
افغانستان  حکومت  از  امریکا   - افغان  تجارت  اتاق 
گذار  به  سیاسی،  و  نظامی  گذار  کنار  در  تا  خواست 
این  باشد.  نیز توجه جدی داشته  افغانستان  اقتصادی 
اتاق تالش دارد تا سکتور خصوصی را تقویت کند و 

زمینه سرمایه گذاری را فراهم نماید.
روز  امریکا   – افغان  تجارت  اتاق  رییس  ریتر،  جان 
در  که  گفت  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در  شنبه 
یازده سال اخیر اقتصاد افغانستان وابسته به قراردادها 
سکتور  تا  شود  تالش  باید  این  از  پس  اما  بوده، 

خصوصی در این کشور تقویت شود.
این  در  صنایع  و  تجارت  وزیر  احدی،  انوارالحق 
خوشبینی  ابراز  جهانی  کمک های  ادامه  از  کنفرانس 
کرد: »اقتصاد افغانستان در چند سال گذشته بسیار زیاد 
متکی به کمک ها بوده و اگر این کمک ها به یکبارگی 

اداره کرده  را  این مملکت  قطع شوند، هیچ شخصی 
نمی تواند. ولی به حمداهلل که کمک ها ادامه می یابد«.

جهانی  کمک های  که  در صورتی  گفت  احدی  آقای 
صورت  آن  در  یابند،  کاهش  تدریجی  صورت  به 
افغانستان می تواند از نگاه اقتصادی...   ادامه صفحه 6
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وزیر خارجۀ امریکا:

دفتر طالبان 
شاید تعطيل شود 

در  پاکستان  و  افغانستان  امور  در  امریکا  فرستاده ویژه 
ارتباط با مذاکرات با شورشیان طالبان به قطر سفر کرد. 
طالبان اخیرا دفتر خود را در این کشور حاشیه خلیج 

فارس گشودند.
جیمز  که  است  گفته  امریکا  متحده  ایاالت  مقام  یک 
دوبینس فرستاده ویژه امریکا در...        ادامه صفحه 6

هیأت اداری مجلس نماینده  گان به شدت از غیرحاضری وکالی 
این مجلس انتقاد می کند.

بیشتر  وکال  برخی  می گوید،  نماینده گان  مجلس  اداری  هیات 
وقت شان را در چای خانه  و یا هم خارج از تاالر مجلس سپری 

می کنند.
شنبه  روز  که  نماینده گان  مجلس  اول  معاون  یاسینی  میرویس 
ریاست مجلس را بر عهده داشت، با اشاره به غیر حاضری برخی 
باالی  باید  حکومت  باالی  اعتراض  جای  به  آنان  گفت:  وکال 

خودشان اعتراض کنند.
وی در ادامه گفت: »خوب نصاب نداریم، پس هیچ کاری کرده 
بار زنگ زدم، شما متوجه هستید! مردم  نمی توانیم، من چندین 
باید بدانند که برخی از وکال در چای خانه...        ادامه صفحه 6

رییس جمهور کرزی در دیدار با رؤسای کمیسیون ها و 
هیأت اداری مجلس نماینده گان گفته است که اجازه 
نخواهند داد بیگانه گان پروسۀ صلح مردم افغانستان را 

وسیلۀ اهداف شوم شان قرار بدهند.
این  در  ریاست جمهوری،  ارگ  خبرنامۀ  براساس 
طالبان  دفتر  به چه گونگی گشایش  رابطه  در  نشست، 
در قطر، رابطۀ قوۀ اجرائیه با پارلمان و سایر قضایای 

مهم ملی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
هیأت اداری و رؤسای کمیسیون های مختلف مجلس، 
چه گونگی گشایش دفتر طالبان را در قطر شدیداً تقبیح 
رابطه،  این  در  افغانستان  حکومت  موقف  از  نموده، 

پشتیبانی شان را اعالم کردند.
آنان گفته اند که گشایش دفتر طالبان تحت نام امارت 
و  صلح  پروسۀ  تخریب  برای  توطیه یی  اسالمی، 

تضعیف نظام و وحدت ملی افغانستان بود.
از موقف اخیر مجلس در  این حال، حامد کرزی  در 
ارتباط به گشایش دفتر طالبان در قطر تمجید کرده و 
گفت که حکومت پیوسته تالش کرده است که پروسۀ 
مشورتی  جرگۀ  منظور،  همین  به  و  باشد  ملی  صلح 
امن را برگزار کرد که در نتیجۀ آن شورای عالی صلح 

ایجاد گردید.
رییس جمهور با تأکید بر این که پروسۀ صلح باید تحت 
افغانستان باشد، گفت که صلح  افغان ها و در  رهبری 
جهت  در  ما  و  است  افغانستان  مردم  مقدس  آرزوی 
ادامه  خویش  تالش های  به  کشور  در  صلح  برقراری 
پروسۀ  بیگانه گان  که  داد  نخواهیم  اجازه  و  می دهیم 
قرار  شوم شان،  اهداف  به  رسیدن  وسیلۀ  را  ما  صلح 

دهند. 

کمیسیون  رییس  فایق  نقیب اهلل  داکتر  حال،  این  در 
نماینده گان  مجلس  ورزش  و   کار  جوانان،  صحت، 
روزنامۀ  به  است  داشته  حضور  نشست  این  در  که 
ماندگار گفت که رییس جمهور کرزی، »امریکا را متحِد 
تعهدشکن و بازیگر حامي طالبان...      ادامه صفحه 6
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صفحه 6

کرزی در دیدار با هیأت اداری و رؤسای کمیسیون های مجلس:

امریکا تعهدشکن و حامی طالبان است

صفحه 6



دفتر  به گشایش  واکنش رییس جمهور کرزی 
»برادران ناراضی«، زیاد هم دور از انتظار نبود، 
اند که  نظر  این  به  برخی تحلیل گران  هرچند 
»برادران ناراضی« این بار سنِگ تمام گذاشتند 
ارِگ  هم فکراِن  از  که  دهند  نشان  توانستند  و 

خود بیشتر در حوزۀ سیاست وارد اند. 
کرزی  آقای  قطر،  دفتر  گشایش  از  پس  حاال 
تالش  و  شده  وضعیت  وخامِت  متوجه  تازه 
امضای  بر سر  با تحریم گفت وگوها  دارد که 
را  اشتباهاتی  امریکا، جلو  با  امنیتی  توافق نامۀ 
که  اشتباهاتی  بگیرد؛  شده،  انجام  ظاهراً  که 
به  مشکل  آسانی  و  ساده  گی  این  به  حداقل 
دیرینه شناسِی  شوند.  جبران  که  می رسد  نظر 
به  دقیق تر  قدری  که  می کند  حکم  فوکویی 
این موضوع نگاه شود تا جوانِب پیدا و پنهاِن 
آن چه که حاال به عنوان معضل دفتر طالبان به 

میان آمده، روشن گردد. 
پیش  ساِل  هفت  ـ  شش  کرزی  آقای  وقتی 
با  آورد،  میان  به  را  طالبان  با  مذاکره  بحث 
ادبیاِت خاصی وارد این فضا شد؛ ادبیاتی که 
باعث  و  برانگیخت  را  زیادی  سروصداهای 
خشِم بسیاری از شهرونداِن کشور شد. آقای 
پذیرش  به  طالبان  کردِن  وادار  برای  کرزی  
گفت وگوهای صلح، به گونۀ غیرمنتظره طالبان 
مال  از  او  کرد.  خطاب  ناراضی«  »برادران  را 
محمد عمر رهبر گروه طالبان به عنوان »برادر 
و  بردارد  جنگ  از  دست  که  خواست  خود« 
به روند صلح بپیوندد. آقای کرزی حتا گزینۀ 
برابر  در  هم  را  قدرت  در  سیاسی  مشارکِت 
طالبان به عنوان گزینۀ قابل بحث در پشت میِز 

مذاکره عنوان کرد. 
این ادبیات و رفتار سیاسی بدون شک پیامدهای 
خاِص خود را به دنبال داشت. گروه طالبان نه 
تنها به فراخواِن آقای کرزی پاسخی نداد، بل 
به صراحت اعالم کرد که دولت کابل را دولتی 
قانونی نمی شناسد و اگر زمانی به مذاکره فکر 
کند، بهتر است به جای »نوکران اشغال گران« 
از  با خود »اشغال گران« وارد گفت وگو شود. 
آن زمان بود که روند تروریست زدایی از هویِت 
طالبان آغاز شد و آقای کرزی با نزدیکاِن خود 
در ارگ ریاست جمهوری در یک برنامۀ کاماًل 
مشکوک، تمام سعی و تالِش خود را به خرچ 
به جامعه  تازه یی  از طالبان چهرۀ  داد که حتا 

ارایه دهد. 

به  غیرنظامیان  کشتار  و  انتحاری  رد حمالت 
بخشی  کرزی،  آقای  سوی  از  طالبان  وسیلۀ 
را  بدی  نتایج  که  بود  غیرملی  برنامۀ  یک  از 
به جا گذاشت. این برنامه سبب شد که انگیزه 
برای همکاری با نظام و حمایت از دولت در 
میان شهروندان به شدت سیر نزولی بپیماید و 
طالبان عماًل به عنوان یک گروه قابل احترام، 

وارد گفتمان سیاسی ارگ شود. 
البته در این میان، متحدان بین المللی افغانستان 
اشتباهاتی  شدند؛  بزرگی  اشتباهاِت  دچار  نیز 
و  کرزی  آقای  اشتباهات  از  کمتر  اگر  که 
دوستان ارگ نشینش نباشند، ولی کمتر از آن  ها 
هم نیستند. امریکا که در آغاز به هدف نابودِی 
ائتالف  قالب  در  القاعده  و  خشونت طلبان 
اما  بود،  شده  افغانستان  وارد  تروریسم  ضد 
به مرور زمان به دلیل نسنجیده گی های سیاسی 
متحدان  نیروی طالبان و  برابر  در  مجبور شد 
منطقه یِی آن تمکین کند و دم از راه حل سیاسی 
برآوردهای  آغاز  در  که  جهانی  جامعۀ  بزند. 
انجام داده  به گروه حاکم  اشتباه آمیزی نسبت 

و  سیاسی  بن بسِت  به  عماًل  را  کشور  بود، 
نظامی سوق داد. در حالی که اگر در افغانستان 
ارزش های  به  متعهد  و  پاسخ گو  حکومتی 
همه  این  امروز  می گرفت،  شکل  دموکراتیک 
افتضاح و بدنامی متوجه جامعۀ جهانی و گروه 

حاکم بر افغانستان نبود. 
قواعد  به  عملی  تعهد  هیچ  که  حاکم  گروه 
افغانستان  آغاز  از  نداشت،  بازی  دموکراتیِک 
تباری  و  قومی  کوچِک  پوشش های  در  را 
متوجه  را  هم وغمش  تمام  و  کرد  محصور 

انحصار قدرت ساخت. از این جمله می توان 
به دومین انتخابات ریاست جمهوری در کشور 
بدون شک  قطر  دفتر  گشایش  که  کرد  اشاره 
در  کرزی  آقای  است.  آن  بالفصِل  نتیجۀ 
انتخاباِت  این  پیامدهای  و  مسایل  به  آن زمان 
نمی کرد.  فکر  مهندسی شده  و  تقلب  سراسر 
نظام  مشروعیِت  مشکل  که  نمی کرد  فکر  او 
به گروه های  بخشیدن  به مشروعیت  می تواند 
جنگ طلب منجر شود. شاید هم آقای کرزی 
از آغاز کاماًل می دانست و عمداً تالش کرد که 
طالبان را مشروعیت سیاسی ببخشد. حاال پس 
از این همه فعالیت به نفع گروه طالبان نسبت 
نباید به جار و  باز شدن دفتر آن در قطر،  به 
جنجال های تازه دامن زد و تالش کرد که از 
خود چهرۀ ملی و مخالِف این دفتر نشان داد. 
می دانند  خوبی  به  افغانستان  شهروندان  زیرا 
که کل تالش های ارگ ریاست جمهوری در 
سال های پسین، در همین جهت طراحی و به 

کار انداخته شده بود. 
و  شود  قطر  وارد  توانست  طالبان  گروه  اگر 
پرچم »امارت اسالمی« را بر فراز دفتر خود در 
نتیجۀ  برافرازد، بدون تردید  این کشور عربی 
سیاست های غیرمدبرانۀ ارگ ریاست جمهوری 
بلندپایۀ  هیأت های  با  که  کرزی  آقای  است. 
حداقل  داشت،  سفر  قطر  به  بار  دو  دولت 
نتوانست خطوط قرمز سیاست های افغانستان 
که  بار  هر  او  کند.  تفهیم  میزبان  کشور  به  را 
دستاوردهای  از  برگشت،  کشور  به  قطر  از 
و  راند  سخن  داد  سفرها  این  در  خود  عظیِم 
عمومی  اذهان  در  آینده  از  تصویری  چنان 
کشید، که فکر می شد با گشایش دفتر طالبان 
عماًل این گروه حداقل در صحنۀ نظامی از پا 
درخواهد آمد. ولی محاسبات غیرعقالنِی ارگ 
ریاست جمهوری نه تنها برای افغانستان پیام آور 
را  افغانستان  مشکل  بل  نبود،  امنیت  و  صلح 
وارد مراحل خطرناک تر و حساس تری نسبت 

به گذشته کرد.
از  یکی  در  دفتر  دارای  طالبان  گروه  حاال 
و  است  جهان  غربی  کشورهای  مهم ترین 
با نماینده گان این گروه  نیز می خواهد  امریکا 
که  پرسشی  کند.  دیدار و گفت وگو  آینده  در 
این  در  که  است  این  باشد  مطرح  می تواند 

معادله کی برنده بوده و کی بازنده؟ 
از هر جهت که به گشایش دفتر طالبان نگاه 
گروه  بازی،  این  در  که  می شود  دیده  کنیم 
طالبان برندۀ میدان است و کسی که به گونۀ 

مارِ  چون  و  خورده  شکست  افتضاح آمیزی 
کرزی  آقای  می پیچد،  خود  به  زخم خورده 
صلح اند.  عالی  شورای  در  او  همکاراِن  و 
که  نمی دید  هم  خواب  به  حتا  طالبان  گروه 
هویت  به  داخلی،  جنگ وگریزهای  از  روزی 
باید  طالبان  گروه  یابد.  دست  جهانی  سیاسی 
او  همکاراِن  و  کرزی  آقای  تالش های  از 
زمینۀ  که  باشد  سپاس گزار  سال ها  این  ظرِف 
گروه  یک  برای  را  بزرگی  پیروزِی  چنین 

شکست خورده و مضمحل فراهم کردند.  
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دفتر قطر 
و قصة مار زخمی

 

ریاست جمهوری  ارگ  آدرس  از  روز،  دو  در  نامه  دو  دست کم 
افغانستان منتشر شده است که یکی به تقبیح حمالت تروریستی 
در مسجدی در پیشاور پرداخته و دیگری روی قتل دو کارمند 
ارشد وزارت زراعت در والیت لوگرـ  که چند روز پیش از سوی 
رییس جمهور  است.  کرده  تمرکز  ـ  رسیدند  شهادت  به  طالبان 
دشمنان  را  پیشاور  در  شیعیان  مسجد  به  حمله کننده گان  کرزی 
اسالم و انسانیت خوانده و نیز قاتالن کارمندان وزارت زراعت 
را دشمنان پیشرفت و ترقِی افغانستان، که افراد متخصص را از 

میان برمی دارند.
از  بردن  نام  برای  مبهم  واژه گان  از  استفاده  پسین  سال های  در 
طالبان، جزو سیاست تضرع آمیِز آقای کرزی است که سعی دارد 
به این شیوه صلح را از طالبان گدایی کند؛ از همین رو حتا از نام 
مردم  قاتل  و  جنایتکار  گروه  یک  عنوان  به  طالبان  آشکار  بردِن 
افغانستان، پرهیز می کند. اما نکتۀ طنزآلود این نوع دیپلماسی در 
آن جاست که هر بار که آقای کرزی اعمال طالبان را در لفافه بیان 
می کند، طالبان با صراحت مسوولیت جنایت های شان را به دوش 

می گیرند.
تردیدی نیست که هم حمله به مسجد شیعیان در پیشاور و هم 
کار  لوگر،  والیت  در  زراعت  وزارت  ارشد  کارمند  دو  کشتن 
طالبان بوده است، اما وقتی آقای کرزی این جنایت ها را محکوم 

می کند، منظور او چیز دیگری می باشد.
تا  شد  باعث  کرزی  آقای  مدیریت  به  صلح  شرم آور  مذاکرات 
طالبان در قطر دفتری بگشایند و رسمًا آن را نماینده گِی امارت 
اسالمی  طالبان بنامند. اعتراض ارگ ریاست جمهوری افغانستان 
به این قضیه نیز جایی را نگرفت، چرا که طالبان آقای کرزی را 
به رسمیت نمی شناسند و حتا اعالم کرده اند که طرف مذاکرۀ آنان 
فقط ایاالت متحده است و بس. رییس جمهور اگرچه مسوولیِت 
این واقعه را به دوش ایاالت متحده انداخت و گفت که ایاالت 
متحده خالف آن چه که کتبًا به او وعده سپرده، عمل کرده است؛ 
ایاالت  و  طالبان  میل  برنامه هم چنان طبق  این  دیده می شود  اما 
متحده جاری ست و هنوز کسی به اعتراض جناب کرزی توجه 

نکرده است.
پادرمیانی  با  طالبان  که  بوده  طوری  رییس جمهور  طرح  انگار 
ایاالت متحده با دولِت او مذاکره کنند و در نتیجه، این روند به 
صلحی پایدار بیانجامد که از همان آغاز نیز فرضی محال به شمار 
می رفت و طالبان عماًل به این طرح تمکین نکردند و پیوسته بر 

ایاالت متحده به عنوان طرف گفت وگو تأکید داشتند. 
اما آقای کرزی هنوز این واقعیت را نپذیرفته است که واقعًا او از 
محور مذاکرات به دور انداخته شده و دیگر او و دولتش برای 
ایاالت متحده مطرح نیستند. به همین خاطر است که  طالبان و 
سعی می کند سیاسِت »هم لعل به دست آید و هم دل یار نرنجد« 
را هم چنان ادامه دهد. از یک سو سعی در کتمان جنایات طالبان 
دارد و از نام گرفتِن آنان به عنوان قاتِل مردم پرهیز می کند، و از 
سوی دیگر تالش دارد که با تقبیح حمالت آن گروه، دولِت خود 
درگیری  حتا  دهد.  نشان  طالبان  درجه اوِل  مخالف  عنوان  به  را 
نمایندۀ  با  ملل  سازمان  در  کرزی  آقای  دولت  نمایندۀ  لفظی 
جانب  که  می شود  مطرح  بحث  همین  با  پیوند  در  نیز  پاکستان 
افغانستان سیاست را باخته و اکنون با استیصال سعی دارد تا او و 

حکومتش برحق جلوه نماید.
این طرز سیاست از آغاز قابل تحلیل بود که منتقدان آقای کرزی 
با قوۀ قهری عمل می کند، راه  با گروهی که  بارها اعالم کردند 
آقای  اما  است.  جبران ناپذیر  اشتباه  یک  گرفتن،  پیش  در  صلح 
بنا بر هزار و یک دلیل، دست از گدایِی صلح نکشید و  کرزی 
هم زمان، هم طالبان را به مذاکره تشویق کرد و هم آنان را به خاطِر 

اعمال شان تقبیح نمود.
کرزی  آقای  سیاست  نوع  این  منطق  که  دیگری  نکاِت  از  یکی 
را بهتر می نمایاند، گفته های طالبان در هنگام گشایش دفتر قطر 
مبارزات  و  مذاکره  سیاست  که  کرد  اعالم  گروه  آن  که  است 
آغاز  از  موضوع  این  کرد.  دنبال خواهند  هم زمان  را  نظامی شان 
هم روشن بود که طالبان از یک سو با کشتار مردم افغانستان فشار 
وارد می کنند و از سوی دیگر با ایاالت متحده مذاکره؛ تا باشد به 

امتیازات بیشتری برسند.
آن  بر  را  نیرویی  و  فشار  تنها هیچ  نه  برعکس،  آقای کرزی  اما 
نیز  گسترده  تشویق های  از  موارد  بسا  در  بل  نکرد،  وارد  گروه 
بیشتر  برای رهایی  او زندانیان طالب را رها کرد و  کار گرفت. 

نیروهای آنان، به کشورهای دیگر نیز سر عذر فرود آورد.
تا کنون این سیاست، قربانی های زیادی از مردم افغانستان گرفته 
است که بی تردید آقای کرزی در قباِل آن پاسخ گوست. اما اینک 
ادامۀ آن، کشور را کاماًل بر لبۀ پرتگاه قرار داده است و بوی یک 
فاجعۀ بزرِگ انسانی به مشام می رسد. به گونه یی که طالبان حاال 
مدعی یک دولت جالی وطن اند و با توجه به شرایط پیش آمده، 
هیچ شکی نیست که ما به زودی شاهد بازگشت امارِت آن گروه 

به افغانستان باشیم. 

کرزی و سياست هم زماِن 
تقبيـح و تشـویق

از هر جهت که به گشایش دفتر طالبان نگاه کنیم دیده می شود که در این بازی، 
گروه طالبان برندۀ میدان است و کسی که به گونۀ افتضاح آمیزی شکست خورده 
و چون ماِر زخم خورده به خود می پیچد، آقای کرزی و همکاراِن او در شورای 
عالی صلح اند. گروه طالبان حتا به خواب هم نمی دید که روزی از جنگ وگریزهای 
داخلی، به هویت سیاسی جهانی دست یابد. گروه طالبان باید از تالش های آقای 
کرزی و همکاراِن او ظرِف این سال ها سپاس گزار باشد که زمینۀ چنین پیروزِی 
بزرگی را برای یک گروه شکست خورده و مضمحل فراهم کردند



کنفرانس به اصطالح »دوستان سوریه« با سخنرانی وزرای 
امور خارجه قطر و امریکا و درخواست این دو برای دادن 

سالح بیشتر به مخالفان سوری، در دوحه قطر آغاز شد.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، حمد بن جاسم آل 
ثانی، وزیر امور خارجه قطر در سخنان خود در افتتاحیه 
نشست دوستان سوریه گفت: تمامی تالش های کشورهای 
عربی برای پایان دادن به خشونت های سوریه تاکنون با 
نظاره گر  تنها  نیز  جهانی  جامعه  و  شده  مواجه  شکست 

خونریزی ها در سوریه است.
وی گفت: حزب اهلل به شکل بی سابقه یی در درگیری های 
سوریه وارد شده و ما از دولت لبنان می خواهیم مانع این 

اقدام شود.
وزیر امور خارجه قطر ادامه داد: نباید به بهانه اینکه شورای 
در  خشونت ها  توقف  برای  قطعنامه یی  نمی تواند  امنیت 
نظاره گر  و  بنشینیم  بسته  نیز دست  ما  کند  سوریه صادر 
کشته شدن ملت سوریه باشیم بلکه باید هر چه سریعتر 
با کمک به مخالفان برنامه ای زمان بندی شده جهت انتقال 

قدرت در سوریه در این کشور پیاده کنیم.
مخالفان  از  معنوی  حمایت  تنها  گفت:  جاسم  بن  حمد 
نمی تواند کارساز باشد بلکه باید تمامی انواع کمک ها در 
اختیار آنها قرار گیرد تا مخالفان بتوانند در مقابل دولت 

سوریه و حامیان خارجی آن مقاومت کنند.
تمامی  دولت سوریه  می دانیم  اینکه  با وجود  وی گفت: 
تالش خود را می کند تا مانع از برگزاری نشست ژنو 2 
شود اما ما نیز تالش می کنیم تا با برگزاری این نشست به 

خشونت ها در سوریه پایان دهیم.
نیز سخنران بعدی  امریکا  امور خارجه  جان کری، وزیر 
افتتاحیه نشست دوستان سوریه بود و در سخنان خود بر 

حل و فصل سیاسی بحران سوریه تاکید کرد.
اعطای  برای  کری در عین حال اعالم کرد که مذاکراتی 
این  که  داشته است  به مخالفان سوری  بیشتر  کمک های 

کمک ها شامل تسلیحات نظامی نیز بوده است.
دوحه  امروز  نشست  در  که  کسانی  تمام  گفت:  وی 

سوریه  در  درگیر  طرف های  از  کدام  هیچ  از  حاضرند 
حمایت نمی کنند و هدف آنها تنها توقف خونریزی ها در 

این کشور است.
کری گفت: ما اینجا جمع شده ایم تا سوریه از وضعیت 
کنونی نجات یابد و ملت این کشور بتوانند سرنوشت خود 

را تعیین کنند.
وزیر امور خارجه امریکا ادامه داد: ما همه تالش می کنیم 
تا دولتی انتقالی با موافقت مخالفان و دولت سوریه و بر 

اساس توافقنامه ژنو یک روی کار آید.
کری افزود: متاسفانه دولت سوریه تاکنون به تالش های 
بین المللی جهت توقف خشونت ها پاسخ منفی داده و با 
کمک گرفتن از ایران و حزب اهلل به گسترش خشونت ها 

دامن زد.
وی ادامه داد: استفاده دولت سوریه از سالح شیمیایی به 
اوباما  که  است  قرمزی  از خطوط  دمشق  معنای گذشتن 
پیشتر ترسیم کرده بود و ما با هم پیمانانمان مذاکراتی را 
جهت افزایش کمک های نظامی و غیرنظامی به مخالفان 

در پیش گرفتیم.
مخالفان  به  امریکا  کمک های  به  اشاره  با  پایان  در  کری 
سوری گفت: افتخار می کنیم که تاکنون بیشترین کمک را 
برای پایان دادن به خشونت ها در سوریه در اختیار ملت و 

مخالفان این کشور قرار دادیم.
نشست به اصطالح دوستان سوریه پس از سخنان دو وزیر 
امور خارجه مذکور به طور غیرعلنی و پشت درهای بسته 

به کار خود ادامه داد.
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هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق ایاالت متحده از اینکه یک 
زن رییس جمهور بعدی امریکا شود، استقبال می کند.

خصوصی  ویدئویی  سخنرانی  یک  در  هند،  خبرگزاری  گزارش  به 
که در سایت یوتیوب پخش شده، کلینتون به یک مخاطب کانادایی 
می گوید که امیدوار است در انتخابات آتی امریکا یک زن انتخاب شود 

زیرا این اتفاق حاوی پیامی تاریخی به مردان، زنان و کودکان است.
وی گفت: زنان در سیاست باید »شجاعت رقابت« را داشته باشد و 
کشور« باید به سمت باور و تعهد سوق پیدا کند. بگذارید بگویم که 
واقعا امیدوارم که در دوران زندگی ام، یک زن رییس جمهور داشته 

باشیم.
کلینتون همچنین افزود: چه این امر در انتخابات آتی صورت گیرد چه 
پس از آن، احتیاج به برخاستن زنان و قرار دادن خود در روند سیاسی 

دارد؛ امری که بسیار مهم است.
کلینتون در مورد این که آیا می خواهد رییس جمهوری بعدی شود یا 
خیر، سخنی نگفته است اما از وی به عنوان »گزینه خوب دموکرات ها« 

برای جانشینی اوباما در سال 2016 یاد می شود.
از کلینتون پرسیده شد که آیا به نظر او زنان نسبت به مردان در رهبری 
متفاوت خواهند بود و این که آیا رییس جمهوری بعدی امریکا یک 
زن خواهد بود، کلینتون از گفته النور روزولت، همسر رییس جمهوری 
به  سیاست  در  زنان  داشت  عقیده  که  کرد  یاد  متحده  ایاالت  اسبق 

»پوستی به کلفتی کرگدن« احتیاج دارند.
کلینتون گفت: من فکر می کنم همچنان انجام این کار درست است. 
بنابراین باید برخیزید، باید شجاعت رقابت داشته باشید. باید به این 
روند و سپس به کشور وارد شوید، کشور ما باید به سمت باور و تعهد 

سوق پیدا کند.

چرا پنتاگون نمی خواهد در سوریه 
مداخله نظامی کند؟

دربارۀ  )پنتاگون(  امریکا  دفاِع  وزارِت  مقاماِت 
مداخله در بحراِن سوریه، که از بیش از دو سال 
دوگانه  غایت  به  رفتاری  است،  آغاز شده  پیش 
داشته اند و اینک هم زمان با این که دولِت اوباما، 
را  نشانه هایی  متحده،  ایاالِت  جمهوری  رییس 
مستقیِم  به عرضۀ کمک هاِی  میِل خود  بر  مبنی 
است،  کرده  ابراز  سوریه  مخالفاِن  به  نظامی 
همچنان در میاِن نظامیان تردید هست که آیا این 

کمک ها کارآمدند؟
مقامات  عمدۀ  مهم،  استثناهاِی  برخی  از  جدا 
مخالفان  ساختِن  مسلح  که  آنند  بر  امریکا، 
مداخلۀ  و  ممنوع  پرواز  منطقۀ  ایجادِ  سوری، 
رویکردی  مثابۀ  به  دیگر،  شیوه هاِی  به  نظامی 
دارد و  بسیار  بود که هزینۀ  مخاطره آمیز خواهد 
به نظر نمی رسد که بتواند وضِع مخالفاِن سوری 

صادر  اطالعیۀ  بخشد.  بهبود  است،  الزم  که  آنچنان  را، 
مبنی  گذشته،  هفتۀ  پنجشنبۀ  روزِ  در  سفید  کاِخ  از  شده 
بر این که ادارۀ اطالعاِت امریکا تأیید می کند که حکومِت 
بشار اسد، رییس جمهوری سوریه از سالح هاِی شیمیایی 
استفاده کرده است، نشان دهندۀ برنامۀ معلومِ امریکا براِی 
حضورِ نظامی در سوریه است. اما به نظر نمی رسد که این 
تصمیم نتیجۀ تغییر در اندیشۀ مقاماِت نظامی امریکا باشد. 
در حالی که هیچکس از حضورِ پیاده نظام در آن سرزمین 
سخنی نمی گوید، مقاماِت عالی به فراهم کردِن تجهیزات 
اعتقاد  نظامی  ارشِد  افسران  مثال،  براِی  ندارند.  میلی  هم 
دارند که مسلح کردن مخالفان سوری)یکی از پیشنهادهایی 
که مدت هاست میاِن طرفداراِن مداخله مطرح است( به این 
مساله منجر خواهد شد که این تسلیحات، دیر یا زود به 
دسِت دیگران بیافتد. برای حصوِل اطمینان از این مساله 
که از این تسلیحات محافظت خواهد شد و یا در صورِت 
مفقود یا دزدیده شدن و در نهایت، به دسِت دیگران افتادن، 
فرآینِد بازیابی صورت می گیرد، هیچ راهی وجود ندارد. 
این ها گفته هاِی یک افسِر عالی رتبه بود که با موضوِع موردِ 

بحث آشنایی داشت اما ُمجاز نبود علنی سخن بگوید.
مقاماِت نظامی می گویند که ایجادِ منطقۀ پرواز ممنوع، بر 
روِی کاغذ، مناسب به نظر می رسد و شاید روحیۀ مخالفان 
را تقویت کند، اما این اقدام نمی تواند نمودارِ چیزی بیش 
از یک راهکارِ نمادین باشد، بدین معنا که ایاالِت متحده و 
هم پیمانانش از درگیری اجتناب دارند. اما مقاماِت نظامی 
می پرسند که اگر یکی از هواپیماهاِی بشار اسد واژگون 
تنها  نظامیان  بی گمان،  شد؟  خواهد  چه  وقت  آن  شود، 
هزینه هاِی سیاسِی ایجادِ منطقۀ پرواز ممنوع را می بینند و 
این  بر  برخی  این،  بر  اندک می دانند. عالوه  را  آن  فوایِد 
انداختِن  تنگنا  در  براِی  اسد  بشار  نظامِ  چون  که  نظرند 
استفاده  هوایی  تجهیزاِت  از  باید  که  آنچنان  مخالفانش، 

نمی کند، ایجادِ منطقۀ پرواز ممنوع بی اثر خواهد بود.
تجربه هاِی پیشین اشتیاِق پنتاگون براِی ایجادِ منطقۀ پرواز 
ممنوع را آرام کرده است. نیروِی هوایی امریکا از عملیاِت 
دیدبانِی شمالی و جنوبی در آسماِن عراق، همچون کاری 
توان فرسا و پُرهزینه یاد می کند که سال ها به طول انجامید.

جو هالیدی، یکی از اعضاِی مؤسسۀ مطالعاِت جنگ گفته 
است: مهمتریِن دلیِل مقاومِت ارتش امریکا، به صراحت، 
آن است که پس از تجربۀ عراق، به خوبی می داند که این 
اقدام عواقِب هنگفت و ناخواستۀ بسیار دارد، و این نظر 
بسیار معتبر است. هالیدی، که چند ماه پیش براِی مقاماِت 
وابسته به پنتاگون، به منظورِ مداخلۀ نظامی، برنامۀ کاری 
فراهم کرد، باور دارد هنگامی که طراحاِن تحرکاِت نظامی 
به مقاطِع مختلِف این اقدام نظر دوخته اند – و به تأثیراِت 
مرحلۀ دوم و سوم که ممکن است پس از آن رخ دهد- به 

پیامِد شدیِد »هیچ کاری نکردن« توجهی نداشته است.
دانستِن این که براِی چنین کاری از حیِث تجهیزاِت نظامی 
موردِ  در  نظامیان  احساِس جمعِی  به  دارد،  کمبود وجود 
مداخله در سوریه بیشتر دامن زده است. شاید یک مبناِی 
روانِی عمیق نیز در میان باشد: مخالفان سوری با برخی از 
مبارزان خارجی که ارتش با آن ها جنگیده است، کمابیش 

یکسان اند.
امریکا  دفاع  سازماِن  جنگ  مطالعاِت  مؤسسۀ  عضِو  این 
می افزاید: وزارت دفاع امریکا در چند ساِل گذشته، با افراط 
گرایان نبرد کرده است، حال چرا ما باید آنان را یاری کنیم؟
با این حال، برخی معتقدند که اگرچه گزینه هاِی نظامِی 
باشد.  بدتر  شاید  نکردن  کاری  هیچ  اندک اند،  مناسب 
جنرال جیمز ماتیس، در بهارِ 2013، پیش از بازنشستگی از 
فرماندهِی مرکزِی ایاالِت متحده، گفته بود که این کشور، 
قبل از ایجادِ منطقۀ پرواز ممنوع، با نابود کردِن اهدافی در 
خاِک سوریه، می تواند اثرگذار باشد. امریکا و هم پیمانانش 
اسد  بشار  نظامِی  هواپیماهاِی  از  زیادی  شمارِ  می توانند 
را با حمالِت دقیق و تسلیحاِت نابودگر، بر روِی زمین، 

شناسایی و منهدم کنند.
جنرال ماتیس، در بهارِ سال جاری میالدی، از ریاست مرکِز 
فرماندهِی امریکا بازنشسته شد، در بحبوحۀ این شایعات 
که  از خطری  او  عمیِق  نگرانِی  به  نسبت  سفید  کاِخ  که 
ایران براِی امریکا و خاورمیانه ایجاد کرده، کم توجه است. 
حزب اهلل که از جانِب ایران حمایت و تأمیِن مالی می شود، 
گمان می رود که مدت هاست به نظامِ اسد یاری می رساند.

و  رتبه  بلند  فرماندهاِن  بیِن  در  جمعی  خردِ  هم چنان، 
دریاداراِن ارتش امریکا آن است که گزینه هاِی نظامی اغلب 

فرماندهِ  بریدالو،  فیلیپ  نیستند. جنرال  مناسب 
فرماندۀ  و  متحده  ایاالِت  اروپایی  فرماندهِ  ستادِ 
ارشِد ائتالف، در اروپا گفته است، هیچ ارزِش 
نظامی ای در ایجادِ منطقۀ پرواز ممنوع در شماِل 

سوریه نمی بیند. 
از سیستم  استفاده  با  می شد  را  منطقه یی  چنین 
با  مطابق  اما  کرد  ایجاد  پاتریوت  هوایِی  دفاِع 
شد،  عرضه  این  از  پیش  امسال،  که  شواهدی 
بریدالو اصِل مطلب را چنین بیان کرده است که 
از شش سامانه موشکِی پاتریوت که براِی دفاع 
از مرزها، در ترکیه مستقر شده، تنها دو سیستم 
ساخِت امریکاست. چهار سامانه دیگر از ناتو به 
ترکیه آمده است، پس ایاالِت متحده، براِی ایجادِ 
نیز  را  سوریه  شماِل  که  ممنوعی  پرواز  منطقۀ 
دربربگیرد، دسِت کم، به موافقِت ترکیه نیاز دارد.
وی در همان هنگام گفت: ما می توانیم این کار را انجام 
دهیم؛ این حقیقت که بتوانیم در سوریه زور و اجبار به 
کار ببریم از اساس ممکن است. چنین اقدامی در سوریه 
پاتریوت  هم خوب خواهد بود و هم بد. سامانۀ دفاعِی 
باید به جایی دیگر منتقل شود تا به عوِض این که حافِظ 
منطقۀ  از  بتواند  باشد،  ترکیه  جمعیِت ساکن در مرزهاِی 
پرواز ممنوعی که تا سوریه گسترده شده است، دفاع کند و 

این شاید از نظِر سیاسی، چندان مطلوب نباشد.
بریدالو هشدار می دهد که »یک منطقۀ امن فرصت می دهد 
تا با مخالفان همکاری کنیم، اما ایجادِ منطقۀ امن در سوریه 
چیزی بیشتر از سامانۀ پاتریوت است، شاید الزم باشد که 
هواپیماهایی با باِل ثابت و تجهیزاِت دیگری را هم براِی 

این مسأله با خود بیاوریم.«
فقداِن اشتیاِق راهبردی براِی پذیرفتِن نقِش نظامی در سوریه 
باعِث رفتارِ دوگانۀ خودِ دولت سوریه، از آغاز درگیری ها 
در ساِل 2011 شده، یا شاید آن را توجیه کرده است. از 
آن جا که پنتاگون با بحراِن مالی دست به گریبان است که 
هزینه های ناشی از دو جنِگ طوالنی در بیش از یک دهۀ 
پیش، به بار آورده، رهبراِن نظامی به لغزیدن در یک نبردِ 
دیگر عالقه ای ندارند. رییس ستادِ مشترک ارتش امریکا، 
جنرال مارتین دمپسی بارها ایدۀ مداخلۀ بیشتر در سوریه 
را انکار کرده است. کمک هاِی نظامِی مستقیم یا مداخله در 
سوریه به شیوه هاِی دیگر با هم فرقی ندارند و این همان 
پایانی است که مقاماِت عالی از آن نگران اند. دمپسی در 18 
اپریل سال جاری میالدی، به شوراِی نیروهاِی مسلح سنا 
گفت: پیش از آن که اقدامی بکنیم، باید براِی آن چه پس از 
آن روی می دهد، آماده باشیم. در همان ماه، در صبحانه یی 
که دمپسی با خبرنگاران صرف کرد، بار دیگر نسبت به 
مداخله نظامی در سوریه ابرازِ تردید کرد و گفت: نمی دانیم 
که آیا اقدامِ نظامی آن نتیجه ای را خواهد داد که نه فقط 
اعضاِی کنگره که همۀ ما بدان عالقه مندیم – و آن عبارت 
است از پایاِن خشونت، نوعی از آشتی بیِن احزاِب سیاسی، 
و یک سوریۀ باثبات- و به همین خاطر است که من نسبت 
به استفاده از ابزارِ نظامِی قدرت محتاط بوده ام... براِی من 
روشن نیست که آیا آن نتیجه به دست خواهد آمد یا خیر؟

هیالری کلینتون:
زنان در سیاست باید به 

پوست کلفتی کرگدن باشند!

خیانت به کشور اتهام تازه  
مشرف

کری در نشست دوستان سوریه:
جمع شده ایم که سوریه را نجات دهیم

پرویز مشرف ممکن است نخستین دیکتاتور تاریخ پاکستان باشد که به 
اتهام خیانت به کشور محاکمه می شود.

دولت پاکستان تصمیم گرفته تا پرونده محاکمه پرویز مشرف، رییس 
قانون  اعمال  و  اساسی  قانون  لغو  اتهام  به  پاکستان  سابق  جمهوری 

وضعیت اضطراری در سال 2007 را پیگیری کند.
یکی از وزرای دولت فدرال پاکستان که نام خود را فاش نساخت به 
رزنامه دیلی نیوز این کشور گفت: دولت پاکستان از اقدامات به منظور 
اجرای قانون اساسی و حاکمیت قانون حمایت می کند به جای آنکه 
در پی نجات دادن مشرف 69 ساله از محاکمه به اتهام خیانت بزرگ 

به کشور باشد.
این وزیر پاکستانی که براساس این گزارش سمت مهمی در کابینه دارد، 
گفت در راستای وعده نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ نواز پیش 
از انتصاب به عنوان نخست وزیری، دولت پاکستان از محاکمه مشرف 

حمایت خواهد کرد.
این وزیر تاکید کرد: دولت حزب مسلم لیگ نواز تضمین خواهد کرد 

که حکم دادگاه عالی در خصوص این پرونده به اجرا درآید.
عرفان قدیر، دادستان کل سابق پاکستان پیشتر در بیانیه یی اعالم کرده 
بود دولت موقت پاکستان که انتخابات 11 می را اجرا کرد تمایلی به 
این  درباره  باید  آینده  منتخب  ندارد و دولت  تعقیب قضایی مشرف 

مساله تصمیم بگیرد.
دادگاه عالی پاکستان در آخرین جلسه دادرسی این پرونده تصریح کرده 
بود که در پرونده مربوط به پرویز مشرف بند شش قانون اساسی را 

حتی اگر آسمان به زمین بیاید اجرا خواهد کرد.
جنرال منیر مالک، دادستان کل جدید پاکستان چند روز پیش با نواز 
شریف دیدار کرد تا موضع دولت در خصوص مساله محاکمه پرویز 
مشرف براساس بند شش قانون اساسی که مربوط به خیانت است را 

مشخص کند.
دولت  موضع  در خصوص  تا  شد  برگزار  منظور  بدین  نشست  این 
مورد  پرویز مشرف  پرونده  تاریخ 24 جون  در  که  هنگامی  پاکستان 

رسیدگی قرار می گیرد، تصمیم گیری شود.
آباد  پرویز مشرف در حال حاضر در خانه اش در حومه شهر اسالم 

در بازداشت خانگی قرار دارد و با سه پرونده قضایی رو به رو است.

                 گوردون لوبولد/ فارين پالسی
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بخش نخست

9 باور نادرست پزشکِی 
شايع ميان مردم

از توصیه هایی مثل نوشیدِن هشت گیالس آب در روز تا هشدارهایی مثل در خانه 
نادرستی شان  بارها  بارها و  با وجود این که  بیماری،  ماندن در فصل سرما هنگام 
تأیید شده است، اما در بین عموم باقی  مانده اند. در زیر به 9 مورد از آن ها اشاره 

می شود. 
1ـ واکسن ها ممکن است موجب بروز آنفوالنزا شوند.

با این که بدن ممکن است با یک تِب خفیف به همۀ واکسن ها واکنش دهد، اما 
این شایعات که واکسن آنفوالنزا باعث ابتال به آنفوالنزا می شود، کاماًل نادرست 
است. درست است که این واکسن حاوی ویروس های مردۀ آنفوالنزا است، اما 
این ویروس ها مرده هستند. یک ویروس مرده نمی تواند موجب ابتال به آنفوالنزا 
شود. درمورد این که واکسن ها موجب ابتال به اوتیسم می شوند هم باید گفت که 
این شایعه در سال 1998 توسط یک مقاله که در مجلۀ »The Lancet” به چاپ 

رسید، پخش شد. 
در این مقاله، والدین هشت کودک مبتال به اوتیسم عنوان کرده بودند که تصور 
می کنند فرزندان شان بعد از زدن واکسن سرخک و سرخجه به این مشکل مبتال 
شده اند. ارتباط بین این دو خیلی زود با علت جایگزین شد و از آن زمان با وجود 
تحقیقات بی شمار که هیچ ارتباطی بین این واکسن ها و باال بردن احتمال ابتال به 
اوتیسم پیدا نکردند، این شایعات همه جا پراکنده شد. متأسفانه، بقای این باور 
به  را که می توانست در جهت تحقیقات مربوط  نادرست، زمان و هزینۀ زیادی 
اوتیسم صرف شود، برای اثبات دوباره و دوبارۀ این که واکسیناسیون موجب ابتال 

به آن نمی شود، تلف می کند.
2ـ مکمل های غذایی همیشه سالمت شما را ارتقا می بخشند.

اثبات می رسانند که مکمل های ویتامینه نه تنها ممکن است  تحقیقات مختلفی به 
باشند. به عنوان مثال،  نیز به دنبال داشته  باشند، بلکه می توانند خطراتی  بی تأثیر 
افرادی که ویتامین C و E مصرف می کنند، ممکن است خود را در معرض ابتال 
به سرطان  قرار دهند؛ زیرا مقدار زیاد از این آنتی اکسیدان ها ممکن است موجب 
به همین ترتیب، در یک تحقیق دیگر مشخص شد که  اختالالت ژنتیکی شود. 
مکمل های روغن ماهی با سرطان در موش ها مرتبط است. FDA به اندازۀ داروها 
برای مکمل های غذایی هم قوانین ندارد، به همین دلیل در مورد ایمنی بسیاری از 
مکمل ها تحقیق نشده است. عالوه  بر این، ممکن است ادعاهای تاییدنشده یي روی 
برچسب ظرف این مکمل ها نوشته شده باشد و حتا ممکن است دوز مصرفی نیز 
نادرست توصیه شده باشد. اما اگر این ویتامین ها و ترکیبات از موادغذایی طبیعی 

دریافت شوند نه قرص و مکمل، نیازی به نگرانی برای مصرف دوز باال نیست.
3ـ هوای سرد باعث بیمار شدن تان می شود.

این باور در سراسر جهان متداول است، اما کاماًل اشتباه مي باشد. تحقیقات نشان 
داده است که بیشتر عالیم سرماخورده گی ـ چه واقعی و چه تصوری ـ در زمانی 
که سردمان است، احساس می شود. اما این درجۀ هوا نیست که ما را در مقابل 
پزشکی  مجلۀ  در  تحقیقی  که   1968 سال  از  می کند.  آسیب پذیرتر  ویروس ها 
نیوانگلند به چاپ رسید، مشخص شد که وقتی محققان افراد سرمایی را در معرض 
rhinovirus، یکی از متداول ترین ویروس های سرماخورده گی، قرار دادند، چه 
اتفاقی افتاد. نتیجه ها نشان داد که افراد در هوای سرد نسبت به زمان هایی که در 
دماهای متعادل تری هستند، احتمال بیشتری برای ابتال به سرماخورده گی ندارند. 
و اگر سرما خورده باشید، هیچ دلیلی ندارد که نتوانید بیرون در هوای سرد بروید. 
در  تفاوتی  سرد  هوای  اما  است،  عالی  بسیار  زمان  این  در  استراحت  این که  با 
سرعت بهبودی شما ایجاد نمی کند. در واقع، با این که تحقیقات در این زمینه در 
قرارگیری در معرض هوای  دارد که  امکان وجود  این  اما  ابتدایی است،  مراحل 
که  می زنند  دانشمندان حدس  برخی  کند.  کمک  بدن تان  به  حتی  می تواند  سرد 
سرماخورده گی به این دلیل در ماه های سرد بیشتر اتفاق می افتد که افراد بیشتر در 
داخل خانه و فضاهای سربسته می مانند، بیشتر با هم در ارتباط نزدیک هستند و 

میکروب ها فرصت بیشتری برای پراکنده  شدن دارند.

         غالم محمد محمدی

نظر  از  قرارداد  و  پیمان  معاهده،   عهدنامه،  
علوم سیاسی به چندین مفهوم به کار رفته 

است: 
1ـ عهدنامه، توافق یا قراردادی که کتبًا بین 
دو نمایندۀ دو یا چند دولت،  در زمینه های 
عمده و اساسی صورت گیرد، مانند عهدنامۀ 
استرداد مجرمان،  عهدنامۀ دوستی  و  عهدنامۀ 

مرزِی دوجانبه یا چندجانبه.
2ـ معاهده در کل تعهدی است که حیثیت 
بین المللی دارد و مقامات عالیۀ مملکت مانند 
یا رییس جمهور  اول مملکت )شاه  شخص 
موثریت  و  دخالت  آن  در  صدراعظم(  یا 
دارند و مراحل آن نیز شامِل مذاکره،  امضا 
زمانی خودش  معین  و تصویب در شرایط 

می باشد.
3ـ توافقی که به سویۀ بین المللی و به موجب 

صورت  به  بین المللی  حقوق  مقررات 
و  رهبران  یا  نماینده گان  سوی  از  مکتوب 
زمام داراِن باصالحیِت دو یا چند کشور امضا 
باشد  که  نامی  به هر  باشد،  ثبت گردیده  و 
دارای اعتبار است، مانند: معاهده، عهدنامه، 
کنوانسیون،  منشور،  پیمان،   میثاق،   پرتوُکل،  

قرارداد،  موافقت نامه و نظایر این ها.
واژه های  این  همۀ  اعتبارِ  در  معیار  اما 

حقوقی، به طور عمده دو چیز است:
روی  و  رسمی  یعنی  بودن  مکتوب  الف ـ 

کاغذ بودن؛
چند  یا  دو  باصالحیِت  سران  امضای  ب ـ 

طرف معامله را داشتن؛ 29
حاال خواننده خود قضاوت کند که کدام ادعا 
درست است؛ آیا معاهده،  ترتی یا قرارداد یا 
عهدنامۀ دیورند که مکتوب بوده،  به وسیلۀ 
شخِص پادشاهان و نماینده های باصالحیت 
دیگر  پِی  یکی  ایشان،  معرفی شدۀ  رسمًا  و 
تصدیق و امضا گردیده،   اعتبار دارد یا خیر؟

در  موضع گیرِی کشورهای جهان  تاریخچۀ 
قبال مرز دیورند 

تحلیل گر  انصاری  بشیراحمد  خواجه  آقای 
می نویسد:  ما  کشور  ژرف نگر  نویسندۀ  و 

و  انگستان  متحده،   ایاالت  برای  »افغانستان 
هر  که  است  شطرنج  تختۀ  مانند  پاکستان،  
ارزان ترین  که  آن  دانه های  از  همیشه  کدام 
می باشد،   سیاسی  بازی  این  در  مهره ها 

استفاده می کنند.« 
به  سال   3۵ از  کافی  قدر  به  کشورها  این 
و  دارند  نفوذ  افغانستان  داخِل  در  این سو 
بخواهند  که  طوری  هر  خود  مهره های  از 
خوشان  منافع  روی  و  می کنند  استفاده 

به سرعت کنار می آیند.
مورد  در  گروسمن  مارک  آقای  اظهارات 
تازه یی  نظر  دیورند،  مرز  بودن  بین المللی 
به  از مدت 61 سال  متحده  ایاالت  نیست.  
است.  داشته  را  ثابت  موضِع  همین  این سو 
گروه های  و  تحلیل گران  زمام داران،   این 
ناسیونالیستِی کشورِ ماست که خود را فریب 

می دهند. 
این که دولت امریکا پس از ورود نیروهایش 

رابطه  این  در  رسمی  به طور  افغانستان،  به 
حل  به  ابتدا  همان  از  تا  نگرفت  موضع 
معضلۀ دیورند بپردازد و بحران را از ریشه 
کوتاه مدت  برنامه های  در  ریشه  بخشکاند،  
احتماالً  و  داشته  کشور  آن  درازمدِت  و 
»شمشیر  مانند  بحران  حفظ  با  می خواسته 
داموکلس«، اهداِف خود را به دست بیاورد. 

از  بعد  اخیر  تفاهمات  در  می شود  گفته 
خرابی مناسبات دو کشور امریکا و پاکستان  
مناطق  در  پاکستان  نظامیان  بمباران  سر  بر 
قبایلی که منجر به کشته شدن 24 تِن آن ها 
اکماالتی  راه  پاکستان  مقابل،  در  و  گردید 
کراچی  بندر  طریق  از  را  ناتو  و  امریکا 
اصلی  هدف  باالی  پاکستان  کرد؛   مسدود 
و تاریخِی 6۵ساله اش که همانا به رسمیت 
لحاظ  از  دیورند  مرز  بستن  و  شناختن 
سیاسی و فیزیکی است، پافشاری نموده و 
تروریسم  علیه  بنیادی  و  صادقانه  مبارزه یی 
را مربوط و منوط به رسمیت شناختِن مرز 
دیورند و قطع مداخلۀ زمام داران و محافل 

متعصِب افغانستان گذاشته است.
با  مصاحبه اش  در  گروسمن  آقای  این که 
که  نمود  اشاره  یک،  تلویزیون  خبرنگار 
موضوع را در واشنگتن،  استانبول،  اسالم آباد 

و کابل مطرح کرده است و واشنگتن ُمصمم 
بین  از  را  تروریست ها  پناهگاه های  است 
ببرد، دال بر همین مسأله است. وی هم چنان 
اضافه کرد که  امریکا مرز دیورند را به عنوان 
از  و  می شناسد  رسمیت  به  بین المللی  مرز 

این اصل حمایت می کند.
حاال برای روشن شدِن مواضع ا امریکا مبنی 
بر بین المللی بودِن مرز دیورند، امضای این 
معاهده در سال 1893م )یک صدونوزده سال 
قبل(  و تشکیل پاکستان باالی 4 صوبه در 6۵ 
سال قبل، به طور بسیار مختصر روی نکاِت 

زیر مکث می کنیم:
1ـ صرف نظر از توضیحاِت بیشتر و پرداختن 
به گذشته های دور،  اولین موافقت نامۀ رابطۀ 
شاهِی  دولت  میان  دیپلماتیک  و  رسمی 
 26 در  امریکا،  متحدۀ  ایاالت  و  افغانستان 
میان  پاریس  در  )130۵ش(  1926م  مارچ 
و  افغانستان  خارجۀ  وزیر  علی محمدخان 
امضا  فرانسه،  در  امریکا  سفیر  استراوس 
سیاست مداران  این  از  قبل  شد.  برقرار  و 
افغانستان  به  انگلیسی ها  از عینِک  امریکایی 
روابط  تأمین  به  عالقه یی  و  می کردند  نگاه 
نداشتند و حتا تا 1942 )جریان جنگ دوم 
نداشتند  کابل  در  مقیم  سفیر  نیز  جهانی( 
به  مربوط  امور  تهران،  در  امریکا  سفیر  و 

افغانستان را اداره می کرد.
به حیث  شاه محمودخان  سفر  نخستین  2ـ 
به  افغانستان  بلندپایۀ  مقام  و  صدراعظم 
امریکا، در سال 1947م صورت گرفت که 
امور  وزیر  مارشال  جورج  از  سفر  این  در 
تسلیحات  دریافت  تقاضای  امریکا،  خارجۀ 

نظامی کرد.
گفت:  تقاضا  این  به  پاسخ  در  مارشال 
گفت:  شاه محمودخان  کیست؟  دشمن تان 
 روس ها. مارشال با تمسخر خندید و غرور 
مارشال  چون  شکست.  را  ما  صدراعظِم 
می دانست هدف حکومِت وی، مبارزه علیه 
در صددِ  آن کشور  برضِد  و  است  پاکستان 

تهیۀ تسلیحات است. 30 
وزیر  هایدمن  انتونی  19۵0م  سال  در  3ـ 
یک جانبۀ  الغای  از  بعد  انگلستان  خارجۀ 
معامالت مرزی از سوی پارلمان در 1949م، 
را  پاکستان  و  بین المللی  را  دیورند  مرز 
وجایِب  و  حقوق  تمامِ  مالک  و  جانشین 
سال  همین  در  نمود.  اعالم  منطقه  در  خود 
خاص  نمایندۀ  جسوب  فلیب  )19۵0م( 
امریکا به مشورۀ انگلستان به کابل آمد و از 
دولت شاهی افغانستان خواست مرز دیورند 
پیمان  عضو  هم  و  بشناسد  رسمیت  به  را 

منطقه یی »سیتو« شود. 31
از گرداِب  را  نتوانست کشور  دولت شاهی 
خودساخته برهاند و از ادعای ارضی بیهوده ، 
صرف نظر کند. در سال 19۵1م جورج مکگی 
و  آمد  کابل  به  امریکا  خارجۀ  وزیر  معاون 
به خاطر حل موضوع پشتونستان و منصرف 
باالی  ارضی  ادعای  از  افغانستان  ساختِن 
محمدظاهرشاه  شخص  با  پاکستان،   خاک 
مالقات کرد تا موصوف را به بیهوده گِی این 

ادعا قانع سازد، ولی بی نتیجه ماند.
محمود  شاه  )19۵1م(  سال  همین  در 
به  تداوی  عنوان  به  که  صدراعظم  خان 
با  بازهم  بود،   رفته  امریکا  بالتیمور  شهر 
اچیُسن  دین  و  رییس جمهور  ترومن  هری 
همکاری های  مورد  در  امریکا  وزیرخارجۀ 
گسترده مذاکره نمود،  اما پاسخ امریکا مثبت 
نبود،  چون دولت افغانستان طرِح امریکا را 

نپذیرفته بود. 32 

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش یازدهـم



          احمد صالح علی
 

مفصل  بحث  ادبی،  مکاتب  ویژه گی های  تبیین  و  شناسایی 
از  برخی  می شود  باعث  گاه  که  دشواری ست  ظاهر  به  و 
عالقه مندان به ادبیات، از خیِر آن بگذرند. اما برای هر کسی 
که جدی به ادبیات می پردازد، دست کم آشنایی کلی با این 
مکاتب ضروری ا ست. نوشتۀ زیر می کوشد به طور خالصه 
پیش روی  را  اروپا  ادبی  مهم  مکاتب  ویژه گی های  و گذرا 

مخاطب قرار دهد.
***

کالسیسم
قدیمی  ترین مکتب ادبی است.

برای زنده کردن میراث یونانی ـ التینی برپاشده است.
کتاب مقدس مکتب کالسیسم همان اصول نظری است که 

ارسطو وضع کرده است.
و  تراژدی(  و  )درام  تمثیلی  ادبیات  به  منحصر  آن  اصول 

داستان  است.
فرانسه است. و مشهور ترین شخصیت های  مهد کالسیسم، 

آن: راسین، کورنی و مولیر هستند.
از ویژه گی های آن: زیبایی کالم، وضوح، برون گرایی و عدم 
تندروی  عاطفی و پیوند با عقل آرام معتدل و وحدت های 

سه گانۀ )موضوع، زمان و مکان( در نمایش نامه.
به مسایل عمومی انسانی هم چون عشق، کینه، غیرت اهتمام  

می  ورزد.

رومانتیسم
از  ادبیات  آزادسازی  برای  رهایی بخشی  انقالب  آن  اساِس 

سیطرۀ ادبیات التینی و یونانی قدیم است.
سرپیچی از همۀ قیود هنری.

مهم ترین دستاورد آن، شعر غنایی است و آثار تمثیلی مشهور 
نیز دارد.

تنها ضابطۀ آن: پسند سلیقه و میل طبع است.
این مکتب فرانسه است. فروپاشی شکوه و عظمت  زادگاه 
ناپلئون  و شکست فرانسه و نابودی آرزوهای جوانان در زیر 

ویرانه های جنگ هایی  که به شکست آن ها انجامید.
زمینه ساز حالت روحی خاصی گردید. افراد در خودشان فرو 
که همیشه  سیاه شد  و  درون نگر  ادبیاتی  ادبیات شان  رفتند. 

درد و عذاب و خرابی را زمزمه می کرد.
مشخصات مکتب رومانتیسم

بیماری زمان: گرفتاری انسان بین آرزوهای وسیع و توانایی 
را  فردی  آزادی  که  است  فرانسه  انقالب  از  بعد  او  اندک  

تقدیس کرد و ناگهان  فروپاشید.
رنگ بومی و محّلی برای مبارزه با گرایش عمومی کالسیسم.

فردیّت.
آفرینش  بلکه  نیست  تقلید  “ادبیات  ابداع )خلق( شعری...  

است.”
لحن خطایی: )مثل هوگو و پیرون(

نه  و  متعّدد  خدایان  نه  است:  واحد  پرستشگاهی  طبیعت 
هیاهوی  بسیار.

افراط در سرودن درد: این حالت اغراق در درد، رنجی بر 
گردن  فرد و جامعه می  گذارد. آنان در این ادبیات، رذایل و 

ضعف های اخالقی  را توجیه کردند.
رومانتیسم وحدت های سه گانه را باور ندارد و جز “وحدت  
نادرست  شدِن  تقسیم  به  و  نمی  شمارد  محترم  را  موضوع” 

ادبیات به کمدی  و تراژدی اعتقاد ندارد.
ادبیات رومانتیسم پر از نوادر و قضایای غیرعادی و خشونت 
است  و نمایش آن برعکس کالسیسم، تکیه بر عاطفه و خیال 

دارد.
رهبر و پیشگام رومانتیسم، ویکتور هوگو است.

 
ریالیسم

برعکس ایده آلیسم، زنده گی را عذاب و شّر و سختی می  بیند.
زمینه ساز ریالیسم، ولتر1بود و نمایندۀ آن در فرانسه اونوره  

دوبالزاک است.

بیشترین دستاورد آن داستان و نمایش نامه است.
ریالیسم، سعی در تصویر واقعیات زنده گی و کشف اسرار 
و افشای  خفایا و تفسیر آن ها دارد. اما جوهر جهان را شّر 
سراب  یک  جز  واقع  در  می نماید،  نیک   آن چه  می  داند، 
دروغین نیست )انسان برای انسان، گرگ درنده یی است(. 2
ریالیسم، برخالف آن چه گروهی می  پندارند: عکس برداری از 
زنده گی نیست. بررسی مشکالت جامعه و کوشش برای حل 

فلسفۀ  بلکه  نیست.  هم   آن ها 
و  زنده گی  فهم  در  خاصی 

زنده گان است.
آن  تولیدی  مشهور ترین 
“بالزاک”  از  انسانی”  “کمدی 
داستان  چند  شامل   که  است 

می  باشد.
مشخصی  اصول  به  ریالیسم 
به  تنها  بلکه  ندارد،  اعتقاد 
قانون  است.  معتقد  حوادث  
نمی  کند،  پیروی  را  خاصی 
می نگرد.  موقعیّت  به  بلکه 
که  است  کسی  ممتاز  انسان 

زمام حوادث و موقعیّت ها را به دست گیرد و به راهی که 
می  خواهد ببرد. 3

و  هاری”  “توماس  “فلوبر”،  دوموپوسان”،  “گی  “بالزاک”، 
“هنری لک” نماینده گان مشهور این سبک اند.

ریالیسم سوسیالیستی
ادب جهت داری است برای غلبه دادن عامل خوبی و اعتماد 
بر انسان و توانایی های او. محتوایش از زنده گی مردم است 
و دارای یک روح  خوش بین است که به مثبت بودِن انسان 

ایمان دارد.

ناتورالیسم
به گونه یی دنباله روی ریالیسم است.

و  فهمیدن  و  زنده گی  طبیعت  و  واقعیّت  کردن  تصویر  در 
بیان کردنش  می  کوشد. اما این طبیعت و واقعیت ژرف را به 
حقایق زنده گی جسمانی ما و غرایز و هورمون های ما... و 
چیره گی آن بر احساسات و افکار و اخالق و روش زنده گی 

ارجاع می  دهد.
عیب آن، عمومیت دادن است و تجاهل به آن چه در ورای 

ترکیب  جسمی نهفته است.

مشهور ترین نویسنده گانش “امیل زوال” است.

فرمالیسم )هنر برای هنر( 
در گرایش درون گرایی و خودمحوری با رومانتیسم تعارض 

دارد.
شعر در نزد اینان وسیله یی برای بیان عواطف نیست، بلکه 

هدف  است.
نابودی  فراگیر،  دردهای  زمزمۀ 
و اندوه همیشه گی و ساخته گی 

را محکوم می  شمارد.
حقیقت  به  هنر  بازگشت  به 

زیبایی اش دعوت می  کند.
مکتب هنر برای هنر به مسایل 
معتقد  و  نمی  پردازد  اخالقی 
است که  هنر از حیث نیک بودن 
یا  بودن  درست  بودن،  بد  یا 
نادرست بودن داوری  نمی  شود، 
بلکه از جنبۀ زیبا بودن یا زشت 

بودن بدان نگریسته می  شود.

سمبولیسم
و  است  بیرونی  جهان  فهم  طریق  در  خاص  گرایش  یک 

ادراک وجود ذهنی که وجود فعلی در آن جا گرفته است.
گرایش باطنی است که کوشش به کشف عقل درون و عالم  

ناخودآگاهی دارد.
گرایش لغوی خاصی است که از وظیفۀ زبان و توانایی هایش 
تبادل آن ها بحث  و میزان وابسته گی آن به عمل حواّس و 

می  کند.
»غروب سفیدی زیر جمجمۀ من خنک می  شود که حلقه یی 
قدیمی  گور  یک  گویی  چنان که  دربرگرفته  را  آن  آهن   از 
است غم گنانه و سرگردان به دنبال یک رویای مرموز و زیبا 
می  گردم. در میان کشت زارهایی که جوهر بی نهایتی در آن ها 

شکوفا می  شود...« 4
یک سمبولیسم برون گرا هم هست که به جنبۀ لغوی و بیان 
به  بلکه  نکرده،  اکتفا  آن  تصورات  و  خیال  واسطۀ  به   ذات 
و  پرداخته  هم  عمومی  اخالق  و  انسانی  و  ذاتی  مشکالت 
راه های عالج آن را به گونه یی تخیّلی و با اندیشه های انتزاعی 

ارایه کرده است.
 

اگزیستانسیالیسم

اثر جنگ در انسان ها و تزلزل مفاهیم و ناچیز شمردِن میراث 
روحی  و ارزش ها و افکار اخالقی.

نداشتن هیچ چیز جز وجود و  باور  و  ماهیّت گذشته  انکار 
انکار وجود  انسان در “تفکر فرد” و  محصور کردن هستی 
هرچیزی خارج از تفکر و یا ماقبل بر آن در نتیجه: نه خدایی 
هست، نه ماهیّتی و نه ارزش های  اخالقی، بلکه همۀ این ها، 
میراث کهنه یی است که بهتر است از چنگ  آن ها رها شویم 
تا این که فرد بتواند در زنده گی آزادانه حرکت کند و هستی  

خودش را تحّقق بخشد. ۵
ظلم  به  را  آن  و  می  شورد  قدر  و  قضا  بر  اگزیستانسیالیسم 

متّهم  می  سازد.
انسان در حالی که از اصول و احکام گذشته رهاشده است با 

آزادی مطلق عمل می  کند.
عناصر اگزیستانسیالیسم: آزادی، مسوولیت و تعهد است.

تعّهد در این مکتب یک جایگاه اخالقی و اجتماعی مشخص 
است  در قبال هر حادثۀ فردی و اجتماعی یا میهنی.

ارزش هنری و زیباشناختی ادبیات پس از ارزش اخالقی و 
اجتماعی، در مرتبۀ دوم جای دارد.

ادبیات  به  که  آن چه  و  تعّهد  بین  اگزیستانسیالیسم  ادبیات 
و  می  گذارد  فرق  است  موسوم  ادبیات  رسالت  یا  اندیشه 
کشیدن  تصویر  به  متعّهد،  ادبیات  هدف   که  است  معتقد 
واقعیت زنده گی است و اگزیستانسیالیسم  ـ در گمان خود 

یک واقعیت است و یک ارزش نیست.
بارز ترین ویژه گی های اگزیستانسیالیسم عبارت اند از تزلزل 
ناشی از عدم ارتباط آن با ارزش ها یا خدا و عدم احساس 

آن به مسوولیت خطیر.

هجران: به سبب آزادی مطلق و رهایی از هرگونه ارزش ها
را  جزا  و  سرنوشت  و  جبر  و  تسّلی  آن  سبب  به  ناامیدی: 

منتفی  می  داند.
تناقض آن بین تعّهد و رهایی از ارزش های گذشته.

 
سورریالیسم

این که  به  گمان  و  آگاهانه  زنده گی  واقعیّت  از  گسیختن 
و  قوی  تر  کارآتر،  دیگری  واقعیت  واقعیت،  این   ورای  در 
دامنه دار تر وجود دارد؛ واقعیّتی سرکوب شده در روح انسانی 

و آزاد کردن آن واقعیّت و تثبیت آن  در هنر و ادبیّات.

فرویدیسم
بیان روان انسان و تأثیرش در زنده گی بشر.

ارایۀ عوامل درونی و آثار آن ها در رفتار بشری.
به کارگیری نظریات علمی در این زمینه در ادبیات و هنر.

گرفته  تأثیر  جنسی  و  روانی  مسایل  در  فروید  نظریات  از 
است.

این، یک نگاه گذرا و موجز به مکتب های ادبی غرب بود 
و  تحقیق  برای  میدانی  تا  بیاورم  این جا  را  آن  خواستم   که 
مقایسه گشوده شود. این خالصه  را از بعضی از کتاب هایی 
برگرفتم که  مهم ترین  ادبی بحث می  کنند  از مکتب های  که 
مندور”  استاد “دکتر محمد  نوشتۀ  آن ها: “االدب و مذاهبه” 
ارزش ها و  این مکتب ها و  بسا نظری در روش  است. چه 
گرایش ها و افکاری  که این مکاتب را در بر دارند، ما را به 
منابع تفکر اسالمی و دیدگاه  کلی اسالم به هستی و انسان و 

زنده گی بازگرداند.

پانویس:
1ـ رجوع کنید به کتاب “کاندید” نوشتۀ ولتر

2ـ از فیلسوف انگلیسی “هرمز”
3ـ از “بالزاک” 

4ـ نمونۀ شعری از “استفان الرمه”
۵ـ رجوع کنید به نمایش نامۀ “مگس” از سارتر.
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آشناییِ کوتاه
با مهم ترین مکتب های ادبیِ اروپا
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ادبیات اگزیستانسیالیسم بین تعّهد و آن چه که به ادبیات اندیشه یا رسالت 
ادبیات موسوم است فرق می  گذارد و معتقد است که هدف  ادبیات متعّهد، به 

اگزیستانسیالیسم  ـ در گمان خود یک تصویر کشیدن واقعیت زنده گی است و 
واقعیت است و یک ارزش نیست



وکال به جای تاالر در...
پیش  کار  این گونه  نمی آیند،  از خانه   هستند، شماری هم 
نمی رود. دیگر کسی باالی حکومت اعتراض نکند، باالی 

خود اعتراض کند.«
هیات اداری مجلس نماینده گان گفت که پس از این باید 

دروازه های چای خانه مسدود گردد.
این سر و صداها پس از آن باال شد که مجلس نماینده گان 
به روز شنبه روی ماده شش قانون امور زمین داری و طرح 

قانون نماینده گی تجارتی بحث کردند.
در ساعت اول جلسه، 12۵ وکیل در تاالر موجود بود و با 
حضور این تعداد روی مادۀ قانون زمین داری تصمیم گرفته 

شد و به تصویب رسید.
قانون  طرح  ماده های  باالی  تصمیم گیری  در خصوص  اما 
نماینده گی تجارتی شماری از وکال تاالر را ترک گفتند که 

این مسأله سبب خشم هیأت اداری گردید.
پیش از این نیز چندین بار هیات اداری مجلس نماینده گان 
از غیر حاضری شماری از وکال در جلسات عمومی انتقاد 

کرده است.
هیات اداری مجلس نماینده گان گفته است که عدم حضور 
به  و  کار  کندی  در جلسات عمومی سبب  از وکال  برخی 

تاخیر افتادن تصویب قوانین شده است.
دو سال قبل مجلس نماینده گان برای نخستین بار اسم های 
عمومی  نشست  یک  در  را  حاضر  غیر  وکالی  از  تن   ۵2

اعالم کرد.
برخی از وکالی حاضر در جلسۀ روز شنبه خواهان دادن 

جزای انظباطی برای وکالی غیر حاضر گردیدند.
بر عالوۀ اجالس  انتقاد کردند که وکالی غیر حاضر  آنان 

عمومی در جلسات کمیسیون ها نیز حضور ندارند.
از  »شماری  گفت:  مجلس  عضو  یک  نجرابی  خان  میرداد 
مصروف  هم  تعدادی  و  شخصی  کارهای  مصروف  وکال 
کارهای تجارتی اند، یک جزای انظباطی در اصول وظایف 
داخلی اگر موجود باشد و آن را تطبیق بکنیم، تا آن ها آماده 
شوند که در جلسات عمومی و کمیسیون ها حاضر شوند.«

محمد اکبر ستانکزی عضو دیگر مجلس گفت: تا زمانی که 
یک تصمیم گرفته نشود نصاب هیچگاه تکمیل نمی شود. ما 
در کمیسیون خاص برای دو ماه وقت تعین کردیم تا حال 
ما در شش جلسه که گرفتیم، هیچ کاری کرده نتوانستیم، به 

خاطری که نصاب تکمیل نیست.«
عدم حضور نماینده گان مردم به اجالس عمومی، متهم شدن 
غیر  کارهای  دیگر  و  قاچاق  فساد،  به  افراد  این  از  بعضی 
مردم  نزد  را  نماینده گان  مجلس  اعتماد  و  حیثیت  قانونی 

پایین آورده است.
منافع  خاطر  به  وکال  بیشتر   می گویند،  مردم  از  برخی 
شخصی شان به مجلس نماینده گان آمده اند و هیچ گاه به 

فکر مردم و کسانی که به آنان رای داده اند، نیستند.
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دست های پنهان 
در عقـب دفتر طالبان در قطـر

فرستادۀ ویژۀ امریکا...
 امور افغانستان و پاکستان قرار است ناوقت روز شنبه 
در نشست بین جان کری وزیر خارجه ایاالت متحده 

و مقامات قطر شرکت نماید.
اما مقامات وزارت خارجه امریکا گفته اند که جدول 
احتمالی  گفت وگوهای  آغاز  برای  مشخصی  زمانی 
دوبینس و طالبان وجود ندارد. وزارت خارجه امریکا 
همچنان تاکید کرده است که جان کری در گفت وگو 

با گروه شورشی طالبان شخصا شرکت نخواهد کرد.
حکومت بارک اوباما در حالی از گفت وگو با طالبان 
حمایت می کند که این کشور در حال بیرون کشیدن 
68 هزار سرباز خود از افغانستان تا پایان سال آینده 
برای  متحده  ایاالت  سازی  زمینه  اما  است.  میالدی 
گفت وگوهای صلح هنگامی با مشکل روبرو شد که 
شورشیان طالبان هفته گذشته، در گشایش دفتر خود 
و  کردند  استفاده  را  افغانستان«  اسالمی  »امارت  نام 

پرچم سفید رنگ خود را به اهتزاز درآوردند.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان به گشایش دفتر 
در  دولت  را مصداق  آن  و  داد  نشان  واکنش  طالبان 
رییس جمهور  کرد.  قلمداد  طالبان  گروه  این  تبعید 
افغانستان نگران است که ایاالت متحده و شورشیان 
وارد  کشور  این  حکومت  حضور  بدون  طالبان 
تاکید  همواره  افغانستان  حکومت  شوند.  گفت وگو 
طریق  از  باید  صلح  گفت وگوهای  که  است  کرده 
»شورای عالی صلح« این کشور و بین گروه های افغان 

صورت بگیرد.

          احمد عمران

گشایش دفتر طالبان در قطر، هنوز بحث داغ رسانه های 
به  مسأله  این  مورد  آخرین  در  است.  و جهان  کشور 
تنش های لفظی میان نماینده گان افغانستان و پاکستان 
در سازمان ملل متحد انجامید. داکتر ظاهر طنین نمایندۀ 
افغانستان در سازمان ملل، ضمن نکوهِش گشایِش دفتر 
طالبان در قطر، پاکستان را حامی تروریسم در منطقه 
خواند و تأکید کرد که این کشور مانع بزرگی بر سِر راه 

مذاکرات صلح است. 
بازی یی که آغاز شده، به هر حال یک بازی خطرناک 
کشورهای  دخالت  از  پرده برداری  بر  افزون  که  است 
برخی  و  پاکستان  چون  کشورهایی  به ویژه  و  منطقه 
کشورهای عربی، از ناتوانِی دولت مردان کشور هم در 

مدیریِت صلح پرده برمی دارد. 
درگیر  طرف های  از  یک  هر  و  است  گل آلود  آب 
کند.  صید  را  خود  دل خواهِ  ماهی  که  می ورزد  تالش 
آن اند  از  نیز حاکی  گزارش ها  برخی  دیگر،  از جانب 
روند  با  همکاری  در  پاکستان  ادعاهای  برخالف  که 
به  عماًل  کشور  این  در  حلقاتی  افغانستان،  در  صلح 
می ورزند.  تالش  اوضاع  بیشتر  هرچه  کردِن  مه آلود 
به گفتۀ شماری از آگاهان مسایل، پاکستان می خواهد 
تنش های  از  و  کند  آغاز  منطقه  در  را  تازه یی  بازی 
میان  بر سر مسالۀ گشایش دفتر طالبان  آمده  به وجود 
کند.  سوءاستفاده  آن،  بین المللی  متحدان  و  افغانستان 
گفته می شود پاکستانی ها سعی دارند مذاکرات بر سر 
امضای توافق نامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا را به 
چالشی بدون راه حل تبدیل کنند و در آخرین لحظه با 
پیشنهادی مشابه، مقام های امریکایی را متقاعد سازند 
که مدیریت صلح در افغانستان را از مسیر این کشور 

دنبال کنند. 
البته بر اساس برخی دیدگاه ها، پاکستانی ها تالش دارند 
نظامِی  و  مالی  آوردِن حمایت های  به دست  که ضمن 
امریکا برای این کشور، زمینۀ ایجاد پایگاه های نظامی 
در خاِک خود را نیز فراهم سازند. این موضوعات اگر 
واقعاً صحت داشته باشند، باید نسبت به آیندۀ صلح و 
تأمین امنیت در کشور نگران بود؛ به ویژه این که مرحلۀ 
و چالش های  آغاز شده  نیز  مسوولیت ها  انتقال  پنجم 

زیادی را متوجه نیروهای امنیتی کشور کرده است. 
آن  از  شورشی  صدها  اطالعات،  تازه ترین  اساس  بر 
سوی مرزها وارد مناطق ناامِن کشور شده اند و تالش 
دارند در کنار شورشیان طالبان، شبکۀ حقانی و حزب 

اسالمی گلبدین حکمتیار، با نیروهای امنیتی کشور وارد 
جنگ شوند. برخی مقام های وزارت دفاع به گونه یی 
تشدید حمالت و تغییر تاکتیک های جنگِی شورشیان 
را تأیید می کنند و به این نظر اند که در هفته های اخیر، 
جنگ با گروه های شورشی در برخی مناطق به صورت 
جبهه یی صورت گرفته است. در تازه ترین مورد، خبرها 
از ولسوالی وردوج بدخشان حاکی از آن است که این 
ولسوالی قسماً و یا تماماً به تصرف نیروهای مخالِف 
که  گفت  باید  صورت  این  به  است.  درآمده  مسلح 
تشدید جنگ در افغانستان بدون پیوند با گشایش دفتر 

طالبان در قطر نیست. 
به ویژه سکان داران سیاست در  دولت مردان کشور و 
ارگ ریاست جمهوری، بزرگ ترین اشتباه سیاسی خود 
را انجام دادند و عماًل با در پیش گرفتن سیاست های 
غیرمعقول، به طالبان رسمیت سیاسی بخشیدند. عبید 
دارد  حکایتی  فارسی،  زبان  معروف  طنزپرداز  زاکانی 
مردم  کدام  از  که  پرسیدند  شیطان  از  که  این گونه  به 
گفتند  قوم.  فالن  از  داد  پاسخ  می آید.  بسیار خوشت 
سوی  از  دروغ  گفتِن  به  که  دلیل  این  به  گفت  چرا. 
بر  هم  را  دروغ  آن ها سوگند  ولی  بودم،  راضی  آن ها 
آن افزودند. حاال گروه طالبان به داشتن دفتری در یک 
برایش  گونه یی  به  شرایط  اما  بود،  قانع  ثالث  کشور 
مساعد شد که ضمن داشتن دفتر، بتواند پرچم امارِت 
نام نهاد و لوحۀ خود را نیز بر فراز آن بلند کند. دفتری 
که در آغاز این شبهه را تقویت کرد که دولتی موازی 
آمده و سفارت  به وجود  تبعید  در  افغانستان  با دولت 
باز  دوحه  در  افغانستان  سفارت  کنار  در  نیز  را  خود 

کرده است. 
دفتر،  این  گشایش  هنگام  در  نیز  طالبان  ادبیات  البته 
ادبیاتی پُرغرور و سرشار از بادۀ پیروزی بود. ادبیات 
مورد استفادۀ گروه طالبان در هنگام گشایش دفتر این 
گروه در قطر، نشان داد که آن ها مشاوران نخبه یی در 
گزینش  نوع  و  لحن  حتا  که  مشاورانی  دارند؛  اختیار 
پایگاه  بیشتِر  هرچه  تعمیق  مقصد  به  نیز  را  واژه گان 
حاضر  حال  در  طالبان  گروه  می سنجند.  طالبان  گروه 
آمده  به دست  فرصِت  این  از  الزم  استفادۀ  می خواهد 

را ببرد. 
طالبان  گروه  اهداِف  از  یکی  که  کرد  نباید  فراموش 
ایجاد  عربی،  کشورهای  از  یکی  در  دفتر  گشودن  در 
در  افغانستان  وضعیِت  و  خود  مورد  در  سروصدا 
در  گروه هایی  است.  عربی  کشورهای  عامۀ  اذهان 
را  فکری، خود  نظر  از  که  دارند  وجود  کشورها  این 

حاضراند  و  می دانند  طالبان  سیاست های  با  هم ردیف 
از آن ها حمایت مالی و نظامی کنند. روی این مسأله 
نیز گروه طالبان سرمایه گذاری کرده و می خواهد افزون 
بر این که در سطح کشورهای غربی برای خود جایی 
دست وپا کند، حمایت مردم عادِی کشورهای عربی را 
هم به دست آورد؛ حمایتی که در هنگام حاکمیِت این 
گروه بر بخش هایی از افغانستان وجود داشت و پس از 
شکسِت طالبان نیز به گونه های متفاوت ادامه پیدا کرد. 
حاال باید پرسید که گشایش دفتر طالبان به نفع کدام 
افغانستان؟ قطر؟  تمام شده است؛  یا کشور  جریان و 

امریکا؟ گروه طالبان؟ و یا هم پاکستان؟ 
بدون شک پاکستان در این میان نفِع خود را سنجیده 
است و حاال تالش دارد که به اهداف دیگری پس از باز 
شدن دفتر طالبان در قطر دست پیدا کند. درخواست های 
از  کشور  دیپلماسی  دستگاه  و  کرزی  آقای  ملتمسانۀ 
پاکستان به هدف رهایی زندانیان طالبان چیزی نیست 
مگر نوش داروی پس از مرگ سهراب. حاال که گروه 
ارگ خود را از معادالت جدید سیاسی به حاشیه رانده 
حس می کند، سعی دارد با پیش کشیدِن بحث رهایی 
طالبان زندانی در پاکستان، به این مسأله رنگ و لعاِب 
تازه ببخشد؛ هدفی که به هیچ صورت قرار نیست با 
رهایی چند زندانی طالبان برآورده شود. در گذشته نیز 
آقای  مکرر  درخواست های  اثر  بر  پاکستان  حکومت 
اعضای  از  شماری  صلح،  ناکارآمد  شورای  و  کرزی 
گروه طالبان را که در زندان های خود داشت، رها کرد 
ولی هیچ معلوم نیست که سرنوشت رها شده گان به 
کجا ختم شده است. برخی منابع می گویند که شماری 
از اعضای رها شدۀ طالبان، دوباره به صفوف این گروه 
برگشته اند و همین حاال در جنگ علیه نیروهای کشور 
سهیم هستند. آیا بازهم آقای کرزی می خواهد با رها 
کردن شماری دیگر از زندانی های طالبان، صفوِف این 

گروه را تقویت کند؟ 
در  چنان  ریاست جمهوری  ارگ  حاضر  حال  در 
کدام  نمی داند  حتا  که  است  رفته  فرو  سراسیمه گی 
آن.  زیاِن  به  کدام حرکت  و  است  آن  نفِع  به  حرکت 
شکست  از  پس  کرزی  آقای  ذکِر  و  فکر  تمام  حاال 
این  به  قطر،  در  طالبان  دفتر  گشایش  در  مفتضحانه 
با رهایی مال برادر یکی از  موضوع معطوف شده که 
با آقای کرزی  از گذشته  چهره هایی که گفته می شود 
نزدیکی های داشته، سناریوی موجود در مورد گشایش 

دفتر قطر را دور بزند.
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اگر کمک ها قطع شود...
 روی پای خود بایستد.

نظام اقتصادی افغانستان که الگوی بازار آزاد پیروی می کند، 
در سال های اخیر سبب واردات بی رویه کاالهای خارجی 
و همزمان تضعیف صنایع داخلی شده است. نظام اقتصادی 
افغانستان که الگوی بازار آزاد پیروی می کند، در سال های 
همزمان  و  خارجی  کاالهای  بی رویه  واردات  سبب  اخیر 

تضعیف صنایع داخلی شده است.
این  در  صنایع  و  تجارت  اتاق  معاون  الکوزی،  جان  خان 
تکنالوژی  از  افغانستان  تجارتی  مراکز  که  گفت  کنفرانس 
امریکا   – افغان  تجارت  اتاق  و  نیستند  برخوردار  عصری 

می تواند در این عرصه افغان ها را کمک کند.
الکوزی گفت با ایجاد اتاق مشترک افغان - امریکا مناسبات 
تجارتی بین دو کشور نزدیک شده است: »ما مناسبات بسیار 
نزدیک داریم. اضافه از شش سال می شود که اقالم بسیار 
زیاد که در امریکا صادر می شود، از مالیه و محصول معاف 

هستند«.
تا  خواست  افغانستان  سیاستمداران  از  الکوزی  آقای 
برنامه های جدی را در رابطه با انتقال اقتصادی روی دست 
داشته باشند. او گفت در حال حاضر تاجران و سرمایه گذاران 
چه  با  سرمایه شان  و  خود  آینده  که  نمی دانند  افغانستان 
روزها  این  که  »صحبت هایی  می شود:  گرفتار  سرنوشتی 
دولتداران و مسووالن ما می کنند برای سرمایه دار تشویش 
ایجاد می کند. سرمایه دار سرمایه خود را می کشد. فابریکه 
داران ما در تشویش هستند که آینده فابریکه هایشان چطور 

خواهد شد«.
اتاق تجارت گفت در صورتی که دستاوردهای ده  معاون 
ساله اقتصادی افغانستان حفظ شوند، وضعیت بدتر نخواهد 

شد و مردم می توانند کار پیدا کنند.
مسووالن اتاق تجارت افغان- امریکا باور دارند که صلح در 
بهبود سکتور خصوصی  و  اقتصادی  پیشرفت  با  افغانستان 
گذاری های  سرمایه  که  کردند  تاکید  آن ها  دارد.  رابطه 
بیشتر در افغانستان می تواند از فقر در این کشور بکاهد و 

زمینه های کار را برای هزاران افغان فراهم نماید.

وزیر خارجۀ امریکا گفته است که اگر طالبان تصمیم 
بگیرند که وارد روند مذاکرات نشوند، دفتر این گروه 

در قطر ممکن است تعطیل شود.
جان کری روز گذشته پس از نشست دوستان سوریه 
گفت وگوهای  آمادۀ  باید  طالبان  که  گفت  دوحه  در 
صلح شوند، در غیر آن دفتر آن ها در قطر بسته خواهد 

شد.
در  طالبان  دفتر  گذشته  هفتۀ  که  است  درحالی  این 
دوحه با حضور مقام های ارشد قطری گشایش یافت.
حکومت و نهادهای اپوزیسیون در افغانستان از نحوۀ 
انتقاد  بازشدن دفتر سیاسی طالبان در قطر به شدت 

کردند.
باز  افغانستان"  اسالمی  "امارت  نام  زیر  طالبان  دفتر 
افراشته  بر  آن  فراز  بر  نیز  گروه  این  پرچم  و  شده 

شده است.
حکومت در واکنش به اقدام یک جانبۀ امریکا، مذاکره 
بر سر پیمان امنیتی میان دو کشور را به حالت تعلیق 

در آورد.
واشنگتن پس از اعتراض کابل گفت که بیرق طالبان 

و نام این دفتر را تغییر داده است.
اما حکومت افغانستان می گوید که تنها با تغییر نام، 

قناعت آن ها فراهم نخواهد شد.
افغانستان ایجاد نماینده گی سیاسی طالبان در  دولت 
قطر را به معنای دولتی در تبعید خوانده و برآن انتقاد 
کرده است. گشایش دفتر طالبان در قطر، واکنش های 
پی  در  را  افغانستان  مردم  و  منطقه  کشورهای  تند 

داشته است.

وزیر خارجۀ امریکا:

دفتر طالبان شاید تعطيل شود
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افغانستان به پاکستان:

با آزادکردن زندانيان طالبان به پروسة 
صلح کمک کنيد

فعاالن امور زنان:
صلح به معامله منتج نگردد

درآمد:
تا ۵000 هزار سال  پیشینۀ  والیت غور که 
مرکز  زمانی  و  داشته  مسیح  میالد  از  پیش 
کنونی  افغانستان  شامل  بزرگ  امپراتوری 
هندوستان  و  ایران  بزرگ  بخش های  و 
از  غوریان  امپراتوری  فروپاشی  با  بود، 
اهمیت آن کاسته شده تا دهۀ چهارم سده 
اداری  چوب  چار  در  خورشیدی  حاضر 
والیت هرات قرار داشت و در سال 1342 
جداگانه  والیت  عنوان  به  خورشیدی 
تشکیل و شهر چغچران به عنوان مرکز آن 
مرکز  در  تقریبًا  والیت  این  گردید.  تعیین 
جغرافیایی افغانستان و در میان والیت های 
فاریاب،  جوزجان،  دایکندی،  بامیان، 
دارد.  قرار  هلمند  و  فراه  هرات،  بادغیس، 
شمار  به  آن  تاریخی  آبدات  از  جام  منار 

می رود که شهرت جهانی دارد.
وضعیت  و  ساختار  اداری،  تشکیالت 

اجتماعی - اقتصادی:
به  اداری  واحد  ده  دارای  غور  والیت 
تیوره،  تولک،  پسابند،  چغچران،  نام های: 
ساغر، دولت یار، چار سده، شهرک، دولینه و 
لعل و سرجنگل می باشد. 92 درصد غور را 
کوه ها و زمین های دشوارگذر تشکیل داده، 
صرف ۵ درصد زمین هموار دارد. مساحت 
آن به 366۵7،4کیلومتر مربع و جمعیت آن 
مرکزی  اداره   1392 سال  تخمین  به  نظر 
می گردد  بالغ  نفر  هزار    668 به  احصایه 
که در 111741 خانوار عمدتآ در روستاها 
زنده گی دارند. چنانچه 99 درصد مردم در 
قریه ها به سر می برند و صرف یک درصد 
نفوس شهری در غور وجود دارد. تناسب 
)۵1درصد  غور۵1:49  در  زنان  و  مردان 
دفتر  و  مرکزی  احصایۀ   ( بوده  مردان( 
رایج  زبان   ،) متحد  ملل  جمعیت  صندوق 
عمده ترین  می باشد.  فارسی  باشنده ها  اکثر 
دامداری  و  کشاورزی  را  مردم  مشغولیت 
درتابستان  والیت  این  می دهد.  تشکیل 
معادن  غور  در  می باشد.  کوچی ها  پذیرای 
سرب، سیماب، نمک و همچنین آهن، زمج 

و طال وجود دارد.
آشامیدنی  آب  به  مردم  درصد   14 حدود 
چهارم  یک  حتا  داشته،  دست رسی  صحی 
نداشته  دسترسی  آب  به  مستقیمًا  نفوس 
برای  را  ساعت  یک  حدود  هستند  مجبور 
یک  صرف  نمایند.  طی  آب  به  دسترسی 
دست رسی  صحی  تشناب  به  مردم  درصد 
دسترسی  برق  به  درصد  سه  فقط  دارند. 
تمام  در  سرک ها  درصد   12 تنها  دارند. 
فصل های سال قابل استفاده می باشد و 38 
ندارد )احصایۀ  در صد مناطق اصآل سرک 
در  خطر  به  معروضیت  تخمین  و  مرکزی 
سطح ملی، سال 200۵(. پوشش تلفون کم 

ولی خوش بختانه در حال گسترش است.
و  مردان  صد  در   28  ( مردم  درصد   19
حال  در  بوده،  سواد  با   ) زنان  صد  در   8
که  کودکان  درصد  پنجاه  از  کمتر  حاضر 
مکتب   38۵ در  هستند  پسرها  بیشترشان 
توسط حدود2000 معلم ) 9۵درصد مرد ( 

آموزش می بینند )احصایۀ مرکزی (.
بوده،  رایج  والیت  این  در  بیکاری  و  فقر 

کافی  انرژی  مردم  چهارم  یک  کم  دست 
در صد   90 از  بیشتر  و  نگرفته  غذا  راه  از 

باشنده ها تنوع کافی غذایی ندارند.
وضعیت صحی:

تعداد  به  باستانی  والیت  این  سرتاسر  در 
پسته صحی  باب   418 و  مرکز صحی   ۵6
شفاخانۀ  باب  یک  شامل  که  دارد  فعالیت 
یک  ولسوالی  شفاخانه  باب  دو  والیتی، 
باب مرکز صحی جامع تقویتی، هفت باب 
باب مرکز صحی  مرکز صحی جامع،  21 
یک  فرعی،  مرکز صحی  باب   22 اساسی، 
مرکز صحی محبس، یک تیم صحی سیار و 
یک شفاخانه 20 بستر برای تداوی معتادان 

می باشد. 
تن   4 تعداد  به  گذشت  که  سالی  طی 
داکتر  تن  متخصص جراحی عمومی،  14 
مردانه  نرس  تن  قابله، 27   تن  معالج، 19 
و زنانه یک نفر داکتر دندان، 6 نفر تکنیشن 
واکسناتور  تن   8 و  فارمسی  و  البراتوار 
والیت  صحی  مراکز  در  زنانه  و  مردانه 
فعاًل  که  اند  گردیده  استخدام  جدیداً  غور 
کیفیت  با  خدمات صحی  عرضه  مصروف 
مجموعی  تعداد  که  اند  والیت  این  در 
در  رسد،  می  تن  به238  صحی  کارکنان 
حالی که در ده سال پیش صرف ده مرکز 
طور پراگنده و غیر موثر در غور فعال بود.

در آینده قریب یک برنامه آموزشی دو ساله 
نرسنگ در این والیت شروع می گردد که 
خانم ها  شان  اکثر  که  نرس   30 آموزش  با 
نیازمندی تسهیالت  خواهند بود برای رفع 
ممد   ، مسلکی  های  نرس  به  غور  صحی 

واقع میگردد.
در  جامعه  قابله های  تربیه  سلسله  به 
تعداد  به  اخیر  سال  دو  طی  غور  والیت 
38 تن از مکتب قابلگی جامعه آن والیت 
فارغ التحصیل گردیده و هم اینک به تعداد 
مکتب  در  آموزش  مصروف  دیگر  تن   2۵
این  آن ها  فراغت  با  که  می باشند  قابلگی 
مسلکی  های  قابله  داشتن  نظر  از  والیت 
خود کفا می گردد. تربیۀ قابله های مسلکی 
و  ایجاد  برای  مهم  راهبردهای  از  یکی 
ارتقای ظرفیت مسلکی در سطح ولسوالی 
برای  صحی  ساختارهای  تقویت  و  ها 
کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان است.

با در نظر داشت وضعیت ویژه جغرافیایی 
 41۵ در  جامعه  صحی  کارکن   860 غور 
عنوان  به  که  دارند  فعالیت  صحی  پوسته 
اولین نقصه تماس با بیماران و رسیده گی به 
مشکالت صحی یا رجعت بیماران به مراکز 

از اهمیت به سزا برخوردار است.
برعالوه یک باب شفاخانه تداوی توبرکلوز 
لعل  ولسوالی  در  لیپکو  موسسه  سوی  از 
که  دارد  فعالیت  والیت  این  وسرجنگل 
توانسته در قسمت تداوی مریضان توبرکلوز 

به دستاوردهای بزرگی نایل گردد. 
همچنین دو باب کلینیک از سوی جمعیت 
و  چخچران  شهر  در  میاشت  سره  افغانی 
در  والیت  آن  وسرجنگل  لعل  ولسوالی 

خدمت مردم محروم آن محل قرار دارد. 
مرکز و  در  مرکز  پنج  در بخش خصوصی 
فعال  تیوره  در  مرکز خصوصی صحی  دو 

میباشد.
مجموعه  اینکه  عالوۀ  بر  والیت  این  در 
خدمات  و  اساسی  صحی  خدمات 
و  شفاخانه ها  قالب  در  شفاخانه یی  اساسی 
کلینیک های مختلفه تطبیق می گردد، برنامه 
به  نیز  سؤتغذی  ی   وقایه  و  تداوی  های 
شامل  کودکان  تغذی  سؤ  اصالح  منظور 
کودکان  برای  ویژه  غذایی  مواد  توزیع 
تمام  در  شدید،  ی  سؤتغذیه  مصاب 

مراکزصحی غور عرضه می گردد.
سیزده  تعداد  به  که  است  آوری  یاد  قابل 
این والیت در خدمت  امبوالنس در  عراده 

مریضان قراردارد.
خالصه و نتیجه گیری:

با وصف این همه افزایش در تعداد مراکز 
و کارکنان صحی، از جمله تهداب گذاری 
به  غور  والیت  والیتی  شفاخانه  الحاقیۀ 
ثریا  دوکتور  توسط   1392 ثور   24 تاریخ 
به  سفر  که ضمن  عامه  وزیر صحت  دلیل 
والیت غور صورت گرفت و قرار است به 
هزینۀ حدود 4 میلیون دالر امریکایی کمک 
کشور جاپان ساخته شده و طی یک سال 
با  و  می شود.   سپرده  بهره برداری  به  آینده 
غور  والیت  که وضعیت صحی  آن  وجود 
مثبت  تغییر  کاماًل  قبل  سال های  به  نظر 
کرده و در دوردست ترین نقاط این والیت 
به  برای خدمت گذاری  کلینیک های صحی 
مردم شریف غور موجود می باشد، اما هنوز 
هم وضعیت عرضه خدمات صحی در آن 
جغرافیایی  شرایط  نظرداشت  در  با  والیت 
پایین،  قدمه های  تسهیالت صحی  که  غور 
نظر به محدودیت های جفرافیایی عاجز از 
رجعت مریضان به قدمه های باالتر می باشند 
رفته  پیش  امکانات  و  متخصص  نیروی  و 
نمی  شده  فرستاده  دست  دور  ساحات  به 
ویژه  به  نیست.  بخش  قناعت  کامآل  تواند، 
از  والیت  این  در  زنانه  کارمندان  کمبود 
راه عرضه خدمات  فرا  بزرگ  چالش های 
وزارت  البته  باشد.  می  کیفیت  با  صحی 
صحت عامه متوجه این چالش بوده، سال 
سطح  در  را  منطقه یی   معاشات  گذشته 
آن  اساس  بر  که  نمود،  معرفی  افغانستان 
معاشات کارکنان صحی در غور هم افزایش 

یافت.
تاثیر گذار در  اما آن طور که دیگر عوامل 
و  بیماری ها  اکثر  و  می دهد  نشان  صحت 
فصلی  بیماری های  از  ناشی  میر  و  مرگ 
بیماری های دستگاه تنفسی و قی و  مانند 
اسهال به ویژه در زمینه سو تغذیه می باشد 
صحی  مراکز  به  رسیدن  از  قبل  بیماران  و 
تلف می شوند، لذا باید راه های دیگر بهبود 
تعداد  افزایش  عالوۀ  بر  صحی،  وضعیت 
جستجو  صحی  مسلکی  کارکنان  و  مراکز 
رفتن  بلند  در  رفت،  تذکر  چنانچه  گردد. 
سواد مخصوصًا نزد دختران، بهبود دسترسی 
مثل  گی  زنده  ی  اولیه  معیارات  به  مردم 
غذای  صحی،  آشامیدنی  آب  به  دسترسی 
های  تشناب  از  استفاده  و  متوازن  و  کافی 
صحی که همه در حد قابل مالحظه پایین 
بوده، و مهم تر از همه راه های مواصالتی 
که یا وجود ندارد یا در اکثر اوقات به دالیل 
محیطی و بعضا امنیتی قابل استفاده نیست، 
باید توجه شود. بنًا برای بهبود هر چه بیشتر 
از  فراتر  تدابیر  غور  مردم  وضعیت صحی 
نمونه  طور  است،  نیاز  صحت  سکتور 
رسی  دست  بهبود  برای  گذاری  سرمایه 
به  متوازن  و  کافی  غذای  و  آب صحی  به 
شمول بهبود زراعت، سرمایه گذاری در بلند 
بردن سطح سواد، سرمایه گذاری در راه های 
مواصالتی و ارتباطات یا فراهم آوری سایر 
سهولت های معیشتی برای تشویق و ترغیب 
در  اجرای وظیفه  به خاطر  کارکنان صحی 
ادارات  تمام  باید  که  دست  دور  مناطق 
زمینه  نمودن  فراهم  در  مشترکاً  سکتوری 

های مذکورتالش بیشتر نمایند.

کيفيت مطلوب 
اعالم خدمات صحی در غور شنبه  روز  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 

زندانیان  از  نفر  ده ها  کردن  آزاد  با  پاکستان  کرد 
افغانستان  در  صلح  روند  پیشبرد  به  طالبان  مهم 

کمک کند.
بر  تاکیدی  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  بیانیۀ 
با  را  قطر  در  صلح  مذاکرات  که  است  مسایلی 

نگرانی هایی روبرو کرده است.
نوعی  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  بیانیه  این 
واکنش به اظهارات روز سه شنبۀ مقامات وزارت 
دفتر  باز شدن  از  که  است  پاکستان  امور خارجه 
اعالم  و  استقبال  قطر  پایتخت  دوحه  در  طالبان 
روند  تسهیل  به  است  آماده  کشور  این  کردند 
دستیابی به صلحی پایدار در افغانستان کمک کند.
افغانستان مدت هاست پاکستان را به ایفای نقشی 
دوگانه در جنگ 12 ساله علیه طالبان متهم می کند 
و تاکید دارد این کشور همسایه بیانیه هایی علنی را 
درباره روند صلح در افغانستان منتشر می کند اما 
در عین حال به برخی عناصر نظامی خود اجازه 
می دهد نقشی خرابکارانه در این کشور ایفا کنند.
وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه خود اعالم 
روند  از  حمایت  قصد  واقعًا  پاکستان  » اگر  کرد: 
صلح در افغانستان را دارد، مهم ترین و فوری ترین 
اقدامی که می تواند در این زمینه انجام دهد آزاد 
تحت  که  است  طالبان  رهبران  از  گروهی  کردن 
این  آزادی  هستند.  پاکستانی  مقامات  بازداشت 
رهبران ارشد طالبان فرصتی را در اختیار شورای 
عالی صلح افغانستان قرار خواهد داد تا مذاکرات 

صلح با آنها را آغاز کند.«
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان سال 2010 
با  صلح  روند  پیشبرد  به  کمک  برای  تالش  در 
شورشیان طالبان، شورای عالی صلح افغانستان را 

تشکیل داد.
پیشبرد  به  کمک  برای  تالش  در  اخیراً  پاکستان 
زندانیان  از  تعدادی  افغانستان  در  صلح  روند 
طالبان را که در این کشور بازداشت بودند، آزاد 
کرد تا از این طریق به روند مذاکرات صلح بین 

دولت افغانستان و گروه طالبان کمک کند .
دو  این  پاکستان،  اقدام  این  از  حمایت  با  امریکا 

با  همکاری  به  کرد  تشویق  را  همسایه  کشور 
یکدیگر تا دستیابی به نتیجه ای واقعی ادامه دهند .
شورای عالی صلح افغانستان نیز اعالم کرد آزادی 
حمایت  بر  تاکیدی  طالبان  زندانی  هشت  این 

پاکستان از مذاکرات صلح با طالبان است .
شده  آزاد  افراد  این  کردند  تاکید  تحلیلگران  اما 
و  ندارند  طالبان  کنونی  رهبران  بر  چندانی  نفوذ 
بعید به نظر می رسد بتوانند آنها را متقاعد به آغاز 

مذاکرات با دولت افغانستان کنند .
طالبان این هفته در بحبوحه نشانه هایی از امید در 
 ، افغانستان  صلح  مذاکرات  روند  پیشرفت  زمینه 

دفتر خود را در دوحه باز کرد .
قطر  پایتخت  دوحه  در  طالبان  دفتر  شدن  باز 
به  دستیابی  جهت  در  گام  نخستین  واقع  در 
ماموریت  پایان  با  همزمان  صلح  موافقتنامه  یک 
نیروهای نظامی امریکا و ناتو در پایان سال آینده 
اما کابل شورشیان را به تالش برای تشکیل  بود 

یک دولت در تبعید متهم کرد .
تعلیق  به حال  امریکا و طالبان  مقامات  مذاکرات 
دفتر  به  نباید  است  کرده  تاکید  امریکا  و  درآمده 
برای  سفارتخانه  یک  عنوان  به  قطر  در  طالبان 
 2011 سال  که  شود  نگاه  گروه  این  تندروهای 

حکومت آنها در افغانستان سرنگون شد.
دفتر طالبان در قطر پس از افتتاح در دوحه، نام » 
نهاد  افغانستان « را بر روی خود  امارت اسالمی 
که عنوان دولت شورشیان طالبان بین سال 1996 
تا سال 2001 در افغانستان بود . حامد کرزی نیز 
در واکنش به این اقدام طالبان، مذاکرات با امریکا 

را حال تعلیق درآورد.

نماینده گان طالبان در مراسم گشایش دفتر این 
دینی  وجیبه  کردند  اعالم  قطر  دوحه  در  گروه 
و  می باشد  اشغال  از  افغانستان  آزادی  آن ها 
با  روابط  ساختن  بهتر  برای  مذاکره  ضمن  در 
کشورهای دنیا، یافتن راه حل صلح آمیزی که به 

خاتمه اشغال افغانستان منتج شود.
برخوردشان  از  که  تلخی  کارنامۀ  با  طالبان  اما 
در قبال آزادی فعالیت اجتماعی زنان داشته اند، 
طالبان  با  مصالحه  روند  شدن  جدی  با  اکنون 
نگرانی جدی زنان را درقبال وضعیت آینده شان 

در پی داشته است.
علیه  افغان  زنان  ائتالف  رییس   ، مستقیم  آمنه 
زن  یک  حیث  به  او  که  می گوید  اداری،  فساد 
افغان و مادری که سال ها در جنگ به سر برده 
صلح  با  اگر  اما  می باشد،  صلح  باورمند  است، 

معامله گری سیاسی صورت بگیرد، باور ندارد.
خانم مستقیم می گوید، وی از مصالحه با طالبان 
طالبان  اگر  می کند  فکر  اما  نیست،  خوشبین 
نیازمند صلح اند، پس به چه دلیل مردم افغانستان 

هر روز شاهد انفجار و انتحار استند.
این فعال حقوق زنان می گوید اگر طالبان نیازمند 
افغانستان را در  باید شراکت زنان  اند  به صلح 
دفتر خود حتمی سهیم سازد و نظرات آنان را با 

خود داشته باشد.

آزمون زنان شاغل
ابتکار  موسسه  گذار  بنیان  عزیزی،  هما  عابده 
پیشرفت زنان و مسوول زنان  در اتحادیه جوانان 
دفتر  گشایش  با  می گوید  او  است.  افغانستان 
طالبان در قطر، زنان افغان با چالش ها و بحران 

تازه یی مواجه خواهند شد.
با  طالبان  حضور  اگر  می گوید  عزیزی  خانم 
پس  باشد،  همراه  آنان  گذشته  دور  تجریه های 
زنانی که نان آور و زنانی که کودکان یتیم خود 
را سرپرستی می کنند، با مشکالت متعددی رو به 

رو خواهند شد."
در زمان رژیم طالبان،  زنان در شرایط خفقانی 
زندگی می کردند. آنها حق کار کردن در ادارات، 
اجتماعی  معاشرت  و  مکتب،  در  تحصیل  حق 
بیرون از خانه بدون حضور مرد محرم شان را 

نداشتند.
زنان  گذشته،  سال   12 طی  طالبان،  شکست  با 
افغان در عرصه های مختلف جامعه و سیاست 
وکیفی  کمی  رشد  از  و  اند  داشته  حضور  

برخوردار شده اند.
با  از روند مصالحه  افغان   زنان  فعالین  نگرانی 
طالبان درحالی است که در ترکیب شورای عالی 
صلح  کنده  مذاکره  مرجع  که  افغانستان  صلح 
یک  حتی  است،  طالبان  با  افغانستان  حکومت 

عضو زن نیست.

امریکا تعهدشکن و...
 عنوان کرد.«

آقای فایق گفته است: کرزي پیرامون موافقت 
قطر  دفتر  ایجاد  خاطر  به  واشنگتن  با  کابل 
امریکا  رییس جمهور  نامۀ  و  انداخته  روشني 
بارۀ  در  افغانستان  تند  واکنش  از  نیز پس  را 
در  نمود.  قرائت  قطر  در  طالبان  دفتر  ایجاد 
بخشی از نامۀ رییس جمهور اوباما آمده است 

که دفتر قطر نمي تواند براي خود تروریست 
خاطر  به  کمکي  پول هاي  یا  و  کند  جمع 

هراس افگني به دست آورد.
در  رییس جمهور  که  می گوید  فایق  داکتر 
البالي صحبت هایش چندین بار باالي امریکا 
حمله نموده و اخطارهاي تندي به واشنگتن 

داد.
این  در  کرزی  رییس جمهور  او،  گفتۀ  به 
نشست، چهرۀ کاماًل ضد امریکایي گرفته بود.
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د وليس جرګې غړي وايي، امریکا د سولې 

په خربو اترو او د دوحې د دفرت په پرانستو 

کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او باید 

لیک  تضمین  هغه  خپل  کې  برخه  دې  په 

چې ولسمرش ته یې ورکړی عميل کړي.

بلخي  عاملي  غړی  جرګې  وليس  د 

ته  قطر  چې  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

د  امریکا  د  لپاره  پاکستان  او  افغانستان  د 

ځانګړي استازي سفر له طالب چارواکیو 

رسه په دوحه کې مخامخ خربې کول دي.

پرانستې  له  دفرت  د  امریکا  وايي،  هغه 

ولسمرش  د  ته  حکومت  افغان  وړاندې 

د  به  دا دفرت  په السلیک رسه کتبي تضمین ورکړی، چې  اوباما 

سولې له خربو اترو پرته د نورو موخو لپاره نه کارول کېږي.

افغان  نو  يش؛  پلې  رشایط  دغه  چېرې  که  زیاتوي،  نوموړی 

حکومت به هم له طالبانو رسه په دې دفرت کې خربې اترې وکړي.

او  له طالبانو  امریکا  نپوهېږي  د وليس جرګې دغه غړی وايي، 

افغان حکومت رسه په دوه مخۍ کومې موخې تعقیبوي؛ خو که 

يې هدف د سولې د خربو پیلول وي، غوره الره یې رښتینويل ده.

ده وویل، ښه دا ده چې امریکا هغه څه پوره کړي وای، چې په 

لیکيل ډول یې افغان حکومت ته د تضمین په ډول ویيل دي.

ښاغلی عاملي بلخې زیاته کړه، دا چې امریکا طالبانو ته یو څه 

او افغان حکومت ته بل څه وايي او ژمنې ورکوي، ښکاري چې 

امریکا د خپلو ګټو د ترالسه کولو په هڅو کې ده، نه دا چې د 

افغانانو تر منځ ستونزه حل يش.

د نوموړي په خربه، د سرتو دولتونو په اړیکو کې تلپاتې دوستي 

شتون نه لري او هغوی تر ډېره د خپلو ګټو د ترالسه کولو په هڅو 

کې دي او ټولې هغه الرې لټوي، چې ګټې يې په کې تامنيږي.

ښاغيل بلخې وویل، په دې ناسته کې پرېکړه وشوه چې افغان 

حکومت به دسولې پروسه تعقیبوي، له دې دفرت نه به یوازې د 

په دې دفرت کې بل څه  او  پورته کېږي  اترو ګټه  سولې د خربو 

شتون ونه لري.

فایق  الله  نقیب  ډاکټر  غړي  بل  یو  جرګې  وليس  د  همدارنګه 

د  جرګې  وليس  د  کرزي  ولسمرش  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

کمېسیونو له مرشانو رسه په ناسته کې وویل، چې ښایي د چهار 

په  مرش  د  شورا  عايل  د  سولې  د  ورځ  په  شنبې  پنج  او  شنبې 

استازو  طالب  له  او  يش  الړ  ته  قطر  پالوی  افغاين  یو  رهربۍ 

رسه وګوري.

د نوموړي په وینا، ولسمرش ونه ویل، چې افغاين او امریکايي 

کومو  په  رسه  طالبانو  له  به  پالوي 

یې  وینا  په  خو  وکړي؛  خربې  مسایلو 

باور يې دا دی، افغان لوری به طالبان 

پر  قطر  او  امریکا  د  چې  وهڅوي، 

افغانانو  او  حکومت  افغان  له  ځای 

رسه خربې وکړي او دننه په افغانستان 

زمینو  ښو  د  اترو  خربو  د  ورته  به  کې 

برابرولو ژمنې ورکړي.

ډاکټر نقیب الله فایق زیاتوي، ولسمرش 

دا هم وویل چې د طالبانو کاغذونه د 

فکر  او  رسېديل  ور  واسطه  په  امریکا 

کوي، چې هم د افغان حکومت مقابل 

ته امریکا ده او هم د طالبانو مقابل ته امریکا ده او دوه مخې لوبه 

کوي، چې هم امریکا د جګړې او هم د سولې عامل دی.

په  باید  ته وویل، چې  ده وویل، د وليس جرګې غړو ولسمرش 

کور دننه ستونزې ختمې يش او په بهرين سیاست کې ټول په یوه 

خوله خپل دريځ اعالن کړي که نه له هغې پرته به د ولسمرشۍ 

ماڼۍ دریځ نیونه به ګټوره نه وي.

د وليس جرګې د دغه غړي په خربه، وکیالنو په دې هم ټینګار 

وکړ چې باید د سولې خربې په شفافیت مخ ته الړې يش او له 

وليس جرګې رسه جزیات رشيک يش.

ده وویل، ولسمرش د وليس جرګې له وروستۍ پرېکړې خوښي 

وښوده او د بهرنیو چارو وزير او د سولې عايل شورا ته یې دنده 

و رکړه، چې پارملان ته الړ يش او د سولې د خربو اترو په اړه 

وخت په وخت جزیات له وکیالنو رسه رشیک کړي.

عالمي بلخي:

که امریکا خپلې ژمنې عملي کړي د سولې خبرې به 
ښې مخ ته الړې شي

رییس شورای عالی صلح:
در بارۀ صلح باید 
در داخل تصمیم 

گرفته شود
افغانستان  صلح  عالي  شوراي  رییس 
براي  تصمیم گیري  هرگونه  زمینۀ  در 
افغانستان در خارج از کشور هشدار داد.

صالح الدین رباني که در نخستین سالروز 
ترور ارسال رحمانی عضو فقید این شورا 
هرگونه  گفت:  همچنان  می کرد،  صحبت 
درباره  نهایي  تصمیم گیري  و  توافق 
برنامه هاي صلح افغانستان باید در داخل 

کشور انجام شود.
افغان ها  باید  کرد:  تصریح  وي 
برنامه هاي  درباره  نهایي  تصمیم گیرنده 
گذشته  تجارب  باشند.  افغانستان  صلح 
گیري  تصمیم  هرگونه  است  داده  نشان 
صلح  افغانستان  براي  دیگران  توسط 

پایدار را در پي نخواهد داشت.
سیاسی  دفتر  که  می گوید  ربانی  آقای 
به هدف گفت وگوهای  در دوحه  طالبان 
همزمان  او  گفتۀ  به  اما  شد،  ایجاد  صلح 
در  جنگ  تداوم  از  طالبان  آن  افتتاح  با 

افغانستان سخن زدند.
با  صلح  مذاکرات  نیز  افغانستان  دولت 
گروه طالبان در قطر را تحریم کرد. قرار 
است آمریکا با گروه طالبان در قطر وارد 

مذاکرات صلح شود.

راستای  در  داد:  گزارش  واشنگتن پست  روزنامه  
آماده سازی خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان 
تا پایان سال 2014، ارتش امریکا هفت میلیارد دالر از 
تجهیزات نظامی خود را از افغانستان خارج نکرده و آنها 
را منهدم کرده است. علت این اقدام امریکا هزینه باالی 

انتقال این تجهیزات اعالم شده است. 
طراحان نظامی ایاالت متحده تصمیم گرفته اند تا بیش از 
هفت میلیاد دالر از تجهیزات نظامی را از افغانستان باز 
نگردانند. این تصمیم برای آن است که هزینه انتقال این 
تجهیزات بسیار زیاد است و احتیاج به این ابزار آالت به 
کار رفته کم است. این در حالی است که امریکا اکنون 
در حال منهدم کردن و اوراق کردن آنهاست. نابود سازی 
و  امریکا  ارتش  در  را  سواالتی  نظامی  تجهیزات  این 
ارتش افغانستان در مورد برنامه نظامی مطرح کرده است 
و این که آیا ارتش امریکا باید راهی برای تجهیزات خود 

پیدا کند تا دوباره به کار گرفته شوند یا خیر.

ایاالت متحده و دیگر  بازگرداندن تجهیزات نظامی به 
کشورهای متحد به نظر هزینه ی سنگینی در بر دارد.

یکی از علت های نابودسازی تجهیزات به جای انتقال 
آن، موقعیت جغرافیایی افغانستان است.

وین هال، سخنگوی ارتش امریکا تصریح کرد: افغانستان 
کشوری محصور در خشکی است و برای انتقال هر چیز 
در داخل و خارج از این کشور باید از هواپیما استفاده 
شود. این امر چالش هایی را در مورد خروج تجهیزات 

برای ما ایجاد می کند.

فراخواِن نخستين نشست مشورتی آجندای ملی 
در راستای رسیدن به تفاهم، هم بسته گی ملی و دست یابی به صلح پایدار، نشست های مشورتی یی در محور 
طرح »آجندای ملی« با رویکرد به ایجاد گفتمان ملی، با اشتراک نخبه گان افغانستان )فعاالن و صاحب نظران 
سیاسی، علمای دینی، اندیشه ورزان امور فرهنگی و اجتماعی و سایر شخصیت های تأثیرگذار( سر از برج 

جاری )سرطان( راه اندازی می گردد. 
طی این نشست های پی هم در مرکز و والیات کشور، آجندای ملی با مولفه های آن به بحث و تبادل نظر 

گرفته می شود: 
1- راه اندازی دیالوگ بین االفغانی ـ گفتمان ملی مدنی

2- توافق روی دیدگاه های مشترک و اتخاذ استراتژی واحد
3- راه اندازی پروسة اعتمادسازی

4- تفاهم روی پایه های تشکیل دولت ملی
5- ضرورت ریفورم و اصالحات گستردۀ سیاسی. 

هموطنانی که به اشتراک در این نشست ها عالقه مند هستند، می توانند نام و نشانِی خود را به آدرس انترنتی
    agenda.national@yahoo.com ارسال کنند و در صورت ضرورت، با شماره تلیفون های0786201201 

و 0700277781 تماس بگیرند تا درج فهرستِ اشتراک کننده گان گردند.

امریکا 7 ميليارد دالر از تجهيزات نظامی اش 
را در افغانستان منهدم کرد


