
یک مقام شورای عالی صلح در همایشی زیر عنوان 
کنفرانس ملی استراتیژی صلح اجتماعی در کابل گفت 
که ۷۵ درصد مخالفان مسلح که تا اکنون با او صحبت 
کرده اند، دلیل بغاوت خود را بی عدالتی و ظلم نظام 

عنوان کرده اند.
معصوم ستانکزی، رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح 
نتوانسته  افغانستان  کنونی  نظام  که  گفت  افغانستان 
متحد  برای  که  زمینه هایی  و  فرصت ها  از  که  است 

ساختن ملت میسر بود، استفادۀ بهینه بکند.
اینکه  تصور  صلح،  عالی  شورای  مقام  این  گفتۀ  به 
ما حق به جانب هستیم  و جانب دیگر که شکست 
خورده است باید، زندانی شود، به غل و زنجیر بسته 
تشدد  برای  را  زمینه  خود  شود،  کشته  حتی  و  شود 
در  همسایه ها  مداخلۀ  نهایت  در  و  بیشتر  وخشونت 

امور افغانستان مساعد ساخت.

 

افغانستان  ضرورت  صلح  که  گفت  ستانکزی  آقای 
است و برای تأمین صلح پایدار باید فرهنگ تحمل و 
همدیگر پذیری را در خود پیدا بکنیم و رشد بدهیم. 
او افزود که برای تامین صلح پایدار باید با بی عدالتی 

مبارزه کرد.
از  که  می گوید  صلح  عالی  شورای  دبیرخانۀ  رئیس 
به حیث  بلکه  معامله  وسیله  یک  عنوان  به  نه  صلح، 
یک رونِد فراگیر ملی که همۀ...           ادامه صفحه 6
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معلِم نفِس خود و شاگردِ وجداِن خویش باش.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نقشـۀ شیطانِی پاکستان و 
ساده انگاری های ارگ

دکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی رییس جمهور 
کرزی گفته است که صلح با »تضرع« تامین نمی شود.

در  که  افغانستان  رییس جمهوری  ملی  امنیت  مشاور 
همایشی زیر عنوان »رهبران سیاسی و مردم« صحبت 
می کرد، همچنان گفت: »پیش شرط اصلی صلح، داشتن 
افغانستان نیرومند و آماده برای...          ادامه صفحه 6

تجهیزات  و  تأمین سالح  بر  مبني  را  افغانستان  درخواست  هند 
جنگي سبک و سنگین، رد کرد و توضیح داد که نه در جایگاه 

توزیع این سالح هاست و نه تمایلي به این کار دارد.
هند پاسخ خود را مدتي پس از آن اعالم کرد که حامد کرزی، 
سینگ،  منموهان  با  را  موضوع  این  افغانستان  رییس جمهوري 

نخست وزیر هند در میان گذاشته بود.
کرزی در جریان سفر اخیر خود به هند، فهرستي از خواسته هاي 
حمایت  شامل  که  کرد  ارایه  هند  وزیر  نخست  به  را  افغانستان 
بیشتر نظامي و غیرنظامي پس از خروج نیروهاي ناتو به فرماندهي 

امریکا در سال ۲۰۱۴ بود.
سلمان خورشید، وزیر امور خارجه هند روز جمعه در این باره 
گفت: ما تصمیم داریم که با سالح هاي...           ادامه صفحه 6

از  شماری  که  می گوید  افغانستان  ریاست جمهوری 
رهبران طالبان در تماس با آن ها گفته اند که در عقب 
دفتر  این  و  دارد  قرار  خارجی  دست های  قطر،  دفتر 

نمی تواند از آن ها نماینده گی کند. 
ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور کرزی به روزنامۀ 
با  طالبان  رهبران  برخی  است،  گفته  واشنگتن پست 
در  نارضایتی  ابراز  با  و  گرفته  تماس  رییس جمهور 
بارۀ دفتر قطر گفته اند که درعقب این دفتر دست های 
آن ها  از  نمی تواند  قطر  دفتر  و  دارد  قرار  خارجی 

نماینده گی کند.
این درحالی است که نزدیک دو هفته از گشایش دفتر 
طالبان در دوحه مرکز قطر می گذرد، اما طالبان تا اکنون 
برای مذاکره با حکومت افغانستان و نماینده گان امریکا 

ابراز آماده گی نکرده اند.

این  سخنگوی  نعیم  محمد  طالبان،  خبرنامۀ  براساس 
گروه در دوحه گفته است: »در حالی که کلمۀ شریف 
در بیرق نوشته شده است، پایین کردن آن می تواند یک 

توهین به مقدسات باشد.«
به گفتۀ سخنگوی طالبان در دوحه، از دیدگاه حقوقی 
دفترشان  بر  را  اسالمی  امارت  لوحۀ  می توانند  طالبان 
نصب کنند، زیرا این عمارت مالکیت امارت اسالمی 
شمرده شده، کسی دیگر حق امر و تبدیل آن را ندارد.
یک مقام امریکایی که از افشای نامش خودداری کرده، 
به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است، طالبان تأکید 
امارت  سیاسی  »دفتر  قطر  در  آن ها  دفتر  که  می  کنند 
اسالمی افغانستان« نامیده شده، باالی آن لوحه نصب 

شود و خواهان نصب بیرق شان باالی آن دفتر اند.
به گفتۀ این مقام امریکایی، طالبان پیشنهاد اخیر ایاالت 

متحدۀ امریکا را در مورد مذاکرات پاسخ نداده اند و 
گفت وگو  هم  افغانستان  حکومت  با  می گویند،  اینک 
نمی کنند، درحالیکه در گذشته توافق کرده بودند که با 
هیات شورای عالی صلح افغانستان دیدار خواهند کرد.
این در حالیست که مقامات...            ادامه صفحه 6

دکتر سپنتا:

با عریضه نویسی صلح 
تأمین نمی شود
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رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح:

ظلم و بی عدالتی انگیزۀ اصلی 
شورشگری است

کلید صلح، 
گمشده  یی 
نزد خود 

2ماست

4

7

5

زمان در 
هستی

زمان در 
داستان

تنها راه 
خروج از 

بحران
 برگزاری 
انتخابات 

است

در برگ ها

مردم 
افغانستان؛ 
گروگان های 

دیورند!

صفحه 6

برخی رهبران طالبان در تماس با ریاست  جمهوری افغانستان:

نماینده  گی نمی کند از ما  دفتر قطر 



یادداشت: متن سخنرانی سخنرانان 
نخستین نشست مشورتی طرِح 

اجندای ملی پس از این به ترتیب از 
روزنامۀ ماندگار به نشر می  رسد.

نشست مشورتی اجندای ملی روز 
دوشنبه 10 سرطان با حضور بیش از 

200 تن از نخبه گان، آگاهان سیاسی، 
استادان دانشگاه ها و دانشجویان در 

کابل برگزار شد.

به  که  بزرگواراني  شما  همۀ  از  فراوان  سپاس  با   
نخستین نشست مشورتي طرح اجندای ملی تشریف 

آورده اید.
مطمین استم که تشریف آوري شما در این نشست 
مشورتي، حاکي از آن است که هر یک شما دغدغه 
و نگراني افغانستان را با خود دارید و این نگراني ها 
سبب شده تا ما دورهم جمع شویم و باهم به یک 
دیالوگ و گفتمان بپردازیم، تا این که اگر خواست 
افغانستان  خدا باشد، یک راه حل مطلوب را براي 

پیدا کنیم.
زیر  را  طرحي  بدین سو  مدتی  از  گرامي!  دوستان 
بحران  از  بیرون رفت  براي  ملي  اجنداي  عنوان 
افغانستان ارایه داده ایم که خوشبختانه تعداد زیادي 
مدني،  نهادهاي  از  جمعی  افغانستان،  نخبه گان  از 
شخصیت هاي سیاسي و جوانان عزیز کشور از این  

طرح استقبال کرده اند.
ارایه شده  طرح  که  کنم  عرض  مي خواهم  ابتدا  در 
بنابراین،  است.  طرح  یک  مسودۀ  بل  نه،  نهایی 
نشست ها،  گفتمان ها،  طي  را  طرح  این  خواستیم 
مورد  کنفرانس  یک  طریق  از  باالخره  و  دیالوگ ها 
نقد و بررسي قرار دهیم و اگر خواست خدا باشد 
حل  خاطر  به  مناسب  حل  راه  یک  به  باهم  یکجا 

بحران افغانستان دست پیدا کنیم.
مطمینًا سایر نهادها، پارلمان، دولت، سناي افغانستان، 
طرح هایی  نیز  سیاسي  احزاب  و  مختلف  نهادهاي 
دارند و شکی نیست که تمامی این طرح ها در جاي 
خود قابل ستایش اند و مطمینًا که این طرح ها در راه 
بهبود وضعیت افغانستان و به خاطر آوردن صلح و 
بنابراین مي توانیم با جمع  ثبات مواد مفیدي دارند؛ 

تا  کنیم  ارایه  را  ملي  طرِح  یک  طرح ها،  این  کردن 
مردم  براي  بتوانند  و  شوند  قادر  افغان ها  باالخره 
افغانستان یک سند ملي را ارایه کنند و با چنین سند 
بتوانیم  و  بوده  افغانستان  مشکالت  راه گشاي  ملي 

کشور خود را از بحران  نجات دهیم.
و  مشخص  ملي  اجنداي  اهداف  گرامي!  دوستان 

روشن است.
به  مختصر  تعریف  یک  با  را  ملي  اجنداي  اهداف 
شما عرض مي کنم و آن این که: مهار بحران  موجود، 
دست یابي به صلح پایدار و ایجاد یک پروسۀ گفتمان 
ملي مدني که اگر خواست خدا باشد طي یک پروسه 
این  از  تا  کنیم  ایجاد  را  اعتمادسازي  بتوانیم فضاي 
طریق افغان ها به تفاهم برسند و همچنان مؤلفه هاي 
ملي  بتوانند حالل مسایل  و  را شناسایي کرده  ملي 

افغانستان شوند.
به صورت مختصر خدمت شما عرض کنم که طرح 
اجنداي ملي در سال ۲۰۰۱ یعني قبل از ایجاد دولت 
افغانستان، ابتدا از جانب برادر بزرگوارم شهید احمد 

شاه مسعود ارایه شده بود.
در سال ۲۰۰۱ مطابق هدایت شهید مسعود که گفته 
روشن فکران،  نخبه گان،  تا  دارد  نیاز  افغانستان  بود 
دیني  علماي  سیاسي،  و  اجتماعي  مدیران  بزرگان، 
و زنان و جوانان گردهم جمع شده و یک تصویر 
روشن از آینده افغانستان ارایه کنند؛ ما یک مجلس 
بزرگ را در لندن برگزار کردیم و در آن حدود 3۰۰ 
یک  طي  را  افغانستان  برجستۀ  شخصیت   ۴۰۰ تا 
هم  آنان  و  کردیم  جمع  گردهم  روزه  سه  سیمینار 

واقعًا طرح هاي معقولي را ارایه کردند.
ما  که  بود  عقیده  این  به  مسعود  احمدشاه  شهید 
بدون همکاري نخبه گاِن افغانستان و دریافت راه کار 
باشیم؛  امیدوار  افغانستان  آینده هاي  به  نمي توانیم 
روي این علت اولین نشست لندن که به نام نشست 
آن  در  که  گردید  برگزار  شد،  هم  معروف  لندن 
نشست شماري از دوستان و شخصیت هاي مستقل 
توانستند یک طرح معقولي را ارایه کنند؛ اما متاسفانه 
شهید مسعود فرصت این را پیدا نکرد تا این طرح را 

در افغانستان عملي سازد.
به  افغان ها  که  زماني  تا  بود  این  مسعود  نظر شهید 
یک تفاهم نرسند و تا زماني که یک گفتمان را ایجاد 
براي حل مشکالت  نمي تواند  نکنند، هیچ خارجي 

افغانستان نسخه یی را ارایه کند.
شهید مسعود به این باور بود که حتا اگر خارجي ها 
با  کنند،  هم  ارایه  را  نسخه یی  خصوص  این  در 
روند  این  مطمینًا  آنان  سیاست  و  پالیسي  در  تغییر 
این  حل  راه  بهترین  بنابراین  خورد؛  خواهد  تغییر 

دیالوگ،  یک  در  با حضور  خود  افغان ها  که  است 
تنها  دوستان خارجي   و  کنند  را حل  مشکالت شان 
ایجاد  با  مي توانیم  و  کنند  حمایت  را  ما  مي توانند 

رابطۀ نزدیک با آنان موفق شویم.
در نشست امروزي ما، نخبه گان از گروه ها، احزب، 
اقوام، ایده ها و افکارِ مختلف حضور دارند؛ بنابراین 
چهار  از  را  طرح ها  بیاید  که  بگویم  مي خواهم  من 
یک  راه اندازي  با  و  بیاوریم  بیرون  قومي  چوب 
دیالوگ در سطح ملي راه های )خروج از بن بست 
کنونی( را جست وجو کنیم و همه متقاعد شویم که 
راه حل ارایه شده یک راه کار ملي است و مي تواند 

براي افغانستان مفید و مؤثر باشد.
در این شکي نیست که مواد ارایه شده در اجنداي 
ملي فراتر از هویت هاي سیاسي است؛ اما این مساله 
سیاسي  احزاب  و  ایتالف ها  که  نیست  معنا  این  به 
کار نکنند، بل چیزی را که ما به عنوان تهداب نیاز 
داریم این است که چطور مي توانیم فضاي ملي را 
در کشور ایجاد کنیم تا بتوانیم در چهار چوب این 

فضای ملي فعالیت  سیاسي داشته باشیم.
که  است  مساله  این  ملي روي  اجنداي  تمرکز  پس 
با همگرایي، هم بسته گِي ملي، وحدت، هم نظري و 
باالخره با پر کردن خالي دروني افغانستان، کشور 

خود را به آینده ها رهنمون شویم.
در رابطه به اجنداي ملي کتابي چاپ شده و امیدوار 
استیم که طرح اجنداي ملي و طرح هاي دیگر، مورد 

گفتمان، نقد و بررسي قرار گیرد.
امیدوار  و  بود  ما  نشست  اولین  امروزي  نشست 
استیم که نشست هایي پي هم در مرکز و والیات نیز 
داشته باشیم و امیدوار استیم که نخبه گان افغانستان 
را تشخیص دهیم، کساني را که هم جنگ را به بار 
آورده مي توانند و هم صلح را؛ زیرا مردم افغانستان 
رهبران  و  نخبه گان  اصلي  مشکل  و  ندارند  مشکل 
مي توانند  شخصیت ها  این  اگر  و  هستند  سیاسي 
جنگ را به وجود بیاورند، پس مطمینًا صلح را نیز 
به وجود آورده مي توانند؛ بنابراین چگونه مي توانیم 
دیدگاه هاي خود را مشترك سازیم و پروسۀ اعتماد 
در  دولت  پایه هاي  روي  و  کرده  ایجاد  را  سازي 
از  مي توانیم  چطور  و  برسیم  توافق  به  افغانستان 
طریق یک گفتمان بین االفغاني به صلح پایدار دست 

پیدا کنیم.
سال ها است که در موردِ صلح صحبت مي شود؛ اما 
چرا صدای صلح در افغانستان رسا و محکم نیست، 
بین  از  جنگ  اصلي  علل  چون  است؛  معلوم  علت 

برده نشده است.
با  صلح  خواهان  که  داریم  ادعا  همه  که  حالي  در 
طرف مقابل استیم؛ اما حتا نخبه گان و شخصیت هایی 
که ارزش هاي همسو دارند و به یک افغانستان واحد 
اعتقاد دارند، نتوانسته اند مشکالتي را که بین خود 
دارند حل کنند؛ بنابراین چطور ممکن است تا یک 

پروسۀ صلح ملي را ایجاد کنند.
من امیدوار استم که اگر خواست خدا بود در آخر 
ایجاد  این جمع  از  را  این نشست یک آدرس ملي 
کنیم و روي یک محوریت ملي به توافق برسیم و 
بتوانیم میان هم اعتماد را به وجود بیاوریم و بتوانیم 
ادامه  مستمر  صورت  به  را  دیالوگ  و  پروسه  این 

بدهیم.
کلید صلح افغانستان نزدِ پاکستان، امریکا و یا کشور 
گم  کلید  افغانستان،  صلح  کلیِد  بل  نیست؛  دیگري 
آن  توانستیم  اگر  و  است  افغان ها  نزد خود  شده یی 
را پیدا کنیم، به صلح دست خواهیم یافت و کشور 
ما یک  آغاز  این  اگر  اما  آباد خواهیم کرد؛  را  خود 
آغاز نیک نباشد، مطیمنًا دیگر امیدواري وجود ندارد.
مردم افغانستان طي سي سال جنگ با دادن قرباني به 
خاطر آزادي و وطن مسوولیت خود را ادا کردند؛ اما 
دولت افغانستان در حالتي قرار ندارد که افغانستان 
را از مشکالت عبور دهد و احزاب سیاسي هم به 

پخته گي نرسیده تا کشور را نجات دهند.
 با آن که ایجاد ایتالف ها امیدواري ها را زیاد کرده 
است؛ اما تنها راهکار باقي مانده، راه یابِی نخبه محور 
است که نخبه گان کشور که شامل احزاب، نهادهاي 
هستند،  ارگان ها  سایر  و  دولت  پارلمان،  مدني، 
چطور مي توانند براي نجات افغانستان یک راه حل 

جست وجو کنند.
با سپاس از همۀ شما دوستان
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بخش نخست

احمد ولي مسعود در نخستین نشست مشورتی طرح اجندای ملی:

کلید صلح گم شده  یی نزد 
خود ماست

 

نپذیرد،  را  افغانستان  شرایط  متحده  ایاالت  که  زمانی  تا 
امضای پیمان امنیتی میاِن این دو کشور میسر نیست. یکی 
از این شرط ها، آماده شدِن طالبان از سوی ایاالت متحده 

برای گفت وگو با شورای عالی صلح است. 
این سخن را رییس جمهور کرزی در دیدارش با سناتوران 
امریکایی گفته است و نیز تأکید داشته که جانب افغانستان 
نیز عالقه مند امضای پیمان امنیتی با ایاالت متحده می باشد. 
که  است  کرده  عنوان  دیدار،  این  در  کرزی  آقای  ظاهراً 
قبل بر این، دلیِل به تعلیق درآوردِن امضای پیمان امنیتی، 
بوده  طالبان  برای  قطر  دفتر  گشایش  ایجاد  چه گونه گی 
است. چنان که طالبان آن دفتر را نماینده گی سیاسی امارت 
و  افغانستان  قبلی  توافق  با  مسأله  این  و  اسالمی  خواندند 

ایاالت متحده، منافات داشت.
به  قادر  متحده  ایاالت  آیا  که  است  این  پرسش  اکنون 
برآورده کردِن شرایط آقای کرزی است و یا آیا شرط آقای 
صلح  گفت وگوهای  برای  طالبان  آماده سازی  تنها  کرزی، 

می تواند باشد؟
نزدیک به پنج سال از تصمیم آقای کرزی مبنی بر مذاکره 
با طالبان می گذرد. در این مدت تالش های زیادی صورت 
گرفت تا طالبان به میز مذاکره کشانیده شوند؛ اما همۀ این 
تالش ها بیهوده بوده اند و برای یک بار هم که شده، طالبان 
این  تمام  در  نکردند.  تمکین  کرزی  آقای  به خواسته های 
مدت، ایاالت متحده نیز به نوبۀ خود سعی داشت تا این 
پروسه کامیاب گردد. حتا چندین بار، از راه های مختلف بر 
طالبان فشار آورد تا این مذاکره با جانِب افغانستان صورت 
ماجرا کشیده  این  به  متحده  ایاالت  پای  که  زمانی  بگیرد. 
متحده  ایاالت  با  تا مستقیمًا  نیز تالش کردند  طالبان  شد، 
تا  شد  مایل  نیز  متحده  ایاالت  بنابراین،  کنند.  گفت وگو 
خواسته های این گروه را بشنود. احتماالً این میل برای آن 
بود که زمینۀ گفت وگوها با دولت افغانستان نیز فراهم شود. 
به همین دلیل بود که پس از برافراشته شدِن بیرق امارت 
اسالمی طالبان در قطر، ایاالت متحده نیز در کنار افغانستان 

ایستاد و این کار را نکوهش کرد.
اکنون اگر آقای کرزی برافراشته شدن پرچم امارت اسالمی 
 در قطر را دلیل تعلیق امضای پیمان امنیتی می خواند، حرف 
درستی نیست و بیش از یک بهانه چیز دیگری نمی تواند 
باشد. زیرا جناب کرزی می داند که طالبان هرگز با حکومِت 
او مذاکره نخواهند کرد و نیز ادامۀ این گفت وگوها بی ثمر 
می باشد. پس تنها چیزی که باقی می ماند این است که دلیل 

ادامه دادِن گفت وگوها چیست؟
این بحث هم روشن  آقای کرزی  ناشیانۀ  از سیاست های 
شده است که ادامۀ گفت وگوهای صلح در آستانۀ انتخابات، 
چیزی نیست جز دستاویزی برای تشکیل یک لویه جرگه 
و تعدیل قانون اساسی و در نهایت، تحکیم قدرت تیِم او. 
همراهانش  و  کرزی  آقای  موضع گیری های  از  برنامه  این 
آقای  ابقای  ملی،  اجماع  کاذب  بحث  هویداست. چنان که 
و...  فرمایشی  تظاهرات  و  ملی  مصلحت  خاطر  به  کرزی 
در ماه های اخیر به شدت داغ شده است. حتا گزارش های 
لویه جرگه  برگزاری  مؤید  که  دست اند  در  ناشده یی  تأیید 

می باشند.
ایاالت  مخالفِت  کرزی،  آقای  نگرانی  تنها  میانه  این  در 
متحده است که تا کنون سعی داشته موافقِت آن کشور را 
آقای  این که  بیارود.  به دست  امنیتی  پیمان  امضای  بدل  در 
کرزی می گوید ایاالت متحده شرایط افغانستان را بپذیرد، 
دقیقًا بر همین نکته تأکید دارد. به این معنا که ایاالت متحده 
برنامه های  از  برسد،  امضا  به  امنیتی  پیمان  می خواهد  اگر 
آقای کرزی حمایت کند و در نتیجه، مشروعیت بین المللِی 

ادامۀ قدرِت او را تضمین کند.
کرزی  آقای  متحده،  ایاالت  آیا  که  نیست  روشن  اکنون 
آیا  کرد؛  خواهد  کمک  آرزوهایش  به  رسیدن  برای  را 
به صورِت گنگ حرف  آن  از  کرزی  آقای  که  شرط هایی 
ایاالت متحده پذیرفته خواهد شد و در  از سوی  می زند، 
نهایت آیا امضای پیمان امنیتی، به قیمِت مرگ دموکراسی، 

قانون اساسی و ... تمام نخواهد شـد؟ 
گذشِت زمان پاسخ این  پرسش ها را خواهد داد. 

شرایط امضای پیمان امنیتِی 
آقای کرزی چیست؟
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نهاد ریاست جمهوری افریقای جنوبی و خانواده نلسون ماندال اخبار 
منتشر شده در مورد اینکه ماندال در »زندگی نباتی« به سر می برد را 

رد کردند.
پس از دیدار جاکوب زوما، رییس جمهوری افریقای جنوبی از نلسون 
ماندال، رهبر مبارزه با نژادپرستی در این کشور، در بیمارستان، نهاد 
ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در بیانیه یی اعالم کرد، وضعیت 

ماندال بحرانی و در عین حال ثابت است.
همچنین طبق این بیانیه، قرار گرفتن ماندال در وضعیت زندگی نباتی 

رد شده است.
از دادگاهی در ژوهانسبورگ،  منتشر شده  اسنادی  بر اساس  پیشتر 
ماندال  به خانواده  پزشکان  میالدی  تاریخ ۲6 جون سال جاری  در 
با این  پیشنهاد کردند که دستگاه های تنفسی وی را خاموش کنند. 
حال  در  او  جسمانی  وضعیت  که  معتقدند  ماندال  خانواده  وجود 

بهبودی است.
نلسون ماندال گفت: ماندال گاهی در وضعیت  این وجود همسر  با 
نامطلوب و گاهی در رنج و درد به سر می برد. اما حال وی خوب 

است.
همسر ماندال همچنین تصریح کرد: وقتی می گویند وضعیت ماندال 

»خطرناك« است، فکر می کنم توصیف منصفانه یی باشد.

پایان قدرتِ اخوان المسلمین
مصر  مردمی  جنبش  که  هنگامی 
اوج  به  مبارك  حسنی  نظام  علیه 
آن  از  حاکی  نشانه ها  همه  رسید، 
پیروز  اخوان المسلمین  که  بود 
میدان سیاسی مصر است و همین 
طور هم شد و در اولین انتخابات 
کشور،  این  جمهوری  ریاست 
محمد المرسی نماینده و کاندیدای 

اخوان المسلین به قدرت رسید.
مصر  اخیر  تحوالت  بررسی  در 
توجه  قابل  چند  نکاتی  به  توجه 

است:
رسیدن  قدرت  به  از  پیش   -۱
اخوان در مصر برخی اخبار حاکی 
جریان  این  رهبران  که  بود  آن  از 
امریکا  مقامات  با  رایزنی هایی 
آغاز کرده و تعهداتی به واشنگتن 
در  قوا  توازن  ساختار  تا  داده اند 

مصر و خاورمیانه بر هم نخورد.
به معاهده  اعتراف رسمی حکومت اخوان المسلمین   -۲
و  مصر  ارتش  در  تغییراتی  هرگونه  عدم  دیوید،  کمپ 
نامه دوستانه مرسی به شیمون پرز که در آن وی را به 
دوست صمیمی خویش تعبیر کرده بود، گمانه زنی های 
رایزنی های پشت پرده اخوان با مقامات امریکایی ها را به 

شدت تقویت کرد.
3- اخوان المسلمین مصر پیش از به دست گیری قدرت 
چیزی بود و پس از به دست گیری قدرت به چیز دیگری 
تبدیل شد. ادبیات سیاسی این جریان در مصر و نگاهش 
به ریشه بحران های منطقه در سرمستی ناشی از به دست 
گیری قدرت سیاسی به ناگاه تغییر کرد و فراموش کرد 
که ایدئولوژی اخوان در دوران سرکوب حسنی مبارك، 
امنیتی،  سیاسی،  بحران های  ریشه  را  اسرائیل  و  امریکا 

نظامی و اقتصادی منطقه می دانسته است.
ریشه  به  توجه  بدون  مصر  اخوان المسلمین  دولت   -۴
سریع  حل  وعده های  مصر  اقتصادی  ساختار  و  بحران 
مشکالت اقتصادی را سر داد و در آن شکست خورد در 
حالی که اقتصاد این کشور همچنان متکی به کمک های 
خارجی و به خصوص صندوق بین المللی پول و امریکا 

بود.
۵- دولت اخوان المسلمین مصر پس از به دست گیری 
قدرت یا نتوانست و یا نخواست تا تغییرات اساسی در 
کند ساختاری  ایجاد  نظامی  و  امنیتی  موسسات  ساختار 
که جز در تغییرات مسئولین اجرایی هیچگونه تغییراتی 

را شاهد نبود. شاید همان رایزنی های پشت پرده اخوان 
با امریکا سبب شده بود تا اخوان نتواند این تغییرات را 

ایجاد کند.
سیاسی  طرف های  مصر  اخوان المسلمین  دولت   -6
مخالف در جامعه مصر را به هیچ انگاشت و تالش کرد 
تا با یکه تازی سیاسی آنها را از صحنه اجرایی و سیاسی 
و  داد  معکوس  نتیجه ای  روند  این  اما  کند  دور  کشور 
در سایه عدم تغییرات اساسی در نظام و تکیه بر برخی 
امریکا، نیروهای مخالف  با  توافقات پشت پرده سیاسی 
در سایه اشتباهات بزرگ اخوان به سرعت فراگیر و متحد 

شدند.
۷- دولت اخوان المسلمین مصر در تحوالت خاورمیانه 
از ارائه نقشی پرقدرت به منظور ارائه سیاستی به میزان 
جایگاه مصر عاجز ماند و به جای جلوگیری از گسترش 
جنگ طایفی و مذهبی در نهایت بر طبل جنگ کوبید و با 
اعالم قطع روابط سیاسی با سوریه و حمله شدید اللحن 
به حزب اهلل در قالب خطابه جنگ طلبانه محمد مرسی، 
بیش از پیش نظام سیاسی مصر را در همان روند سابق 
که  داد  نشان  و  کرد  تثبیت  مبارك  حسنی  سیاسی  نظام 
به  خاورمیانه  اخیر  تحوالت  در  اخوان المسلمین  دولت 
اسرائیل  برابر  در  مقاومت  نیروهای  و  دولت ها  جبهه 
معتقد نیست و عمال در جبهه امریکا و اتحادیه اروپا در 

خاورمیانه قرار گرفته است.
8- دولت اخوان المسلمین مصر پس از به قدرت رسیدن 
از نمادین سازی مواضع و اقدامات بزرگ استراتژیک در 

مصر و منطقه خاورمیانه عاجز ماند. 
به  ایران  در  اسالمی  انقالب  وقتی 
ایران  سیاسی  روابط  رسید  پیروزی 
رژیم  سفارت  و  قطع  اسرائیل  با 
فلسطین  سفارت  به  صهیونیستی 
از  رسمی  شکل  به  ایران  و  تبدیل 
محور هم پیمانی با امریکا خارج شد 
و به سوی سیاست مستقل نه غربی 
و نه شرقی پیش رفت و به معنای 
در  استراتژیک  پاالیش های  حقیقی 
داخلی  و  سیاسی  اقتصادی،  نظام 
آمدن  کار  روی  با  اما  کرد.  ایجاد 
تاکنون  مصر،  اخوان المسلمین 
عاجزند  سیاسی  کارشناسان  همه 
نمادین  تغییرات  بگویند  که  این  از 
عنوان  به  دولت  این  استراتژیک  و 
بوده  چه  جدید  سیاسی  نظام  یک 
امریکا  و  اسرائیل  با  روابط  است؟ 
بر  غرب  با  پیمانی های  هم  همه  و 
سر جایش باقی ماند و هیچگونه تحول و پاالیش بزرگ 

داخلی نیز ایجاد نشد.
کوچکترین  انجام  از  مصر  اخوان المسلمین  دولت   -9
تغییرات راهبردی در ارتش مصر عاجز ماند. ارتش مصر 
اشاره  با  مبارك  حسنی  نظام  سرنگونی  دوران  طول  در 
سقوط  و  کرد  خودداری  درگیری ها  به  ورود  از  امریکا 
نظام پیشین را فقط نظاره گر بود و حتی وزیر دفاع حسنی 
مصر  در  سیاسی  قدرت  انتقال  در  کلیدی  نقش  مبارك 
با  ارتش  این  استراتژیک  بنیادهای  تا همچنان  کرد  ایفاء 
فقط یک  این کشور  در  ارتش مصر  بماند.  باقی  امریکا 
کانون های  از  بسیاری  بر  بلکه  نیست  نظامی  قدرت 
تا  شد  باعث  امر  همین  و  است  مسلط  کشور  اقتصادی 
نظام اقتصادی پیشین مصر در دولت اخوان بدون تغییر 
ایفای مجدد  امروز در حال  بماند و همین قدرت  باقی 
رل و نقشی است که مسیر حرکت و سرنوشت سیاسی 

کشور را تعیین می کند.
۱۰- دولت اخوان المسلمین مصر در سایه حفظ ساختار 
اصلی نظام مبارك و تثبیت قدرت ارتش، در برابر روندی 
جدید قرار گرفته است که بدون شک معادله حاکمیت 
اخوان المسلمین را در مصر بر هم خواهد زد. اخوان مصر 
فرصت بزرگ خود را به دلیل اشتباهات استراتژیکش از 
دست داده است. بزرگترین اشتباه اخوان زمانی رقم خورد 
که فراموش کرد امریکا عامل اصلی همه بحران های مصر 

در طول چهار دهه اخیر است.

ادامۀ گمانه زنی ها دربارۀ 
وضعیت جسمانی ماندال

تیراندازی به هواداران مرسی 
۳ کشته برجای گذاشت

نواز شریف خطاب به نخست وزیر چین:
روابط پاکستان و چین »شیرین تر از 

عسل« است

پرونده های رهبران اخوان المسلمین
بررسی می شود

همتای  با  دیدار  در  پاکستان  نخست وزیر 
چینی خود اعالم کرد، روابط دوستانه میان 

کشورش و چین »شیرین تر از عسل« است.
به  پاکستان  نخست وزیر  شریف،  نواز  سفر 
به  دستیابی  منظور  به  چین  پایتخت  پکن، 

اهداف اقتصادی صورت گرفت.
مقصد  اولین  که  سفر  این  در  شریف  نواز 
در  شدنش  انتخاب  زمان  از  وی  خارجی 
انتخابات ماه مه سال جاری میالدی محسوب 
می شود، به دنبال امنیت پروژه های زیرساختی 

به منظور مقابله با بحران انرژی و اقتصاد نابسامان در کشورش بوده است.
نخست وزیر پاکستان همچنین در این سفر با لی کچیانگ همتای چینی خود دیدار و اعالم 
کرد: روابط دوستانه ما، بلندایی بیش از هیمالیا، ژرفای بیش از پر عمق ترین دریاها در جهان 

را دارا و شیرین تر از عسل است.
لی کچیانگ نیز در پاسخ به نواز شریف گفت: من نهایت سپاس را از شما به خاطر محبت گرم 

و عمیقتان نسبت به مردم چین دارم.
پاکستان و چین روابط دیپلماتیک نزدیکی را دارند و متحد نظامی محسوب می شوند.

در سفر نواز شریف به چین، مجموعه یی از توافقنامه ها توسط وزرای این دو کشور امضا شدند.
همچنین توافقنامه  همکاری میان حزب مسلم لیگ شاخه نواز و حزب کمونیست چین امضا 
شد. روابط تجاری میان این دو کشور در سال گذشته به ۱۲ میلیارد دالر رسید و قرار است در 

دو تا سه سال آینده به ۱۵ میلیارد دالر برسد.
نواز شریف روز گذشته با شی جینپینگ، رییس جمهوری چین دیدار کرد و درباره نگرانی های 

کشورش در مورد رشد ضعیف اقتصادی، تورم و قطع برق ۲۰ ساعتی ابراز نگرانی کرد.
شی جینپینگ نیز اعالم کرد، تقویت همکاری های راهبردی با اسالم آباد در دیپلماسی چین در 

اولویت قرار دارد.
نواز شریف گفت: کشورش از سرمایه گذاری توسط چین استقبال می کند و تالش می کند تا 

محیطی دوستانه برای آن فراهم کند.
انتظار می رود تهدیدات تروریستی از موضوعات اشاره شده در مذاکرات های نواز شریف طی 

این سفر باشد.

نیروهای  تیراندازی  پی  در  مصر  از  دریافتی  های  گزارش  براساس 
جمهور  رییس  محمدمرسی،  طرفداران  سوی  به  کشور  این  ارتش 

برکنار شده، دست کم سه نفر کشته شدند.
مقابل  در  مرسی  آقای  هواداران  که  افتاد  اتفاق  حالی  در  حادثه  این 
اعتراض  به  ریاست جمهوری دست  گارد  افسران  باشگاه  ساختمان 

زده بودند.
نگهداری  ساختمان  این  داخل  در  مرسی  آقای  که  شود  می  گفته 

می شود.
به گفته خبرنگار بی بی سی که در صحنه حضور داشته، حدود ۲ 
هزار تن از طرفداران آقای مرسی پس از نماز جمعه روز گذشته به 
سوی ساختمان باشگاه افسران راهپیمایی کرده که با هشدار از سوی 

سربازان مستقر در منطقه روبرو شدند.
اما به تدریج بر تعداد شرکت کنندگان خشمگین در راهپیمایی افزوده 
شده که در نهایت نیروهای نظامی ابتدا شلیک هوایی کردند و پس از 

آن به سوی معترضان آتش گشودند.
روز گذشته، طرفداران آقای مرسی به دعوت جنبش اسالمگرای اخوان 
المسلمین در مراسم نماز جمعه در نقاط مختلف مصر شرکت کردند 
و در جریان این مراسم، و در اعتراض به کودتای نظامی علیه رییس 
جمهوری انتخابی مردم شعار دادند. پیشتر، ارتش مصر اعالم کرده بود 
که آزادی برگزاری تظاهرات توسط تمامی گروه ها را تضمین می کند.
ارتش مصر شامگاه چهارشنبه، آقای مرسی، رییس جمهوری از حزب 
آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین، را برکنار کرد، قانون 
را  جنبش  این  ارشد  اعضای  و  آورد  در  تعلیق  حالت  به  را  اساسی 

بازداشت کرد.
المسلمین ضمن دعوت به تظاهرات اعتراضی در روز  گروه اخوان 
جمعه، بر مسالمت آمیز بودن این تظاهرات تاکید کرده و افزوده بود 
که با وجود اینکه اقدام ارتش را غیرقانونی و ضد انقالبی می داند، 
عملیات  به  یا  آورد  به خشونت روی  اقدام  این  علیه  ندارد  نظر  در 

مسلحانه متوسل شود.
در چند روز منتهی به سرنگونی آقای مرسی، چند صد هزار تن از 
مخالفان او در میدان تحریر قاهره و چند نقطه دیگر پایتخت تجمع 
کرده بودند و در همان حال، حامیان اخوان المسلمین و سایر هواداران 
رییس جمهوری نیز در نقاط دیگر دست به تظاهرات زده بودند. در 

مواردی، بین دو طرف درگیری روی داد و تلفاتی برجای گذاشت.
برخی تصاویری که از هواداران اخوان المسلمین انتشار یافته، آنان را 
مجهز به چماق نشان می دهد اما گزارش های خبری حاکی است که 

در درگیری های دو طرف، تیراندازی هایی هم صورت گرفت.

رهبران  بازداشت  دنبال  به 
اخوان المسلمین مصر یک 
منبع قضایی در مصر اعالم 
درباره  تحقیقات  کرد، 
جمهوری  رییس  اتهامات 
تن  هشت  و  شده  برکنار 
اخوان  رهبران  دیگر  از 
دوشنبه  روز  از  المسلمین 

آغاز می شود.
یک منبع قضایی در مصر اعالم کرد که تحقیقات درباره اتهامات وارده به محمد 
اخوان  رهبران  دیگر  از  تن  و هشت  مصر  برکنار شده  رییس جمهوری  مرسی، 
المسلمین از روز دوشنبه آغاز می شود. اتهامات وارده به مرسی اهانت به قضات 

و دستگاه قضایی مصر اعالم شده است.
اخوان  رهبر  بدیع،  محمد  جمله  از  المسلمین  اخوان  ارشد  اعضای  از  برخی 

المسلمین نیز به اتهام تحریک برای قتل مخالفان مرسی بازداشت شده اند.
این منبع همچنین عنوان داشت: دستگاه قضایی مصر برای انجام تحقیقات در 
از جمله سعد  دیگر  متهمان  و  مرسی  با صدور حکمی  پرونده،  این  خصوص 
الکتاتنی، رییس حزب آزادی و عدالت )شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر( و 
برخی رهبران اخوان المسلمین از جمله محمد البلتاجی، مهدی عاکف و صبحی 
صالح و چند تن از اعضای مجلس شورا )پارلمان( را از سفر به خارج از مصر 

ممنوع کرد.
روزنامه الرای کویت نیز به نقل از منابع امنیتی مصر اعالم کرد مرسی به اتهام 
از زندان و دست داشتن در کشتار مخالفان به زوی به  خیانت به کشور، فرار 

دادگاه کیفری قاهره تحویل داده خواهد شد.
از سوی دیگر، شبکه خبری الجزیره گزارش داد، محمد مرسی پس از برکناری  
توسط ارتش در حال حاضر در یکی از ساختمان های وابسته به ارتش در حبس 

است.
روز پنجشنبه نیز محمد بدیع و شمار دیگری از رهبران اخوان المسلمین به همراه 

برخی اعضای حزب آزادی و عدالت بازداشت شدند.



اسـراری دربارۀ سفید 
کردنِ دندان ها
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به ویژه  را  ما  اطرافیاِن  توجه  دیگری،  فاکتور  هر  از  قبل  زیبا  لبخند  یک 
که  است  ظاهری  عامل  نخستین  شاید  و  می کند  ارتباط، جلب  اولین  در 
دندان های  داشتن  می گیریم.  قرار  دیگران  قضاوِت  مورد  آن،  واسطۀ  به 
خراب، زرد و معیوب می تواند تأثیری نامطلوب بر زنده گی و حتا حرفۀ 

افراد داشته باشد که این امر در زنان بیشتر صدق می کند.
معموالً، ما با مشاهدۀ عکس لبخند افرادی با دندان های کاماًل سفید و زیبا 
تبلیغات مجالت، روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی، به فکر راه حلی  در 
داشتن  برای  که  بدانیم  باید  اما  می افتیم،  دندان های مان  کردِن  برای سفید 
و  سخت  کیمیایِی  درمان های  انواع  به  نیستیم  مجبور  سفید،  دندان های 
روکش های مصنوعی تن دهیم؛ چرا که می توانیم با به کارگیری توصیه های 

زیر، به طور طبیعی دندان هایی سفید و درخشان داشته باشیم.
ـ پس از صرف هر وعدۀ غذایی یا مصرف شیرینی  جات، میان وعده ها و 
نوشیدنی ها، دندان های خود را بُرس کنید، چرا که باقی ماندِن ذرات غذا 
تغییر  باعث تخریب و  امر  این  در دهان، محیط دهان را اسیدی کرده و 

رنگ و زرد شدِن بیشتر مینای دندان می شود.
ـ استفاده از نخ دندان را فراموش نکنید؛ زیرا اغلب در شکاف بین دندان ها، 
لکه هایی برجای می مانند و این فضاها، تنها با استفاده از نخ دندان تمیز 
می شوند. هم چنین نوشیدن قهوه و چای و نوشیدنی های دارای رنگ دانه 
را که موجب تغییر رنگ و ایجاد لکه در دندان ها می شوند، ترك کرده و 

یا به حداقل برسانید.
باعث  اصلی،  دندان  کریم  عنوان  به  شیرین  جوش  از  روزانه  استفادۀ  ـ 
تحلیل رفتن مینای دندان می شود، اما استفاده از آن به صورت یک بار در 

هفته، یکی از راه حل های قدیمی برای سفید کردِن دندان ها است.
پُرهزینه  توصیۀ  یک  اگرچه  یک بار  شش ماه  هر  دندان پزشک  به  مراجعه 
است، اما دندان پزشک با استفاده از ابزار فلزی مخصوص، دندان های شما 
را به گونه یی جرم زدایی می کند که شما با هیچ روشی قادر به انجام آن 

نخواهید بود. غذاهای دارای خاصیت سفیدکننده  گی مصرف کنید.
مطالعات علمی تأیید می کند که بسیاری از مواد غذایی برای سفید کردِن 
دندان ها مفید هستند. مصرف مواد غذایی از جمله پنیر، توت زمینی، برگ 
بو، پوست مالته و نیز تکه های خام سبزیجاتی نظیر زردك، کرفس، کلم 

و بادرنگ می تواند به سفیدی دندان ها کمک کند.
از  یکی  نیز  آبی  پایۀ  رنگ های  و  سرد  رنگ های  با  لباس هایی  پوشیدن 
ُحقه هایی است که دندان ها را سفیدتر نشان می دهد. کاربن )زغال( فعال 
که در فروشگاه های موادغذایی موجود است و سموم بدن را دفع می کند 
مقدار  که  بدین صورت  کند.  دندان ها کمک  کردِن  به سفید  می تواند  نیز 
کردن،  تر  از  پس  و  داده  قرار  دندان  برس  روی  را  پودر  این  از  کمی 
چند دقیقه دندان ها را با آن برس کنید. اکنون انتخاب با شماست که از 
تمام  چون  کنید،  استفاده  تجاری  محصوالت  یا  طبیعی  کننده های  سفید 
سفید  برای  مشترك  مادۀ  یک  حاوی  خانه گی  و  صنعتی  سفیدکننده های 
تفاوت  این  با  دارد  نام  هایدروجن«  »پراکسید  که  هستند  دندان ها  کردِن 
فاقد عوارض  بدون شک  از روش های طبیعی و غیرکیمیایی  استفاده  که 
جانبی هستند. »پراکسید هایدروجن« در واقع ماده یی است که تقریبًا همۀ 

موجودات زنده در مواجهه با عفونت از خود تولید می کنند.

         غالم محمد محمدی

به نوشتۀ سلیک هریسن خبرنگار امریکایی 
حاضر  امین  »حفیظ اهلل  آغاشاهی:  زبان  از 
بشناسد  به رسمیت  را  دیورند  بود سرحد 
ادعا باالی پشتونستان را کنار  و آماده بود 

بگذارد.«
 سلیک هریسن از زبان آغاشاهی می گوید: 
بودیم که  نتیجه رسیده  این  به  امین  با  »ما 

سرحد را به رسمیت بشناسد.« 8۲
قبل از سفر آغاشاهی به کابل، برف باریده 
بود و  داکتر شاه ولی در میدان هوایی کابل  
التماس  تلیفونی  و  است  بوده  او  منتظر 
می کرده که آغاشاهی فردا به کابل بیاید. اما 
برادرزاده اش،  عروسی  به نسبت  آغاشاهی 
این سفر را چند روز به تعویق انداخت.83
به نوشتۀ آقای اندیشمند به نقل از بعضی 
به ویژه  خلق  دموکراتیک  حزب  مقامات 
آقای سید محمد گالب زوی )از طرف داران 
نورمحمد تره کی(: »به رهنمایی آی.اس.آی 
میان امین و گلبدین حکمتیار تبانی صورت 
یک  طریق  از  جدی   8 در  که  بود  گرفته 
کودتا، امین به حیث رییس جمهور،  گلبدین 
به  یعقوب  محمد  و  صدراعظم  عنوان  به 

حیث وزیر دفاع روی کار آیند.« 8۴
وجود  رابطه  این  در  زیادی  پرسش های 

آن ها  برای  قطعی  پاسخ  کنون  تا  که  دارد 
ارتباط  جمله:  از  که  است  نشده  دریافت 
حفیظ اهلل امین با سازمان استخباراتی امریکا 
و کشاندن پای اتحاد شوروی توسط امریکا 
از سوی دیگر کشته شدِن  و  افغانستان  به 
شوروی  اتحاد  نیروهای  وسیلۀ  به  امین 
»سیا«  جاسوس  امین  چون  می باشند. 
فالتین،  بروس  گفتۀ  به  و  می شد  خوانده 
در  امریکا  سفیر  با  بار   ۱۴ امین  حفیظ اهلل 

کابل )دابس( مالقات کرده بود. 8۵
با  تنگاتنگی  روابط  امین  که  را  گمانه  این 
در  فرانسه  رادیوی  داشته،  »سیا«  سازمان 
کوشکین  ایکس«،  آقای  با  »سخنی  برنامۀ 
وارینیکوف  و  کی.جی.بی  بلندپایۀ  عضو 
شوروی،  اتحاد  زمینی  نیروهای  فرمانده 
تأیید کرده اند و از عضویِت او در سازمان 
سیا سخن گفته اند. )روزنامۀ ایران و آتش 

نفت، ص ۱3(
پای  کشاندِن  تحلیل گران،   برخی  نظر  به 
روس ها به افغانستان بیشتر از آن که هدِف 
بوده  امریکایی ها  هدف  باشد،   روس ها 
داخل  روسیه  ارتش  وقتی  چون  است. 
جدی  عکس العمل  امریکا  شد،  افغانستان 

در  اشتراك  تحریم  به  فقط  و  نداد  نشان 
فروش  از  خودداری  و  المپیک  بازی های 
گندم به روسیه اکتفا کرد. در حقیقت، همۀ 
بی ثباتی  از  ناشی  بازی های خطرناك،  این 
با  اختالف  از  ناشی  بی ثباتی  و  افغانستان 

پاکستان بوده است.
افغانستان  به  سرخ  ارتش  ورود  از  پس 
حضور  کارمل،  ببرك  آمدن  کار  روی  و 
دیورند  مرزهای  نزدیکی  در  سرخ  ارتش 
پاکستان  از بی ثباتی در  می توانست موجی 
از  پاکستان  رهبران  که  بیاورد  وجود  به 
همین ناحیه بیشتر نگران بودند. جنرال ضیا 
طی مصاحبه یی در جون ۱98۰م با روزنامۀ 
واشنگتن پست بی پرده گفت: »نگرانی ما از 
ورود ارتش سرخ به خاك پاکستان نیست، 
در  جداطلب  جنبش های  از  حمایت  بلکه 

میان قبایل سرحدی است.« 86
مظلوم نمایی رهبران پاکستان به خاطر خطِر 
یورش ارتش سرخ به خاك پاکستان نبود، 
مالِی  حمایت های  جلب  به خاطر  بلکه 
بود  اسالمی  و  غربی  کشورهای  از  بزرگ 
و  آمدند  نایل  خود  خواسِت   این  به  که 
حتا طی یک تفاهم ۵ ماده یی جنرال اختر 
هارت  َهوارد  با   ISI رییس  عبدالرحمن 
در   CIA بخش  رییس   Haward hart
سفارت امریکا،  دسِت امریکا را از دخالت 

در فعالیِت گروه های جهادی کوتاه کردند 
به  را  افغانستان  در  دخالت  صالحیت  و 
از وظایف  یکی  که  دادند  اختصاص  خود 
جهادی  تنظیم های  نگه داشتن  متفرق   ،ISI
به  وابسته  تنظیم  به  بیشتر  کمِک  توزیع  و 
خودش )حزب اسالمی گلبدین حکمتیار( 

بود. 8۷
در ضمن به طور آگاهانه و برنامه ریزی شده، 
برای پشتون ها شش تنظیم را ایجاد و حفظ 
یک  فقط  تاجیک ها  از  کردند،   حمایت  و 
دوام دار حفظ  فشارِ  تحت  آن هم  را  تنظیم 
نمودند،  و بقیۀ گروه ها و نهادهای به وجود 
راندند،  صحنه  از  دیگر  پِی  یکی  را  آمده 
ترور کردند و یا به خارج از پاکستان تبعید 

نمودند.
بی.بی.سی می گوید:  آرنی خبرنگار  جارج 
»جنرال ضیا، به کمک اقوام غیرپشتون مانند 
کمترین  هزاره ها،   و  ازبک ها  تاجیک ها، 

عالقه مندی یی نداشت.« 88

و  افغانستان  به  سرخ  ارتش  ورود    
سرازیر شدِن گنج به پاکستان 

هرچند وارد شدن روس ها به افغانستان  را 

اشغال  خلق،  دموکراتیک  حزب  مخالفین 
می خواندند؛ ولی اعضای حزب دموکراتیک 
به  انترناسیونالیستی  کمِک  را  آن  خلق، 
اتحاد  نیروهای  حساب می آوردند. حضور 
شوروی در دهانۀ خیبر و نقاط اساسی دیگر 
ابرقدرت،  عامل  به حیث یک  مرز دیورند 
خطر  اما  می شد؛  شمرده  تهدید  و  خطر 
اصلی برای زمام داران پاکستان، چیز دیگری 
مصاحبه یی  طی  ضیا  جنرال  چنان که  بود. 
درسال ۱98۰م با خبر نگار واشنگتن پست 
گفته بود: »نگرانی ما از ورود ارتش سرخ 
به خاك افغانستان یا اشغال پاکستان نیست،  
بلکه هراِس ما  از تحرکات تجزیه طلبی در 

مناطق قبایلی مرزی است.«
جنرال ضیا، جدی نشان دادِن خطر ارتش 
شوروی را، وسیلۀ جلِب کمک کشورهای 

غربی و اسالمی قرار داده بود. 89
رسیدن  از  پس  کارمل  ببرك  هرچند 
آن  در  پشتونستان  مورد  در  قدرت،  به 
قدرت  به  رسیدن  از  قبل  افراطِی  موضع 
اختالف  از  بیانیه اش  نخستین  در  و  نبود 
ادعای  و  دیورند  قضیۀ  سر  بر  پاکستان  با 
ارضی چیزی نگفت؛ اما در بیانیۀ دومی اش 
حقوق  مطالبۀ  خارجی،  سیاست  باب  در 
ارادۀ  به  را  بلوچ  و  پشتون  برای خلق های 

خودشان منوط کرد. 

کارمل  ببرك  باالی  دیگر  ضیا  جنرال 
نظامی  حاکم  کند.  اعتماد  نمی توانست 
بود،  یافته  مساعد  را  فرصت  که  پاکستان 
حوادث  می کرد،  بزرگ نمایی  را  همه چیز 
در  و  می داد  نشان  بحرانی  از حد  بیش  را 
می کرد  را طوری طراحی  افغانستان جنگ 
که مردم زیادی بی خانه و مهاجر شوند و 
اتحاد شوروی در جهان؛ غاصب، اشغال گر 
سر  بر  دولت  و  گردد  معرفی  ستمگر  و 
جنرال  دستور  یعنی  گردد.  بدنام  اقتدار 
بر  مبنی  عبدالرحمن  اختر  جنرال  به  ضیا 
این که: »آهسته آهسته افغانستان را به آتش 

بکشید«، عملی شد. 9۰
مقاومت  که:  بود  این  اختر  جنرال  برنامۀ 
افغان ها علیه اتحاد شوروی، در خط مقدم 
دفاع از پاکستان درآورده شوند، از درگیری 
پاکستان با شوروی اجتناب شود و حمالت 
تا مناطق  در قراء و قصبات، تشدید گردد 

بسوزند و خالی از سکنۀ بومی گردند. 
فرار مردم و آواره گی، توجه جهانی را جلب 
می کرد و از سوی دیگر، موضع پاکستان در 

دفاع از اسالم موجه جلوه می نمود.

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش بیسـتـم



سیامک وکیلی 
بخش دوم

  انفجار بزرگ در داستان
زاده  حرکت  از  هستی،  در  هم چون  نیز،  داستان  زمان 
آغازیده، در  بزرگ  انفجار  با  می شود. در هستی حرکت 
داستان نیز ما یک نقطۀ آغازین داریم که سبب زاده شدن 
حرکتی است که هم چون موج سراسر هستی داستان را 
آغازین  نقطۀ  این  می آفریند.  را  آن  واقع  در  و  می پیماید 
داستان،  هستی  می نامیم.  داستان  در  بزرگ«  »انفجار  را 
برای  است.  بزرگ  انفجار  این  زادۀ  هستی،  بودِ  هم چون 
داستایوسکی  نوشتۀ  مکافات«  و  »جنایت  رمان  نمونه 
این گونه آغاز می شود: »در غروب گرم یکی از روزهای 
آغازین ژوییه]جوالی[ جوانی از اتاق کوچک خود که آن 
به کوچه  بود،  اجاره کرده  از ساکنان پس کوچۀ »س«  را 
با حالتی تردیدآمیز به سوی پل »ك«  نهاد و آهسته  گام 

روان شد.«
 =( جوان  گذاردن  گام  با  داستان  این  در  بزرگ  انفجار 
شدن  کشته  با  و  می شود  آغاز  کوچه  به  راسکلنیکوف( 
داستان  هستی  واقع،  در  می دهد.  روی  رباخوار  پیرزن 
جنایت و مکافات زادۀ همین رویداد است که بی درنگ 
پس از انجام آن به سراسر داستان هم چون موج گسترش 
می یابد و سبب زایش و آفرینش رویدادهای دیگر خواهد 
آفرینندۀ  می شود،  زاده  رویداد  این  از  که  حرکتی  شد. 
زمان اصلی داستان است که ما آن را زمان حقیقی داستان 
می نامیم و در بخش بندی ما نخستین و مهم ترین زمان در 

داستان است.
هر داستانی برای ایجاد حرکت و به پیروی از آن، آفرینش 
زمان به این انفجار بزرگ نیازمند است. اما فراموش نکنیم 
که انفجار بزرگ در داستان، نه از لحاظ کمی، که از نظر 
کیفی با انفجار بزرگ در هستی همسان است. زیرا کارکرد 

و پیامد آن در داستان مهم است.
گاه پیش می آید که داستانی به بیش از یک انفجار بزرگ 
بالزاك  نیاز دارد. نمونه وار؛ داستان »زن سی ساله« نوشتۀ 
هستی  دوبار  واقع  در  که  است  بزرگ  انفجار  دو  دارای 
حتا  و  می کند  دگرگون  را  داستان،  شخصیت  »ژولی«، 
این  او می آفریند.  از  تازه یی  می توان گفت که شخصیت 
دو انفجار بزرگ در زنده گی او، آشنایی اوست با دو مرد، 
پس از ازدواجش. با این وجود همیشه یکی از آن ها باید 

تعیین کننده باشد.
داستان کوتاه دارای یک انفجار بزرگ است، در حالی که 

رمان ظرفیت داشتن دو یا بیشتر آن را داراست.
  زمان در داستان

ب. گونه های زمان
۱. زمان حقیقی یا قراردادی:

که  آن چه  بنابراین  ندارد.  وجود  هستی  در  حقیقی  زمان 
ما امروز با سرنام زمان می شناسیم، همین زمان قراردادی 
است که در واقع خود ما بخش بندی آن را سامان داده ایم. 
این  ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، سال و...  مانند 
زمان حقیقی ترین زمان در این بخش بندی است، چون در 

سویۀ رهش هستی است.
۲. زمان تاریخی:

این زمان مربوط است به گذشته. هنگامی که خودآگاه به 
گذشته می رویم و رویدادهای آن را به یاد می آوریم، در 
این رو  از  این زمان  تاریخی سفر کرده ایم.  به زمان  واقع 
تاریخی نامیده می شود که در گذشته روی داده و درست 
به همان گونه یی که روی داده به یاد می آید و ما آگاهانه 

آن را به یاد می آوریم.
3. چشم سوم:

چشم سوم یا زمان خیالی در واقع مربوط است به زمانی که 
هنوز نیامده، یعنی آینده. پیش می آید که ما به آیندۀ دور یا 
نزدیک می اندیشیم و می کوشیم تا رویداد یا رویدادهایی 
را  آن ها  گوناگون  حالت های  و  بنگاریم  خیال مان  در  را 
دعوت  مهمانی  یک  به  شما  نمونه؛  برای  کنیم.  بررسی 
آن ها  با  که  می شناسید  را  مهمانان  از  بسیاری  شده اید. 
دوست یا دشمن اید و دیگران را هم نمی شناسید و هنوز 
نمی دانید که آن ها هم شما را می شناسند یا نه. و اکنون 
ـ   که یک هفته به مهمانی مانده، شما مدام انگارۀ مهمانان 
شناس و ناشناس ـ و رویدادهایی را که ممکن است پیش 
بیاید، در خیال تان می بینید و می کوشید تا با تجربه هایی که 
تاکنون دارید، واکنش ها را در برابر رفتارها و گفتارهای 
بهترین جامه،  که  ببینید  تا  بکشید  انگاره  به  خیالی خود 
بهترین رفتار، بهترین کردار، و بهترین گفتار چه خواهد 
با  که  می بینید  مهمانی  در  را  خودتان  مدام  بنابراین  بود. 
فالنی روبه رو شده اید؛ او آن را می گوید و شما این را، و 
او چنان می کند و شما چنین. به همین روش، شما با دیدن 
انگاره های گوناگون از مهمانی در خیال تان می کوشید تا 

بهترین آن ها را برگزینید و انجام دهید.
آینده را که هم طبیعی است و هم  از  انگارۀ خیالی  این 
خود  معمولی  چشم  دو  با  ما  نیست،  دور  واقعیت  از 
و  دیده ایم  چشم های مان  با  را  گذشته  ببینیم.  نمی توانیم 
اکنون را نیز با همین چشم ها می بینیم. اما توانایی های این 
چشم ها نیست که آینده را نیز ببینند. بنابراین آن انگاره یی 

را که از آینده در خیال مان می بینیم، که در واقع با چشم 
خیال است، ما چشم سوم می نامیم.

گفته شد که ما گذشته را دیده ایم. این درست است، اما 
بدین معنا نیست که ما نمی توانیم دربارۀ گذشته هم مانند 
که  ببینیم  را  رویدادهایی  یا  و  کنیم  خیال پردازی  آینده 

هرگز روی نداده اند.
خیلی پیش می آید که ما به گذشته بازمی گردیم و دربارۀ 
یک رویداد چنین می اندیشیم که اگر روی نداده بود و یا 
به گونۀ دیگری روی داده بود، چه می توانست پیش آید. 
بنابراین هنگامی که ما یک رویداد را در گذشته دگرگون 
می کنیم و یا آن را برمی داریم و رویداد دیگری را جایش 
می نشانیم تا بدانیم که چه می توانست پیش آید، در واقع 

انگاره هایی را می آفرینیم که هرگز رخ ننموده اند. از این رو 
ما گذشته را با چشم سوم دیده ایم.

چشم سوم نیز مانند زمان تاریخی آگاهانه است. از این 
گذشته هنگامی که شما یک داستان، نمایشنامه، فیلمنامه 
و یا یک کتاب تاریخی را می خوانید، هرچه که خیال تان 
نیرومندتر باشد، آسان تر می توانید چهره ها و رویدادهای 
و  بکشید  انگاره  به  خیال تان  در  می خوانید  که  را  آن چه 
سوم  چشم  نیز  این  کنید.  ارزیابی  را  آن ها  کارآیی های 

نامیده می شود، اما مربوط به زمان نیست.
۴. زمان مجازی:

سویه های  در  را  راه هایی  که  است  آن  مجازی  زمان 
یا  یا حقیقی و  قراردادی  با زمان  گوناگون می پیماید که 
این رو آن را  از  با رهش هستی تفاوت می کند.  در واقع 
زمان  این جا  در  چون  نامید،  هم  شکسته  زمان  می توان 
می شکند و در سویه های گوناگون؛ گذشته، اکنون، و یا 

آینده حرکت می کند.
زمان مجازی یا شکست زمان اگر آگاهانه باشد یا تاریخی 
شکست  یا  مجازی  زمان  بنابراین  سوم.  چشم  یا  است 
ذهن  بیماری  زادۀ  واقع  در  است؛  ناآگاهانه  که  زمان، 
ماست. ما اراده و اختیار خود را نسبت به زمان از دست 
می دهیم و دیگر نمی توانیم میان گذشته و اکنون و، حتا، 
یا  انگاره ها  که  می آید  پیش  یا  و  بشناسیم  تفاوتی  آینده 
رویدادهایی از گذشته، مدام در خیال مان دیده می شوند و 
ما نمی توانیم از دردسر آن ها رها شویم. بنابراین اکنون و 

آیندۀ ما را، اگر که زیاد و همیشه گی شود، آشفته خواهد 
کرد و ما کم کم بی آن که بخواهیم در گذشته می مانیم و 
نمی توانیم زمان دیگری را ببینیم و بشناسیم و حس بکنیم.
و گاهی پیش می آید که ما رویدادها و انگاره هایی را از 
آینده در خیال مان می بینیم که رها شدن از دست آن ها در 
اراده و توانایی  ما نیست. برای نمونه؛ شما دوست دارید 
که نویسنده و یا فضانورد شوید. پس از مدت ها تالش 
را  شکست  این  نمی توانید  اما  خورده اید  شکست  پیگیر 
استعداد  نه  شما  که  نیز  بپذیرید  نمی توانید  و  بپذیرید 
را.  بودن  فضانورد  امکانات  نه  و  دارید  را  نویسنده گی 
و  نپذیرفتنی  شما  برای  شکست  واقعیت  چون  بنابراین 
دردناك است، شما کم کم از واقعیت می پرید و به خیال 

یک  هم چون  را  خودتان  انگارۀ  مدام  و  می آورید  روی 
نویسنده و یا یک فضانورد پیروز و سرشناس می بینید. و 
چون این انگاره، که با آرزوهای شما سازگار و هم خوان 
می دهد،  خشنودی  و  خوشی  و  لذت  شما  به  است، 
کم کم به آن پناه می برید و اگر ادامه دهید، به آن عادت 
می کنید و آرام آرام واقعیت را از یاد می برید. بنابراین آن 
با  خیال پردازی  نیروی  یا  خیال  )نیروی  خیال پردازی یی 
خیال بافی تفاوت می کند( که در آغاز تالش های تان برای 
نویسنده یا فضانورد شدن داشتید، آرام آرام به خیال بافی 

تبدیل می شود. از این رو شما بیمارید.
یادآوری  یا  و  خیال بافی ها  این  که  نمی آید  پیش  همیشه 
گذشته، شما را خشنود کند؛ بلکه امکان دارد که شما را 

وحشت زده کند و بترساند.
زمان تاریخی و چشم سوم اگر از اراده و اختیار ما بیرون 
روند، زمان مجازی خواهند بود. زمان مجازی به »جریان 

سیال ذهن« نیز شهره است.
۵. زمان هنری

این زمان پس از زمان حقیقی داستان، از اهمیت بسیاری 
برخوردار است، و جهت رهش داستان، مربوط است به 

این زمان. 
واقعی،  جهان  از  مستقل  است  جهانی  داستان،  جهان 
بسیاری  تصور  برخالف  داستان  آن.  قوانین  براساس  اما 
بلکه  نیست،  هستی  از  نقاشی  و  تقلید  نویسنده گان  از 
جهانی است آفریده شده بر شالودۀ قوانینی که از هستی 

می شناسیم. به عبارتی؛ جهان داستان براساس و پایۀ شیوۀ 
با  مهم  و  بزرگ  تفاوت  دو  اما  می شود،  آفریده  هستی 
از  می توانیم  داستان  در جهان  ما  آن که  نخست  دارد:  آن 
واقعیتی  دربارۀ  می توانیم  اما  هست،  که  بگوییم  واقعیتی 
پایۀ قوانین هستی،  بر  اما می تواند  نیز بگوییم که نیست 
بود داشته باشد. و دوم جهت رهش داستان. هرچند که 
ما جهان داستان را براساس قوانین هستی می آفرینیم، اما 
جهت رهش آن به طور دقیق مخالف جهت رهش هستی 

است، و این اهمیت بسیار دارد.
دوم  قانون  براساس  که  می گوید  هاوکینگ  استفن  آقای 
می  افزایش  زمان  گذشت  با  نظمی  »بی  ترمودینامیک 
او؛  گفتۀ  به  )و  رهش  جهت  همین  براساس  او  یابد«.۵ 
حرکت( است که این پرسش خیال انگیز را طرح می کند: 
او  را؟«  آینده  نه  و  می آوریم  به خاطر  را  ما گذشته  »چرا 
از  اما  می آوریم،  به خاطر  را  ما گذشته  که  است  باورمند 
بی نظمی  به سوی  نمی دانیم، چرا که جهان  آینده چیزی 

پیش می رود!
این دربارۀ هستی درست است اما جهت رهش داستان در 
جهت مخالف هستی و نظم بخشیدن به همۀ هستی داستان 
است. من سال ها پیش دربارۀ »شیوۀ واقعیت« نوشته ام، و 
به نظر می رسد که  این اصل با اصل جهت رهش داستان 
به سوی نظم سازگار است. چرا که بر اساس اصل آقای 
هاوکینگ، ما توانا به یادآوری آینده نیستیم، اما براساس 
اصل شیوۀ واقعیت، ما دارای این توانایی خواهیم بود و 
هم چنین ما توانا هستیم از واقعیتی بگوییم که بود ندارد، 

اما می تواند داشته باشد.
انفجار بزرگ در داستان، همچون هستی، با شتاب، جهان 
به  ما  که  اما هرچه  می کند،  بی نظمی دچار  به  را  داستان 
سوی پایان داستان پیش می رویم، همه چیز به سوی نظم 
بنابراین هرچند که جهت رهش هستی )و  باز می گردد. 
یا به گفتۀ آقای هاوکینگ، زمان( به سوی بی نظمی است، 
رهش زمان در داستان به سوی نظم است، و این مربوط 

است به زمان هنری داستان.
را  زمان  گذشته  در  چرا  ببینیم  آن که  از  پیش  اکنون 
استفاده  افسانه ها  و  قصه ها  در  آن  از  و  نمی فهمیدند 
که  ببینیم  می دادند،  از دست  را  زمان  و چرا  نمی کردند، 
به  سفر  آیا  و  می گیرد؟  صورت  چه گونه  زمان  شکست 

گذشته و آینده شدنی است یا نه؟
  شکست زمان

سفر به گذشته و آینده
»هنگام گذشتن از پله ها از برخورد با صاحب خانۀ خود 

در امان مانده بود.«
این جمله از رمان »جنایت و مکافات« است. درست پس 
از آن که جوان گام به کوچه می گذارد. داستایوسکی زمان 
از  درست  او  مسیر  می برد.  گذشته  به  را  ما  و  می برد  را 
لحظۀ پیش از گام گذاردن جوان به کوچه آغاز می شود 
با  را  ما  ترتیب  این  به  داستایوسکی  می رود.  پس  به  و 
که  می فهمیم  تازه  آن  از  پس  که  می کند  آشنا  گذشته یی 
در  را  بزرگ  انفجار  همان  کوچه،  به  گذاردن جوان  گام 

خود دارد.
جای  به  می توان  است.  زمان  شکستِن  ساده ترین  این 
بازگشت به گذشته، نگاهی به آینده داشت. این کاری ست 
یاد  به  را  انجام می دهیم. خاطرات گذاشته  ما روزانه  که 
می آوریم و یا براساس آرزوها و یا برنامه هایی که داریم، 
می کنیم.  بررسی  را  آن  و  می اندازیم  آینده  به  نگاهی 
ما   ـ  است  خودآگاه  که  ـ  را  زمان  شکستن  از  این گونه 
مربوط  یا چشم سوم،  گذشته،  به  مربوط  تاریخی،  زمان 
به آینده، می نامیم. چرا که ما از وضعیت اکنونی خودمان 
آگاهیم و می دانیم که زمان را شکسته ایم. اما گونه یی از 
زمان  را  آن  ما  که  هست  نیز  زمان  ناخودآگاه  شکستن 
مجازی می نامیم و به جریان سیال ذهن معروف است و 
پیشتر درباره اش گفته ایم. آن نقاش روی جلد قلمدان در 
بوف کور را می توان گرفتار زمان مجازی دانست. آدم های 
داستان های جیمز جویس نیز دارای چنین زمانی هستند. 
اکنون اگر از این زمان بیرون آییم، سفر به گذشته یا آینده 
سفرها،  این  به  پرداختن  از  پیش  ولی  دیگری ست.  چیز 
در  و  معناست  چه  به  واقع  در  زمان  شکست  که  ببینیم 

هستی چه گونه انجام می گیرد.
بیشتر نویسنده گان گمان می کنند که با پس و پیش کردن 
و  بیست  نمونه،  برای  مشخص،  زمان  یک  بخش های 
این  این ترتیب که  به  چهار ساعت، زمان را شکسته اند. 
تقسیم  گوناگون  به بخش های  را  بیست و چهار ساعت 
می کنند و آن ها را پس و پیش نشان می دهند. اما اینها تنها 
بازی های ذهن ماست و در داستان به عنوان تکنیکی برای 
انگیزش کنجکاوی خواننده به کار می رود. از این گذشته، 
داستان های  ویژۀ  بیشتر،  و  زمان،  با  بازی  ساده ترین  این 

پایان های سدۀ نوزدهم و یا آغازهای سدۀ بیستم است.
شکست زمان در هستی در واقع به معنای شکست رهش 
است. اما این شکست مانند شکستِن چوب نیست که ما 
چوبی را بشکنیم و بخش های شکسته شده را از هم جدا 
بگذاریم. شکست رهش به معنای تکرار آن است و این 
تکرار موازی است با جهت رهش هستی، اما نه در جای 

خود.
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زمان در هستی
زمان در داستان

شکست زمان در هستی در واقع به معنای شکست رهش است. اما این شکست مانند 
شکستِن چوب نیست که ما چوبی را بشکنیم و بخش های شکسته شده را از هم جدا 

بگذاریم. شکست رهش به معنای تکرار آن است و این تکرار موازی است با جهت رهش 
هستی، اما نه در جای خود
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نقشـۀ شیطانِی پاکستان و 
ساده انگاری های ارگ

نقش شما در پروسۀ...
 که تا حد ممکن در مناطق قبایلی میان افغانستان و پاکستان 
بر ضد تروریزم و افراط گرایی مبارزه کنند و از آنجایی که 
افغانستان مطرح است، فکر می کنم که  مسالۀ حل سیاسی 

نقش پاکستان حیاتی به شمار می رود.«
دبیرکل ناتو که در قرار گاه مرکزی این سازمان در بروکسل 
امنیتی  مسوولیت های  سپردن  روند  می کرد،  صحبت 
پیش  هفته  دو  حدود  که  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به 
آغاز شد، یک پیشرفت مثبت دانسته اضافه کرد که جامعه 
بین المللی بعد از سال ۲۰۱۴ میالدی نیز به کمک های شان 

به افغانستان ادامه می دهد.
آقای راسموسن گفت، بعد از خروج نیروهای بین المللی 

افغانستان تنها نخواهد ماند.
او تصریح کرد: » طالبان نمی توانند منتظر خروج ما بمانند. 
هم  هنوز  و  است  شده  نیرومند  افغان  امنیتی  نیروهای 
قوی تر می شوند. آنها نه تنها در حال حاضر بلکه در آینده 
نیز از حمایت ما برخوردار خواهند بود و آماده اند که از 
پیشرفت های ده سال گذشته دفاع کنند. نیروهای بین المللی 

در کنار آنها خواهند ایستاد.«
 ۲۰۱۴ سال  از  بعد  بین المللی  جامعه  گفت:  ناتو  دبیرکل 
میالدی فصل افغانستان را نمی بندد، بلکه تعدادی محدودی 
از نیروهای غیرمحارب در افغانستان باقی خواهند ماند تا 
قوای امنیتی افغان را تربیت نمایند، به آنها مشوره دهند و 
در  آنها  ترتیب  بدین  و  کنند  کمک  ضرورت  صورت  در 

افغانستان باب جدید را خواهند گشود.

ظلم و بی عدالتی...
 افغان ها در آن شرکت کرده بتوانند، استفاده شود.
ستانکزی می گوید که در پروسۀ صلح به نظریات 
طالبان توجه نشده و این امر سبب ادامۀ جنگ و 

مخالفت ها شده است.
رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح همچنان گفت 
که برای پایان بخشیدن به خشونت های جاری در 
کشور، نیاز است تا نظریات و مشکالت مخالفین 

مسلح هم شنیده شود.
او افزود که طی سال های گذشته از فرصت های 
ختم  و  ملی  اتحاد  ایجاد  هدف  به  مناسب 

بی عدالتی ها استفاده موثر نشده است.
از  تن  یک  رفیعی،  عزیز  حال،  این  در 
جامعۀ  عضو  و  نشست  این  سازماندهنده گان 
و  مردم  مشارکت  که  می گوید  افغانستان  مدنی 
تصمیم گیری خود مردم، برای آینده افغانستان و 

تامین عدالت اجتماعی ضروری است.
نماینده گان  مجلس  عضو  بارکزی،  شکریه 
عالی  شورای  کارکرد  از  انتقاد  ضمن  افغانستان 
صلح گفت که در سه سال گذشته به هر اندازه یی 
که شورای عالی صلح  به نام های مختلف پول 
توزیع می کند، به همان اندازه به تقویت شماری 

فرماندهان  و  تفنگ ساالران  مسلح،  مخالفان  از 
محلی و بی اعتبار شدن شورای عالی صلح افزوده 

شده است.
خانم بارکزی می گوید که روند صلح افغانستان 
مبدل  اقتصادی   - سیاسی  پروژۀ  یک  به  بیشتر 
شده است، تا اینکه یک پروسۀ ملی دستیابی به 

صلح و حقیقت یاب باشد.
پیش  سال  سه  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
حکومت  مسلح  مخالفان  با  مذاکره  هدف  به 
مورد  در  نگرانی هایی  اما  شد،  ایجاد  افغانستان 

کارکرد ها و پیروزی این شورا وجود دارد.

          احمد عمران

که  شده  کشیده  افغانستان  برای  طرحی  و  نقشه  چه 
این همه نگرانی و واکنش را برانگیخته است؟ نخست 
در مورد گشایش دفتر طالبان در قطر این سروصداها 
باال گرفت و حاال از طرحی دیگر خبر داده می شود که 

گویا پاکستان آن را ارایه کرده است. 
طالبان  دفتر  گشایش  محِض  به  کرزی  رییس جمهور 
به  ـ  بود  ـ چیزی که همواره خودش آن را خواسته 
هیأت شورای  اعزام  از  حتا  و  کرد  آغاز  آن  از  انتقاد 
عالی صلح به این کشور جلوگیری کرد. آقای کرزی 
امنیتی  توافق نامۀ  امضای  بر سِر  هم چنین گفت وگوها 
با امریکا را در واکنش به نحوۀ گشایش دفتر طالبان 
با نشان و پرچِم این گروه، به حالت تعلیق در آورد. 
هنوز چند روزی از این قضایا نگذشته بود که موضوع 
وارد  را  ملتهب  جامعۀ  دیگری،  حساسیت برانگیز 
مرحلۀ دیگری از واکنش ها کرد؛ اما این بار در واکنش 
به طرحی که از سوی سرتاج عزیز یک مقام پاکستانی 
در اسالم آباد به عمر داوود زی سفیر افغانستان در این 
دولت  طرح،  این  اساس  بر  است.  شده  ارایه  کشور 
پاکستان پیشنهاد داده است که چند والیت جنوبی در 
تغییرات  شود،  گذاشته  طالبان  شورشی  گروه  اختیار 
نظام فدرالی در  اعمال شود و یک  اساسی  قانون  در 
به  را  پاکستان چنین طرحی  آید.  به وجود  افغانستان 
گفته  و  کرده  عنوان  افغانستان  قضایای  راه حل  عنوان 
صلح،  به  می تواند  تغییراتی،  چنین  ایجاد  که  است 

امنیت و ثبات در کشور کمک کند. 
نوازشریف  پیروزی  با  که  است  حالی  در  این 
انتخابات  در  نواز  شاخۀ  مسلم لیِگ  حزب  رهبر 
ریاست جمهوری  ارگ  پاکستان،  ریاست جمهوری 
غرق در شادی شد و در نخستین واکنش، آقای کرزی 
آقای شریف را برادر خطاب کرد و از او خواست که 
به افغانستان سفر کند. در همین حال، نواز شریف نیز 
کرد  دعوت  کرزی  برادرش  از  مشابه،  اقدام  یک  در 
این گونه سفرها  البته هدِف  کند.  پاکستان سفر  به  که 
هم کاماًل روشن است؛ دو طرف بر سر میزهای پُر از 
غذاهای رنگارنگ و چرب ونرم، قربان وصدقۀ یکدیگر 
می روند و از برادری مادام العمِر خود به یکدیگر داد 
سخن می رانند، اما وقتی برمی گردند متوجه می شوند 
که حرف های ناگفتۀ زیادی را به یکدیگر نگفته اند و 
مشکالت زیادی میان دو کشور را بدون راه حل باقی 

گذاشته اند. 

مشخص  کاماًل  طفره روی هایش  از  پاکستان،  سیاست 
است و به همین دلیل نمی خواهد در چنین دیدارهایی، 
شود.  مطرح  کشور  دو  میان  موجود  مشکالِت 
پاکستانی ها در چنین سفرهایی، مقام های کشور را با 
میزهای پُر از غذا و هدیه های گرانبها می فریبند و آن ها 
را دوباره با دست های تهی، راهی افغانستان می کنند. 
جالب این جاست که وقتی مقام های کشور به پاکستان 
سفر می کنند، چنان مقام ها و رهبراِن این کشور را به 
خود نزدیک می بینند که بر سر میز غذا، آچار پاکستانی 

فرمایش می دهند. 
نتیجۀ  بارها به پاکستان سفر داشته، ولی  آقای کرزی 
این سفرها برای شهروندان و منافع افغانستان چه بوده 
است؟ در یک جمله می توان گفت که هیچ چیز. اما 
بوده است؛  این سفرها کاماًل مشخص  نتایج خون بارِ 
و  امنیت  کشور،  دو  مقام های  سفر  هر  از  پس  چون 
گرفته  قرار  تهدید  معرض  در  بیشتر  افغانستان  ثباِت 

است. 
وقتی رهبران یک کشور منافع کشور و مردمِ خود را 
تشخیص نداده باشند و با طرحی مدون حرکت نکنند، 
بدون شک نتیجه بهتر از آن چه که ما شاهد آن هستیم، 

نخواهد بود. 
آقای کرزی و اطرافیاِن او در ارگ ریاست جمهوری، 
را  دیپلماسی  مقدمات  ابتدایی ترین  و  ساده ترین 
فریب  همواره  دلیل،  همین  به  شاید  و  نمی دانند 
این  چون  دلیل،  همین  به  شاید  گفتم  می خورند. 
آن  و  باشد  داشته  می تواند  هم  دیگری  روی  سکه 
این که ارگ نشینان عمداً نخواسته باشند که مشکالِت 

افغانستان راه حلی صلح آمیز و فوری داشته باشد. 
بسیاری  از تحلیل گران به این باور اند که هدف آقای 
کرزی از چنین رفتارهای سیاسی، تأمین امنیت و ثبات 
افغانستان نیست؛ بلکه او می خواهد در چنین معادالتی، 
منافِع خود را به دست آورد و در حال حاضر، او منافع 

خود را در تأمین امنیت و ثبات کشور نمی یابد. 
از جانب دیگر، طرح شیطانی پاکستان برای افغانستان 
در زمانی ارایه شد که مقارن همان زمان، دیوید کامرون 
نخست وزیر بریتانیا در یک سفر از پیش اعالم ناشده به 
افغانستان آمد و با آقای کرزی دیدار و گفت وگو کرد. 
البته در این دیدار آقای کرزی خواسته و ناخواسته به 
کرد  امیدواری  ابراز  و  کرد  اشاره  هم  پاکستان  طرح 
نداشته  قرار  بزرگ  این طرح، کشوهای  در عقب  که 
داد که  اطمینان  مثل همیشه  کامرون هم  آقای  باشند. 
حل  برای  نسخه یی  یا  و  تجزیه  پی  در  کشور  این 

نباشد،  آن  مردم  تأیید  مورد  که  افغانستان  مشکالت 
نیست. اما این که واقعیت چیست، خدا می داند. چون 
بریتانیا کشوری نیست که به ساده گی از منافع خود در 
منطقه دست بردارد. این کشور از گذشته های دور با 
پاکستان مناسبات استراتژیک داشته است. دو دوسِت 
استراتژیک نمی توانند که منافع مشترِك خود را کنار 
بگذارند و به نفع کشور دیگری که تازه خود را به این 

حلقه وصل کرده است، بیاندیشند. 
بعید  کرده،  ارایه  را  خود  طرح  پاکستان  که  هم  حاال 
دماِغ  و  ذهن  از  تنها  طرح  این  که  می رسد  نظر  به 
نبود سند  به دلیل  باشد. ولی  بیرون شده  پاکستانی ها 
را  دیگری  کشور  نمی توان  محکمه پسند،  مدرك  و 
برخوردهایی  نوع  از  اما  متهم شمرد؛  در حال حاضر 
افغانستان صورت  مسایل  با  گذشته  هفته های  در  که 
می گیرد، کاماًل مشخص است که این رویدادها محدود 
به کشورهای منطقه نمی تواند باشد. ولی مهم در چنین 
حاالتی، مواضع و برخوردهای مقام های کشورِ مورد 

تهدید است. 
نمی توان همیشه به برادری و روابط فرهنگی و دینِی 
سیاست،  در  کرد.  اعتماد  خود  با  دیگر  کشورهای 
عمل  پذیرفته شده  اصوِل  عنوان  به  دیگری  متغیرهای 
متأسفانه  فرهنگی.  و  برادری  مناسبات  نه  و  می کنند 
جایگزیِن  را  عاطفی  روابط  افغانستان،  دولت مردان 
همواره  دلیل،  همین  به  و  کرده اند  سیاسی  مناسبات 
کشور  فالن  چرا  می گشایند؛  شکوه  و  گالیه  به  زبان 
است.  کرده  چنان  دیگر  کشور  فالن  و  می کند  چنین 
منافِع  بر  مقدم  را  خود  منافِع  کشورها  که  حالی  در 
دیگران می دانند و برای تأمین آن، از هیچ تالشی دریغ 

نمی ورزند. آیا دولت مردان کشور نیز چنین کرده اند؟
در بهترین حالت، وقتی از آقای کرزی می پرسند »اگر 
پاکستان مورد حمله از سوی کشور دیگری مثاًل امریکا 
ساده نگری  با  او  می کند؟«  چه  افغانستان  گیرد،  قرار 
خود  پاکستانی  برادران  کنار  در  کشور  این  می گوید 
چنین  نیز  طرف  آن  از  آیا  اما  داشت.  خواهد  قرار 

صدایی به گوش رسیده است؟ بدون شک که خیر!
منافِع خود دست  از  که  نکرده  پاکستان هرگز تالش 
در  تروریسم،  خطر  با  مبارزه  در  حداقل  و  بردارد 
جای  به  کشور  این  گیرد.  قرار  افغانستان  مردم  کنار 
منطقه، در  راه حل مشترك در مسایل  به  یافتن  دست 
برای  شیطانی  طرح های  ارایۀ  و  پیچیدن  نسخه  حال 
افغانستان است. نمونۀ تازۀ آن هم، همین طرح سرتاج 

عزیز می تواند باشد.
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با ارسال سالح به افغانستان...
 غیرکشنده به این کشور کمک کنیم، اما من فکر نمي کنم که 

بتوانیم سالح هاي مرگبار توزیع کنیم.
تجهیزات  ارسال  با  نیز  تاکنون  هند  اینکه  به  اشاره  با  وي 
مهمي از افغانستان حمایت کرده افزود: وسایل نقلیه یي از 

جمله بالگردها، از جمله این تجهیزات است.
وزیر امور خارجه هند تصریح کرد: این حوزه یي حساس 
است که افراد دیگري در آن سهیم هستند و ما تمایل نداریم 

وارد آن شویم.
وي افزود: افراد زیادي هستند که چشم انداز امیدوارانه یي 
درباره آینده افغانستان دارند و اگر ما بخواهیم به این کشور 

کمک کنیم باید از راهي باشد که مشکل ساز نشود.
با  مداوم  رابطه  بر  تاکید  ضمن  هند  خارجه  امور  وزیر 
افغانستان اظهار داشت: ما در بلند مدت با افغانستان خواهیم 

بود و این کشور را تنها نمي گذاریم.
وي افزود: فکر مي کنم اکنون براي امریکا بسیار زود است 
که تصویر کاملي به ما بدهد. افغانستان هم خود قادر به ارایه 
این تصویر نیست و حتي در کنفرانس وزرایي که در قلب 
آسیا برگزار شد، همه تایید کردند که هیچ نقشۀ مشخصي 
براي مسیر آینده افغانستان و اینکه سال ۲۰۱۴ چه اتفاقي 

مي افتد وجود ندارد.
طالبان  با  افغانستان  دولت  گفت وگوي  درباره  خورشید 
حرف  حد  در  هنوز  باره  این  در  امریکایي ها  اقدام  گفت: 

است و ما نمي دانیم که موفق مي شوند یا نه.
قادر  امریکایي ها و قطري ها  اینکه  به  با توجه  افزود:  وي 
کار  اکنون  نمي توانیم  ما  برسند،  مشترکي  نقطه  به  نبودند 
زیادي انجام دهیم و تنها باید منتظر بمانیم که این طوفان 
فروبنشیند تا اوضاع بخوبي دیده شود و ما بدانیم که باید 

چه کاري انجام دهیم.
در  که  اتفاقي  هر  کرد:  تصریح  هند  خارجه  امور  وزیر 
و  رهبري  به  باید  مي افتد  افغانستان  صلح  گفت وگوهاي 

کنترل افغانستان باشد.

با عریضه نویسی صلح...
 سرکوب دشمنان، حفاظت استقالل، آزادی و تمامیت 

ارضی می باشد.«
پیش شرط  عنوان  به  معموالً  افغانستان  دولت  آنچه 
از  طالبان  جدایی  کرده،  یاد  طالبان  با  مذاکره  برای 
شبکه القاعده، دست کشیدن از خشونت مسلحانه و 

پذیرفتن قانون اساسی افغانستان است.
دفتری برای  با آنکه اخیراً  این حال، گروه طالبان  با 
آنها در قطر گشایش یافت، تمایلی برای گفت وگو با 
دولت افغانستان نشان نداده اند و گفته اند که جانب 

گفت وگوهای آنها آمریکا خواهد بود.
افغانستان  دولت  که  دارند  باور  ناظران  از  شماری 
نتوانسته از موضع قدرت عمل کند و این مسله ابتکار 

عمل را بدست طالبان داده است.
آقای اسپنتا نیز در سخنان خود هشدار داد که تالش 
عریضه  و  کاستی  سستی،  موضع  »از  مصالحه  برای 
دستاوردهای  و  شده  روبرو  شکست  با  نویسی« 

سال های اخیر را آسیب خواهد زد.
او به نحوی از سرکوب شورشیان همزمان با تالش 
برای  که  گفت  و  کرد  دفاع  آنها  با  گفت وگو  برای 
آوردن صلح، »در یک دست شمشیر و در یک دست 

زیتون باید گرفت.«
در  طالبان  دفتر  گشایش  چه گونگی  این،  از  پیش 
دوحه و استفاده از تابلوی »امارت اسالمی افغانستان« 
و پرچم طالبان بر فراز ساختمان این دفتر، با واکنش 

تند دولت افغانستان مواجه شده بود.
دولت افغانستان، که نحوۀ استقرار این »دفتر« را نشانۀ 
اقدام طالبان برای معرفی خود به عنوان نمایندۀ کشور 

افغانستان تلقی می کرد، آن را محکوم کرد.
هرگونه  که  اند  کرده  تاکید  همچنین  افغان  مقامات 
نظر  تحت  و  رهبری  به  باید  طالبان  با  مذاکره صلح 

کامل افغان ها برگزار شود.

دفتر قطر از ما...
 امریکایی بدون ابراز خوشبینی آشکار عالقه مندی شان 

را به گفت  وگو ها ابراز می کنند.
در یک اعالمیۀ جیمز کنیگهام سفیر ایاالت متحدۀ امریکا 
صلح  پروسۀ  مورد  در  پرسش ها  به  پاسخ  در  کابل  در 
گفته شده است: »ما می دانیم که حکومت افغانستان مانند 
ما خواهان مذاکرات است. اینک به طالبان ارتباط دارد 
که از زمینۀ فراهم شده برای گفت وگوها با افغان ها، با 
و  صلح  افغانستان،  آیندۀ  مورد  در  صلح  عالی  شورای 

مصالحه استفاده می کنند، یا خیر؟«
دفتر  گشایش  چگونگی  به  اشاره  با  امریکایی  مقامات 
طالبان گفته اند، بعد از ناکامی افتضاح آمیز ماه گذشته، 
اند،  باالی مسدود ساختن دفتر طالبان غور کرده  آن ها 
اما اینکه این دفتر می تواند بهترین و آخرین چانس برای 
ادارۀ رییس حامد کرزی برای مصالحه با شورشیان قبل 
باشد،  میالدی   ۲۰۱۴ سال  در  ناتو  نیروهای  خروج  از 
باز  را  تا دفتر طالبان  قانع ساخت  را  امریکایی  مقامات 

بگذارند.
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مردان مسلح یک افسر زن را در 
هلمند کشتند

وزیر معادن:

به زودی شش قرارداد بزرگ 
را امضا می کنیم

ناجیه نوری

انتخابات  یک  برگزاری  با  را  افغانستان  اگر 
شفاف، عادالنه و سراسری نجات ندهیم، این 
کشور به سمت تجزیه به پیش خواهد رفت.

سیاسی  شخصیت های  و  آگاهان  از  شماری 
از  رفت  بیرون  »راه  عنوان  زیر  نشستی  در 
بحران« با اظهار این مطلب گفته اند: تنها راه 
بیرون رفت از بحران امروز و بحران های پس 
و  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری   ۲۰۱۴ از 

عادالنه است.
هفتۀ  پنجشنبۀ  روز  که  نشست  این  در 
شماری  بود،  شده  برگزار  کابل  در  گذشته 
از  شماری  و  مجلس  نماینده گان  آگاهان،  از 

شخصیت های سیاسی حضور داشتند.
پیشین  رییس  سروری  عارف  محمد  انجنیر 
امنیت ملی در این نشست گفت، امروز بعد 
از ۱۲ سال امنیت و ثباتی که بر اثر فدا کاری 
تضعیف  کاماًل  بود،  آمده  دست  به  ما  ملت 
گردیده و اتحاد و همدلی که باعث کامیابی 
سیاسی گردیده بود، مورد تمسخر قرار گرفته 

است.
مقولۀ  به  ظلم ستیزی  و  عدالت  افزود،  او   
قانون ستیزی  و  تبدیل گردیده  فراموش شده 
قانون  خودسری مجریان حکومت، جاگزین 

گردیده است.
گذشت  از  بعد  کرد،  اضافه  سروری  انجنیر 
جامعه  کمک های  ارایۀ  وجود  با  و  سال   ۱۲
بین المللی ما نتوانستیم ظرفیت الزم را برای 
نماییم؛  ایجاد  خوب  حکومت داری  یک 
راه های  تا  داریم  مسولیت  ما  همۀ  بنابراین 

بیرون رفت از بحران را ارایه کنیم.
در  دوستان  همۀ  باید  افزود،  همچنان  وی 
و  گردیده  متحد  هم  با  تیم های جدید  قالب 
برداشتن  برای  فعال  و  عظیم  نیروی  یک  با 
ملی  منافع  راستای  در  مثبت  عملی  گام های 

و تأمین امنیت ملی کشور خود آماده شویم.
در همین حال، تاج محمد ایوبی آگاه سیاسی 
افغانستان به  در این نشست گفت، فساد در 
گفت  می توان  بنابراین  رسیده،  حد  آخیرین 
که فساد و بی کفایتی حکومت، افغانستان را با 

بحران جدی مواجه کرده است.
که  زمانی   ۲۰۱۴ سال  از  پس  او،  گفتۀ  به 
و  کند  کاهش  پیدا  کمک های جامعه جهانی 
افرادی  یا  و  کند  پیدا  ادامه  فعلی  حکومت 
برسند،  قدرت  به  اند،  شریک  فساد  در  که 
مواجه  بازگشت  بدون  بحران  با  افغانستان 

خواهند شد.
به  دلیل  به  گفت،  همچنان  سیاسی  آگاه  این 
پیشه  فساد  و  بی کفایت  افراد  رسیدن  قدرت 

بودجۀ افغانستان تاراج، اردو، پولیس  وامنیت 
ملی به دلیل نبود بودجه از هم خواهد پاشید، 
بحران  از  رفت  بیرون  حل  راه  تنها  بنابراین 
عادالنه  و  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری 

است.
مجلس  پیشین  عضو  زوی  سلطان  داوود 
نماینده گان و یکی دیگر از شرکت کننده گان 
این نشست ضمن تأکید بر برگزاری انتخابات 
و  شده  رهبری  فساد  افغانستان  در  گفت، 

سازمان یافته وجود دارد.
تصادفی  فساد  افغانستان  در  کرد،  تأکید  وی 
کفایت  با  افراد  سوی  از  فساد  بل  نیست، 
رهبری می شود، زیرا اگر این افراد بی کفایت 
می بودند، نمی توانستند برای خود زر اندوزی 

کنند.
رفت  بیرون  راه  تنها  افزود،  زوی  سلطان 
مردم  گستردۀ  حضور  و  انتخابات  برگزاری 
در این انتخابات است، بنابراین باید مردم را 

برای حضور در انتخابات تشویق کرد.
با  را  افغانستان  اگر  گفت،  همچنان  وی 
برگزاری یک انتخابات شفاف نجات ندهیم، 
ماند،  نخواهد  باقی  حالت  این  در  افغانستان 
بل به سمت پارچه شدن به پیش خواهد رفت.
نماینده گان  مجلس  عضو  ابراهیمی  نیلوفر 
گذشته  سال  ده  طی  گفت،  نشست  این  در 
با سردادن شعارهای دموکراسی، حقوق زنان 
به  زیادی  پول های  مخدر  مواد  با  مبارزه  و 
مصرف رسید، اما آن چه به دست آمد اصاًل 

قناعت بخش نبود.
به گفته این عضو مجلس نماینده گان، اجماع 
برگزاری  عدم  برای  است  خطر  زنگ  ملی 
انتخابات؛ زیرا زمانی که بحث اجماع مطرح 
می شود، باید تعریف مشخصی از این اجماع 
از قبل وجود می داشت، بنابراین مطرح کردن 
این طرح در شرایطی که به سمت انتخابات 

می رویم بسیار نگران کننده است.  

تنها راه خروج از بحران

 برگزاری انتخابات است

را در والیت  پولیس زن  افسر  افراد مسلح یک 
هلمند افغانستان به قتل رساندند. قتل این افسر 
زنان  که  است  خطراتی  دهندۀ  نشان  مشهور 
رو  آن  با  افغانستان  دولتی  نهادهای  در  کارمند 

به رو اند.
اسالم بی بی یکی از چهره های شناخته شده و 
نمایانگر پیشرفت زنان افغان بود. او پیش از این 
تهدید  کسانی  جانب  از  منظم  طور  به  می گفت 
می شود که مانع کار او به عنوان افسر پولیس اند. 

از جمله برادرش نیز مخالف کار او بود.
عمر زواك، سخنگوی والی هلمند گفت اسالم 
بی بی صبح پنج شنبه زمانی از سوی مهاجمان 
ناشناس مورد حمله قرار گرفت که با پسرش در 

موتر به سوی دفتر کارش می رفت.
به  و  شد  زخمی  شدت  به  »او  گفت:  زواك 
شفاخانه هلمند آورده شد. بعداً در شعبه عاجل 
شفاخانه جان سپرد. پسرش نیز زخمی گردیده 

است«.
و  بود  فرزند  سه  مادر  ساله،   3۷ بی  بی  اسالم 
سال  در  طالبان  سرکوبگر  رژیم  آنکه  از  پس 
۲۰۰۱ سرنگون شد، او از نادر زنانی بود که وارد 

صفوف پولیس شدند.
اسالم بی بی بلندرتبه ترین افسر زن در والیت 
شورشگری  داغ  کانون  والیت  این  بود.  هلمند 
طالبان  سقوط  از  بعد  افغانستان  حکومت  علیه 

بوده است.
روزنامه  به  بی  بی  اسالم  روان  سال  اوایل  در 
و  پدرم  »برادرم،  گفت:  تلگراف«  »سندی 
حقیقت  در  اند.  من  مخالف  همه  خواهرانم 

برادرم سه بار کوشیده است تا مرا بکشد«.
اسالم بی بی افزوده بود: »او بسیار برافروخته با 
تفنگچه اش نزد من آمد و کوشید به من دستور 
دهد که این کار )وظیفه پولیس( را انجام ندهم. 
گرچه او بر من شلیک نکرد. سرانجام حکومت 

تفنگچه را از نزدش گرفت«.
اسالم بی بی که قباًل در ایران مهاجر بوده است، 
در سال ۲۰۰۱ دوباره به افغانستان برگشت و نه 
سال پیش به نیروهای پولیس پیوست. او گفت 

برای تامین معیشت و محبت به کشورش به این 
کار روی آورده است.

حقوق زنان در مرکز توجه تالش های بین المللی 
افغانستان قرار دارد، چنانکه دیپلومات های  در 
و  دخترانه  مکاتب  زیاد  تعداد  به  غالبًا  خارجی 
پیشرفت  مثابه  به  زنان  برای  بیشتر  های  آزادی 

اشارت می کنند.
ابراز  افغانستان  به  دهنده  کمک  کشورهای  اما 
بعد  هایی  پیشرفت  که چنین  اند  نموده  نگرانی 
از خروج اکثر نیروهای بین المللی و نفوذ بیشتر 
می  قرار  خطر  معرض  در  افراطی،  های  گروه 

گیرند.
پیش از این، در سال ۲۰۰8 سمونمل ماللی کاکر 
بود.  رسیده  قتل  به  قندهار  همجوار  والیت  در 
زنان  امور  دو مسوول  در سال گذشته  همچنان 
در والیت لغمان یکی پی دیگری به قتل رسانده 

شدند.

  قتل چهار دختر خرد سال
چهار  بمبی  انفجار  در  همچنان  پنجشنبه  روز 
دختر در یک محفل عروسی کشته شدند. مقام 
برای  طالبان  گروه  که  اند  گفته  حکومتی  های 
این  در  حکومتی  کارمندان  دادن  قرار  هدف 
داده  انجام  را  گذاری  بمب  این  عروسی  محفل 

است.
این کودکان که بین ۷ تا ۱۲ سال داشتند هنگام 
آوردن آب از جوی در این مراسم بر اثر انفجار 

بمب کنترول از راه دور کشته شدند.
کشتن  برای  منظم  طور  به  طالبان  شورشیان 
از بمب  افغان  ناتو و سربازان  کارمندان دولتی، 
هایی کار می گیرند که از دور هدایت می شوند.
بنا بر احصاییه های ملل متحد، تلفات ملکی در 
نصف اول سال ۲۰۱3 میالدی در مقایسه با سال 
گذشته در همین فاصله زمانی ۲۴ درصد افزایش 
یافته است. از این میان، ۲۱ درصد تلفات ملکی 
را اطفال تشکیل می دهند. تلفات ناشی از بمب 
های کنترول از راه دور، ۴۱ درصد افزایش یافته 

است.

انتخابات پیش رو هست...
که  است  حادثه یی  انتخابات  که  گفت   
آن  به  دموکراسی  به  گذار  نیست«  و  »هست 
وابسته است. انتظار برده می شود که پارلمان 
افغانستان پیش از ختم دوره کاری جاری اش 
را  انتخاباتی  قوانین  جوالی،  ماه  اواسط  در 
»هر وقت و در  الیاسن گفت:  کند.  تصویب 
احترام  رعایت  با  باشد،  نیاز  که  موردی  هر 
کمک  ما  افغان ها،  حاکمیت  و  رهبری  به 

می کنیم«.
روز  افغانستان  به  دهنده  کمک  کشورهای 
بر  کشور  این  در  کنفرانسی  در  چهارشنبه 
انتخابات  قانون  تا  آوردند  فشار  دولت 
که  قوانینی  تصویب  نماید.  تصویب  را 
سال  اپریل  ماه  انتخابات  برگزاری  چگونگی 
است  ماه  چند  می کنند،  مشخص  را   ۲۰۱۴
افتاده  تعویق  به  افغانستان  پارلمان  در  که 
این  نگران است که  بین المللی  است. جامعه 
تاخیر، قابل اعتماد بودن انتخابات را به خطر 

می اندازد.
بود،  شده  برگزار  کابل  در  که  کنفرانسی  در 
ایاالت متحده امریکا در اعالمیه یی گفت: »ما 
به قدر کافی نمی توانیم در مورد اهمیت گذار 
سیاسی موفق و دموکراتیک در سال آینده و 
تاکید  موقع  به  و  اعتماد  قابل  انتخابات  یک 

کنیم«.
در این اعالمیه آمده است: »ما از حکومت و 
پارلمان افغانستان تقاضا می کنیم که گام های 
تعیین کننده بعدی را بردارند و قانون انتخابات 
را به تصویب برسانند که تقرری قابل اعتماد 
مقام های انتخاباتی و پروسه مستقل رسیده گی 

به شکایات انتخاباتی را مهیا می سازد«.
یان کوبیش، رییس هیأت معاونت ملل متحد 
تاخیر  هرگونه  گفت  )یوناما(  افغانستان  در 
بیشتر در این رابطه، آمادگی های انتخابات را 

به صورت جدی به خطر می اندازد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 
۲۰۰9 با تقلبات گسترده یی توأم بود. جامعه 
انتخابات  یک  که  است  نگران  المللی  بین 
آگنده از تقلب در سال آینده، ادعاها در مورد 
دست آوردهای عملیات پرمصرف نظامی و 

کمک های هنگفت مالی را باطل سازد.
به  دهنده  کمک  کشورهای  نمایندگان 
افغانستان روز چهار شنبه در کابل، تعهدات 
سال  گرفتند.  بررسی  به  را  توکیو  کنفرانس 
میلیارد  گذشته در کنفرانس توکیو وعدۀ ۱6 
کمک به افغانستان به شرط انجام اصالحات 
گسترده داده شد. در یک اعالمیه مشترك این 
و  افغانستان  »حکومت  است:  آمده  نشست 
جامعه بین المللی توافق نمودند که انتخابات 

قابل اعتماد و فراگیر عمیقًا مهم می باشند«.

در  می خواهد  افغانستان  حکومت 
چندین  قراردادهای  آینده  ماه  دو 
معادن  استخراج  برای  دالری  میلیارد 
متعددِ کشور منعقد کند. وزیر معادن 
سرمایه گذاران  جلب  برای  افغانستان 
کرده  سفر  آلمان  پایتخت  برلین،  به 

است.
معادن  وزیر  شهرانی،  وحیداهلل 
)دی  آلمان  خبرگزاری  به  افغانستان 
از  سرمایه گذاران  که  گفت  ای(  پی 
امارات متحده  کشورهای هندوستان، 
کانادا،  امریکا،  متحده  ایاالت  عربی، 
بریتانیای کبیر، پولند و ترکیه در معادن 
افغانستان سرمایه گذاری خواهند کرد.

شهرانی افزود: »فکر می کنیم که ما در 
شش تا هشت هفتۀ آینده، پنج تا شش 
می سازم«.  منعقد  را  بزرگ  قرارداد 
ارزش مجموعی این سرمایه گذاری ها 
امریکایی  دالر  میلیارد   ۲۰ تا   ۱۵ بین 

می رسد.
افغانستان  زیرزمینی  ذخایر  ارزش 
دالر  میلیارد  هزار  سه  به  نزدیک 
امریکایی تخمین شده است. شهرانی 
معادن  مجموعی  ارزش  گفت 
است  ممکن  حقیقت  »در  افغانستان 
طور  به  تاکنون  باشد«.  این  از  بیشتر 

کامل این مواد خام کشف نشده اند.
ذغال،  و  طبیعی  گاز  نفت،  بر  عالوه 
و  مس  هنگفت  ذخایر  افغانستان  در 
دارد  وجود  نادر  خاك های  همچنان 
ساخت  در  آالت  سایر  در ضمن  که 
تلویزیون،  و  کامپیوتر  مونیتورهای 
موتورهای برقی و یا جنراتورها از آن 

استفاده می شود.
همچنان افغانستان معادن فلزات سبک 
تولید  برای  که  دارد  نیز  لیتیوم  مانند 
خازن های  یا  اکوموالتور  و  کامپیوتر 
کار  به  همراه  تیلفون های  برای  برقی 

می رود.
تا کنون قبل از همه چین به استخراج 
عالقه مندی  افغانستان  خام  مواد 
را  قراردادهایی  و  است  داده  نشان 
و  مس  معادن  از  برداری  بهره  برای 
است.  ساخته  منعقد  افغانستان  نفت 
برعکس کشورهای غربی با توجه به 
وضع امنیتی در این کشور معروض به 
دلچسبی  زمینه  این  در  تاکنون  جنگ 

زیاد نشان نداده اند.
شهرانی روز جمعه در یک کنفرانسی 
شرکت های  می خواهد  برلین  در 
در  گذاری  سرمایه  به  را  خارجی 
کند.  دعوت  افغانستان  معادن  بخش 
بزرگترین  جمله  از  »آلمان  اوگفت: 
معدنی  خام  مواد  کننده های  مصرف 

شمرده می شود«.
جمله  از  آلمان  دیگر  جانب  از 
تولیدکنندگان  بهترین  و  بزرگترین 
است  معادن  استخراج  تکنولوژی 
میل  کمال  با  »ما  گفت:  شهرانی   .

می خواهیم از آن مستفید گردیم«.

یک مقام امریکایی:

طالبان حاضر به مذاکره 
نشدند

ارشد  مقام  یک 
طالبان  گفت:  امریکایی 
به خاطر مناقشه بر سر 
نام دفتر نماینده گانی اش 
مذاکرات  به  قطر  در 
افغانستان  و  امریکا  با 

ملحق نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این مقام امریکایی گفت: 
طالبان در روز ۲3 جون به پیشنهاد دیدار دیپلمات های امریکایی 
در دوحه پاسخ نداد و اکنون در برابر مذاکرات صلح با دولت 
حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان مقاومت می کند، این در 

حالی است که آنها پیشتر موافق این مذاکرات بودند.
این مقام افزود: طالبان به این خاطر این موضع را اتخاذ کرده  
امارت اسالمی  »دفتر سیاسی  دارد دفترشان در قطر  انتظار  که 
افغانستان« نامیده شده و تابلوی خارجی اش هم به این نام باشد. 
آنها همچنین می خواهند همان پرچمی را قرار دهند که در زمان 

حکومت بر افغانستان برافراشته بودند.
امریکا و افغانستان از زمان بازگشایی این دفتر در اواسط جون 
مخالف نام، تابلو و پرچم آن بودند. آنها می گویند توافقی که با 
طالبان انجام شده به آنها اجازه داده این دفتر را »دفتر سیاسی 
کدام  هیچ  که  بنامند  طالبان«  جنبش  سیاسی  »دفتر  یا  طالبان« 

اشاره یی ندارد به اینکه طالبان یک دولت مستقل است.
میانجی گران قطری طالبان را مجبور کردند تابلو و پرچم را از 
دفتر بردارند، اما این مقام رسمی گفت: اکنون این گروه اصرار 
می ورزد پیش از شروع هر مذاکره یی آنها به حالت قبلی برگردد.
این مقام رسمی که نخواست نامش فاش شود، همچنین گفت: 
این موضوع تالش های امریکا در راستای برنامه ریزی و آماده 
سازی برای خروج سربازانش از افغانستان را با پیچیدگی مواجه 

کرده است.
را هرچه  دفتر  افغانستان می تواند  افزود: طالبان در داخل  وی 
می خواهد بنامد و حتی می تواند پرچمش را به اهتزار درآورد 
انظار عمومی و در  و تابلویش را نگاه دارد به شرط آنکه در 

رسانه ها دیده نشود.
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شماره گان: 5000

از  را  خود  استراتژیِک  طرح های  همواره  امریکا،  متحدۀ  ایاالت 
زبان سیاست مداراِن بازنشستۀ خویش اعالن می کند تا اگر سوالی 
یا احتجاجی در زمینه به وجود آید، به ساده گی بگوید: »آن چه او 
گفته، مربوط به خودش است، نه سیاست رسمی ایاالت متحده.« 
این ادعا را با مراجعه به اسناد روابط بین المللی امریکا، می توان 
ثابت ساخت. از آن جمله است مطالبی که »رابرت دن بلک ویل« 
دیپلمات سابقه دار امریکا و سفیر سابق آن کشور در هندوستان، 
در روزنامۀ the times of India زیر عنوان »طرح ب در مورد 

افغانستان« نوشت. 
با  مصاحبه یی  در  مقاله،  آن  نگارش  از  بعد  چندی  ویل  بلک 
او  کرد.  تکرار  را  خود  سخناِن  پاریسی،  فارن  مجلۀ  خبرنگار 
و  [پشتونستان  کشور  دو  به  افغانستان  تجزیۀ  مقالۀ خویش،  در 
خراسان] را، طرح ب )در برابر جنگ با طالبان برای بیرون کردِن 
نامید.  است(  الف  که طرح  آنان  از چنگ  پشتونی  سرزمین های 
بلک ویل به امریکا و هم پیمانانش توصیه کرد که نیروهای خود 
را در مرز پشتونستان و افغانستان مستقر سازند. اما او نمی گوید 
که این خط )که باید خط بلک ویل نامیده شود( از کجا می گذرد. 
او تأکید کرد که امریکا و هم پیمانانش نباید برای کسانی بجنگند 
که دوست شان نیستند؛ و در برابر نباید به کسانی پشت کنند که 

دوسِت آن هاست.
امریکا و  از جانب  تأیید طرح بلک ویل  اولین جرقه های  شاید 
اوباما و دوید کامرون ـ  هم پیمانانش، در جلسۀ فوق العادۀ میان 
پس از مرگ اسامه بن الدن ـ به مشاهده رسیده باشد. آنان در 
داشتند،  سری  مالقات  یک  از  پس  که  مطبوعاتی یی  کنفرانس 
افغانستان  بحران  دربارۀ  استراتژیک  نتایج  »به  که  کردند  اعالن 

رسیده اند«.
بلک ویل، خود خالصه یی از مقالۀ خویش به دست داده که در 
به  را  این هشدار  آن خالصه،  ترجمۀ  با  آمده.  اصلی  متن  پایان 

پایان می بریم:
افغانستان، دربرگیرندۀ مصرِف  قبال  امریکا در  سیاست خارجی 
از  تن  صدها  ساالنه  شدِن  کشته  رنج  تحمل  و  دالر  میلیاردها 

هم پیمانان مخصوصًا به این منظور است که طالبان افغان نتوانند 
سرزمین های پشتونِی خود را کنترل کنند.

را  طالبان  نمی توانند  هم پیمانانش  و  امریکا  متحدۀ  ایاالت  اما 
در  نمی یابد.  بهبود  کرزی  حامد  فاسد  دولت  دهند.  شکست 
توان  هیچ گاهی  افغانستان  ارتش  نیروهای  واقع بینانه،  نگاه  یک 
را  مناطق جنوب و شرق کشور  به دست گرفتِن عملیات ها در 
نخواهند داشت. و در ۱۵ دسمبر نیویورك تایمز نوشت که »دو 
سند طبقه بندی شده، گزارش های بسیار منفی یی را می رسانند که 
امکان پیروزی برضد شورشیان بسیار محدود است، مگر این که 
پاکستان حاضر به همکاری و شکار آن ها در پناهگاه های امن شان 

در مناطق مرزی خود شود«. اما این اتفاق نخواهد افتاد.
افغانستان،  قبال  در  امریکا  سیاست  وخیم  وضعیت  به  توجه  با 
خوش بینی در رابطه با این استراتژی و تصور این که این برنامه 
به موفقیت می رسد، یادآور یکی از دیدگاه های وایت کوین در 
وجود  با  من  گاهی  »چرا  است:  شیشه اش  پشت  از  نگاه  کتاب 

صبحانۀ روی میز، به شش چیز ناممکن معتقد بوده ام؟« 
اوباما، بهترین و قابل دسترس ترین  در واقع تجزیه برای دولت 
گزینه برای شکسِت استراتژی موجود است. این اداره باید جلِو 
تعیین زماِن خروج نیروها را بگیرد و برای یک جنگ طوالنی تر ـ 
برای ایفای نقش در افغانستان ـ با 3۵ تا ۵۰ هزار نیرو برای ۷ تا 

۱۰ سال آینده، آماده گی بگیرد.

دبیرکل ناتو به پاکستان:»خط بلک ویل« از کجا می گذرد؟
نقش شما در پروسۀ 

صلح افغانستان 
حیاتی است

چهارمین جشنوارۀ توت 
در پنجشیر برگزار شد

ارتش  و  حکومت  از  ناتو  دبیرکل 
در  تا  است  خواسته  پاکستان 
افغانستان،  صلح  برای  تالش های 

کمک بیشتر کنند.
دبیرکل  راسموسن  فوگ  اندرس 
کنفرانس  در  جریان صحبت  در  ناتو 
حکومت  از  بروکسل،  در  مطبوعاتی 
پاکستان تقاضا کرد که در تالش های 
بیشتر  کمک  افغانستان،  صلح  جاری 

کند.
نمود  تاکید  راسموسن  فوگ  اندرس 
حقوق  به  باید  صلح  پروسۀ  در  که 
زنان  حقوق  خاص  طور  به  و  بشر 
احترام  اساسی  قانون  و  افغانستان  در 

گذاشته شود.
جاری  تالش های  در  ناتو  دبیرکل 
صلح نقش حکومت و ارتش پاکستان 

را مهم دانست.
او گفت: »اجازه دهید نخست از همه 
به نقش مثبت پاکستان تاکید کنم. ما از 
مسلح  نیروهای  و  مقامات  حکومت، 
پاکستان می خواهیم...  ادامه صفحه 6

انتخابات  که  گفته  ملل  سازمان  ارشد  مقام  یک 
تعیین  افغانستان  آینده  برای  ریاست جمهوری 
اکثر  خروج  از  بعد  انتخابات  این  است.  کننده 
آیا  که  داد  خواهد  نشان  بین المللی،  نیروهای 
برده  سود  دموکراتیک  اصالحات  از  افغانستان 

است یا نه.
روز  متحد  ملل  دبیرکل  معاون  الیاسن،  جان 
مردم  »برای  گفت:  گذشته  هفتۀ  چهارشنبه 
افغانستان، همچنان برای ملل متحد و کشورهای 
زیادی که به این گذار کمک کرده اند، نهایت مهم 
است که این کشور دوباره به کابوس جنگ، فقر 
مفرط و نقض حقوق بشر که در گذشته شاهدش 

بوده ایم نغلتد«.
و  افغانستان  از  روزه  پنج  دیدار  از  بعد  الیاسن 

نمود  نشان  خاطر  نیویارك  به  رسیدنش  هنگام 
که کابل در حالی که مسوولیت کامل امور امنیتی 
را در سرتاسر کشور در دست گرفته است، باید 
آینده را  آزاد و منصفانه سال  انتخابات  برگزاری 

سازماندهی کند.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد...ادامه صفحه 7

سازمان ملل متحد:
انتخابات پیش رو هست ونیستِ دموکراسی 

را مشخص می سازد
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والیت  در  گذشته  هفتۀ  پنجشنبۀ  روز  توت  جشنوارۀ  چهارمین 
پنجشیر برگزار شد.

در این جشنواره که از سوی بنیاد فرهنگی ابومسلم خراسانی برگزار 
سراسِر    فرهنگیان  و  نویسندگان  شاعران،  از  شماری  بود،  گردیده 

افغانستان اشتراك کرده بودند.
از  یکی  و  خراسانی  ابومسلم  فرهنگی  بنیاد  رییس  سامانی  سهیل 
با  آن ها  که  داشت  بیان  سخنانی  در  محفل  این  کننده گان  برگزار 
برگزاری این گونه محافل در تالش هستند تا فرهنگیان تمام کشور 
را با هم نزدیک و آشنا سازند؛ در ضمن می خواهند چتری باشند 
برای همدلی، در پهلوی آن برای حفِظ داشته های بومی و مردمی 

کشور کاری کرده باشند. 
پروفیسور رسول رهین استاد پیشین دانشگاهِ کابل، طی سخنانی که 
داشت فرهنگیان و قلم به دستان کشور را متوجه مسوولیت های شان 
در این شرایط حساس نموده و گفت: " در شرایط حاضر ما شاهِد 
این هستیم که کسانی با کارهای شومِ خودشان در صددِ این هستند 
شما  مسوولیت  نمایند،  معامله  ما  فرهنِگ  و  زبان  هویت،  با  تا 
نویسنده گان و شاعران است تا از این فضا استفادۀ بهینه برده، مردم 
تالش  خود  ارزش های  حفِظ  قسمِت  در  و  بسازید  آگاه  بیشتر  را 

بیشتر نمایید."
نام آشنای کشور که  استاد رهنورد زریاب داستان نویس و نویسندۀ 
بیان  سخنانی  طی  می نماید،  شرکت  جشن واره  این  در  ساله  همه 
همِت  به  جشن واره  این  برگزاری  شاهِد  سال  هر  ما  که  داشت 
فرهنگیان والیت پنجشیر هستیم و با هیچ گونه حمایتی این برنامه 

حاال به یک سنت تبدیل شده است. 
استاد زریاب گفت که آرزو دارم این سنِت خجسته بارها و بارها 

تکرار شود.
در این مراسم که از ساعِت ۱۰ بامداد آغاز و تا ۲ بعد از ظهر ادامه 
داشت در آن شاعران به خوانش شعرهای خود در ستایش از توت، 

وحدت مّلی و انزجار از انتحار و انفجار پرداختند.
پیش از این جشنوارۀ توت شمالی از سوی بنیاد فرهنگی نسیم در 
شمالی برگزار شده بود که در آن هم جمع کثیری از فرهنگیان و 

شاعران کشور اشتراك کرده بودند.


