز به خاک 
بنابراین  برسد.  می شده،  این سو شلیک  به  دو سال  از  افغانستان، 
حلقاتی در پی آن اند تا محاسبات، برداشت ها و حاصِل خویش 
برای  پشتوانه  خوب ترین  و  باشند  داشته  وضع  این  ایجاد  از  را 
مظالِم  برابر  در  افغانستان  مردمِ  احساسات  همان  حلقه ها،  این 

چندین سالۀ حکومت های پاکستان بر افغانستان است. 
رویا  یک  به  بیشتر  پاکستان  و  نظامی  افغانستان  جنگ  هرچند 
می ماند؛ اما تبلیغ و ترویج آن، فقط می تواند بر وضعیت اجتماعی 
معطوف  بس.  و  بگذارد  را  مخربش  تأثیرات  کشور،  سیاسی  و 
دو کشور،  بین  احتماِل جنگ  مثِل  مسایلی  به  عامه  اذهان  کردِن 
از شگرد های برخی سیاست مداران است که می خواهند به هدِف 
به  نزدیک  ایام  در  آن ها  اغوای  نیز  و  مردم  محاسبۀ  از  گریز 

انتخابات، آن را روی دست بگیرند.
با این همه، این نکته را هم قابل یادآوری می دانم که مردم شجاع 
افغانستان در دورۀ مقاومت، به دلیل مداخله و تجاوز پاکستان، با 
با دستان خالی و بضاعِت  و  بودند  مبارزه و ستیز  آن کشور در 
اندِک خویش، درس های سختی به جنراالن پاکستانی و ایادی شان 
دادند؛ اما اکنون باید با اتکا به دانش و شعور سیاسی مان، از جنِگ 

منظم و جدی با این کشور اجتناب کنیم.

حکایت جنگ با پاکستان

متأسفانه آن چه که در ولسوالی »گوشته« اتفاق افتاد، از یک طرف محصول 
سیاست های غیرواقع گرایانه و تضرع آمیِز ارگ است که به صورت خودجوش و 
احساسی سرانجام در عمل کرِد نهادهای امنیتی کشور بازتاب یافت. و از جانب 
دیگر حرکتی است سیاسی که در راستای اهداف و مشخص برخی از افراد و 
گروه ها صورت یافته است. بنابراین نباید اجازه داد که یک گروه خاص بر اساس 
منافع خود، با خون های پاِک سربازاِن کشور معامله کند و نتیجۀ آن  چه را که اتفاق 
افتاده، به نفع خود رقم َزند
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آیا زمان مذاکره با کوریای شمالی 
فرا رسیده است؟

و  شمالی  کوریای  میان  مذاکرات  انجام  کنونی  مسأله 
دشمنانی است که این کشور برای خود به وجود آورده 
است. از کانال های پنهانی تا کنفرانس هایی که چند کشور 
در آن حضور داشتند همواره مذاکرات از اولویت ویژه یی 
برخوردار بوده است تا پیونگ یانگ را متقاعد کنند دست 
از توسعه و گسترش سالح اتمی خود بکشد. با این حال 
در مذاکرات گذشته ناکامی پدید آمده است و کشورهای 
مذاکره کننده امیدوارند که مذاکرات جدید صورت گیرد 
و خواسته های آنها عملی شود. و این در حالی بوده که 
کوریای شمالی به آرامی و قطعیت برنامه هسته یی خود 

را پی گرفته است.
بحران کنونی درحالی پیش می رود که معلوم نیست کیم 
تا چه حد  این کشور  اون، رهبر جدید و جوان  جونگ 
و  افزایش  بحبوحه  در  کند.  بازی  آتش  با  دارد  دوست 
میان  موشک  یک  آزمایش  درخصوص  نگرانی ها  تداوم 
 برد، کوریای شمالی دو هفته قبل اقداماتی را برای انجام 
را  شرط هایی  پیش  امر  ابتدی  در  و  داد  انجام  مذاکرات 
این  اعالم  از  پس  البته  کرد.  اعالم  مذاکرات  انجام  برای 
پیش شرط ها تهدیدهای روزانه خود را مربوط به حمله به 
امریکا و متحدانش کاهش داد و این اقدامات نشان دهنده 
مذاکرات  انجام  و  تنش ها  به کاهش  یانگ  پیونگ  تمایل 
است. در یک اقدام زیرکانه و هوشمند، کوریای شمالی 
در  مذاکرات  سرگیری  از  برای  را  خود  شرط های  پیش 
میان  آن  از  که  کرد  اعالم  میالدی  اپریل سال جاری   16
می توان به لغو تمام تحریم های سازمان ملل، پایان یافتن 
مانورهای نظامی مشترک میان سیول و واشنگتن، خروج 
تمامی تسلیحات اتمی امریکا از منطقه و توقف انتقاد از 

کوریای شمالی اشاره کرد.
کوریای شمالی همچنین بار دیگر به تقاضای خود مبنی بر 
عذرخواهی سیول از توهین به رهبری این کشور به عنوان 
پیش شرط از سرگیری مذاکرات به منظور از میان بردن 

تنش ها در شبه جزیره کره تاکید کرد.
این در حالی است که وزارت امور خارجه کوریای جنوبی 
درخواست های پیونگ یانگ را غیرمنطقی اعالم کرد اما 
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا اعالم کرد که این نقطه 
آغازینی برای اقدامات از سوی کوریای شمالی محسوب 
غیرقابل  کشور  این  خواسته های  تمامی  اگرچه  می شود 

قبول هستند.
جاش ارنست، یکی از سخنگویان کاخ سفید نیز پس از 
سخنان جان کری به خبرنگاران گفت: امریکا همچنان به 

دنبال مذاکرات معتبر و موثق است.
گونه  هیچ  تاکنون  واشنگتن  که  کرد  اشاره  همچنین  وی 
تعهدی را از جانب پیونگ یانگ مبنی بر تمایل این کشور 
برای پایان دادن به برنامه های هسته ای خود مشاهده نکرده 
است. بنابراین به نظر می رسد که پیونگ یانگ از برنامه های 
هسته ای خود دست نکشد. به ویژه آنکه مدعی شده سالح 
کشور  این  ملت  از  دفاع  برای  ضروری  بخش  هسته یی 
محسوب می شود. با این حال مدافعان دیپلماسی می گویند 
که کوریای شمالی همچنان یک نقش اساسی برای متوقف 

کردن برنامه های هسته یی خود در مذاکرات ایفا می کند.
پارک  و  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  همچنین 
گئون های، همتای کوریای جنوبی وی قرار است هفته 
آینده در واشنگتن دیدار کرده و در مورد سیاست های دو 

کشور در خصوص پیونگ یانگ به مذاکره بپردازند.
جوئل ویت، مذاکره کننده سابق کنترل سالح وزارت امور 
خارجه امریکا و جنی تاون، محقق همکار وی در موسسه 
امریکا  هاپکینز  جان  دانشگاه  در  امریکا  و  کره  مطالعات 
اقدام  پالیسی نوشتند  اخیرا در مقاله خود در مجله فارن 
دیپلماتیک جدید ممکن است راهی را برای راه حل صلح 
آمیز درخصوص بحران کنونی در شبه جزیره کره ایجاد 
کند و نشان دهد که ایاالت متحده این مساله را می داند 
که رهبری کوریای شمالی پیش از آنکه به قدرت نمایی 

نظامی بپردازد از مواضع سیاسی تمام منطقه باخبر است. با 
این حال چه چیزی می تواند جایگزین باشد؟ تهدیدهای 
بیشتر یا بی ثباتی و احتماال یک جنگ دیگر در منطقه که 

هیچ کس خواهان آن نیست؟!
آیا کوریای  انجام است که  این مناظره همچنان در حال 
صلح  برای  مذاکرات  درخصوص  تا  دارد  تمایل  شمالی 
اقدامی انجام دهد. شاید کوریای شمالی در تالش است تا 
رهبر جوان این کشور را انسانی سرسخت که نمی خواهد 

در مذاکرات آتی شرکت کند نشان دهد.
آینده  تا  دارند  قصد  کننده  مذاکره  کشورهای  احتماالً 
و  بگذارند  کشور  این  مردم  برعهده  را  شمالی  کوریای 
احساسی از اتحاد را علیه دشمنان خارجی این کشور و 
تقویت قدرت کیم جونگ اون در کشورش ایجاد کنند. 
بسیاری از کارشناسان موافق این مساله هستند که کوریای 
میز  سر  بر  نشستن  یا  یک جنگ  آغاز  به  نسبت  شمالی 
مذاکره و انجام مذاکرات با امریکا به منظور امضای یک 
معاهده صلح رسمی آنچنان که باید جدی نیست. اما در 
صورتی که انجام مذاکرات هدف این کشور باشد رهبری 

این کشور به خود ضربه می زند.
جان  دانشگاه  کارشناسان  از  یکی  منصورف،  الکساندر 
بین الملل می گوید:  امریکا درخصوص مطالعات  هاپکینز 
اطالعیه ها و اظهارات اخیر از سوی پیونگ یانگ در ذهن 
تمام مردم امریکا می ماند و به واسطه انجام مذاکرات این 
ویژه  به  نمی رود؛  میان  از  متحدانش  و  امریکا  با  کشور 
آنکه پیونگ یانگ اخیرا به قدرت نمایی و تهدید به حمله 

پرداخته بود.
با بستن منطقه صنعتی کائسونگ که  اخیرا  یانگ  پیونگ 
یکی از مراکز تجاری مشترک این کشور با کوریای جنوبی 
محسوب می شود ضربه اقتصادی شدیدی را به هر دو کره 

وارد کرده است.
کوریای شمالی با امتناع از ورود کارگران کوریای جنوبی 
برای  تا  شد  باعث  مشترک صنعتی  مرزی  منطقه  این  به 

اولین بار از زمان گشایش این منطقه در سال 2004 میالدی 
وضعیت تجاری دو طرف مخدوش شود و کارگران هر دو 

کشور از این منطقه خارج شوند.
پیونگ یانگ برداشتی بسیار تیزبین و دقیق در خصوص 
کره  جزیره  شبه  به  مربوط  مشکالت  ورای  در  که  آنچه 
وجود دارد در اختیار دارد و به دنبال اقدامات اساسی برای 

حل آنها است.
همزمان با افزایش تنش ها از زمان انجام یک تست اتمی در 
ماه فوریه سال جاری میالدی کوریای شمالی یک موضوع 
این  به  پایبند بودن  را به خوبی مشخص کرده که همان 
ناراحتی جامعه  و  کردن خشم  کم  برای  که  است  مساله 
گسترش  و  اتمی  سالح   از  استفاده  به  نسبت  بین الملل 
فعالیت های نظامی کشورهای جهان را متقاعد کند که علت 
و مقصر اصلی این اقدامات امریکاست چرا که این کشور 

رویکردی خصمانه علیه پیونگ یانگ دارد.
همچنین کوریای شمالی علت اصلی فقر بیش از حد در 
کشورش را اعمال تحریم های سازمان ملل می داند و انجام 
آزمایشات موشکی و اتمی را تنها برای دفاع از کشورش 

در نظر گرفته است و آنها را اقدامی تهاجمی نمی داند.
یکی از مقامات مسوول کوریای شمالی نیز اعالم کرد که 
انجام آزمایشات موشکی و ساخت آنها توسط این کشور 
این کشور همانند سایر  یانگ است چرا که  پیونگ  حق 
برای  را  راکت هایی  تا  دارد  را  حق  این  دیگر  ملت های 

اکتشاف در فضا بسازد.
همچنین وی اظهارات مقام های امریکایی و متحدان این 
بر  مقدمه ای  راکت  پرتاب  اینکه  درخصوص  را  کشور 

آزمایش های تکنولوژی موشکی است، محکوم کرد.
این مقام مسوول کوریای شمالی همچنین افزود: اظهارات 
امریکا باعث اعمال تحریم های سازمان ملل شده که مورد 
قبول مردم کوریای شمالی نیست و در چنین شرایطی اگر 

از ما بخواهند به جبهه برویم خوشحال هم می شویم.

وزیر دفاع امریکا در مصاحبه یی به این مساله اشاره کرد که 
کوریای شمالی در حال نزدیک شدن به یک »مرز خطرناک« 

است.
کنفرانس  یک  جریان  در  امریکا  دفاع  وزیر  هاگل،  چاک 
متحده  ایاالت  که  گفت  خبرنگاران  به  پنتاگون  در  خبری 
کره  جانب  از  اقدام  هرگونه  با  مقابله  برای  باالیی  ظرفیت 

شمالی علیه منافع امریکا و متحدانش دارد.
هاگل به همراه جنرال مارتین دمپسی، رییس ستاد مشترک 
ارتش امریکا گفت: کوریای شمالی با لفاظی های اخیر خود 

در خصوص توانایی حمله به امریکا در حال نزدیک شدن به 
مرز خطر است. اقدامات و لفاظی های این کشور هیچ کمکی 

به خنثی سازی این وضعیت متزلزل نمی کند.
جنرال دمپسی نیز به این نکته اشاره کرد که دولت واشنگتن 
پرتاب های موفقیت آمیز موشکی در گذشته توسط  دلیل  به 
پیونگ یانگ، موقعیتی »نامناسب و پیچیده« را در نظر گرفته 

است.
کوریای  جوان  رهبر  اون،  جونگ  کیم  امریکا  دفاع  وزیر 
شمالی را فردی »غیرقابل پیش بینی« توصیف کرد و گفت: 

تمام  ما  است.  پیش بینی  غیرقابل  شمالی  کوریای  کشور 
جوانب احتیاطی را برای مقابله با حمالت احتمالی از سوی 

پیونگ یانگ در نظر گرفته ایم.
این در حالی است که وزیر امور خارجه کوریای جنوبی در 
جلسه غیرعلنی پارلمان این کشور اعالم کرد که بر اساس 
جانب  از  موشک  پرتاب  احتمال  آمده،  دست  به  اطالعات 

پیونگ یانگ بسیار زیاد است.
برد  با  شمالی  کوریای  استفاده  مورد  موسودان  موشک های 
پایگاه های  دادن  قرار  هدف  قابلیت  مایل   2500 تا   1500

ارتش امریکا و جاپان را در منطقه دارند.
که  کرده  اعالم  جاپان  دفاع  وزیر  که  حالیست  در  این 
موشک های رهگیر در داخل توکیو و حوالی این شهر مستقر 

شده اند.

هاگل:
کوریای شمالی در حال نزدیک شدن به مرز خطرناک است

دادستان پروندۀ ترور 
بی نظیر بوتو به قتل رسید

به  که  دادستانی  کردند،  اعالم  پاکستان  پولیس  مقامات 
پرونده ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق این کشور، 
رسیده گی می کرد روز جمعه، هنگام عزیمت به دادگاه در 

اسالم آباد به ضرب گلوله کشته شد.
از  اسحاق  محمد  از  نقل  به  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
افسران پولیس پاکستان گزارش داده است که مردان مسلح 
آتش  ذوالفقار  چودوری  سمت  به  تاکسی  یک  داخل  از 
هدف  مورد  سینه  و  شانه  سر،  ناحیه  از  را  او  و  گشودند 

قرار دادند.
نیز می گوید که  پولیس  افسران  از  محمد رفیق یکی دیگر 
دست  از  خود  ماشین  بر  را  کنترلش  سپس  ذوالفقار  آقای 
داده است که این مساله به زیر گرفتن یک عابر پیاده زن و 

مرگ او منجر شد.
رفیق اضافه می کند که محافظ آقای ذوالفقار هم در پاسخ 
به سمت مهاجمان آتش گشود و گمان می رود که دست کم 
یک نفر از آنها را مجروح کرده باشد، اگرچه خود او نیز 

مجروح شده است.
هنوز انگیزه این قتل به درستی معلوم نیست، اما چنان چه 
طور  به   ذوالفقار  چودوری  نوشته اند،  پاکستان  رسانه های 
خاص درگیر دو پرونده مهم قضایی کشور بود که یکی از 
آنها به ترور بی نظیر بوتو در سال 200۷ مربوط می شد و 
دیگری به حمله تروریستی سال 200۸ در بمبئی هندوستان.
رییس  مشرف،  پرویز  پای  بوتو  بی نظیر  ترور  ماجرای  در 
جمهوری سابق پاکستان، به میان آمده است، به  طوری که 
دادستان کشور او را به دست داشتن در این ترور و عدم 

حفاظت الزم از خانم بوتو متهم کرده  است.
این  بود،  پاکستان  جمهور  رییس  زمان  آن  که  مشرف  اما 
اتهام را رد کرده و ترور بی نظیر بوتو را به طالبان پاکستان 

نسبت می دهد.
به  نیز  هندوستان  بمبئی  در   200۸ سال  تروریستی  حمله 
شبه نظامی  گروه  آن  مسوول  که  انجامید  نفر   166 مرگ 
لشکر طیبه دانسته شد، گروهی که در پاکستان مستقر است.
با  رابطه  در  را  نفر  هفت  تاکنون  پاکستان  قضایی  دستگاه 
پرونده بمبئی محاکمه کرده است، اما روند دادگاه پیشرفت 

بسیار ناچیزی داشته است.
این  دو  هر  بر  ذوالفقار  چودوری  قتل  دید  باید  اکنون 

پرونده ها چگونه تاثیر خواهد گذاشت.
چنان  چه مقامات پولیس پاکستان می گویند، آقای ذوالفقار 
برای  عازم دادگاهی در شهر راولپندی، نزدیک اسالم آباد، 
و  بوتو  بی نظیر  ترور  پرونده  با  رابطه  در  اظهاراتی  شنیدن 

نقش پرویز مشرف در آن بود که به قتل رسید.

                    فارین پالیسی

"پس از چندین هفته لفاظی های گسترده، آرایش نظامی و تهدیدهایی که 
از سوی کوریای شمالی صورت گرفت و باعث تحریک امریکا و متحدانش 

چون کوریای جنوبی شد، هم اکنون وقتی برای تنفس فرا رسیده است. 
امریکا و کوریای جنوبی با مانورهای نظامی مشترک خود که روز سه شنبه 

پایان یافت و همچنین اعمال تحریم های جدید از سوی شورای امنیت 
سازمان ملل باعث شدند تا کوریای شمالی دست به اقدامات تحریک آمیز 
بزند. با این حال هم اکنون زمان آن رسیده تا راه مذاکرات را پیش بگیرند؛ 
اقدامی که برای چندین دهه است ناکام مانده و هم اکنون زمان انجام آن 

فرا رسیده است."
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استعداد ریاضی دخترها 
بیشتر است یا پسرها؟

معتقدند  برخی  می خورد.  به چشم  برجسته  ریاضی دانان  میان  در  زنی  کم تر 
مردان در رشتۀ ریاضی بااستعدادتر از زنان هستند. اما پژوهش گران امریکایی 
با رد این نظریه، معتقدند که برابری اجتماعی در شکوفایی استعداد ریاضی 

موثر است.
در میان ریاضی دانان برجسته ـ به عنوان مثال میان برنده گان مدال فیلدز که 
نوبل ریاضی شناخته می شود ـ نام هیچ زنی دیده نمی شود. مدال فیلدز از سال 
1۹36 تا کنون به 52 ریاضی دان مرد برجستۀ دنیا اهدا شده است. از این رو 
برخی بر این باورند که مردان به طور ذاتی در رشتۀ ریاضی استعداد بیشتری 

دارند. 
به گزارش دویچه وله، تحقیقات موسسۀ بین المللی آزمون دانش آموزان »پیزا« 
که به ارزیابی و بررسی توانایی های دانش آموزان در کشورهای مختلف جهان 
می پردازد، نشان می د هد که در آلمان دانش آموزان پسر در رشتۀ ریاضی نمرات 

بهتری دارند.
پژوهش گران دانشگاه ویسکونسی مدیسون امریکا با در اختیار داشتن تحقیق 
آن هم  که  »تیمز« سال 200۷  بین المللی  تحقیق  و  »پیزا«  موسسۀ  سال 200۹ 
بررسی  را  جهان  مختلف  کشورهای  دانش آموزان  عملکرد  و  دانش  سطح 

می کند، نمرات ریاضی دانش آموزان دختر و پسر را با هم مقایسه کردند. 
جالب این جاست که این دو تحقیق نشان می د هند در کشورهایی مانند مراکش،  
رشته  در  پسر  و  دختر  دانش آموزان  نمرات  میان  تفاوتی  ارمنستان،  و  هالند 
ریاضی دیده نمی شود. در اندونزی و تونس حتا دخترها بهتر از پسرها هستند.

در امریکا تفاوت میان دخترها و پسرها هر سال  کم تر شده است. در حالی که 
در دهۀ هفتاد میالدی در برابر هر 13 پسر مستعد در رشتۀ ریاضی، یک دختر 

وجود داشت، و اکنون در برابر هر 3 پسر یک دختر دیده می شود.
تحصیل  ریاضیات  با  مرتبط  رشته های  در  که  دخترانی  آمار  کشور  این  در 
کرده اند، در 50 سال گذشته از 5 به 30 درصد افزایش پیدا کرده است. این 
بررسی ها نشان می دهد که استعداد پسرها در رشتۀ ریاضی ذاتی نیست. اگر 

این چنین بود، دخترها امکان این پیشرفت قابل مالحظه را نداشتند.
جالب این جاست که در برخی از کشورهای خارومیانه مانند بحرین و عمان، 
درحالی که دخترها در مجموع نمرات خوبی در رشتۀ ریاضی نداشته اند، اما 

نمرات پسرها بدتر بوده است.

  مادران موفق صاحب فرزندان با استعدادتر
آموزش های  معتقدند  امریکا  مدیسون  ویسکونسی  دانشگاه  پژوهش گران 

فرهنگی و اجتماعی، نقش موثری در شکوفایی استعداد ریاضی دارند.
این پژوهش گران با اشاره به شاخص های توسعۀ انسانی، از جمله تحصیالت، 
سالمت و موقعیت سیاسی هر کشور به این نتیجه رسیده اند که هرچه برابری 
جنسیتی در یک جامعه بیشتر باشد، استعداد ریاضی دانش آموزان آن جامعه 

نیز بیشتر است.
و  تحصیل کرده  مادر  »یک  می گویند:  روشن  طور  به  امریکایی  پژوهش گران 
شاغل که درآمد خوبی دارد، فرزندان با استعدادتری در رشتۀ ریاضی دارد. 

فرقی هم نمی کند که فرزندان او پسر باشند یا دختر.«
این پژوهش گران با توجه به باور عده یي که معتقدند افزایش حقوق زنان به 
افزایش حقوق  با  می کنند:  تأکید  است،  مردان  از حقوق  کاسته شدن  معنای 
زنان، استعداد ریاضی دختران و پسران نسِل بعد شکوفا می شود و در این جا 

مردان و زنان هر دو از برابری اجتماعی سود می برند.
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          نویسنده: دونا.م. هوگز
انواع  از  یکی  به  روسپی گری  تبدیل  با 
به  فعالیت ها  این  گردش گری ویژۀ مردان، 
یکی از عوامل توسعۀ اقتصادی کشورهای 
فقیر بدل شده است. »صنعت گردش گری« 
همواره از سوی سازمان ملل متحد، بانک 
ایاالت  مشاوره یی  گروه های  و  جهانی 
ایجاد  راه های  از  یکی  عنوان  به  متحده 
خارجی  بدهی های  بازپرداخت  و  درآمد 
کشورهای فقیر معرفی شده است. کشورها 

خود،  گردش گری  سیاست های  تعیین  با 
گسترش  از  تمایل  صورت  در  می توانند 
روسپی گری به عنوان یک جنبۀ گردشگری 
آن  شکل گیری  از  یا  و  نموده  حمایت 
جلوگیری نمایند. البته تعدادی از کشورها 
با اتکا به فروش اندام های زنان، به کسب 

درآمد روی آورده اند. 
دختران  و  زنان  سکس،  صنعت  رشد  با 
بیشتری در یک شهر و یا کشور به این سو 
کشیده می شوند تا به گردش گران خارجی 
زنان  بانکوک«  »بارهای  در  فروخته شوند. 
و دختران اسم ندارند، بلکه شماره هایی بر 
شده  نصب  آنان  کوتاه  و  تنگ  لباس های 
شماره های شان  با  را  آنان  مردان  است. 
انتخاب می کنند. آن ها کاالهایی سکسی و 
قابل تعویض به معنای کامل کلمه هستند. 
 10 که  است  شده  گفته  تخمین  یک  در 
صنعت  در  تایلند  مؤنث  جمعیت  درصد 
سکس فعال اند. در مراکز توریسم جنسی، 
مورد  زنان  برای  تقاضا  بانکوک  نظیر 
ظرفیت  از  روسپی گری،  مراکز  در  استفاده 
قادر  آنان  و  رفته  فراتر  آن  بومی  جمعیت 
به تأمین زنان کافی جهت انجام تقاضاهای 
دالالن  لذا  نیستند،  خارجی  گردش گری 
محبت و پااندازها به سایر کشورها به ویژه 
را  زنان  سیاسی،  بحران های  که  آن هایی 
آسیب پذیر و نیازمند نموده، روی آورده اند.
مقامات تایلندی تخمین می زنند که هم اکنون 
فاحشه خانه ها  در  برمه یی  زن   20000
فعال اند که همه ساله به تعداد آن ها افزوده 
می گردد. هم چنین 10000 زن از کشورهای 
مستقل مشترک المنافع و 5000 زن چینایی 

می شوند.  آورده  تایلند  به  همه ساله  نیز 
مردانی که از این سایت های انترنتی استفاده 
می کنند، در یادداشت های خود به یکدیگر، 
گردش گران را به بازدید از کشورهایی که 
دعوت  دیده اند،  صدمه  فقر  از  سختی  به 
زنان  ساالنه،  درآمد  کاهش  با  می کنند. 
مستأصل تر گردیده و در برابر روسپی گری، 
مقاومت کم تری نشان می دهند و همچنین 
هم  روسپی  زنان  با  سکس  برای  قیمت ها 

پایین تر می آید.

مردان در اکثر موارد، درآمد میانگین مناطق 
عمومی  اطالعات  از  بخشی  عنوان  به  را 
خاطرنشان  شهر  یا  کشور  هر  مورد  در 
و  توضیح  جهت  اطالعات  این  می کنند. 
توجیه این که چرا زنان را می توان به بهایی 
اندک در مقایسه با درآمد مردان کشورهای 

صنعتی خریداری کرد، به کار می آید.
با رشد توریسم جنسی، شهرها و کشورها 

با  بر اساس روسپی گری در سطح جهانی 
بدنامی روبه رو می شوند. هنگامی که محیط 
گردد،  قوادی  و  خودفروشی  از  سرشار 
بیرونی  محیط های  در  حاضر  زنان  همۀ 
به عنوان »روسپی« و همۀ مردان به شکل 
تبلیغات  »قواد« دیده می شوند. در یکی از 
جدید  مکانی  عنوان  به  کیوبا  از  انترنتی، 
در  اروپایی  مردان  خوش گذرانی  جهت 
مرد  برده می شود. یک  نام  کارائیب  منطقۀ 
از کیوبا می نویسد: »شما  در گزارش خود 
داشته  می توانید  بخواهید  که  دختری  هر 
باشید. فقط در برابر او در خیابان بایستید و 

از آن زن بپرسید که آیا تمایل دارید با من 
بیایید و او خواهد آمد... هدایای کوچکی 
نظیر لباس های زنانه یا عطر به همراه داشته 
برخورد  نظیر یک سلطان  با شما  تا  باشید 

شود«.
کیوبا  مورد  در  دیگر  توریست  یک 
می نویسد: »هر دختر غیر مجرد کوبایی را 
اکثر آن ها در مورد  باشید.  می توانید داشته 
با  این که  تا  نمی دانند  چیزی  روسپی گری 
یک توریست آشنا می شوند«. هم چنین مرد 
دیگری در مورد این که چه گونه یک دختر 
کمتر از 12 ساله را برای سکس در بانکوک 
مردان  دنبال  »به  می نویسد:  چنین  بیابید، 
قواد باشید تا دختر مورد نظر خود را بیابید. 
حتا اگر آن مرد نتواند به شما کمکی کند، 

مرد مناسبی را به شما نشان خواهد داد«.
تبدیل جنسیت زن به کاال جهت فروش به 
هر مردی، نجابت روحی و پاکی جسمانِی 
او را که جزِو حقوق پایۀ هر انسانی است، 
پایمال نمودن  از بین می برد. روسپی گری، 
حقوق انسانِی زنان است. کلیۀ مقاالت ارایه 
شده در گردهمایی سازمان های غیردولتی و 
چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن، به 
این مورد اشاره نموده اند که یک نیاز اساسی 
جهت پایان دادن به استثمار جهانی زنان و 
در  می شود.  احساس  جنسی  گردش گری 
خواهان  »ما  می خوانیم:  کنفرانس  قطع نامۀ 
پایان دادن به تجاوزات جنسی و همۀ انواع 
جنسی  آزار  و  و خشونت  استثمار جنسی 
زنان و کودکان هستیم. ما هم چنین خواهان 
پایان دادن به قاچاق زنان و کودکان به ویژه 

گردش گری جنسی هستیم«.
در  روسپی  زنان  مورد  در  انترنتی  تبلیغات 
تورهای گردش گری جنسی، باعث افزایش 
هم چنین  و  مردان  این چنینی  رفتارهای 
برخورد روزافزون مردان با زنان به عنوان 
انترنت،  می گردد.  جنسی  کاالی  یک 
شبکه یی ارتباطی با سریع ترین رشد و فاقد 
ارتباطی  رسانۀ  این یک  است.  قانون مندی 
در  را  مخاطبانش  می تواند  که  است  سریع 

هر نقطۀ دنیا و در عرض چند دقیقه بیابد.
مکانی  به  را  انترنت  شبکۀ  عوامل،  این 
پُررونق جهت قاچاق بین المللی زنان تبدیل 
تجارت  توسعۀ  موجب  که  است  نموده 
جهانی سکس گردیده است. هنوز هم وارد 

انترنت،  شدن و توسعۀ صنعت سکس در 
به عنوان آسیب هایی قلمداد می شود که بر 
زنان وارد می گردد. اولین آسیب این است 
انسانی  زنان، حقوق  استثمار جنسی  با  که 
خواهان  که  کسانی  می شود.  پایمال  آنان، 
توقف این خشونت ها علیه زنان و کودکان 
هستند، باید در همۀ جنبه ها نظیر حوزه های 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محلی، ملی و 
بسازند  دنیایی  تا  نمایند  فعالیت  بین المللی 
که به مردان اجازۀ استثمار زنان و کودکان 

را ندهد.
منبع: ماهنامۀ سیاحت غرب 

تبلیغ شرم آورِ تورهای جنسی 
در انترنت

هنوز هم وارد شدن و توسعۀ صنعت سکس در انترنت، به عنوان 
آسیب هایی قلمداد می شود که بر زنان وارد می گردد. اولین آسیب 
این است که با استثمار جنسی زنان، حقوق انسانی آنان، پایمال 
می شود. کسانی که خواهان توقف این خشونت ها علیه زنان و 
کودکان هستند، باید در همۀ جنبه ها نظیر حوزه های سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، محلی، ملی و بین المللی فعالیت نمایند تا 
دنیایی بسازند که به مردان اجازۀ استثمار زنان و کودکان را ندهد

بخش دوم و پایانی



           محمدرضا شالبافان 

روزگار  در  حتا  و  ما  روزگار  در  شعر  به ویژه  و  ادبیات 
مدرن،  دنیاي  در  زنده گي  اجزاي  تمام  مانند  ما،  از  پیش 
به سمت رسانه یي شدن رفت و شاید به همین دلیل، به 
عقیدۀ عده یي؛ دادگاه بزرگ خود، یعني همان »تاریخ« را 

از دست داد. 
فارسي،  سنتي  ادبیات  در  به ویژه  و  کالسیک  ادبیات  در 
هر  از  شاید  و  بود  سایه بان  خیلي ها  براي  ادبیات  آسمان 
قرن چندین نفر در خاطرۀ ادبیات مي ماندند و با گذشت 
چندین قرن، »تاریخ« بر اساس مخاطب سنجي خاص خود 
و نه بر اساس تعداد مخاطبان عام، شاهدان را درجه بندي 

و دسته بندي مي کرد. 
حالت  این  از  رسانه ها  گسترش  از  پس  ادبیات،  اما 
را  شاعران  درجه بندي  و  دسته بندي  خود،  و  شد  خارج 
و  گرفت  عهده  بر  ایشان  اثر  خلق  از  اندک  فاصله یي  در 
ادبیات  به  رسانه هایش،  و  معاصر  ادبیات  آن که  جالب تر 
کالسیک هم رجوع کردند و خود را محقق دیدند که بر 

حکم دادگاه تاریخ ادبیات، مهر تجدید نظر بزنند. 
این مسأله که بي تردید از سمت وسوي غرب جهان آغاز شد، 
به خوبي در اظهار نظرهاي متفکران، ادیبان و مستشرقان 
غربي درباره شاعران سنتي پارسی گوي، خودنمایي مي کند. 
ادبیات فارسي بي تردید در جهان، ماجرایي شناخته شده 
و جریاني سیال است و این منحصر به دیروز نیست. حتا 
در قرن معاصر هم با وجود تک زبانه شدن دنیا )به مفهوم 
سوء آن( و سلطۀ زبان انگلیسي بر ادبیات و حتا در مواقعي 
سلطۀ فلسفۀ جهان، شاعران بسیاري به دنیا معرفي شدند و 

خود را به شعر جهان تحمیل کردند. 
اما چرا در میان تمام شاعران نامدار پارسي گوي، »حکیم 

عمر خیام« جهاني ترین شاعر به شمار مي آید؟ 
من در بزرگي خیام شکي ندارم. از بضاعت باالي او در 
علم ریاضیات و محاسبات مشهورش در علم جبر ـ که 
ـ  شده  نام گذاري  خیام«   - پاسکال  »مثلث  ناحق  به  البته 
سبب  که  آسماني  کرات  چرخش  از  دقیقش  شناخت  تا 
شد دقیق ترین تقویم خورشیدي جهان را پایه گذاري کند، 
همه شاهد این هستند که این مرد، یگانۀ علوم زمانۀ خود 
بوده است. اما »خیام شاعر« در ادبیات فارسي تیغي است 
دو لبه. از یک موضع که همان موضع سنتي شعر فارسي 
است، شاید شاعري باشد که در کنار تمام دغدغه هایش، 
گاهي شعر هم مي گوید و اتفاقًا به دلیل همین ـ شاید ـ 
کم توجهي خود به شعر، کوتاه ترین قالب را برگزیده است. 
در این دیدگاه شاید شعر خیام سرشار باشد از پرسش هایي 
بي پاسخ و تردیدهایي بي دلیل که با رسالت سنتي ادبیات 
که بوستان سعدي را به کمال مي ستاید و مثنوي معنوي را 

عاشقانه دوست مي دارد، در تناقض بنیادین باشد. 
در این نگاه، حتا انتهاي داستان »کاوه و ضحاک« شاهنامه 
به  توصیه  با  توس  پیر  زیرا  مي شود،  ستوده  وضوح  به 
مانند  هم  را  »آفریدون«  ظلم ستیزي،  براي  خود  مخاطبان 
ایشان یک انسان معرفي کرده. این نگاه چنان در ادبیات ما 
پرسابقه است که هنوز به عقیدۀ من، مانع شده تا استادان 
نه  رباعیات  درباره  سترگ  تحقیقي  به  ادبیات  دانشگاهي 

چندان پرحجم خیام بپردازند. 
اما نگاهي دیگر که پس از آغاز دوران تجدد و در ذهن و 
زبان کساني شکل گرفت که دیدگاه هاي مارکسیستي و چپ 
داشتند، بر همین مبنا، اما با نتیجه گیري کاماًل متفاوتي بود. 
در نگاه این جماعت، خیام تنها شاعر پارسي گوي بوده که 
در متن ادبیاتي ایدیولوژیک و شاعران متافیزیک دوستي)!( 
عالمت  الهي  متافیزیک  اعتقادي  پایه هاي  بر  حافظ  چون 
سوال گذاشته و با همین استدالل تنها شاعر مدرن و قابل 

پذیرش ادبیات کالسیک فارسي را خیام مي دانستند. 
تقریبًا این نگاه، بازخوردي بود از اقبال جهاني و یا بهتر 
خیام  از  معروف  جرالد«  »فیتز  ترجمۀ  به  غربي  بگوییم، 
گمنام! ترجمه یي که به فاصله یي اندک کشورهاي صنعتي 
اروپایي غربي و امریکا را درنوردید و به واسطۀ کوتاهي 
پاره ها، همان رباعیات، نقل زبان انگلیسي زبانان جهان شد. 
ادیباِن  از  برخي  که  گذشت  نکته  این  از  نباید  البته 
پارسی گوی نزدیک به همین نگرش، به سمت تحقیقاتي 
آن ها  بارز  نمونۀ  آوردند که  اشعار خیام رو  دربارۀ  جامع 
هدایت بود که با تصفیۀ تعداد زیادي از رباعیات منسوب 

به خیام، او را شاعري کاماًل متشرع معرفي کرد. 
خیام و ترجمۀ مذکور، به نوعي دروازه یي شد براي ورود 
میان،  این  اذهان جهان چشم سبزها. در  به  ادبیات فارسي 

باید به یک مغلطۀ مشهور اشاره کنم. 
تا پیش از خیام، شاید تنها شاهنامه و آن هم به واسطۀ لزوم 

این که  و  بود  شده  شناخته  غرب  در  ملل  اساطیر  تطبیق 
مشهور است که مثاًل حافظ بسیار بر »گوته« تأثیر داشته، به 
هیچ وجه دلیل بر حضور حافظ در میان آلماني ها نیست. 
هر چند به عقیدۀ من هنوز، آن چنان که باید ادبیات ناب 
فارسي، غزلیات مولوي، سعدي، حافظ و بیدل در جهان 
منعکس نشده و نخواهد شد؛ زیرا ادبیات امروز، دقیقًا در 

حال طي کردن مسیري بر عکس جهاني سازي است. 
و  درگمي  سر  متن  در  خیام،  شعر  که  است  آن  واقعیت 
دل زده گي جامعۀ صنعتي وارد بازار راکد غرب شد. جامعۀ 
غربِي قرن هاي هجده و نوزده، آن قدر ساکن بود و آن قدر 

به بن بست رسیده بود که هر روز نظریاتي جدید را براي 
حرکت!  براي  شود  بهانه یي  تا  مي کرد  بازآفریني  خود 
متحد  هم  با  ماهي ها  برکه،  یک  در  این که  مانند  درست 
از  آن که مشکل  درآورند، حال  تموج  به  را  تا آب  شوند 
چون  مکاتبي  که  بود  اثنا  همان  در  است.  دیگري  جاي 
مارکسیسم هم با استفاده از همین رکود پا به عرصۀ وجود 
به  نگاه خیام  از  نادرست  واقع  به  برداشت  این  گذاشتند. 
دنیاي شعر هم، بهانه یي شد براي همین تالش ها که البته 
به ثمر هم نرسید و در نهایت جنگ هاي جهاني را به عنوان 

راه حل برگزید. 
به عقیدۀ نگارنده، هر دو برداشت یاد شده از »خیام شاعر« 
این  مبناي  بر  که  هم  شهرتي  نهایت  در  و  است  اشتباه 
دیدگاه ها در غرب براي خیام شکل گرفته، نمي تواند مایۀ 

افتخار باشد. 
مجال  با  ادبي  عناصر  نظر  از  رباعي،  مجال  تردید،  بدون 
قالبي چون غزل بسیار متفاوت است. تقریبًا هم، در طول 
تاریخ ادبیات فارسي ما شاعري چون خیام که تنها رباعي 
بسراید، نداریم. پس در همین ابتدا، باید به این باور رسید 
شارعان  تمام  از  را  کوپنش  معروف،  قول  به  خیام،  که 
نمادگرایي  نمي توان  مثال:  عنوان  به  مي کند.  جدا  فارسي 
حافظ، زبان بازي مولوي و تغزل سعدي را با خیام مقایسه 

کرد. 
صنایع بدیع هم در شعر خیام آن چنان که به نظر برسد، به 

چشم نمي آید. 
آماتور  را شاعري  مي توان خیام  توضیح  و  نگرش  این  با 
به  امروز،  مواردي  در  حتا  و  دیروز  ادبیات  زیرا  دانست؛ 
دهه هاي  ادبي  انجمن هاي  مي پردازد.  شاعران  امتحان 
یک  آن ها  در  که  دارند  خاطر  به  عده یي  هنوز  را  گذشته 
به  اقتراح،  مختلف  مراحل  از  گذشتن  با  تنها  را  شاعر 
عضویت مي پذیرفتند. با این همه رباعیات خیام در پیوندي 

عمیق میان فرم و محتوا به چیزي مي رسد که به عقیدۀ من، 
بر ادبیات پس از خود تأثیري پنهان مي گذارد. 

در نهایت گریزي نیست از این که نگاهي هم به ویژه گي هاي 
شعر او داشته باشیم. 

یاران موافق همه از دست شدند 
در پاي اجل یکان یکان پست شدند 

خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر 
دوري دو سه بیش تر ز ما مست شدند 

عبارتي« مجلس  »تشبیه چند  از  زیبایي است  رباعي،  این 
عمر، به مجلس بزم تشبیه شده و با تقارن سازي عناصر، به 

ضربۀ پایاني مناسبي رسیده است. 
آن کاخ که جمشید در او جام گرفت 

آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت 
بهرام که گور مي گرفتي همه عمر 

دیدي که چه گونه گور بهرام گرفت 
ایهام  از  بردن  بهره  با  به خوبي  مشهور  بسیار  رباعي  این 
تاریخي  اساطیر  به  اشاره  با  و  تام  جناس  و  تناسب 
از خواست  که  مي یابد  به شکلي جامع دست  ایران زمین 
دوم  بیت  امروز،  و  مي گذارد  فراتر  را  پا  شاعر  محتوایي 
آن فارغ از توصیۀ دوري از دنیاطلبي کل رباعي، براي هر 

اتفاق وارونه یي استفاده مي شود. 
اما ماجراي محتواي شعرهاي خیام در نوع خود از عجایب 

روزگار است. 
با توجه به بحث صنایع ادبي در شعر خیام که به آن اشاره 
خواه  آن،  بروز  براي  شعر  اندک  مجال  هم چنین  و  شد 
و  مي شود  دیده  عریان  تقریبًا  خیام  شعر  محتواي  ناخواه 
با  خیام  که  است  بي پرده  برخورد  همین  واسطۀ  به  شاید 

تمام پرسش گري خود، به بي دیني)!( متهم مي شود. 
به  و  مي کند  پرهیز  دادن  از حکم  بسیار  اتفاقًا  که  خیامي 
پرسش  از جنس  در حریري  را  محتواي شعر خود  واقع 

مطرح مي کند. 
قومي متحیرند اندر ره دین 

قومي به گمان فتاده در راه یقین 
مي ترسم از آن که بانگ آید روزي 

کاي بي خبران! راه نه آن است و نه این 
این رباعي خیام هم از جمله تأثیرهاي او بر ادبیات پس از 
خود به شمار مي آید که به وضوح در بیت زیر از حافظ 

به چشم مي خورد. 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 

در مقایسۀ این دو سخن، به وضوح احتیاط خیام در برابر 
از احتمال  تنها  ُرک گویي حافظ به چشم مي خورد. خیام 
گمراهي اهل فلسفه و اهل اشراق مي ترسد، اما حافظ تمام 
هفتاد و دو ملت را گمراه معرفي مي کند و حتا علت این 
گمراهي را هم با طبع شاعرانۀ خود بیان مي کند. اما بیت 
حافظ در میان ابیاتي تزیین شده و با آغازي عرفاني چون 
»دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند/ گل آدم بسرشتند 
و به پیمانه زدند« گم مي شود و بدین ترتیب خیام، مانند 
همیشه و مانند دیگر شاعران پارسي گوي در برابر رندي 
حافظ کم مي آورد. یا مثاًل تفکر اختالط »عیش و عشق« که 
شاید از این رباعي و رباعیات مانند آن در زبان خیام آغاز 

شده، بارها در طول ادبیات فارسي تکرار مي شود: 
با سرو قدي تازه تر از خرمن گل 
از دست منه جام مي و دامن گل 
زان پیش که ناگه شود از باد اجل 
پیراهن عمر ما چون پیراهن گل 

با همین نگاه است که سعدي مي گوید: 
من آن ني ام که حرام از حالل نشناسم 

که بادۀ تو حالل است و آب بي تو حرام 
و حافظ هم به وضوح با نگاه از روي دست او مي سراید: 

در مذهب ما باده حالل است و لیکن 
بي روي تو اي سرو گل اندام حرام است 

ماجراي تفکر تزویرستیزي خیام هم که مشهور است و به 
وضوح تأثیرگذار بر ادبیات پس از خود: 

گر مي نخوري طعنه مزن مستان را 
بنیاد مکن تو حیله و دستان را 

تو غره بدان مشو که مي مي نخوري 
صد لقمه خوري که مي غالم است آن را 

و حافظ هم که مي گوید: 
عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشت 

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت 
من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش 
هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت 

خالصه آن که به عقیدۀ من، محتواي شعر خیام، بر خالف 
محتواي  با  روشن فکر  و  دانشگاهي  گروه  دو  هر  نظر 
پارسي گوي  بزرگ  شاعران  دیگر  هنرمندانۀ  شعرهاي 

تفاوت فاحشي ندارد. 
بهاریه ها،  مدایح،  چون  شعرهایي  باید  بین،  این  از  البته 
تعلیمیه ها و دیگر شعرهاي نه چندان ناب را استثنا کرد. 
به  اشتباه  به  تفاوت،  این  مي شود  سبب  که  چیزي  تنها 
تار  به واسطۀ رابطۀ  بیاید، آن است که رباعي خیام،  نظر 
عنکبوتي کلمات و شکل گرفتن در بستر ساختاري عمیق 
و منبعث از فرم، به عمد راه فراري براي خود، نمي گذارد، 
اما بقیۀ شاعران پارسي گوي و به ویژه در غزل با استفاده از 
ویژه گي ارتباط عمودي ابیات، دست خود را چه در طرح 

پرسش هاي بنیادین و چه حتا در نتیجه گیري هاي خالف 
ذایقۀ جمع باز مي بینند و از این راه فرار استفاده مي کنند. 

ادبیات  بزرگان  از  بسیاري  که  است  تعجب  بسیار  جاي 
آن که  تعجب برانگیزتر  و  بسته اند  چشم  شواهد  این  بر 
»دکتر محمد رضا شفیعي کدکني«، به گمانم، در ذیل غزل 

معروف: 
روزها فکر من این است و همه شب سخنم 

که چرا فارغ از احوال دل خویشتنم 
از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود 
به کجا مي روم، آخر ننمایي وطنم 

مي نویسد که این غزل در نسخه هاي قدیمي تر دیوان کبیر 
به چشم نمي خورد و البته تفکر تردید در برابر مقصد هم 

تفکر خیام است و نه تفکر موالنا!؟ 
اما نکتۀ آخر آن که خیام در چند رباعي به خوبي از لحن 
غزل  شاه بیت  این  که  شگفتا  و  مي کند  استفاده  طعن آمیز 

رباعیات خیام، کاماًل پنهان مانده است. 
این بحث، مجالي بسیار فراخ مي خواهد و شواهدي متعدد 
از دیگر شاعران که در این مورد هم از خیام متأثر بوده اند. 
عزیز،  ادب دوستان  ذهن شما  در  باب  فتح  عنوان  به  تنها 

مي توان به این رباعي اشاره کرد که: 
گویند بهشت و حور عین خواهد بود 
آن جا مي و جام و انگبین خواهد بود 

گرما مي و معشوق گزیدیم چه باک 
چون عاقبت کار چنین خواهد بود 

واضح است که در نگاه اول، این رباعي، خود را کفرآمیز 
مي نمایاند، اما چنان چه با نگاهي عمیق تر، آن را بازخواني 
الهي است و حربۀ  مبلغ عشق  نیز  کنیم، درمي یابیم خیام 
او در این تبلیغ، کم کردِن خوف و افزودن رجا در ذهِن 

مخاطبان است. 
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درنگي پیرامون رباعي سراي 
بزرِگ پارسي گوي
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خیام تنها از احتمال گمراهي اهل فلسفه و اهل اشراق مي ترسد، اما حافظ تمام هفتاد و دو ملت را گمراه معرفي مي کند و حتا علت این 
گمراهي را هم با طبع شاعرانۀ خود بیان مي کند. اما بیت حافظ در میان ابیاتي تزیین شده و با آغازي عرفاني چون »دوش دیدم 
که مالیك در میخانه زدند/ گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند« گم مي شود و بدین ترتیب خیام، مانند همیشه و مانند دیگر شاعران 
پارسي گوي در برابر رندي حافظ کم مي آورد
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غارت عواید گمرک ها و گریز مقام ها از پرداخت مالیه

کاهش »تعجب آور« رشد اقتصادی 
افغانستان

فرماندهان طالبان به...
 مقام های نظامی، وزیران و سفیران سابق طالبان 
بر این باوراند که مالعمر رهبر این گروه، امور 
از  افرادی  ندارد و  به عهده  به طالبان را  مربوط 

مهر و نام وی استفاده می کنند.
می نویسد  بیست  دیلی  نشریه  حال،  همین  در 
از دستورهای  مقام های طالبان که  از  که عده یی 
رهبرشان ضربه خورده اند، برای حل این پرسش 
تالش می کنند که مال عمر کجاست؟ و چه فرد 

یا افرادی از نام وی استفاده می کنند؟
به  را  اتهام  انگشت  طالبان  افراد  رابطه  این  در 
سمت گل آغا آخوند و مال منصور نشانه رفته اند.
دفتر  رییس  مانند  منصور  مال  که  می شود  گفته 
همیشه  قندهار  در  طالبان  رهبر  مقر  در  مالعمر 
در کنار او می نشست و در کارها به او مشاوره 

می داد.
که  می کند  ادعا  آخوند  آغا  گل  دیگر،  سوی  از 
مدارکی از مالعمر به دست آورده و در یکی از 
عنوان  به  آخوند  آغا  گل  مال  خود  مدارک  این 
که  شده  تعیین  طالبان  رهبر  جانشین  و  معاون 
البته درباره حقیقی بودن این مدارک هم سواالت 

زیادی وجود دارد.
آخوند  آغا  مخالفین گل  بیست،  دیلی  نوشته  به 
و مال منصور، آن ها را به سوء استفاده از نام مال 

محمد عمر متهم می کنند.
نفر ثروت  زیادی  این دو  مخالفین می گویند که 
جمع آوری کرده و بسیاری از فرماندهان طالبان 
را نیز از مقام شان عزل کرده اند. همچنین گل آغا 
آخوند حتی ادعا می کند که مال محمد عمر در 

رویا با او صحبت می کند.

شماری  و  کویته  شورای  سابق  عضو  یک  اما 
دیگری از مقام ها و فرماندهان طالبان می گویند، 
برای  ارتباطی،  تکنولوژی های  داشت  نظر  در  با 
یا  و  که صوتی  نیست  مشکلی  عمر  محمد  مال 
برای کسب  بار هم که شده  برای یک  ویدیوی 

اطمینان پیامی را به طرفداران خود ارسال کند.
سابق  معاون  از  نقل  به  بیست  دیلی  نشریه 
وزارت عدلیه طالبان می نویسد: برای حفظ شورا 
قانع  طور  به  بایست  عمر  محمد  مال  طالبان،  و 
کننده یی حضور خود را نشان دهد و مهمتر اینکه 
با شرایط  نیاز دارند که  به رهبری  اکنون  طالبان 

کنونی افغانستان سازگار باشد.
در مورد اقامتگاه مالعمر اطالعاتی دقیق در دست 
نیست، اما در گذشته گزارش های از حضور وی 

در شهر کویته پاکستان منتشر شده بود.

در یک ارزیابی محرمانه یی که توسط صندوق وجهی 
بین المللی راجع به وضع مالی افغانستان انجام شده، 
آمده است که در سال جاری افغانستان قادر نیست 
حتی کمتر از نصف مصارف خود را از منابع داخلی 
تأمین نماید. در این ارزیابی گفته شده علت کاهش 
عواید دولت، گریز از مالیه توسط مقام های بلندپایۀ 
والی های  توسط  گمرکات  عواید  غارت  دولتی، 

والیات و کاهش رشد اقتصادی می باشد.
است،  نوشته  گزارشی  در  تایمز  نیویارک  روزنامۀ 
را  ارزیابی  این  بین المللی  وجهی  صندوق  هرچند 
است،  نداده  قرار  عامه  دسترس  به  و  نکرده  نشر 
از گفتن  اروپایی که  امریکایی و  دیپلومات های  اما 
ربع  اند: عواید  گفته  کرده،  نام های شان خودداری 
وجهی  صندوق  که  آنچه  از  افغانستان  امسال  اول 
بین المللی قباًل تعین کرده بود، تقریبًا بین 20 تا 30 

درصد کمتر می باشد.
و  ثابت  رشد  دهه  یک  از  بعد  بودجه،  کاهش  این 
کمک  و  حامیان  تعجب  باعث  عواید،  افزایش 
است.  شده  افغانستان  بین المللی  کننده  گان 

و  خوانده  ناخوش آیند  را  خبر  این  دیپلومات ها 
گفته اند، کاهش بودجه نشان می دهد که حکومت 
سال ها  هنوز  و  است  فاسد  و  ضعیف  افغانستان 
منابع  از  را  را  خود  مصارف  بتواند  تا  دارد  فاصله 

داخلی خود تأمین کند.
نشود،  عوض  روند  این  اگر  اند،  گفته  دپلومات ها 
معاشات  پرداخت  به  قادر  افغانستان  حکومت 
کارمندان و مأمورین خود در نیمه سال نخواهد بود. 
اما عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان این ارزیابی 
صندوق وجهی بین المللی را زیر سوال برده و گفته 

کاهش عواید از بیست درصد بیشتر نمی باشد.
 هیچکس انتظار نداشت و ندارد که افغانستان واقعًا 
به کمبود پول مواجه شود. زیرا قرار بود افغانستان 
امنیتی  غیر  مصارف  درصد   40 اندازۀ  به  امسال 
دالر  میلیارد  پنج  حدود  که  را  خود  نظامی  غیر  و 
پیش بینی گردیده باید از منابع داخلی تأمین می کرد. 
بین المللی  دهنده گان  کمک  که  حالی ست  در  این 
پولیس  و  اردو  مصارف  تمام  تقریبًا  اکنون،  همین 
درصد   60 تا  اند  نموده  موافقه  و  می پردازند  را 

سایرمصارف امسال حکومت را نیز بپردازند.
به  زمانی  و  حساس  وقت  یک  در  بودجه  کاهش 
وجود می آید که کابل روی موافقت نامۀ دراز مدت 
و  می نماید  مذاکر  امریکا  متحده  ایاالت  با  امنیتی 
غربی  کشورهای  سایر  تا  می خواهد  زمان  عین  در 
دالر می رسد  میلیارد  به ده ها  کمک های شان را که 
بعد از سال 2014 میالدی به افغانستان ادامه بدهند.
احتماالً  حالت،  چنین  در  می گویند،  دیپلومات ها 
نظامی،  تعهد  هیچ  یا  کم  با  کوچک  کشورهای  که 
مورد  دیگر  بار  افغانستان  به  را  شان  کمک های 
ارزیابی قرار بدهند. چنانچه یک دیپلومات اروپایی 
اگر  است،  گفته  کوچک  کشورهای  این  یکی  از 
مقام های افغان باالی کشور خودشان اعتماد ندارند 
چرا  ما  کنند،  پیدا  مصارف شان  برای  راهی  یک  تا 

کمک نمایم؟
برنارد بجولت )Bernard Bajolet( سفیر فرانسه 
گفته است، بیایید صادقانه حرف بزنیم، »تا زمانیکه 
افغانستان از لحاظ مالی کاماًل متکی به خود نشود، 

حاکمیت ملی افغانستان موثر نخواهد بود.«
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هگل و هاموند در بارۀ...
 مشترک با همتای انگلیسی خود فیلیپ هاموند گفت: 
در حالی که واگذاری کنترل امور امنیتی افغانستان در 
حال انجام است، انگلیس نقش کلیدی در کمک به 
ایجاد نیروهای امنیت ملی قدرتمند و کارآمد خواهد 

داشت.
هگل اعالم کرد، عالوه بر شرایط فعلی در افغانستان 
این  از  نیروهای خارجی  از خروج  و سناریوی پس 
کشور در سال 2014، امریکا و انگلیس در خصوص 

آماده گی متحدشان در آینده و پس از یک دهه جنگ 
این  در  شده  کشته  افراد  مساله  بررسی  همچنین  و 

جنگ بحث و گفت وگو کردند.
در  اصلی مان  وظیفه  ادامۀ  به  متعهد  ما  افزود:  وی 
خصوص جلوگیری از تبدیل افغانستان به پناهگاهی 
بین المللی هستیم. حوادث  برای تروریست های  امن 
چند روز اخیر نشان داده است که نیروی نظامی هر 
دو کشور همزمان با انجام وظایف خود در افغانستان، 

برای خروج نیروهای شان ریسک  می کنند.

هگل خاطرنشان کرد: اما این ماموریت در حال انجام 
هم اکنون  افغانستان  کارآمد  امنیتی  نیروهای  و  است 
می توانند حدود ۹0 درصد از امنیت را برای مردم این 
کشور تامین و اقدامات امنیتی ۸0 درصد از عملیات 
بین المللی  نیروهای  که  حالی  در  کنند.  فراهم  را 
کمک به برقرای امنیت در افغانستان به نتیجه برسند 
سال  پایان  تا  خارجی  نیروهای  رزمی  ماموریت  که 
آینده در افغانستان به اتمام می رسد، این توانایی برای 

نیروهای افغان گسترش خواهد یافت.

محدودیت و خشونت علیه...
فهیم دشتی از مسووالن اتحادیه ژورنالیستان افغانستان به دویچه 
وله گفت: »بدبختانه با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری از 
یک سو و بیرون شدن نیروهای خارجی از دیگر سو، یک مقدار 
فضا محدود شده است. فشارها علیه رسانه ها بیشتر شده، تهدیدها 

و خشونت ها نیز بیشتر شده است.«
رییس  افغانستان،  مطبوعات  بر  فشارها  از  مورد  ترین  تازه  در 
»وزارت  است:  گفته  علما  با شورای  موافقت  در  جمهور کرزی 
قبیح،  مبتذل،  برنامه های  انتشار  جلو  باید  فرهنگ  و  اطالعات 
حکومت  اما  بگیرد.«  را  اجتماعی  ضداخالق  و  غیراسالمی 

مشخص نکرده که کدام برنامه ها مبتذل و غیراسالمی می باشند.
اتحادیه های خبرنگاری می گویند رسانه ها و خبرنگاران افغانستان 
تالش  خبرنگاری،  نهادهای  تمام  از  واحد  فدراسیون  تشکیل  با 
اطالعات  وزارت  کنند.  دفاع  بیان  آزادی  ارزش های  از  تا  دارند 
و فرهنگ افغانستان در واکنش به این انتقادها می  گوید بیشترین 
تالش را برای مصونیت کاری خبرنگاران و حمایت از رسانه های 

افغانستان به خرج می دهد.
به  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین  راشدی،  مبارز 
مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت حکومت مسوولیت 

دارد تا از ارزش های آزادی بیان دفاع کند.

  آمار خشونت
براساس آمار موسسه نی، در سال 13۹1 بیش از ۷0 مورد خشونت 
علیه خبرنگاران ثبت شده است. در این سال دو خبرنگار کشته 
شده و ۷ تن دیگر زخمی شده اند. این موسسه 26 مورد لت و 
کوب، 4 مورد بازداشت و 2۸ مورد توهین را در این سال ثبت 

کرده است.
نیروهای  سوی  از  خشونت ها  رقم  بیشترین  آمار،  این  براساس 
امنیتی افغان به خصوص پولیس در برابر خبرنگاران اعمال شده 
داخله  وزارت  حاال  رسانه یی  نهادهای  فشارهای  از  پس  است. 
تصمیم گرفته تا کمیسیون ویژه یی برای بررسی خشونت ها علیه 

خبرنگاران را تشکیل دهد.
صدیق اهلل توحیدی، رییس دیده بان رسانه ها در موسسه نی در 
این مورد گفت: »کمیسیون ویژه یی تحت اثر دفتر سخنگوی وزیر 
امور داخله به وجود آمده و این کمیسیون تخطی های پولیس را 
مورد بررسی قرار خواهد داد. ما امیدواریم که حداقل به عده یی از 
خاطیان جزا داده شود تا در آینده ما شاهد چنین حوادث نباشیم.«
افغانستان  رسانه های  نگرانی  دیگر  وله  دویچه  گزارش  بنیاد  بر 
کمبود امکانات مالی است. شمار رسانه هایی که بتوانند از طریق 
است.  محدود  بسیار  کنند  تمویل  را  خود  بازرگانی  پیام های 
بسیاری رسانه ها در افغانستان از پول های کمکی خارجی تمویل 
می شدند، و با کاهش این کمک ها این رسانه ها نخواهند توانست 

به نشرات خود ادامه بدهند.

اعتراض پاکستان به...
 افغاستان اعالم کرده است.

نیست  باری  نخستین  این  که  کرد  اعالم  بیانیه  این 
متحمل  افغان ها  سوی  از  پاکستان  ساختمان های  که 

خسارت می شوند.
همچنین از این دیپلمات افغانی خواسته شد تا مراتب 
دهد  اطالع  افغانستان  دولت  به  را  پاکستان  اعتراض 
خصوص  در  پاکستان  ارتش  با  مناسب  زمان  در  تا 
تخلف های  از  خودداری  و  توافق  مورد  پروسه های 
مکرر که مکانیزم های هماهنگی میان نیروهای امنیتی 

دو کشور را تضعیف می کند، تبادل اطالعات کند.
در این بیانیه همچنین آمده است: پاکستان بر این باور 
است چنین حوادثی روابط حسنه میان دو کشور را 
زایل و تنش های غیرقابل اجتناب را میان دو کشور 

برادر ایجاد می کند.
در این درگیری در ولسوالی گوشتۀ والیت ننگرهار 
که حدود شش ساعت طول کشید، یک پولیس مرزی 

افغانستان کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

افغانستان  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
افغانستان  پنج شنبه گفت: »پوسته پولیس مرزی  روز 
حوالی ساعت نه شب گذشته مورد حمله قرار گرفت. 

پولیس مرزی ما به شلیک مقابل دست زد«.
افغانستان  مرزی  پولیس  سخنگوی  مومند،  ادریس 
این  که  گفت  ای«  پی  »دی  آلمانی  خبرگزاری  به 
درگیری تا اوایل صبح پنج شنبه ادامه داشت. او گفت 
گفته  ظاهراً  که  بود  »دروازه«یی  بر سر  درگیری  این 
می شود پاکستانی ها در شرق افغانستان ساخته بودند.

اما مقام های نظامی پاکستان مدعی شدند که درگیری 
زمانی شروع شد که نیروهای افغانستان بر یک پوسته 

مرزی پاکستان حمله کردند. 
»به  افغانستان  پولیس مرزی  که  مومند گفت  ادریس 
که  را  تاسیساتی  همه  و  رفت  منطقه صفری سرحد 
اند،  شده  ساخته  پاکستان  حکومت  توسط  جدیداً 
تخریب کرد«. به گفته او، بعد از آن کشمکش میان 
دو طرف شروع شد. او افزود: »فعاًل نیروهای ما به 
پایگاه های شان برگشته اند و وضعیت عادی است«.

رییس  کرزی،  حامد  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 

ارشد کشورش  های  مقام  به  قباًل  افغانستان  جمهور 
دستور داده است تا برای برداشتن دروازه و تاسیساتی 
ایجاد  دیورند  خط  نزدیکی  در  پاکستان  »اردوی  که 

کرده اند«، اقدام های عاجلی انجام دهند.
افغانستان و  میان  اواخر تنش های سرحدی  این  در 

پاکستان باال گرفته است.
افغانستان  میان  مسایل حساس  از  یکی  دیورند  خط 
و پاکستان است. حدود شش ماه قبل وقتی فرستادۀ 
ویژه ایاالت متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان 
گفت که کشورش خط دیورند را به حیث مرز میان 
افغانستان  می شناسد، حکومت  پاکستان  و  افغانستان 

واکنش نشان داد.
بیانیۀ  یک  در  افغانستان  خارجه  وزارت  وقت  آن 
خبری کوتاه گفت که »وضعیت خط دیورند مساله یی 
بنابراین،  است.  افغانستان  مردم  برای  تاریخی  مهم 
حکومت افغانستان هرگونه ابرازنظر دیگران در مورد 
وضعیت حقوقی خط دیورند را بی ربط می داند و آن 

را رد می کند«.

پاول فیلین:

امیدی به بهبود وضعیت 
افغانستان نیست

پاول فیلین، نماینده مجلس عوام انگلیس گفت در حالی 
که شمار تلفات ارتش انگلیس در افغانستان، به 444 نفر 

رسید، به بهبود وضعیت افغانستان، امیدی نیست.
پس از انفجار یک بمب در کنار جاده یی در افغانستان که 
به کشته شدن سه نظامی و زخمی شدن شش نظامی دیگر 
منجر شد، انتقاد از ناکارایی ارتش و تجهیزات انگلیس، 
ارتش  زرهپوش  با جدیدترین  نظامیان  این  گرفت.  اوج 
 265 آن،  دستگاه  هر  بهای  که  می شدند  منتقل  انگلیس 

هزار پوند است.
منتقدان می گویند حضور پر تلفات و هزینه ارتش انگلیس 

در افغانستان، فقط اوضاع آن کشور را بدتر کرده است.
پاول فیلین، نمانیده مجلس عوام در مصاحبه با بی بی سی 
گفت هر چه زرهپوش های ما بزرگ تر و گران تر می شود، 

بمب های طالبان نیز بزرگ تر می شود.
اکنون  افزود:  مصاحبه  این  در  انگلیس  مجلس  نماینده 
شرایط امنیتی در افغانستان، مشابه ده سال پیش است که 

ارتش ما به آن جا رفت.
وی گفت زمانی که وارد افغانستان شدیم، جنگ داخلی 
شعله ور بود، مواد مخدر به وفور کشت می شد، فساد در 
موجود  این مشکالت  هم  هنوز  که  می کرد  بیداد  دولت 

است و در مواردی، وضعیت بدتر از قبل شده است.
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بیشترین خشونت علیه زنان در کابل 
ثبت شده است

بانک جهانی:

مردم افغانستان به آب آشامیدنی 
بهداشتی دسترسی پیدا کرده اند

وزارت انکشاف دهات: تردید داریم

هزاران جوان در حمایت از نیروهای امنیتی دویدند

امضای تفاهمنامۀ گسترش همکاری های هرات و خراسان

با  است  خواسته  طالبان  از  قطر  دولت 
دوري از سازمان القاعده به گفت  وگوهاي 
دوحه  در  بتوانند  تا  باشند  پایبند  صلح 

دفتر سیاسي افتتاح کنند.
روزنامه گاردین به نقل از منابع دیپلماتیک 
طالبان  از  قطر  دولت  کرد:  خاطرنشان 
»حرکت  با  را  خود  روابط  قطع  خواسته 
جهاد جهاني« اعالم کرده و تعهد نماید از 
به عنوان  این کشور  پایتخت  دفترش در 
ابزاري براي گفت وگو با امریکا و دولت 
یا  تبعید«  در  »دولت  مقر  نه  و  افغانستان 

دفتر جمع آوري کمک استفاده کند.
گاردین ادامه داد: در جریان نشست سه 
امریکا،  خارجه  وزیر  کري  جان  جانبه 
و  افغانستان  رییس جمهور  حامد کرزي 
جنرال اشفق کیاني فرمانده ارتش پاکستان 
در حومۀ بروکسل پایتخت بلژیک، کري 
علني  حمایت  خواست  کیاني  جنرال  از 
خود را از گفت وگوهاي صلح به شکل 
صدور  براي  پاکستان  طالبان  بر  فشار 

بیانیه یي در این زمینه، نشان دهد.
این روزنامه تصریح کرد: دیوید کامرون 
درخواست  همین  انگلیس  وزیر  نخست 
را ماه فبروری براي جنرال کیاني فرمانده 
معتقد  چون  کرد  مطرح  پاکستان  ارتش 
بود پاکستان، ادامه تنش در خاکش را نه 
در  هند  نفوذ  محدودسازي  براي  ابزاري 

منافع  براي  تهدیدي مستقیم  بلکه  منطقه 
ملي خود مي داند.     

در این حال، مایکل سامبل فرستادۀ سابق 
کارشناس  و  افغانستان  به  اروپا  اتحایۀ 
رهبران  گفت:  طالبان  با  گفت وگو  امور 
براي  آماده گي  اعالم  دربارۀ  باید  طالبان 
سیاسي  روند  به  ورود  عدم  یا  ورود 

تصمیم گیري نمایند.    
مرکز  در  حاضر  زمان  در  که  سامبل 
کندي  دانشکدۀ  در  )کار(  بشر  حقوق 
افزود:  دارد،  فعالیت  هاروارد  دانشگاه 
نشان  افغانستان  در  نبرد  دوباره  آغاز 
طالبان  در  قدرتمند  جریان هاي  مي دهد 
هستند.  صلح  گفت وگوهاي  مخالف 
نشیني  عقب  از  پس  مي کنند  فکر  چون 

هنوز  افغانستان  از  ناتو  نیروهاي  منظم 
امکان پیروزي نظامي وجود دارد یا اینکه 
گفت وگو  براي  آینده  سال  در  اوضاع 

مناسب تر خواهد بود.
پژوهش هاي  سلطنتي  آکادمي  گزارش 
امنیتي و دفاعي لندن )روسي( که سامبل 
است،  داشته، حاکي  آن شرکت  تهیه  در 
جدایي  آماده  طالبان  بارز  شخصیت هاي 
القاعده، گفت وگو براي آتش بس و  از 
بلندمدت  نظامي  حضور  پذیرش  حتي 
از  بخشي  عنوان  به  افغانستان  در  امریکا 
توافقنامه صلح فراگیر هستند، اما با قانون 
است،  کرزي  دولت  پشتیبان  که  اساسي 

مخالفند.

دوحه به طالبان:

به گفت وگوهای صلح پایبند باشید
افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون  تازه  بررسی 
زنان  علیه  بیشترین خشونت ها  که  می دهد  نشان 
در کابل، پایتخت کشور ثبت شده است. این در 
در  زنان  وضعیت  می  شود  تصور  که  است  حالی 

کابل بهتر از هر والیت دیگر افغانستان است.
آمار کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان 
می دهد که در سال گذشته خورشیدی در سراسر 
ثبت  زنان  علیه  خشونت  مورد   5۸00 افغانستان 
شده است که از آن جمله 24۷۷ مورد آن در کابل 

اتفاق افتاده است.
این احتمال نیز وجود دارد که در کابل بیشتر زنان 
قضایای خشونت را به نهادهای مربوطه گزارش 
می دهند، اما در والیت های دوردست زنان به این 
دیگر  سوی  از  و  دارند  کمتری  دسترسی  نهادها 

فرصت گزارش دهی خشونت را ندارند.
مستقل  کیمسیون  کمیسار  صبحرنگ،  ثریا  خانم 
حقوق بشر روز پنج شنبه گفت: »در سال 13۹1 
ما 5۸00 مورد خشونت علیه زنان ثبت کردیم. در 
سال 13۹0 شمسی 4۸65 مورد و سال قبل از آن 
2۷66 مورد خشونت علیه زنان نزد ما ثبت شده 
است. بنابراین، به شکل نگران کننده ای افزایش 

یافته است«.
در  زنان  علیه  خشونت  بیشترین  کابل  از  پس 
به  گذشته  سال  در  که  شده  ثبت  هرات  والیت 
اصلی  دلیل  خشونت  است.  رسیده  مورد   ۹۸۷
خودسوزی زنان در این والیت عنوان شده است. 
 51۹ قندهار  در  مورد،   60۷ ننگرهار  والیت  در 
مورد، در بامیان 212 مورد، در بلخ 126 مورد و 

در قندوز 121 مورد خشونت علیه زنان در سال 
گذشته ثبت شده است.

نشدن  تطبیق  که  می گویند  بشر  حقوق  فعاالن 
قانون محو خشونت علیه زنان و همچنان وجود 
سنت  های اجتماعی منجر به افزایش خشونت ها 
انتقاد می  از حکومت  آنها  علیه زنان شده است. 

کنند که در تنفیذ قانون کوتاهی کرده است.
که  آن  »با  می گوید:  مجلس  عضو  صافی،  گاللی 
شماری  و  است  اسالمی  کشور  یک  ما  کشور 
عنعنه های خوب هم داریم، در کنار آن عنعنه های 
بدی هم وجود دارد. برخی افراد حتا زنان شان را 
کردن  قبول  آیا  می سازند.  فروشی  تن  به  مجبور 
گپ آنها کار خوبی است؟ حکومت باید مداخله 
و  شود  گرفته  زنان  بدبختی  و  ظلم  جلو  تا  کند 

عدالت تطبیق گردد«.
اما مقام های حکومتی می گویند که محو خشونت 
حسن  نیست.  ممکن  مدت  کوتاه  در  زنان  علیه 
امور زنان می گوید: »خشونت  بانو غضنفر، وزیر 
پدیده یی نیست که در جریان پنج سال و ده سال 
کسی آن را کاهش یا افزایش بدهد. خشونت به 

تمام مسایل اجتماعی وابسته است«.
در  دسمبر  ماه  در  بشر  حقوق  دیده بان  سازمان 
های  زندان  در  که  گفت  ساالنه اش  گزارش 
که  می باشند  زندانی  زن   400 حدود  افغانستان 
بازداشت  از خانه  فرار  به جرم  آنها  هفتاد درصد 
شده اند. این در حالی است که چند ماه قبل فرار 
با آنهم  از خانه از جمع جرایم حذف شد،  زنان 

سرنوشت زنان زندانی هنوز روشن نیست.

در  افغانستان  که  است  کرده  اعالم  جهانی  بانک 
اهداف  شاخص  به  آشامیدنی  آب  تامین  زمینۀ 

هزاره دست یافته است.
که  کرد  اعالم  کابل  در  جهانی  بانک  نماینده گی 
هزاره  اهداف  شاخص های  یکی  به  افغانستان 
بهداشتی  آشامیدنی  آب  تأمین  که  ملل  سازمان 
نیز  بهداشت  زمینۀ  در  و  یافته  دست  می باشد ، 
داشته  رشد چشمگیر  هزاره،  اهداف  به  توجه  با 

است.
بانک  مطبوعاتی  بخش  مسوول  ضیا،  رؤوف 
گزارش  براساس  گفت:«  بی بی سی  به  جهانی 
ملل،  سازمان  هزاره  اهداف  از  جهانی  نظارت 
جهان  آرام  نا  کشور   20 جمله  از  که  افغانستان 

می باشد به این شاخص دست یافته است.«
بانک جهانی نیز گزارشی را در این زمینه منتشر 
کرده که کشورهای افغانستان، نیپال و میانمار از 
جمله کشورهایی یاده شده که با توجه به نا امنی 
هزاره رشد  اهداف  راستای  در  این کشورها،  در 

قابل قبولی داشته اند.
براساس گزارش بانک جهانی وضعیت بهداشتی 
نیز در افغانستان به گونه یی است که انتظار می رود 
سازمان  هزاره  اهداف  شاخص های  به  زودی  به 

ملل دست یابد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، اکنون تعداد مراکز 
بهداشتی در 11 والیت تحت پوشش کمک های 
این بانک، به 423 مورد رسیده که 20 هزار کارمند 

امور بهداشت در این مراکز مشغول کار هستند.
درسراسر  بهداشت  مراکز  تعداد  جهانی  بانک 
روند  این  که  کرده  اعالم  هزار  دو  را  افغانستان 
باعث شده که مرگ و میر مادران و کودکان در 

این کشور ۸0 درصد کاهش یابد.
میزان مرگ و میر مادران در هنگام زایمان نیز از 
هزار و600 مورد از هر صد هزار زایمان که در 
به 32۷ مورد کاهش  بود،  ثبت شده  سال 2003 
نیز 62  سال   5 زیر  کودکان  میر  و  مرگ  و  یافته 

درصد کاهش را نشان می دهد.
سال  در  که  ملل  سازمان  هزاره  توسعه  اهداف 
توافق  به  آن  زمینه  در  جهان  کشورهای   2000
رسیدند، به صورت مخفف MDGs یاد می شود 
آن  به   2015 سال  تا  باید  جهان  کشورهای  که 
دست یابند. این سند در ماه سپتامبر سال 2000 
توسط 1۸۹ کشور پذیرفته شد و 14۷ کشور نیز 

تاکنون این سند را امضا کرده اند.

  تردید دولت افغانستان
افغانستان  در  آبرسانی  زمینه  در  که  نهادهایی  اما 
فعالیت دارند نسبت به درستی ارقام ارایه شده از 

سوی بانک جهانی ابراز تردید کرده اند.
مهندس غالم قادر، مسوول برنامه آبرسانی وزارت 
انکشاف دهات افغانستان دراین زمینه می گوید که 
بانک  ارایه شده  ارقام  درباره  تردیدهایی  و  شک 

جهانی وجود دارد.
بانک  شدۀ  ارایه  ارقام  اساس  بر  که  می افزاید  او 
آب  به  اکنون  افغانستان  مردم  تمام  جهانی، 
آخرین  درحالیکه  دارند،  دسترسی  آشامیدنی 
از  حمایت  صندوق  فنی  همکاری  با  که  ارقامی 
مرکزی  اداره  و  )یونیسف(  ملل  سازمان  کودکان 
درصد   50 مقدار  این  شده،  منتشر  احصائیه 

می باشد.
انتظار نمی رود افغانستان  آقای قادر می افزاید که 
سازمان  هزاره  اهداف  به   2015 سال  تا  بتواند 
ملل دست یابد و براساس مطالعات افغانستان تا 
پنج سال دیگر در صورتی قادر خواهد بود تا به 
بتواند  یابد، که  اهداف هزاره سازمان ملل دست 

500 میلیون دالری را که نیاز دارد، دریافت کند.
او با اشاره به اینکه در افغانستان اکنون در حدود 
135 هزار مبنع آبی ساخته شده تاکید می کند که 
35 درصد این منابع نیز به دلیل عدم مراقبت الزم 
و کاهش سطح سفره های آبی غیر فعال می باشند.
قادر می افزاید که اکنون حدود 30 درصد از مردم 
و  دارند  دسترسی  بهداشتی  محیط  به  افغانستان 
بر اساس آمار اداره مرکزی احصائیه از هر هزار 
کودک در حدود 111 نفر قبل از رسیدن به سن 

پنج سالگی جان خود را از دست می دهند.

هزاران جوان در کابل برای حمایت از نیروهای 
امنیتی افغان و مبارزه با فساد، همایش ورزشی 

دوش برگزار کردند.
در این همایش ورزشی که زیر عنوان »حرف 
جوانان  بود،  شده  برگزار  نو«  افغانستان  نو، 
خوابگاه  مقابل  از  را  کیلومتر   ۹ به  نزدیک 

دانشگاه کابل تا محله داراالمان، دویدند.
همایش ورزشی روز گذشته در کابل از سوی 
نهاد موسوم به روند سبز افغانستان به رهبری 
امراهلل صالح، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان 

برگزار شده بود.
جوانان در مسیر راه شعارهایی را علیه فساد، 
آلوده گی و ناپاکی شهر کابل و در حمایت از 

نیروهای امنیتی افغان سر می دادند.
امراهلل صالح رییس نهاد روند سبز می گوید: »به 
از  که  می دهیم  هشدار  حاکم  سیاسی  حلقات 
هر نوع سیاسی سازی نهادهای دفاعی و امنیتی 

ابا ورزند.«

آقای صالح، افزود تمام جوانانی که امروز در 
کردند، خواهان  اشتراک  همایش ورزشی  این 
قطع مداخالت حلقات سیاسی در تعیینات و 

امور مسلکی نیروهای امنیتی هستند.
حالی  در  افغان  امنیتی  نیروهای  از  حمایت 
درگیری  چهارشنبه شب  که  می گیرد  صورت 
افغانستان و  امنیتی  نیروهای  میان  چند ساعته 
پاکستان در ولسوالی گوشته والیت ننگرهار در 

مناطق مرزی صورت گرفت.
این درگیری در شرق این کشور باعث کشته 
شدن یک پولیس مرزی افغان و زخمی شدن 

سه نفر آنان شد.
مقامات افغان گفته اند که نیروهای امنیتی افغان 
پست  کنترل  شدند  موفق  درگیری  این  در 
بازرسی مرزی و تاسیسات امنیتی ایجاد شده 

توسط نیروهای پاکستانی را در دست بگیرند.
پست  ساختن  درباره  گزارش هایی  انتشار 
بازرسی مرزی و تاسیسات نظامی در ولسوالی 

گوشته توسط پاکستانی ها، روابط دو کشور را 
بیش از پیش تیره  ساخت.

صفحات  در  افغانها  از  بسیاری  گذشته،  روز 
گذاشتن  با  نیز  تویتر  و  فیسبوک  اجتماعی 
عکسهایی از سربازان افغان و نوشتن پیام هایی، 

از آنان حمایت کردند.
چندی پیش مجتبی پتنگ وزیر امور داخله از 
امور  در  ملی  شورای  نماینده گان  دخالت های 
برای  مانعی  را  آن  و  کرده  شکایت  نهاد  این 

حرفه یی سازی نیروهای پلیس خواند.
آقای صالح همچنین گفت که اشتراک کننده گان 
همایش امروزی به این باورند که اراده سیاسی 
و رفتار قانون محور در مبارزه علیه فساد وجود 
با  تا  افغانستان خواستند  دولت  از  آنها  ندارد. 
توسل به عدالت رسمی در مبارزه با فساد اداری 

اقدامات جدی انجام دهند.
اداری  فساد  می گویند  افغانستان  در  بسیاری 
میلیون  شده  سبب  دولتی  ادارات  در  گسترده 
ها دالر کمک های جامعه جهانی برای بازسازی 

افغانستان حیف و میل شود.
مبارزه با فساد اداری یکی از چالش های اصلی 
بوده.  گذشته  دهه  یک  در  افغانستان  دولت 
مشکلی که عالوه بر افغان ها، اعتراض جامعه 
جهانی را هم در پی داشته است. دولت وعده 
داده گام های جدی برای از میان برداشتن فساد 
بردارد. اما تاکنون از این گام های جدی خبری 

نیست.

صدای امریکا
ایران  خراسان  و  افغانستان  هرات  والیان 
تقویت  و  بهبود  منظور  به  را  نامه یی  تفاهم 
همکاری های اقتصادی و منطقوی امضا کردند. 
صبا،  داوود  بین  جمعه  روز  نامه  تفاهم  این 
والی هرات و محمد حسین فروزان مهر، والی 

خراسان به امضا رسید.
بعد از امضای این تفاهم نامۀ 14 ماده یی، والیان 
هرات و خراسان ایران در یک کنفرانس خبری 

حضور یافتند.
این کنفرانس  داوود شاه صبا، والی هرات در 
دو  بین  انکشافی  و  اقتصادی  روابط  تقویت 
والیت مرزی را یکی از اهدف مهم این تفاهم 

نامه خواند.
نامه در 14 ماده  تفاهم  »این  آقای صبا گفت: 
تنظیم شده که بیشتر تاکید روی ارتقا بخشیدن 

سطح روابط و همکاری ها در 
عرصه های انکشاف اقتصادی 
در  مختلف  سکتورهای  در 
باالخره  و  هرات  والیت 
مشکالتی  و  معضالت  حل 
در  روزمره  بصورت  که 
در  بخصوص  دوالیت  میان 
ساحات مرزی ایجاد می شود، 

استوار است.«
مهر،  فروزان  حسین  محمد 

در  تا کشورش  تعهد سپرد  نیز  والی خراسان 
و  زراعت  معدن،  سکتور  سه  بهبود  راستای 

صنعت در والیت هرات سرمایه گذاری کند.
اساسی  بخش  »سه  گفت:  مهر  فروزان  آقای 
در حوزه صنعت،  آماده گی شد چه  اعالم  که 
خدمات و کشاورزی هر کدام زیر بخش هایی 

دارد که هر کدام نیازمند اجرای طرح ها وپروژه 
های  کمیته  غالب  در  که  است  متعددی  های 
این موضوعات  به  فنی  و  کارشناسی  مشترک 
پرداخته خواهد شد و از همه مهمتر موقعیت 
مهم ترانزیتی که این والیت دارد از این طریق 
دریای  خصوصا  آزاد  آبهای  به  تواند  می  هم 

عمان راه پیدا کند.«
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عالی جناب محترم رییس مشرانو جرگه، عزت مآبان هیأت 
اداری و اعضای محترم مجلس بزرگان!

السالم علیکم و رحمۀاهلل و برکاته
کامیابی هرچه بیشتر شما را از بارگاه الهی متمنی ام.

بزرگان کشور!
طی ده سال اخیر، فرصتی پیش آمد که افغانستان شورای ملی 
داشته باشد و از یمِن وجود آن، شبیهی از دولت مردم ساالری 
را آزمایش نماید. در این دوره، هر دو اتاق شورا، به صورت 
ـ در عرصه های  قوانینی  تدوین و تصویب  به  توامان موفق 
مختلف ـ گردیدند، که خود گام های بلندی بودند در جهت 

ایجاد جامعۀ قانون مدار و دموکرات.
با این حال، شورای ملی از بدو تأسیس، در اعمال اقتداری 
که قانون اساسی به آن مفوض ساخته، ناموفق بوده؛ از اعمال 
نفوذ حکومت در امور شورا، چنددسته گی و متفرق بودن در 

برخی از مسایل مبرم ملی، شاکی بوده است.
از این قبیل بود آن چه که اخیراً در مجلس نماینده گان، در باب 
نظام انتخاباتی به تصویب رسید. ولسی جرگه با شتاب تمام، 
حضور احزاب سیاسی در روند انتخابات را به این دلیل منتفی 
ساخت که احزاب موجود، احزاب ملی نیستند و اشراف آنان 

بر شورای ملی، رویارویی های قومی را بیشتر می سازد.
اما حقیقت این است که ولسی جرگه با این اقدام خویش، 
احزاب  از شکل گیری  روند رشد دموکراسی را صدمه زده، 
نموده  جلوگیری  پارلمان  در  مردمی  اقتدار  تجمع  و  ملی، 
فراهمی  اجتماع  سیاسی،  احزاب  بدون  پارلمان  زیرا  است. 
برای رسوخ  برای مداخلۀ حکومت، و زمینه یی است  است 
از  بیشتری  میزان  به  مستقل  افراد  زیرا  آن؛  در  حاکم  فساد 
می باشند.  دارا  را  لغزش  و  تطمیع  ظرفیت  سیاسی،  احزاب 
بدین ترتیب، در عین حالی که ریشه های استبداد و خودرایی 
موجود آبیاری می شود، عدم وجودِ احزاب باعث می گردد که 
سیاسیون، امیال و آرزوهای خود را از طریق تشکالت قومی 
که هم اکنون در شورای  بدانند؛ چیزی  اجرا  قابل  فرقه یی  و 

ملی مرعی االجرا است.

انتخاباتی  این نکته که »نظام  به  این، ولسی جرگه  بر  عالوه 
رای واحد غیر قابل انتقال، %۷0 آرای مردم افغانستان را ضایع 
نماینده گی  مردم   30% از  صرف  موجود،  اعضای  ساخته، 
می کنند«، توجهی به عمل نیاورد. هرگاه فیصلۀ ولسی جرگه 
با متن پیشنهادی حکومت مقایسه کنیم، دوربینی و سعۀ  را 
صدر بیشتر در متن پیشنهادی حکومتی که به حزب ستیزی و 

فردساالری معروف است، مالحظه می کنیم. 
  مشران مملکت!

محروم ساختِن احزاب از شرکت در انتخابات، و مانع شدِن 
معنای معطل  به  اداری،  احراز کرسی های سیاسی و  از  آنان 
گذاشتن مادۀ سی وپنجم قانون اساسی است؛ و این تعطیل از 
جانب یکی از ارکان سه گانۀ دولت )شورای ملی(، سرپیچی 
و مخالفت آشکار با مادۀ پنجم قانون اساسی است که »تطبیق 

احکام این قانون...« را از... »وظایف اساسی دولت« می داند.
با این مقدمات توقع می رود که مشرانو جرگه، مانع تصویب 
لکۀ دموکراسی ستیزی،  نگذارد که  بزرگ گردیده،  این خبط 
که  مطمینم  من  دهد.  نشان  آلوده  را  شانزدهم  دامان مجلس 
مجلس بزرگان با رد این ماده، حزم و دوراندیشی یی را که 
بدین  و  می گذارد،  نمایش  به  است،  بزرگان  سلوک  جزو 

وسیله، مانع عودت به دور جدیدی از استبداد می گردد. 
با احترام

داکتر مهدی ـ عضو ولسی جرگه

گوانتانامو  زندان  تعطیلی  خواستار  دیگر  بار  کرزی  رییس جمهور 
بر  اعمال فشار  اوباما در حال  باراک  این در حالی است که  شد. 

کنگرۀ است که تمایلی به بستن این زندان ندارد.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، حامد کرزی، رییس جمهوری 
افغانستان پیش از سفر کوتاه خود به دنمارک در جمع خبرنگاران 
ابتدا حامی قوی بستن زندان گوانتانامو  از همان  اعالم کرد: »من 
بوده ام. اما هدف اوباما از بستن زندان در پایگاه دریایی امریکا در 

کوبا از زمان به قدرت رسیدن وی تاکنون محقق نشده است.
اوباما در نخستین هفته کاری خود به عنوان رییس جمهوری امریکا 
از  کنگره  اما  کرد.  امضا  زندان  این  بستن  برای  را  اجرایی  حکم 
انتقال زندانیان به امریکا را  تا  قدرت بودجه یی خود استفاده کرد 

محدود کند.
تا  است  امریکا خواسته  دولت  از  افغانستان  که  کرد  اعالم  کرزی 

زندانیان افغان را که در گوانتانامو هستند آزاد کند.

دنمارک  نخست وزیر  با  دیدار خود  از  پس  را  این سخنان  کرزی 
استونی  و  فنلند  به  خود  منطقه یی  فرا  سفر  از  بخش  سومین  در 

ایراد کرد.

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 13۹3 / 2014 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

کرزی:

زندان گوانتانامو بسته شود

نگذارید دورۀ شانزدهِم شورای ملی، 
مدفن دموکراسی معرفی گردد!


