
           هارون مجیدی

رییس ادارۀ مبارزه با فساد در حوزۀ شمال کشور می  گوید 
که در بندر حیرتان فسادِ بزرگ وجود دارد و دست های 
کالنی که در پشت آن قرار دارند، نمی گذارند پرونده های 

فساد این اداره به بررسی گرفته شود.
شمس اهلل جاوید در یک گفت وگوی با روزنامۀ ماندگار 
یک  تازه گی  به  بندر  این  در  آن ها  همکاران  که  گفت 
غیر  گونۀ  به  که  کرده اند  کشف  را  آرد  بزرگ  محمولۀ 
به  بازار  در  و  شده  کشیده  بیرون  بندر  این  از  قانونی 

فروش رسیده است.
شمس اهلل جاوید می گوید: »دولت روسیه شش هزار تُن 
آرد را یک ونیم تا دوسال پیش برای حکومت افغانستان 
یا  و  سیالب ها  در  که  کسانی  برای  تا  بود  کرده  کمک 
از  کنند،  کمک  می شوند،  متضرر  طبیعی  دیگر  حوادِث 
این مقدار یک بخِش کوچک آن توزیع گردید و مقدار 

قابل مالحظه یی آن )هفت صدو پنجاه تُن( در یکی از 
ذخیره گاه های خدمات بندری حیرتان به دالیلی نا معلوم 
باقی می ماند و به هموطنان نیازمنِد ما توزیع نمی گردد.«

شمال  حوزۀ  در  فساد  و  ارتشا  با  مبارزه  ادارۀ  رییس 
رییس خدمات  ساختن  متهم  با  ادامۀ صحبت هایش  در 
مدت  یک  گذشت  از  »بعد  می افزاید:  حیرتان  بندری 
به  حیرتان  بندری  رییس خدمات  زازی  یعقوب  محمد 
مقام والیت بلخ پشنهاد می کند که...       ادامه صفحه 6
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مي توان حقيقتي را دوست نداشت، اما نمي توان منكر آن شد.
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انتقال گاز از شبرغان به تاجیکستان در دیدار روز شنبۀ 
با عمر  انرژي و صنایع تاجیکستان  گل شیرعلي وزیر 
بلندپایۀ اعزامي  زاخیل وال وزیر مالیه و رییس هیأت 

افغانستان به دوشنبه بحث و بررسي شد.
صنایع  و  انرژي  وزارت  مطبوعاتي  دفتر  از  نقل  به 
تاجیکستان، دو طرف توافق کردند که شبکه هاي توزیع 
گاز بین مناطق جنوبي تاجیکستان و...    ادامه صفحه 6

مقام های والیت بلخ گفته اند که در پی وقوع آتش سوزی در یک 
فروشگاه بزرگ تجارتی در این والیت، آتش به مغازهای همجوار 

سرایت کرده و دست کم ۲۰۰ مغازه تخریب شده است.
به  اسد   ۲۵ جمعه  گذشته  روز  عصر  شش  ساعت  آتش سوزی 
ساختمان  تمام  ساعت  چهار  مدت  در  و  شد  آغاز  محلی  وقت 
شش طبقه یک فروشگاه بزرگ تجارتی به نام »شهزاده بای« را 

فرا گرفت.
این فروشگاه در جادۀ موالنا جالل الدین محمد بلخی از ساحات 

تجارتی شهر مزارشریف است.
بلخ  والیت  پولیس  فرماندهی  امنیت  مسوول  قادری  عبدالرازق 
انبار  محل  که  فروشگاه  این  زیرزمین  از  آتش سوزی  که  گفت 
کاالی تجارتی بود شروع شد و ظرف...            ادامه صفحه 7

اوضاع امنیتی افغانستان در نشست مقامات امنیتی 
و فرماندهان ناتو بررسی شد.

این  در  افغانستان  دفاع  وزیر  محمدی  بسم اهلل 
نشست که روز گذشته در وزارت دفاع افغانستان 
دستگاه  دستور  به  طالبان  گفت:  شد،  برگزار 
اسخبارات پاکستان تالش می کنند شهرهای کشور 
را تصرف و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

را با چالش مواجه کنند.
وی بابیان این که نیروهای امنیتی افغانستان توانمند 
حمالت  از  بسیاری  افزود:  هستند،  انگیزه  با  و 

تروریستی مخالفان مسلح از سوی نیروهای افغان 
کشف و خنثی شده است.

امنیتی  نیروهای  مستقل  عملیات  محمدی  جنرال 
گفت:  و  کرد  توصیف  موفقیت آمیز  را  افغان 
مخالفان مسلح توانایی مقابله با نیروهای افغان را 
ندارند و به همین علت به انفجارهای کنارجاده یی 

روی آورده اند.
وزیر دفاع افغانستان گفت: مخالفان مسلح تا سه 

ماه دیگر به حمالت خود ادامه می دهند.
افغان درحال افزایش است.وی افزود: حمایت مردم افغانستان نیز از نیروهای 

رای زنی دربارۀ انتقال 
گاز از شبرغان به 

تاجیکستان

آتش سوزی در بلخ 
خسارات گسترده یی 

برجا گذاشت

ماجرای 750 تُن آرد در بندر حیرتان 
از زبان رییس ادارۀ مبارزه با فساد در حوزۀ شمال
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صفحه 6

وزیر دفاع ملی:

پاکستان به دنبال به چالش کشیدن انتخابات 
افغانستان است



از  نقطه یی  هر  »در  است:  آمده  تاریخ  فلسفۀ  در 
فراگیرندۀ هرگونه  تاریْخ  زنده گی است و  تاریخ، 
زنده گی. در هر گونه  شرایِط زنده گی انسان، زمان 
و مکان دو ستون اساسِی تاریخ بشر هستند؛ اگر 
تاریخی  دیگر  بگیرند،  تاریخ  از  را  مکان  و  زمان 

وجود نخواهد داشت.«
تاریخ علمی ست که رویدادها و  این اصل،  روی 
و  تحول  سیر  و  تغییرات  بشری،  حوادِث جوامع 
تکامِل آن ها را با رابطۀشان، در قید زمان و مکان 
با کشف رابطۀ علت و معلول و پیامد آن ها، مورد 

تحقیق و مطالعه قرار می دهد.
تاریخ  سیر  عقالنی  تحلیل  که  تاریخ  فلسفۀ  در 
نیست؛  تاریخ  گذشته  »تنها  است:  آمده  می باشد 
معبر  حال،  زمان  هستند.  تاریخ  نیز  آینده  و  حال 
به  و  می کند  عبور  آن  از  آینده  که  است  تاریخ 

گذشته می پیوندد.«)1(
قلمرِو  از  انسانی  جامعۀ  و  انسان  تاریخ  بدون 
انسانیت خارج می گردد و مانند قلمرو حیوانات، 
بنابرین همه جا  نمی ماند.  باقی  گفتن  برای  چیزی 
قلمرو تاریخ است و تاریْخ دانشی است که همواره 

باید آن را آموخت.
زنده یاد  مرحوم  بودم،  دانشجو  که  هنگامی 
به  پاسخ  داکتر جالل الدین صدیقی در  پروفیسور 
که  ملتی  و  گروهی  »مردمی،  فرمودند:  پرسشی 
برای  فداکاری  و  جنگ  مقاومت،  جهاد،  مبارزه، 
استقالل شان می کنند، اگر در ختم کارزار صاحِب 
استقالل، حاکمیت مّلی، تمامیت ارضی، ارادۀ مّلی 
را  خویش  کشور  و  نشوند  خویش  سرنوشِت  و 
نتوانند به ترقی و تعالی سوق دهند؛ جنگ شان به 
مثابۀ جنگ دو قوچ جنگی است که به جز این که 
شاخ های شان بشکند و کله های شان زخمی شود، 

سود دیگری نکرده اند.«)۲(  
در واقعیت امر، مردم افغانستان با گرفتن استقالل 
سرنوشت  صاحب  مدتی  برای  1919م  سال  در 
با خطر عقب نشینی  آن هم  مّلی شدند که  ارادۀ  و 
نام گذاری  آن،  از  پس  گردید.  مواجه  شکست  و 
علمی  جنبۀ  استقالل،  جشِن  به نام  حادثه یی  هر 
خاص  گروه های  به  متعلق  نداشته،  واقعی  و 
و  تعبیر  که  است  مذهبی یی  و  سیاسی  اجتماعی، 
تفسیِر آن مربوط همان گروهِ خاص می باشد و به 

تمام مردم افغانستان تعلق ندارد.
اما جای تأسف و اندوه این است که روز واقعی 
بیاباِن  در  حلقه یی  مانند  استقالل،  و  استرداد 
در  کسی  این که  اندوه بارتر  است.  مفقود  حوادث 
روز  همانا  که  گم شده  حلقۀ  این  جست وجوی 
واقعی استقالل کشور از استعمار انگلیس می باشد، 
نیست. این که کشوری تاریخ خود را ُگم کند، روزِ 

داشته  تقلبی  زمام دارِ  و  تقلبی  نام  تقلبی،  اسقالل 
باشد، دال بر بی مهری، نامهربانی، بی باوری مردم و 

زلت زمام داران آن است.
و  غرور  وقار،  عزت،  شرف،  حامل  استقالل 
بدون  جامعۀ  است.  بشری  جوامع  ازخودگذرِی 
اگر  می کند.  کمبود  و  حقارت  احساس  استقالل، 
استقالل  حصول  برای  کنیم،  صحبت  علمی تر 
افغانستان، یک تفکر مشترک سیاسی به وجود آمده 
اشتباه  کمی  دچار  بگوییم،  مّلی«  »ارادۀ  اگر  بود. 
خواهیم شد؛ چون تا اکنون که 94 سال می گذرد، 
مّلی  دولت  تنها  نه  ما  و  نیامده  به وجود  ملتی 
گردیده  بسیار خدشه دار  مّلی  اتحاد  بلکه  نداریم، 
و در مواردی به انقطاب اجتماعی انجامیده است. 
باقی  به جز واژۀ عوام فریبانۀ »مّلی«، چیزی  یعنی 
نه  دارد،  وجود  مّلی  ارادۀ  نه  زیرا  است؛  نمانده 
تفکر مشترک سیاسی؛ حتا استقالل که خون بهای 
مردم است، به فراموشی رفته و معلوم نیست ۲8 
دارد. شاید خانوادۀ یحیی خان  مناسبتی  اسد چه 
می خواسته اند  انگلیس،  با  دیرینه  دوستی  به خاطر 
حقارت بار  شکست  و  افغانستان  مردم  افتخارات 

انگلیس ها را از مغزها بشویند.
پوندهای  و  امریکایی  دالرهای  سوگ مندانه 
سال   1۲ به ویژه  دهه  چند  طی  انگلیسی 
شریِک  سیاست مداران  و  دولت مردان  اخیر، 
حاکمیت های نامشروع کشورِ ما را به حدی ذلیل 
ساخته است که هیچ فکری درین عرصه ها نکرده 
حضور  برکت  از  وقتی  ندارند.  هم  ضرورتی  و 
امریکا و انگلیس، موترهای شیشه سیاه، قصرهای 
فرعونی، جایدادها و کمپنی ها، سفرهای تفریحی 
و تفرجگاه ها در داخل و خارج دارند و مقام های 
به چشیدِن  نیازی  یقینًا  است؛  دولتی شان محفوظ 
»دموکراسی«،  واژۀ  از  اما  ندارند.  »استقالل«  واژۀ 
باداران شان  اختراع  که  »انتخابات«  و  »حقوق« 
است، به گونۀ نمایشی حرف می زنند؛ چون واژۀ 
»استقالل« از واژۀ »آزادی« به مفهوم امروزی بسیار 

متفاوت است.
سرگرداِن  که  مورخان  و  قلم به دستان  دانشمندان، 
هستند،  خانواده های شان  برای  حالل  ناِن  لقمه یی 
در این موارد کاری علمی از دسِت شان، ساخته 

نیست. 
تروریست پروری  به  منجر  که  اسالمی  بنیادگرایی 
اوضاع  اسالمی،  کشورهای  با  تبانی  در  گردیده، 
کشور اسالمی افغانستان را تا حدی پریشان ساخته  
است که دولت و مردم افغانستان ذلت و زبونی یی 
نپذیرفته بودند،  را که اجدادشان طی صدها سال 

حاال حاضر اند داوطلبانه آن را بپذیرند.
در تمام جهان روحیۀ مّلی بر این مبنا استوار بوده و 

هست که نیروهای نظامی بیگانه از کشورهای شان 
خارج و سلطۀ سیاسی بیگانه گان قطع گردد؛ ولی 
دردمندانه هم دولت و هم اکثریت مردم افغانستان 
با  امنیتی را  پیمان  افغانستان  پی هم تقال دارند که 
کاپیتوالسیون )سلطۀ  کند و سیاست  امضا  امریکا 

سیاسی و حقوقی( این کشور را بپذیرد.
شرایط  ذلت بارترین  و  بدترین  از  حالت  این 
با درد و  اما  افغانستان است؛  زنده گی برای مردم 
حزب شان  یا  و  تنظیم  یا  خود  که  تعدادی  دریغ 
شریک حاکمیت است، فخر می فروشند بر این که 

وزیر یا وکیل هستند.
و  بیگانه پرستی  جعل کاری،  سیاست بازی، 
از  عده یی  روزانۀ  شغِل  به  افتخارزدایی، 
که  مبدل گردیده  تحصیل کرده های خاصیت باخته 
به بودن در خدمت اربابان قدرت افتخار می کنند.

بنابرین مرجعی که عالمانه، صادقانه و دل سوزانه 
در مورد مسایل تاریخ واقعی کشور پژوهش کند و 
یا حداقل زمینه را مساعد سازد، موجود یا مشهود 

نیست.
به  تاریخ یا کرونولوژی وقایِع تاریخی توجه  اگر 
مناسبت های  با  زیر  روزهای  از  هیچ کدام  کنید، 
آن ها مصادف به ۲8 اسد یا روز استرداد استقالل 

افغانستان نیست. به گونۀ مثال: 
۲3 فبروری 1919 مطابق 4 حوت 1۲98 ش اعالم 

پادشاهی امان اهلل خان.
۲4 فبروری 1919 مطابق ۵ حوت 1۲98 امان اهلل 

خان در جمع شهریان کابل اعالم استقالل کرد.
فبروری 1919 مطابق 9 حوت 1۲98 سردار   ۲8
نصراهلل خان از پادشاهی منصرف شد و با امان اهلل 
به  خطاب  چاپی  اعالمیه های  و  کرد  بیعت  خان 

مردم تکثیر گردید.
3 مارچ 1919 مطابق 1۲ حوت 1۲98 امان اهلل خان 
طی نامه یی، خبر پادشاهی خود را به نایب السلطنۀ 

هند نوشت.
میان  جنگ   1۲98 ثور   14 مطابق   1919 می   4

افغانستان و انگلستان آغاز شد.
 ۲8 می 1919 مطابق 7 جوزای 1۲98 در جبهات 

جنگ آتش بس برقرار گردید.
متارکۀ   1۲98 جوزای   14 مطابق   1919 جون   3

جنگ بین دو طرف اعالم گردید.
معاهدۀ   1۲98 اسد   17 مطابق  اگست1919   8  
صلح راولپندی میان افغانستان و انگلیس امضا شد.

۲۰ جنوری 19۲1 مطابق 3۰ جدی 13۰۰ معاهدۀ 
کابل میان محمود طرزی و هنری دابس در کابل 

آغاز شد.
عقرب   3۰ یا  قوس  اول  مطابق  نوامبر 19۲1   ۲۲
13۰1 کنفرانس کابل پایان یافت و معاهده یی 14 
امضا  دابس  هنری  و  محمود طرزی  میان  ماده یی 
گردید، افغانستان مرز دیورند را مکرراً به رسمیت 
را  افغانستان  کامل  استقالل  انگلیس ها  و  شناخت 

اعالم کردند. )3( 
در این صورت، تاریخ استقالل افغانستان با کدام 
یا 3۰ عقرب؛ ۲4  اول قوس  دارد؟  روز مطابقت 
فبروری یا ۵ حوت؛ ۲8 فبروری یا 1۲ حوت؛ ۲7 
مارچ یا 7 حمل؛ و یا 8 اگست که مطابق به 17 

اسد است؟ )4(
مناسبتی  بوده که هیچ  ۲8 اسد مطابق 18 اگست 
برای آن وجود ندارد، مگر این که روز تولد کدام 

شهزاده بوده باشد!
امان اهلل خان، 9 حوت مطابق  در دوران پادشاهی 
۲8 فبروری یعنی روزی  که سردار نصراهلل خان از 
پادشاهی انصراف نموده با امان اهلل خان بیعت کرد، 
جشن گرفته می شد که آن هم مناسبت خوبی برای 

برگزاری جشن استقالل بوده نمی تواند.
می(   ۲7( جوزا   6 خان،  نادر  حکومت  زمان  در 
روزی که در جنگ استقالل گویا نادرخان منطقۀ 
گرفته  جشن  بود،  گرفته  انگلیس ها  از  را  »تل« 
می شد که تا اوایل حکومت ظاهرشاه ادامه یافت. 
آن هم  علت  )که  ظاهرشاه  سلطنت  دورۀ  در  اما 
اسد   ۲8 به  استقالل  جشن  روز  نیست(  معلوم 

انتقال داده شد.)۵(
محمد  کودتای  از  بعد  استقالل  جشن  جای  به 
از کودتای حزب  بعد  داوود خان ۲4 سرطان، و 
دموکراتیک خلق 7 ثور و بعد از پیروزی گروه های 
جهادی 8 ثور تجلیل گردید. گروهِ طالبان پس از 
پیروزی و اشغال...                 ادامه صفحه 7
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غالم محمد محمدی

28 اسد 
تاریخِ استقالل افغانستان نیست!

 

هفتۀ گذشته وزارت دفاع روسیه اعالن کرد که نیروهای نظامی 
خود را تا سال ۲۰14 در مناطق مرزی افغانستان با کشورهای 

آسیای میانه مستقر می کند.
از  نگرانی  به  را  کارش  این  دلیِل  روسیه  گزارش ها،  بنیاد  بر 

امنیت افغانستان پس از ۲۰14 نسبت می دهد.
از  خارجی  نظامیان  خروج  روسیه،  دفاع  وزارت  باور  به 
افغانستان در سال ۲۰14، یک اشتباه و تصمیِم عجوالنه است.

را  نگرانی  این  دالیِل  از  یکی  روسیه،  دفاع  وزارت  اگرچه 
این  توانایِی  عدم  و  افغان  امنیتی  نیروهای  نشدِن  خودکفا 
نیروها در مبارزه با شورشیان خوانده است؛ اما گمان می رود 
در  خروج  برنامۀ  صحنۀ  پشت  حرکت های  از  روسیه  که 
دفاع  وزیر  معاون  که  این روست  از  است.  بیم ناک  افغانستان 
روسیه، خروج نظامیان خارجی از افغانستان را در سال ۲۰14 
خطرناک دانسته و گفته است که این خروج، امنیت منطقه را 
تهدید می کند و پیش بینی کرده که این خروج باعث ناامنی و 

بی ثباتِی برخی مناطق آسیای میانه می شود.
نیروهای  خروج  ناحیۀ  از  منطقه  امنیِت  تهدید  از  نگرانی 
خارجی از افغانستان، تنها نگرانی روسیه نیست، بلکه بسیاری 
این نگرانی را  نیز  ایران  از کشورهای منطقه از جمله هند و 
دارند اما آن ها هیچ گاه به اندازۀ روسیه نگرانی شان را مطرح 

نکرده اند. 
خروج  از  را  نگرانی اش  روسیه  که  است  بار  چندمین  این 
می کند؛  مطرح  به شدت  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای 
چنان که چندی پیش نیز سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه در 
وضعیت  از  را  خود  شدیِد  نگرانی  مطبوعاتی،  کنفرانس  یک 

کنونی و آیندۀ افغانستان پس از سال ۲۰14  اعالن کرده بود.
روسیه  چرا  که  است  این  اساسی  پرسش  اوصاف،  این  با 
نگران اوضاع امنیتی افغانستان در بعد از سال ۲۰14 است و 
به عبارتی، چرا این کشور از خروج نیروهای جامعۀ جهانی 

هراس دارد؟
منطقه  کشورهای  همۀ  که  نگرانی  این  دلیِل  ساده ترین  شاید 
را درنوردیده، این باشد که سال ۲۰14 برای خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان زود است و باید زمان خروج به تعویق 
انداخته شود. حتا کشورهایی که برای خروج کامِل نیروهای 
را  نگرانی  این  می کنند،  لحظه شماری  افغانستان  از  خارجی 
دارند که در فردای بعد از خروج، چه اتفاقی خواهد افتاد و 

افغانستان دست خوش چه تحولی خواهد شد.
و  نظامی  سیاست  امریکایی ها  که  می رسد  نظر  به  بنابراین 
که  کرده اند  مدیریت  گونه یی  به  را  افغانستان  در  حضورشان 
خواهاِن  تا  بسازند  ناچار  را  منطقه یی  قدرت های  سرانجام 
به  شوند.  دیگر  صباح  چند  برای  افغانستان  در  آنان  حضور 
از  ما  همسایه های  به ویژه  منطقه  قدرت های  دیگر،  عبارتی 
امریکا می پرسند که در صورت خروج، چه تضمینی برای حفظ 
ثبات نیم بنِد افغانستان و دوباره فرو نرفتنش به کام تروریسم 
برای جهان دارد. زیرا تا کنون نشانه هایی که کشورهای منطقه 
و همسایه را قانع سازد که نیروهای نظامی افغانستان روی پای 
خویش ایستاده اند، وجود ندارد و این نگرانی پابرجاست که 
سربازان سیاه استخباراتی پاکستان به نام طالب، پا جای پای 
نیروهای خارجی بگذارند و این گونه در یک معاملۀ سیاسی، 

امریکا افغانستان را به مدیریت پاکستان بسپارد.
ریش  زیر  قطر  در  طالبان  امارت  دفتر  شدن  باز  بحث  زیرا   
وضعیت  شاید  که  آورده  به وجود  را  نگرانی  این  امریکا، 
برای  هم  تضمینی  هیچ  و  کند  تغییر  یک شبه  کشور  سیاسی 
سالمت وضعیت موجود، وجود نداشته باشد. از این رو بسیار 
افغانستان،  در  اساسی  بازیگر  عنوان  به  امریکا  که  است  مهم 
کشورهای منطقه و همسایه را اطمینان بدهد که در پی خروج 
برای تروریسم  افغانستان، هیچ برگشتی  از  نیروهای خارجی 
و پاکستان در افغانستان ممکن نیست. زیرا این نگرانی وجود 
بار کشورهای  این  افغانستان،  به  تروریسم  بازگشت  که  دارد 
آسیای میانه را نیز در بر بگیرد و هنوزهم برخی قدرت های 
منطقه یی، طالبان را پروژه یی از جانب امریکا می دانند که برای 
پیاده کردن اهداف این کشور در منطقه ایجاد شده اند و به نظر 
بر  و  دیدگاه است  این  از  متأثر  می رسد که روسیه هنوز هم 
صداقِت امریکا در روند مبارزه با تروریسم شک دارد و فکر 
می کند که امریکا پس از خروج قصد دارد این کشور را در 
بحران و آشوب غرق سازد. از این منظر، روسیه از هم اکنون 
تالش دارد که با استقرار نظامیانش در مرز کشورهای آسیای 
میانه با افغانستان، راه صدور تروریسم به آسیای میانه را ببندد.

چرا روسیه به مرزهای 
افغانستان بازمی گردد؟
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همسویی اعراب در حمایت از 
کشتارهای مصر

عربستان  پادشاه  مواضع  از  مصر  که  حالی  در 
و  کویت  بحرین،  امارات،  اردن،  کرد،  تشکر 
موضعی  نیز  فلسطین  خودگردان  تشکیالت 
وقایع  زمینه  در  عربستان  پادشاه  موضع  شبیه 
اخیر مصر در زمینه مقابله با »تروریسم« اتخاذ 

کردند.
ناصر جودۀ،  وزیر خارجه اردن اعالم کرد که 
پادشاه  دوم،  عبداهلل  ملک  رهبری  به  کشورش 
مصر جهت حمایت  تالش های  از  کشور  این 
به کشور  ثبات  و  امنیت  بازگرداندن  قانون،  از 
مقابله  جهت  کشور  این  مردم  اداره  تحقق  و 
جهت  تالش ها  گذاشتن  ناکام  و  تروریسم  با 

دخالت در امور این کشور حمایت می کند.
»پترا«  اردنی  خبرگزاری   با  مصاحبه  در  وی 
پادشاه  عبدالعزیز،  بن  عبداهلل  ملک  موضع  از 

مصر  در  امنیت  برقراری  از  حمایت  جهت  عربستان 
قدردانی کرد.

نقش محوری کشورهای  بر  تاکید  با  اردن  وزیر خارجه 
عربی و تمام جهان اعالم کرد: این مسائل ایجاب می کند 
که همه ما در مقابل کسانی که می خواهند امنیت مصر را 

برهم زنند، بایستیم.
پادشاه  اظهارات  از  را  خود  کامل  حمایت  نیز  امارات 
عربستان در خصوص رخدادهای کنونی در مصر اعالم 

کرد.
خبرگزاری امارات »وام« گزارش داد که این کشور تاکید 
می کند که این اظهارات از توجه ملک عبداهلل بن عبدالعزیز 

به امنیت و ثبات مصر حکایت دارد.
این شرایط حساس و مهم که  امارات اعالم کرد که در 
وحدت و ثبات کشور دوست و برادر مصر هدف قرار 
دهنده  نشان  عربستان  پادشاه  اظهارات  این  است،  گرفته 

توجه وی به اوضاع منطقه و نگرش آگاهانه وی است.
مصر  از  حمایت  راستای  در  را  عربستان  موضع  امارات 
پادشاه  اظهارات  که  کرد  اعالم  و  تایید  آن  حاکمیت  و 
در  جسارت  و  استوار  موضع  از  گرفته  نشات  عربستان 
گفتن سخن حق و طرح های عقالنی و جهت حفظ منافع 

منطقه و ثبات آن است.
بن  عبداهلل  ملک  موضع  از  را  خود  حمایت  نیز  بحرین 

عبدالعزیز در خصوص رخدادهای مصر اعالم کرد.
منامه در بیانیه ای رسمی حمایت همه جانبه خود را دولت 
مصر در مقابله با هر کس که درصدد لطمه زدن به ثبات 
داخلی این کشور باشد، اعالم و تاکید کرد که این حق 

قانونی مصر است که از منافع حیاتی خود دفاع کند.
در همین راستا، تشکیالت خودگردان فلسطین در بیانیه ای 
با تاکید بر اینکه با توجه بسیار اوضاع مصر را دنبال می کند، 
اعالم کرد که خدشه دار کردن امنیت مصر در راستای لطمه 

اسالمی صورت  و  عربی  کشورهای  ملی  امنیت  به  زدن 
می گیرد و تهدیدی بر مساله فلسطین تلقی می شود.

اطمینان  سوپاپ  مصر  امنیت  است،  آمده  بیانیه  این  در 
که  طرف هایی  و  است  عربی  کشورهای  ثبات  برای 
درصدد خدشه دار کردن امنیت و ثبات مصر هستند، طرح 
مشکوکی را اجرا می کنند که هدف از آن بر هم زدن ثبات 

مصر و امنیت تمام کشورهای عربی است.
تشکیالت خودگردان فلسطین از اظهارات پادشاه عربستان 
گمراهی  هر  با  که  است  مصر  حق  »این  اینکه  بر  مبنی 

برخورد کند« قدردانی کرد.
حمایت  به  را  همگان  فلسطین  خودگردان  تشکیالت 
فراخوانده  آن  داخلی  امور  در  مداخله  عدم  و  مصر  از 
نهادهای دولتی و  با »تروریسمی که  و مخالفت خود را 

مکان های عبادتی را هدف قرار داده است« اعالم کرد.
در این بیانیه آمده است: ما اطمینان داریم که کشور دوست 
و برادر مصر این مرحله را پشت سر می گذارد و نقش 
کشورهای  مسائل  تمام  در خصوص  را  خود  پیشگامانه 

عربی بویژه مساله فلسطین باز می یابد.
پادشاه عربستان پیشتر از تمام مردم مصر، کشورهای عربی 
و مسلمانان خواسته بود با کسانی که درصدد برهم زدن 

ثبات مصر هستند، مقابله کنند.
ملک عبداهلل بن عبدالعزیز تصریح کرد که »هر کس در 
ور  شعله  را  فتنه  آتش  کند،  دخالت  مصر  داخلی  امور 

می کند«.
وی با اظهار خوشبینی نسبت به اینکه ثبات مجددا به مصر 
باز می گردد، اعالم کرد که مردم و دولت عربستان از مصر 

در مقابله با تروریسم، گمراهی و فتنه حمایت می کنند.
کویت نیز حمایت خود را از »تذابیر دولت مصر جهت 
حفظ  خواهان  و  اعالم  کشور«  در  ثبات  و  امنیت  حفظ 

خویشتن داری در این کشور شد.

کویت از مصری ها خواست فرصت را از 
تمام کسانی که درصدد افروختن آتش فتنه 

در این کشور هستند، بربایند.
به  خواست  مصری ها  از  کویت 
جهت  خود  دولت  مکرر  درخواست های 
آغاز مذاکرات جدی پاسخ مثبت دهند تا از 
این طریق خونریزی ها در این کشور پایان 
یابد و امنیت، ثبات و وحدت آن حفظ شود 
و این کشور از اقدامات »تروریستی« دور 

شود.
در همین راستا، علی عبداهلل صالح، رییس 
پادشاه  موضع  از  یمن  سابق  جمهور 
عربستان در قبال رخدادهای مصر قدردانی 
و مخالفت خود را با »اقدامات تروریستی« 

در این کشور اعالم کرد.
رییس جمهور سابق یمن خواهان مقابله با تمام کسانی شد 

که در تالش هستند امنیت مصر را بر هم بزنند.
در مقابل، عدلی منصور، رییس جمهور موقت مصر اعالم 
کرد: مردم مصر به بیانیه پادشاه عربستان جهت حمایت 
از دولت و مردم این کشور در مقابله با تروریسم گوش 

فرادادند.
وی از کشورهای عربی و اسالمی خواست به درخواست 
پادشاه عربستان جهت مقابله با تروریسم گوش فرا دهند.

با  که  است  مصمم  مصر  کرد:  خاطرنشان  منصور  عدلی 
حمله ددمنشانه علیه امنیت و ثبات این کشور مقابله کند 
و با قاهره و کشورهای عربی و اسالمی حامی آن اجازه 
این  مردم  داشتن سالح  با دست  افرادی  تا  داد  نخواهند 

کشور را بهراسانند.
در همین راستا، احمد طیب، شیخ األزهر از موضع پادشاه 
عربستان قدردانی و اعالم کرد که موضع وی نشانگر این 
است که عربستان »دژ کشورهای عربی و اسالمی است«.

حمدین صباحی، نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری 
و  عربستان  مواضع  از  مردمی  جریان  رییس  و  مصر  در 
امارات در حمایت از مصر قدردانی و خواهان برگزاری 
نشست فوق العاده سران عرب جهت حمایت از مصر و 

مقابله با »تروریسم« در این کشور شد.
بیانیه ای اعالم  از سوی دیگر، وزارت خارجه تونس در 
اجتماعی  ارتباط  پایگاه های  در  شده  منتشر  اخبار  کرد: 
مبنی بر اینکه محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین در مقر 
صحت  است،  شده  مخفی  قاهره  در  تونس  سفارتخانه 

ندارد.
در این بیانیه آمده است که وزارت خارجه تونس ایمن 
مشرفۀ، سفیر مصر را در تونس فراخواند و اعالم کرد که 
احساس  مصری  تظاهرکنندگان  به  نسبت  از خشونت ها 

نگرانی می کند.

واکنش به تحوالت مصر:
»سرکوب بد است، اما فقط 

برای همسایه«

نخست وزیر مصر 
خـواستار انحـالل جـماعت 

اخوان المسلمین شد

اردوغان: 
مصر در برابر فرعون های جدید موسای 

دیگری می خواهد

خبری  نشستی  در  مصر  وزیران  شورای  رسانه یی  سخنگوی 
اخوان  انحالل گروه  اعالم کرد که نخست وزیر مصر خواستار 

المسلمین شده است.
الببالوی  حازم  که  کرد  اعالم  مصر  وزیران  شورای  سخنگوی 
اخوان  گروه  که  داد  پیشنهاد  مصر،  موقت  دولت  وزیر  نخست 

المسلمین منحل شود و خواستار بررسی این مسأله شد.
درگیری  در  نفر  که 173  دولت مصر همچنین گفت  سخنگوی 

های دیروز در مناطق مختلف مصر کشته شدند .
وی افزود: اغلب قربانی ها در پی اقدامات تروریستی جان خود 

را از دست داده اند
این در حالی است که وزارت بهداشت مصر اعالم کرد که درگیری 
های روز گذشته مصر 144 نفر کشته و 133۰ نفر زخمی شدند. 
سخنگوی نخست وزیر مصر تاکید کرد که اتباع افغانی، پاکستانی 

و سوری در بین بازداشت شدگان هستند .

  دویچه وله

کشورهایی که در سرکوب مخالفان داخلی کوتاهی نکرد ه اند، 
حاال با حساسیت اوضاع مصر را دنبال می کنند و هرکدام بنا به 
منافع خود، انگشت اتهام را به سوی ارتش یا اخوان المسلمین 

نشانه می روند.
کشورهای خاورمیانه، به ویژه همسایگان مصر در ابراز نگرانی 
از  سبقت  آن گوی  اخیر  روز  چند  به حوادث خونین  نسبت 
یکدیگر ربوده اند. تفاوت در نوع این نگرانی البته زیاد است. 
گروهی در کنار ارتش  و گروهی در کنار اخوان المسلمین قرار 

گرفته اند.
یک چیز اما در همه آن ها مشترک است: یک بام و دوهوا در 
برخوردها. واکنش ها به رخدادهای مصر در هردو سوی طیف 
طرفداران اخوان المسلمین و ارتش آمیخته به جنجال و عاری 

از اصول اخالقی است.
به عنوان مثال دولت ترکیه که تا همین دیروز پولیس را به جان 
معترضین به تخریب یک پارک انداخت و مردم بی سالح را به 
اخوان المسلمین  با  ارتش  رفتار  از  حاال  کرد،  سرکوب  شدت 

انتقاد می کند.
مخالفان  زمان  آن  ترکیه  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب 
سیاست خود را تروریست نامید که بی هیچ مالحظه یی باید با 
آن ها مقابله کرد. اما حاال که نوبت به مصر رسیده است، لحن 

اردوغان هم کاماًل تغییر کرده است.
انتقالی مصر  ترکیه در راس کشورهایی قرار گرفته که دولت 
می کنند.  حمایت  را  اخوان المسلمین  و  تکفیر  را  آن  ارتش  و 
نامیده و خواهان  ارتش را »کشتار«  نخست وزیر ترکیه رفتار 
»یک  در  اخوان المسلمین  به  حمله  آمران  و  عامالن  محاکمه 
پروسه شفاف و عادالنه« شده است. او هم چنین غرب را متهم 

کرده که چشم خود را بر خشونت های مصر بسته است.
عمر البشیر، رییس جمهوری سودان که دیوان عالی الهه قصد 
دارد او را به اتهام قتل عام و جنایت علیه بشریت به محاکمه 
بکشد نیز در کنار اخوان المسملین قرار گرفته است. حکومت 
سودان از مصر خواسته است »دست از بی عدالتی بردارد و به 

کشتار مردم پایان دهد.«
رشید العنوشی، رهبر حزب النهضه که حزب اسالم گرای حاکم 
بر تونس است، رخدادهای مصر را فاجعه خوانده و گفته است 
که این »نتایج زیر پا گذاشتن قانون اساسی« است. از سخنان 
دچار  هم  تونس  مبادا  که  می رسد  مشام  به  نگرانی  بوی  او 
سرنوشتی مانند مصر شود. چراکه حکومت منتخب تونس هم 

خود را در برابر نارضایتی شدید جریان ها لیبرال می بیند.
این  اما  می کند.  پرهیز  موضع گیری  از  میان  این  در  اسرائیل 
حکومت نیز نگران آینده است زیرا از هنگام برکناری محمد 
مرسی، وضعیت امنیتی شکننده شبه جزیره سینا، بازهم وخیم تر 

شده است.
تفریحی  منطقه  در  خود  فرودگاه  تنها  گذشته  هفته  اسرائیل 
دریای سرخ را از ترس عملیات »تروریستی« افراط گرایان برای 
تروریستی  بارها هدف حمالت  منطقه  این  بست.  ساعت  دو 

قرار گرفته است.
امسال،  ژوئیه  سوم  روز  در  مرسی  محمد  برکناری  هنگام  از 
طرز  به  سینا  جزیره  شبه  در  »تروریستی«  اقدامات  شدت  بر 
چشمگیری افزوده شده است. اکنون اسرائیل نگران آن است 

که شیرازه امور در مصر کامال از هم بپاشد.
از  قطر  استثنای  به  منطقه،  عرب  کشورهای  همه  مقابل  در 
اقدامات خشونت بار ارتش مصر علیه اخوان المسلمین استقبال 
استقرار  برای  ارتش  کار  این  که  می گوید  بحرین  می کنند. 

»امنیت، ثبات و نظم عمومی« ضروری بوده است.
این واکنش بحرین در عین حال هشداری روشن به مخالفان 
داخلی است که از هنگام برآمد آن ها ظرف دو سال و نیم اخیر 
به شدت از سوی نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شده است.

و  کرده  حمایت  ارتش  از  رسما  نیز  عربی  متحده  امارات 
دانسته  اخیر  موج خشونت های  مسئول  را  افراطی«  »نیروهای 
میلیارد  ابوظبی آمادگی خود را برای حمایت مالی سه  است. 

دالری از قاهره اعالم کرده است.

با  ترکیه  وزیر  نخست 
انتقاد شدید از عملکرد 
مصر  جدید  مسووالن 
این  اخیر  حوادث  در 
کشور، اعالم کرد: مصر 
»موسایی«  انتظار  در 
برابر  در  که  است 
فرعون های  طغیان 

جدید ایستادگی کند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، رجب 
در  ترکیه  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب 
به  سفرش  از  پیش  که  مطبوعاتی  کنفرانسی 
از  انقره برگزار شد،  ترکمنستان در فرودگاه 
کشورهای غربی به خاطر مواضعشان در قبال 

حوادث مصر به شدت انتقاد کرد.
اتخاذ  اقداماتی جدی  غرب  اگر  افزود:  وی 
نکند، دموکراسی در سراسر جهان در سایه 
آنهایی  گرفت.  خواهد  قرار  تردید  و  شک 
که در برابر چنین جنایاتی در مصر سکوت 
اختیار کرده اند، جزو »قاتالن« مردم مصر بر 

شمرده خواهند شد.
وی ادامه داد: مصر امروز در انتظار »موسایی« 
است که بیاید و به  >حضرت موسی )ع(< 

طغیان« فرعون های جدید« پایان بدهد.
اردوغان تاکید کرد: کودتاچیان مصر کسانی 
را که خواهان اهمیت دادن به رای هایشان در 
انتخابات بودند، کشتند درحالی که غرب این 
امر را کودتا نمی داند، و این به رغم آن است 
که بارها مقامات غربی در مذاکرات دو جانبه 

به کودتا در مصر اقرار کرده اند.
نخست وزیر ترکیه در پایان اخبار منتشر شده 
مصری  معترضان  خشونت آمیز  اقدام  درباره 
گفت:  و  کرد  تکذیب  را  اخیر  حوادث  در 
خواهند  حقشان  به  زود  یا  دیر  مصر  ملت 
رسید و امروز روزی است که این فرعون ها 
به  با موسایی جدید رو در رو می شوند که 

طغیانشان پایان می دهد.
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بخش نخست

به ُگرده های خود 
آسیب نزنید!

گرده ها یک جفت عضو داخل شکمی هستند که وظیفۀ اصلی آن ها، دفع 
مواد زاید مانند اوره، پتاسیم و سموم دیگر از بدن است. 

کاهش عملکرد ُگرده ها را اصطالحًا نارسایی گرده )کم کاری گرده، تنبلی 
گرده( می نامند. در این حالت، مواد زاید مانند اوره، کراتینین، پتاسیم، فسفر، 
اسیدها و حتا برخی از داروهای مصرفی در خون تجمع پیدا می کنند. تجمع 
بی اشتهایی، احساس ضعف،  نظیر  بروز عالیم مختلفی  به  این مواد منجر 

تهوع، استفراغ، خارش، کاهش هوشیاری و تشنج می شوند.

  نارسایی حاد ُگرده چیست؟
در صورتی که آسیب گرده به تازه گی یعنی در چند ساعت، چند روز یا چند 
هفتۀ اخیر ایجاد شده باشد و هنوز گرده ها کوچک نشده باشند، نارسایی 
حاد گرده رخ داده است. در این حالت با درمان مناسب، گرده ها معموالً 
بهبود می یابند. اما اگر گرده ها به تدریج در طی چند ماه تا چند سال آسیب 
این  نیست.  برگشت پذیر  بیماری  و  کوچک می شوند  معموالً  باشند،  دیده 

حالت را نارسایی مزمِن گرده می نامیم.

  چه عواملی باعث نارسایی حاد گرده می شوند؟
1ـ کاهش خون رسانی به گرده ها، مثاًل در اثر خون ریزی شدید و شوک، 

اسهال و استفراغ شدید و نارسایی قلبی.
۲ـ مصرف داروهای مسکن مانند ژلوفن، بروفن، ایندومتاسین و دیکلوفناک 
نووفن(  )مثال  ترکیبی  مسکن های  داروها،  این  بین  در  استامینوفن.  حتا  و 
و  تخریب  را  گرده ها  تدریج  به  است  ممکن  و  می زنند  بیشتری  آسیب 

کوچک کنند.
3ـ استفادۀ بی رویه از برخی از آنتی بیوتیک ها مانند جنتامایسین و آمیکاسین.
4ـ استفادۀ نابه جا از مواد حاجب تزریقی که برای آنژیوگرافی و سی .تی .

اسکن و عکس های به اصطالح »رنگی« به کار می روند.
برای  که  غیرمجاز  داروهای  از  برخی   ،D ویتامین  زیاد  مقدار  تزریق  ۵ـ 
داروهای  برخی  حتا  و  نیروزا  و  مخدر  مواد  می شوند،  استفاده  بدن سازی 

گیاهی که ممکن است ترکیبات و عوارض ناشناخته یی داشته باشند.
6ـ آسیب شدید عضالنی به علت ماندن زیر آوار یا ورزش های شدید.

7ـ انواع التهاب های ُگرده یی به علت عفونت ها، داروها و بیماری های خود 
ایمنی.

راه  شدِن  بسته  یا  گرده ها  دوطرفۀ  سنِگ  سبب  به  ادرار  مسیر  انسداد  8ـ 
خروجی مثانه مثاًل بر اثر بزرگ شدِن شدید پروستات در آقایان یا افتاده گی 

رحم یا مثانه در خانم ها.

نشانه های نارسایی حاد ُگرده چه هستند؟
1ـ کاهش حجم ادرار

۲ـ ورم دور پلک و پاها
3ـ گاه تغییر رنگ ادرار به رنگ چای

4ـ تنگی نفس
۵ـ تهوع و استفراغ

6ـ کاهش سطح هوشیاری، تشنج، کوما
***

نویســنده: آلکس کالینیکوس
برگردان: مهرداد امامی

نیرویی  کارگری،  اتحادیه های  بوروکراسی 
محافظه کار درون جنبش کارگری است. اما 
پیوسته  جونز  مسأله،  این  به  توجه  از  فارغ 
به  مک کالسکی  لن  مجدد  انتخاب  برای 
عنوان دبیرکل حزب کمپاین تشکیل می دهد. 
مک کالسکی خوش درخشید، اما در حالی 
اعتصاب های  اتحادیه ها  رهبران  سایر  که 
متوقف  را  بازنشسته گی  حقوق  به  مربوط 
هم چنین  او  نشست.  پا  از  نیز  او  ساختند، 
به  کارگر  حزب  حامی  شدیداً  را  حزب 
دلیل  همین  به  است.  کرده  میلیباند  رهبری 
است که مجمعSWP  به حمایت از کمپین 
مک کالسکی  با  چالش  برای  هیکس  جری 

تقویت کارگران  به  متّعهد  کاندیِد  به عنوان 
رده پایین رأی داد.

درستی  موضع  و  او  رادیکال  لفاظی  به رغم 
که در رسانه ها دربارۀ موضوعات مشخص 
اساسًا  موضعی  حامی  جونز  می کند،  اتخاذ 
و  کارگر  حزب  با  که  است  محافظه کار 
»مایو«  دارد.  همنوایی  اتحادیه  ها  رهبران 
نمایان گر یک گزینۀ آشکارا رادیکال تر است. 
پیشین  رهبری  اعضای  سایر  با  را  خود  او 
جان  ژرمن،  لیندزی  مانند  افرادی   ،SWP
ریز و کریس بامبری در این بحث هم راستا 
از  پس  که  توده یی  جنبش های  که  می کند 
نمایان گر  یافته اند،  سیاتل گسترش  ماجرای 

بدیلی برای سیاست های لنینیستی اند.
علیه  جنبش هاِی  به  اگر  حال  این  با 
امپریالیستی  نیولیبرال و جنگ  جهانی سازی 
شدند،  آغاز  هزاره  آغاز  در  که  افکنیم  نظر 
جهانِی  تأثیر  آن ها  که  می شویم  متوجه 
را  نتوانستند خود  اما  داشتند،  خیره کننده یی 
نمایند. همین استدالل را می توان در  حفظ 
مورد جنبش تسخیر انجام داد که به سرعت به 
منزلۀ نماد جهانِی مقاومت ضدسرمایه داری 
پدیدار شد و سپس به همان سرعت از هم 

پاشید.
دارد.  وجود  الگو  این  برای  متعددی  دالیل 
مداوم  احیای  عدم  آن ها،  مهم ترین  احتماالً 
وزنی  که  است  کارگر  طبقۀ  مبارزه طلبی 
اجتماعی به اعتراضات شکوه مندی می دهد 
که جنبش ها ایجادش می کنند. با این وجود، 

طریق  از  ضدسرمایه داری  جنبش  تفوق 
احزاب  به  نسبت  »افقی«  پرخاش جویی 
سیاسی و به واسطۀ روش های غیرعملی )و 
نهایتًا غیردموکراتیِک( تصمیم گیری مبتنی بر 

اجماع، کمکی به وضعیت نمی کند.
جبهه های متحد

این  مبنای  ارایۀ  مورد  در   SWP شاید  اما 
بدیل، بیش از حد سکتاریستی عمل کرده. 
اما  عجیب  طور  به  جونز  وجود،  این  با 

طعنه آمیزی ستایش مان می کند:
اقدام  خود  ظرفیت  از  بیش  SWPبسیار   «
مبنای   SWP است.  شده  موفق  و  کرده 
متوقف  را  جنگ  ایتالِف  حامِی  سازمان ِ 
 )  Stop The War Coalition  ( کنید 
بود که ـ برای مثال دقیقًا یک دهه به بسیج 
نفر  میلیون  دو  این که  تا  پرداخت  نیروها 

به  عراق  قریب الوقوع  خوِن  حمام  علیه  را 
سایر  آن ها  که  بکشاند. همان طور  خیابان ها 
اکتیویست ها را با سکتاریانیسم و انگیزه های 
جذب نیروی پرخاشگرانه بیرون می راندند، 
مانند  حیاتی  جنبش هایی  کار  به  آغاز  به 
 Unite Against( فاشیسم  علیه  اتحاد 
Fascism( که اخیراً تظاهراتی عظیم را در 
والتامستو )Walthamstow( سازماندهی 
انگلیس  دفاع  نژادپرست  اتحادیۀ  و  کرد 
را    )English Defence League(

شرمسار نمود، کمک می کردند«.
است،  اعجاب انگیز   SWP به همین خاطر 
اما نقشی کلیدی در اغلب جنبش های مهم 
دهۀ گذشته ایفا کرده است. چه گونه می توان 
ما  حقیقت  در  نمود؟  حل  را  تناقض  این 
هستیم.  متحد  جبهۀ  سیاست های  به  متّعهد 
اصولی  شکلی  به  کاماًل  ما  دیگر سخن،  به 
برای  سیاسی،  نیروهای  با  رفیق بازانه  و 
مستحکم ترین  ایجاد  جهت  در  حق مان 
ولو  مشترک،  اعتصابات  گسترده ترین  و 
برابر  در  مثال،  برای  ـ  محدود  اهدافی  با 
»جنگ علیه تروریسم« یا نازی ها، همکاری 
خواهیم کرد. ما همین کار را در »به مقاومت 
 )Unite the Resistance( بپیوندید« 
انجام دادیم، یعنی اتحاد مهم اکتیویست ها و 
مقامات رسمی اتحادیه ها به منظور برگزاری 

کمپاین در جهت اعتصاب علیه ایتالف.
در  غالبًا  منتقدان مان  آن چه  این،  بر  عالوه 
چه گونه  این که  ـ  نمی پسندند  ما  مورد 

برای  ـ  می کنیم  سازمان دهی  را  خود 
همان طور  دارد،  حیاتی  جنبه یی  ما  توانایی 
توان  از  بیش  یعنی  می گوید،  جونز  که 
نسخۀ  شدن.  کامیاب  و  گذاشتن  مایه  خود 
مرکزیت گرایی دموکراتیک ما محدود به دو 
تمامًا  باید  تصمیم ها  نخست،  می شود.  چیز 
به بحث گذاشته شوند اما هنگامی که با رأی 
اکثریت بر آن ها اجماع نظر شد، برای تمام 
اعضا الزامی می شوند. این کار ضرورت دارد 
در  عماًل  را  اندیشه های مان  می خواهیم  اگر 

بوتۀ آزمایش قرار دهیم.
دوم، برای این که مطمین شویم این تصمیمات 
در  مؤثر  طور  به   SWP و  می شوند  اجرا 
مبارزه مداخله می کند، یک رهبری سیاسی 
سالیانه  مجمع  مسوول  مستقیمًا  که  قوی 
می کند  کمپاین  ایجاد  سازمان  درون  است، 
تا مسیری مشخص به کار حزب مان ببخشد. 
همین ُمدل مرکزیت گرایی دموکراتیک است 
بر  را  نیروهای مان  می دهد  اجازه  ما  به  که 
اهدافی کلیدی متمرکز کنیم، و بدین ترتیب 
به نحوی کارآمد، جبهه های متحد گوناگونی 

تشکیل دهیم که از آن ها حمایت کرده ایم.
اما این مدل هم اکنون از درون و بیرون مورد 
اقلیت  حمله است. به نحوی شرم آور، یک 
به  که  تصمیماتی  پذیرش  از   SWP درون 
صورت دموکراتیک در مجمع گرفته شدند، 
سایر  و  آن ها  استدالل  می ورزند.  امتناع 
متفاوت  مدلی  فکورتر،  و  منضبط تر  رفقای 
است که شامل یک رهبری غیرمتمرکزتر و 
درون حزبی  بحثی  یعنی  می شود،  ضعیف تر 
پیش  از  تصمیمات  ]موضوع[  پیوسته  که 
را  دایمی  فراکسیون های  و  شده  گرفته 
مباحثه  زمان  در  تنها  فراکسیون ها  )معموالً 
حزب،  ساالنۀ  مجمع  به  می شود  منتهی  که 
می کند.  آغاز  نو  از  می یابند(  تشکیل  اجازۀ 
 SWP اقلیت،  این  موفقیت  صورت  در 
کارآیی  با  سازمانی  به  تبدیل  و  کوچک تر 
کمتر می شد که ناتوان بود از کمک به ایجاد 

جنبش های گسترده تر.
است.  زیاد  بسیار  مباحث  این  مخاطرات 
در   )NPA( جدید  ضدسرمایه داری  حزب 
فرانسه، که در ۲۰1۲-۲۰11 از درون ترکید، 
منتهی به انشعابی بسیار جدی از جبهۀ چپ 
)Front de Gauche( به رهبری ژان لوک 
در  افراطی  چپ  اتفاق،  این  شد.  مالنشون 
اروپا و در واقع در مابقی جهان را تضعیف 
کرد. انفجار درونی به سبب اختالف نظرهای 
اوضاع  اما  بود،  عقب نشینی ها  و  سیاسی 
به  نزدیک  بسیار  درونِی  رژیم  واسطۀ  به 
 SWP اعضای  برخی  توسط  که  موردی 
ادعا می شود، رو به وخامت گذاشت. تمام 
مباحث درون NPA از فیلتری گذشت که 
فراکسیون  چهار  میان  کش مکش  واسطۀ  به 
دایمی پذیرفته شده بود. وفاداری های اعضا 
باشد،  حزب  خود  بر  مبنی  آن که  از  بیش 
فراکسیونی شان  خط کشی های  بر  متمرکز 

بود.
منبـع:

h t t p : / / w w w . s o c i a l i s t -
r e v i e w . o r g . u k / a r t i c l e .

    php?articlenumber=1۲۲1۰
 * تیاتر بحران جهانی )گفت وگو با آلکس 
http://anthropology.ir/ کالینیکوس(: 

node/1749۵
آلکس   / مارکسیسم  و  هاروی  دیوید 
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بخش سوم و پایانی

آیا لنینیســــم پایان 
یافته است؟



ت 
ازهم سکو

ب
آرین آرون

وقتی برای نخستین بار واژۀ absurd را آلبر کامو 
نویسندۀ فرانسوی ـ الجزایری در افسانۀ سیزیف 
راه  استفاده کرد،  بی هدف  ناهماهنگ و  معنای  به 
این واژه را در ادبیات و مقولۀ پوچ گرایی  کاربردِ 

گشود.
موجودی  را  انسان  واژه،  این  استفاده  با  کامو 
معرفی  به  پیرامونش  با  ناهماهنگ  و  بی هدف 
گرفت؛ واژه یی که در دهۀ پنجاه سدۀ 19 میالدی، 
ورد زبان تیاتریست ها شد. چنان که مارتین اسلین 
در کتاب تیاتر پوچی که در 1961 م در امریکا و 
در 196۲م در انگلستان منتشر شد، توانست واژۀ 
ادبی،  فلسفی  به حیث یک اصطالح  را  »ابسورد« 

همیشه با تیاتر پیوند بزند.
تاریخی  پوچ گرایی  غرب،  فلسفۀ  در  هرچند 
پُرپیشینه دارد و به نحوی از دوران پروتاگوراس 
فیلسوف سوفسطایی یونانی آغاز می شود، فیلسوفی 
که می خواست بحث فلسفۀ آن زمان را از موضوع 
نیروی فرا طبیعی به میان انسان ها بکشد؛ کاری که 
به قیمت فرار و غرق شدِن این فیلسوف انجامید.

از  نامی  آن که  بدون  شرق  فلسفۀ  و  شرق  در  اما 
استفادۀ  شود،  گرفته  ابسورد  یا  و  پوچی  مقولۀ 
اگر  که  پوچی  است.  داشته  ادبیات  در  مستمر 
چون سیزیف محکوم به کشاندن سنگ باالی کوه 

نیست، اما پیمودن هفت کوه قاف است.
را  مقوله  این  آن چه  فارسی،  کالسیک  ادبیات  در 
نوعی  فلسفه یی  با  را  آن  و  اهمیت می دهد  بیشتر 
است.  خیام  عمر  رباعی های  می آمیزد،  مدرن 
بوده  بحث  موضوع  مورد،  هر  در  که  رباعی هایی 
وجود  به  شاعر  این  پیروان  میان  را  دوگانه گی  و 
آورده است. کسانی او را عالم و عارف نامیده اند و 
بحث معشوق و می را اشاره به یک نیروی مافوق 

طبیعی دانسته اند.
و گروهی دیگر چون صادق هدایت، او را از همۀ 
باورها  از همۀ  آزاد  بند و بست ها رهانیده و  این 
دانسته؛ مقوله یی که کسان دیگری را هم بیشتر به 
رباعی هایی  هرچند  است.  واداشته  نگرش  همین 
که چه از خیام نامیده شده و چه وابسته به خیام، 
بدبینانۀ  اندیشه های زمینی و نگرش  بیان گر دقیق 
اوست؛ چیزی که می توان گفت باعث شده صادق 

هدایت را هم به سوی خود بکشاند.
مانند این رباعی:

بنگر زجهان چی طرف بربستم؟ هیچ/ وز حاصل 
عمر چیست در دستم؟ هیچ 

 یا هم در این رباعی: 

از آمدن و رفتن ما سودی کو؟ / وز تار وجود عمر 
ما پودی کو؟

پوچ گرایی و دهری نگری، نه تنها در رباعیاتی که 
از  جدا  خیام  ترانه های  کتاب  در  هدایت  صادق 
رباعیات منسوب به او می داند، دیده می شود؛ بلکه 
در رباعی های منسوب به خیام نیز به این موضوع 
برمی خوریم. حاال اگر گویندۀ این رباعی ها کسی 
رباعی های  قدرت  به  اگر  و  باشد،  هم  خیام  جز 
خیام هم نسروده باشد، خالی از موضوع پوچ گرایی 
نیست؛ بحثی که می تواند نشان دهندۀ پیشینۀ این 
خیام  جز  به  مردم  دیگر  توده های  میان  در  مقوله 

هم باشد.
واژۀ  کامو  آلبر  که  گونه  آن  این ها،  از  گذشته 
تیاتریست ها  و  نویسنده ها  راه  فرا  را  »ابسورد« 
گذاشت، خیام نیز با این نگرش به جهان و هستی، 
و با پرسش های فلسفی خود، نه تنها این که راه را 
روی  هم  زیادی  تأثیر  بلکه  گشود،  دیگران  برای 

دیگران گذاشت.
یکی از این شاعرها که تأثیر از خیام گرفته، مرزا 
است،  غالب )1797-1869( شاعر هندی  اسداهلل 
اردو،  و  فارسی  زبان  به  اشعارش  البه الی  در  که 

به وضاحت می توان این اثرپذیری را دید. 
آن چه که تأثیر خیام یا هم فکری این دو شاعر را 
به  می،  موضوع:  سازد،  برجسته  بیشتر  می تواند 
زنده گی  و  تنهایی  از  شکوه  زاهد،  گرفتن  سخره 
بیهوده، و به دیدۀ شک نگریستن به جهان مابعد 

است.
خیام  گریبان گیر  که  آن گونه  دوگانه اندیشی  بحث 
مستثنا  امر  این  از  هم  را  غالب  مرزا  است،  شده 
بود  زنده  غالب  که  زمانی  آن  در  چه  نمی گذارد؛ 
که  گونه  آن  غالب  مرگش، هرچند  از  بعد  و چه 
و  نشد  شناخته  زنده گی اش  زمان  در  می بایست، 
سال ها طول کشید تا کسانی چون اقبال الهوری، 
گلزار و دیگر شعرای اردوزبان را به سمِت خود 

بکشاند.
هر  مانند  که  می دانست  غالب  خود  انگار  اما 
شناخته  زنده گی اش  زمان  در  دیگری،  اندیشگر 

نخواهد شد. برای همین غالب می گوید: 
کوکبم را در عدم اوج قبولی بوده است/ شهرت 

شعرم به گیتی بعد من خواهد شدن
شگفتی  به  را  دیگران  غالب،  مورد  در  آن چه  اما 
که  زمانی  بود.  غالب  قوی  حافظۀ  بود،  داشته  وا 
با هر  تا کامل شدن غزل،  غالب غزلی می سرود، 
بیتش گرهی در دستمالی می انداخت و زمانی که 
با گشودِن هر گره همان بیت  غزل کامل می شد، 

را می نوشت.

ابیات همگون غالب و  از  نمونه  این جا چند  در 
خیام را به گونۀ نمونه از هم اندیشی آن ها می آورم. 

آن جا که خیام می گوید: 
خیام کی گفت دوزخی خواهد بود؟ / کی رفت به 

دوزخ و کی آمد ز بهشت؟
اردو،  زبان  به  غزل هایش  از  بیتی  در  غالب  مرزا 
از  بعد  اتفاق  مورد  در  تردید  دیدۀ  با  خیام  چون 

مرگ می گوید: 
واقعیت بهشت هرچند به ما آشکار است / لیکن 

برای فریفتن دل این خیال خوبی ست غالب 
و وقتی خیام به زاهد می تازد و می گوید: 

ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم/ با این همه مستی 
ز تو هشیارتریم

غالب به کنایه یی در یکی از ابیات غزل خود، به 
زبان اردو واعظ را مخاطب قرار داده می گوید: 

سخن از می کده با من نگو واعظ/ آمدورفت من هم 
همان جاست و از تو هم

از این که واعظ را  ابیات دیگر گذشته  یا هم در 
سخره  به  می  مورد  در  خاطر سخت گیری اش  به 

می گیرد، به باورهای او تازیده می گوید:
می به زهاد مده که این جوهر ناب

پیش این قوم به شورابۀ زمزم نرسد 
خواجه فردوس به میراث تمنا دارد
وای گر در روش نسل به آدم نرسد

گذشته از به سخره گرفتن و کنایه گفتن به زهاد، 
آن گونه که خیام می گوید: »پیش آر پیاله را که شب 
می گذرد«، غالب هم از فرصت استفاده می کند و 
می گوید: فرصت از کف مده وقت غنیمت پندار/ 

نیست گر صبح بهاری شب ماهی دریاب
آن گونه که خیام شکوه از زنده گی دارد و می گوید: 
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم/ وز داس سپهر 

سرنگون سوده شدیم
شکوه های غالب هم کمتر از خیام نیست، و برای 
گاهی  اردو،  زبان  به  گاهی  که  است  هم  همین 
هم به زبان فارسی سخن به شکوه از زنده گی و 

سرنوشِت خود دارد: 
باده به وام خورده و زر به قمار باخته 

وه که ز هر چه ناسزاست هم به سزا نکرده ایم
ناله به لب شکسته ایم، داغ به دل نهفته ایم

 دولتیان ممسکیم زر به خزانه کرده ایم 
و در غزلی به زبان اردو با شکوه می گوید: آن چه 
در سینه دارد، دل است و سنگ یا خشت نیست و 
حیران از این که چرا از این همه درد لبریز نمی شود 

و باز هم درد می گیرد.
بود،  دردسرساز  برایش  اکثر  غالب  فارسی سرایی 
شعرهای  مورد  در  غالب  هم نسل  دیگر  شاعران 

که  است  غالب  این  آیا  می گفتند:  غالب  فارسی 
فارسی  شعرای  یا  می داند،  فارسی سرا  را  خودش 
مورد  در  بیشتر  کنایه  این  و  می پذیرند.  را  او  هم 
از  عندلیبی  غالب  بود  بود:   دست  این  از  ابیاتی 

گلستان عجم
من ز غفلت طوطی هندوستان نامیدمش

غالب ز هند نیست نوایی که می کشم
گویی ز اصفهان و هرات و قمیم ما

خیامی  حال وهوای  بیشتر  که  ابیاتی  از  گذشته 
دارند، می توان به نکات دیگری هم اشاره کرد و 

غالب را متأثر از شاعران فارسی سرا دانست. 
در مورد ظهوری، شاعر پارسی سرای قرن یازدهم 

خورشیدی، می گوید:
 / سرخوشیم  ظهوری  اخالق  صهبای  از  غالب 

پاره یی بیش است از گفتار ما کردار ما
و جای دیگری در مورد صائب تبریزی )1۰۰۰- 

1۰87 هجری خورشیدی( می گوید:
با   / بیرون  چمن  زین  برده  را  غالب  فکر  ذوِق 

ظهوری و صایب محو هم زبانی هاست
آشنایی و حسرت غالب به شاعران پارسی سرا و 

زیستگاه آن ها تا به آن جا می رسد که می گوید: 
گرفت/  دل  هندم  کدورت خیز  خاک  از  غالب 

اصفهان هی، یزد هی، شیراز هی، تبریز هی

زنده یاد حسین پناهي 

قرینه است،
این درخت و آن درخت،
بر آبي بي انتهاي باالتر!
تنها جاي تو خالي ست،

سبزه قباي خواب و خیاِل من!
و دوباره خش خِش گربة یاِد تو 
که به حیاِط دلم برگشته است!

مي نشین... 
و در جمعیت نیمه روشِن آن سوي پنجره

در ایستگاه دنبال کسي شبیِه تو مي گردم...
ـَـس نمي شود و خوب مي دانم که کسي ک

زیرا هیچ انساني قادر به ادامة انساني دیگر 
نیست!

پس بازي ها فقط یک بازي اند و همین!
با این وجود کسي شبیه تو را پیدا مي کنم

و از او دور مي  شوم... 
و هرچه دورتر مي شوم،

شباهتش به تو بیشتر و بیشتر مي شود...
و باز سکوت!

سال پنجم y شمارة یکهزار یکصد و بیست و یکم y یک شنبه 27 اسد/مرداد y 1392 11 شوال y 1434 18 اگست 2013

نگاهی به هم خوانی و هم فکری 
عمر خیام و مرزا غالب
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بانوان از آزار و...
چنین  من  که  حالی  در  می گردی.  بچه ها  با  تو  که   

کاری نمی کنم«.
سمیرا می گوید مشکل اصلی این است که خانواده ها 
که  بدانند  و  کنند  درک  را  دختران  که  این  جای  به 
مقصر  با  هستند،  اذیت هایی  چنین  قربانی  دختران 
دانستن آن ها زمینه و فرصت های تعلیمی را از آنان 
می گیرند: »درحالی که دختر هیچ کاری نکرده باشد، 
که  خاطری  به  می افتد.  دختران  برسر  مالمتی  بازهم 
پسران تا خانه به دنبال آن ها می روند. هرچه که دختر 

بیچاره بگوید باز هم آن ها نمی فهمند«.

  اصالح خانواده گی و اجتماعی
کرده  تجربه  را  خیابانی  اذیت  و  آزار  که  دخترانی 
اند، می گویند به دلیل ترسی که از آبروریزی دارند، 
نمی خواهند چنین قضیه ها را به پولیس بگویند. آن ها 
می گویند بهترین راه پایان دادن به این اذیت ها، تربیت 

خانواده گی و اصالح اجتماع است.
آزار خیابانی می گوید:  قربانیان  از  لطیفه، یکی دیگر 
می کنند.  اذیت  بچه ها  می روم،  مکتب  وقتی  »خودم 
نظرم این است که پسران از طرف خانواده و جامعه 

کنترل شوند تا خانم ها را اذیت نکنند«.
به باور این خانم، خانواده ها به جای منع پسران شان 
از آزاردادن دختران، آن ها را تشویق می کنند و چنین 

و  آزار  اجتماعی  بستر  تا  تشویق هایی سبب می شود 
اذیت دختران گرم تر شود.

نهادهای فعال حقوق زن با آن که بارها راهپیمایی ها و 
سمینارهایی را در رابطه آزار و اذیت زنان و دختران 
برگزار کرده اند، اما این پدیده هنوز در جاده ها، محل 

کار، بازار و مراکز تحصیلی دیده می شود.
دختران  و  زنان  طالبان،  شکست  از  پس  که  آن  با 
حق تعلیم و تحصیل، و فعالیت های اجتماعی را به 
دست آورده اند؛ ولی زنان هنوز در سطوح مختلف با 
مشکالت دست و پنجه نرم می کنند و عماًل نمی  توانند 

از حقوق خود استفاده کنند.
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استاد سیاف نامزد مورد 
حمایت کرزی نیست

20 تن در چند حادثۀ امنیتی...
 در ادامه افزود: »بعد از این که طالبان از محل متواری 
شده  گفته  کردند«.  حمله  کارگران  کمپ  باالی  شدند، 
در  سرک سازی  کارگران  حمله  این  هنگام  در  که  است 

خواب بودند.
اما  نیست؛  مشخص  شده  کشته  کارگران  هویت  هنوز 
این حمله  مسوولیت  رسانه ها  به  پیامی  ارسال  با  طالبان 
را بر عهده گرفته و ادعا کرده اند که 11 فرد دولتی را به 

قتل رسانده اند.
ولسوالی کرخ در 3۵ کیلومتری شهر هرات قرار دارد و 

جادۀ حلقوی افغانستان از این ولسوالی می گذرد.
همزمان در دو رویداد جداگانه در والیت هلمند، هشت 
فرد ملکی کشته شدند. مقامات والیت هلمند گفته اند که 
انفجار دو ماین در مناطق »شکرزو« و »نوکرزو«  اثر  در 
ولسوالی سنگین، شب شنبه سه زن کشته و یک زن دیگر 

زخمی شدند. این زنان پیاده از محل عبور می کردند.
در واقعه دیگری، صبح روز شنبه یک موتر مسافربری در 
ولسوالی »مارجه« با ماین کنار جاده یی برخورد کرد که 
در نتیجه آن سه کودک، یک زن و یک مرد کشته شدند.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این حمالت را بر عهده 
نگرفته است؛ اما در گذشته شورشیان طالبان برای مقابله 
استفاده  تاکتیک  این  از  دولتی  و  خارجی  نیروهای  با 
کرده اند. سازمان ملل در گزارش اخیر خود، شورشیان 
مسلح را مسئول افزایش قابل توجه مرگ افراد ملکی در 

افغانستان خوانده است.
عضو  سه  فراه  والیت  بلوک  باال  ولسوالی  در  همچنان 
شدند.  کشته  انتحاری  حمله  یک  در  امنیتی  نیروهای 
عبدالرحمان ژوندی، سخنگوی والی فراه به دویچه وله 
نام ضابط  به  فردی  می خواست  کننده  حمله  که  گفت 
جلیل را که صاحب یک شفاخانه خصوصی است، هدف 
قرار دهد، اما به هدف نرسیده مواد انفجاری اش را منفجر 
کرد. جلیل قباًل یک مقام امنیتی بوده است. به گفته او، 
یک تن از کشته شدگان حادثه یک فرمانده پولیس محلی 

و دو تن دیگر محافظان جلیل می باشند.

          ماندگار

برخی جریان های سیاسی و آگاهان می گویند که نامزد 
»اصلی و نهایی« حامد کرزی در انتخابات پیش رو استاد 
سیاف نیست، اما رییس جمهور کرزی با مطرح کردن این 
که نامزد مورد حمایت او در انتخابات ریاست جمهوری 
پیش رو استاد سیاف است، در تالش ایجاد اختالف و 

تفرقه میان مجاهدین و نیروهای مقاومت می باشد.
رهبران  از  شماری  با  دیدار  در  اخیراً  کرزی  حامد 
سیاسی و چهره های مطرح کشور، از آن ها خواسته که 
استاد سیاف حمایت  نامزدی  از  پیش رو  انتخابات  در 

کنند.
را  کرزی  آقای  اقدام  این  افغانستان  ملی  ایتالف  اما 
نامزد  که  است  باورمند  دانسته،  انتخاباتی«  »تکتیک 
اصلی و نهایی مورد حمایت حامد کرزی در انتخابات 

آینده استاد سیاف نیست.
سید حسین آقا فاضل سانچارکی سخنگوی ایتالف ملی 
رییس جمهور  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  افغانستان 
در  می خواهد  انتخاباتی اش«  »تکتیک  این  با  کرزی 
و  مجاهدین  به  متعلق  سیاسی  جریان های  صفوف 

گروه های مقاومت تفرقه و اختالف ایجاد کند.
او گفت که استاد سیاف که از رهبران مجاهدین است، 

باید این مسأله را درک کند.
به  کرزی  رییس جمهور  که  می گوید  سانچارکی  آقای 
مورد  فیصد  »صد  که  است  نامزدی  از  حمایت  دنبال 
استاد سیاف  او،  گفتۀ  به  باشد«.  داشته  قرار  اعتمادش 
نامزد مورد اعتماد رییس جمهور کرزی نمی تواند باشد.

حمایت  نامزدی  از  احتماالً  کرزی  حامد  او،  گفتۀ  به 
خواهد کرد که متعلق به خانوادۀ وی باشد.

در این حال، وحید مژده آگاه سیاسی می گوید که از دو 
سال بدین سو کرزی و امریکایی ها تالش داشتند که بر 
سر نامزد مشترک در انتخابات به توافق برسند، پیش از 
حمله برجان اسداهلل خالد نامزد امریکا و حامد کرزی 

اما پس از آن که او مورد حمله قرار گرفت،  او بود؛ 
گزینۀ آن  ها تغییر کرد. 

آقای مژده به روزنامۀ ماندگار گفت که رییس جمهور 
باید  کرزی چندی پیش گفته بود که حکومت بعدی 
آقای  کنونی دولت مصونیت بخشد و  مقام های  برای 
استاد سیاف  کرزی فکر می کند که در تحت ریاست 

آن ها می  توانند مصون باشند.
اما آقای مژده بر حمایت رییس جمهور کرزی از استاد 

عبد رب الرسول سیاف تردید دارد.
که  است  کسی  کرزی  رییس جمهور  که  می گوید  او 
بارها بسیاری از افراد مهم و سیاسیون کشور را به دریا 

تشنبه برده و تشنه دوباره برگردانده است.
به باور او، روزی خواهد رسید که استاد سیاف را نیز 
چنین کند و برای او بگوید که شما پروندۀ نقض حقوق 

بشر دارید و ما نمی  توانیم مشترک به پیش برویم. 
استاد  ملی  اجماع  طرح  که  است  معتقد  مژده  وحید 
آقای  است؛  کرزی  حامد  اجماع  طرح  همان  سیاف، 
سیاف  استاد  طریق  از  را  طرحش  می خواهد  کرزی 

عملی سازد.
به باور او، این شروع بازی است و تا پایان چهره های 
ما  را  دیگری  بازی های  و  مطرح خواهند شد  تازه یی 

شاهد خواهیم بود.
  نشست انتخاباتی استاد سیاف

نشست  برگزاری  از  سیاف  استاد  نزدیکان  از  برخی 
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  به  رابطه  در  مهمی 
آینده و عبور افغانستان از سال ۲۰14 تا دو هفتۀ دیگر 

سخن می زنند.
قرار است استاد سیاف در این نشست طرح اجماع ملی 
خویش را ارایه کند و همچنان احتماالً از نامزدی اش 

در انتخابات ریاست جمهوری سخن خواهد زد.
  داوود کلکانی عضو مجلس نمایند  ه  گان و از اعضای 
ماندگار  روزنامۀ  به  افغانستان،  اسالمی  اتحاد  حزب 
گفت که هدف از طرح اجماع ملی استاد سیاف، عبور 

ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری   ،۲۰14 سال  از 
شفاف و مقابله با چالش ها می  باشد.

با تمامی جریان های  به گفتۀ آقای کلکانی، این طرح 
و  مدنی  نهادهای  حکومت،  بیرون  و  داخل  سیاسی 

احزاب سیاسی شریک ساخته شده است.
عضو حزب اتحاد اسالمی افغانستان می گوید که طرح 
اجماع ملی استاد سیاف و حامد کرزی یکی است. به 
گفتۀ او، نخستین بار این طرح را استاد سیاف به حامد 
کرزی ارایه کرد بود و آقای کرزی از آن در کنفرانسی 

سخن زد.
است  قرار  که  نشستی  مصارف  بارۀ  در  مژده  وحید 
شود،  برگزار  سیاف  استاد  از سوی  دیگر  هفتۀ  دو  تا 
می گوید که مصارف این نشست از جانب حامد کرزی 
پرداخته خواهد شد، زیرا او که یک میلیارد دالر کابل 
بانک را پرداخت، هزینۀ برگزاری این نشست که 3۰ تا 
۵۰ میلیون دالر هزینه برخواهد داشت، برای او بسیار 

دشوار نیست.
اما داوود کلکانی می گوید که نشست آن ها هیچ هزینۀ 
در بر نخواهد داشت، چون قرار نیست در این نشست 

به کسی غذا داده شود.
معرفی نامزد مشخص از سوی شورای همکاری احزاب 
سخنگوی ایتالف ملی همچنان از رأی زنی های شورای 
همکاری احزاب و ایتالف های سیاسی تا ده روز دیگر 

به نتیجۀ قابل حساب دست خواهند یافت.
جریان ها  میان  رأی زنی ها  که  گفت  سانچارکی  فاضل 
و احزاب سیاسی جریان دارد و به نتایج ملموسی نیز 
در زمینۀ معرفی یک نامزد مشخص در انتخابات پیش 
همکاری  »شورای  سوی  از  ریاست جمهوری  روی 

احزاب و ایتالف های سیاسی« دست یافته ایم. 
او تأکید کرد که گروه ها و احزاب سیاسی با هماهنگی 
یک  معرفی  به  قادر  که  داد  خواهند  نشان  وحدت  و 
نامزد واحد در انتخابات آتی ریاست جمهوری هستند.
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خروج شتباب زدۀ نیروهای...
 بدون تردید نگران این مسأله است که بعد از سال ۲۰14  

اوضاع در افغانستان به چه صورت خواهد بود.
با این حال، آنتونوف تأکید کرد که خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان در سال ۲۰14 باعث نا امنی و بی ثباتی برخی 

مناطق آسیایی میانه می شود.
امنیتی  نیروهای  که  می  گوید  روسیه،  دفاع  وزارت  معاون 

افغان قادر به تأمین امنیت سراسر این کشور نیستند.
اظهارت معاون وزارت دفاع روسیه در حالی مطرح می شود 
که چندی پیش نیروهای امنیتی افغانستان مسوولیت کامل 

تأمین امنیت کشور را به عهده گرفت.
انتقال  زمان  از  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تلفات  که  آن  با 
اما  است،  یافته  افزایش  تاهنوز  امنیتی  مسوولیت های 
مقام های امنیتی کشور بارها از توانایی این نیروها در مقابله 

با شورشیان طالب سخن گفته اند.

مقام های ملکی و نظامی روسیه نیز می گویند که با خروج 
نظامیان خارجی از افغانستان در سال ۲۰14، نا امنی ها در 

این کشور افزایش می یابد.
افغانستان  در  امنی  نا  تشدید  که  کردند  تأکید  مقام ها  این 

امنیت کشورهای آسیایی میانه و منطقه را برهم می زند.
آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه رسمًا اعالم کرد 
در   ۲۰14 سال  تا  را  خود  نظامی  نیروهای  کشور  این  که 
مستقر  میانه،  آسیای  کشورهای  با  افغانستان  مرزی  مناطق 

می کند.
تا  است  تالش  در  روسیه  کشور  که  می گوید  آنتونوف، 
و  افراطیون  تهدید  از  منطقه  در  نظامی  حضور  تقویت  با 

گسترش شورشیان جلوگیری کند.
روسیه تا به حال چندین بار نسبت به عواقب تهدید منطقه 

از سوی شورشیان تندرو در افغانستان هشدار داده است.
زمینه  این  در  تاکنون  افغانستان  حکومتی  های  مقام  اما 

واکنشی نشان نداده اند.

رای زنی در بارۀ انتقال گاز...

 والیت هاي شمالي افغانستان به هم متصل شوند.
افغانستان  جوزجان  والیت  در  مهمي  شهر  شبرغان 

است که از منابع مهم انرژي برخوردار است.
تولید  سابق  شوروي  جماهیر  اتحاد   1967 سال  در 

در سال  و  کرد  آغاز  به  را  افغانستان  در  طبیعي  گاز 
199۰ گاز طبیعي از طریق خط لوله به ازبکستان و 

تاجیکستان منتقل مي شد.
مکعب  متر  میلیارد   77 حدود  منبع  این  گاز  ذخایر 
برآورد شده است که این حجم در میان مدت عالوه 

بر پاسخگویي به نیازهاي افغانستان، زمینه صادرات 
این محصول راهبردي را فراهم مي کند.

همچنین دو طرف در باره انتقال برق از تاجیکستان 
رایزني  به  انرژي  تولید  در  همکاري  و  افغانستان  به 

پرداختند.

ماجرای 750 تن آرد...
 آردی در دیپوی های ما است که خراب شده، شما حکم 
بدهید که ما در این زمینه چه اقدام کنیم. مقام والیت بلخ 
در این پیشنهاد رییس خدمات بندری حیرتان می نویسد 
ادارۀ  که تحت نظر یک هیأت با صالحیت متشکل از 

امنیت ملی، دادستانی و پولیس این آرد دفن گردد.«
آقای جاوید می گوید که هیأت بعد از رسیدن این امر از 
طرِف مقامِ والیت بلخ دست به کار می شود و در رأس 
این هیأت اسداهلل نظری رییس دادستانی شهرک حیرتان 
قرار می داشته باشد و این ها آغاز می کنند به بررسی این 
پرونده؛ همزمان با این که این هیأت مصروف کار است 
که یک نمایندۀ از ادارۀ مبارزه با ارتشا و فساد در همین 
ساحه سرگرمِ بررسی کیفیت تیل می باشد، تا تثبیت کنند 
که کدام نوع تیل وارد می شود و چه کسانی در انتقال 
تیل بدون کیفیت دست دارند که متوجه می شوند یک 
محمولۀ بزرگی از آرد فرار داده می شود، نمایندۀ ادارۀ 

مبارزه با فساد این قضیه را به ما گزارش می دهد و ما 
تصمیم می گیریم تا این پرونده بررسی شود.«

کرده  تصریح  سخنانش  ادامۀ  در  جاوید  اهلل  شمس 
گزارش  من  برای  ما  نمایندۀ  این  که  »زمانی  می افزاید: 
داد، من این موضوع را با رییس ادارۀ امنیت ملی در میان 
گذاشتم و آن ها نیز گفتند که ما هم این قضیه را کشف 
کردیم و تمام این آردها در یک سرای به نام برات تخلیه 
شده است. بعد از آن یک هیأتی تشکیل می شود تا این 
پرونده بررسی شود. در رأس این هیأت ادارۀ مبارزه با 
فساد قرار داشت و زمانی که این هیأت به ساحه رفت با 
مخالفت اسداهلل نظری رییس دادستانی شهرک حیرتان 
روبرو شد که اجازه نمی داد تا این پرونده بررسی شود، 

ولی ما با مشکالت تمام این قضیه را بررسی کردیم.«
او می افزاید که چهار تن در این قضیه دست دارند. او 
از گرفتِن نام این چهار تن خود داری کرده می گوید که 

این چهار تن متواری هستند.
شمال  حوزۀ  در  فساد  و  ارتشا  با  مبارزه  ادارۀ  رییس 

می گوید که بعد از بررسی و افشاسازی چهره هایی که 
در این قضیه دخیل بودند، او و جمعی از همکارانش 
دارند  دست  پرونده  این  در  که  کسانی  تهدید  مورد 
این ناحیه سخت نگران هستند،  از  آنان  قرار گرفت و 
حتا باری با هم درگیری شدید نیز کردند که با کمک 
هیأت  این  والیت  این  در  ناتو  نیروهای  از  خواستن 

نجات داده شد.
شمس اهلل جاوید می افزاید که در بندر حیرتان فساد و 
کم کاری های زیادی وجود دارد، از آن میان انتقال تیل 
بدون کیفیت و بودِن چهره هایی که در رأس قرار دارند 
و دستاِن شان با فساد در این بندر آلوده و بیش از ده سال 
است در پست های معین کار می کنند و آن ها تمام این 

پرونده ها را تحت بررسی دارند.
شمال  حوزۀ  در  فساد  و  ارتشا  با  مبارزه  ادارۀ  رییس 
خواستار همکاری دولت مرکزی، مردم و رسانه ها شد 
تا در کنار آن ها ایستاده گی کنند و این چهره ها را افشا 

سازند.
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بخش پایانی

اشراق حسینی:
می تواند  هم  تکثر  که  ندارد  وجود  شکي 
یک  عنوان  به  هم  و  امکان  یک  عنوان  به 
تهدید مطرح باشد و این مساله مربوط به 
تبعیض  مسیر  در  تکثر  اگر  که  است  این 
اگر در  تهدید است و  برود، یک  به پیش 
و  وارج گذاری  شناسی  رسمیت  به  مسیر 
به  می گیرد،  شکل  مدنی  مناسبات  تأمین 

یک فرصت تبدیل می شود.
نظری پریانی:

با سالمِ دوباره!
من می خواهم در این جلسه مشورتی یک 
مشوره بدهم که در بحث های آینده، چون 
دارد؛  مشخص  محور  پنج  ملي  اجندای 
بنابراین خوب خواهد بود تا در پنج جلسۀ 
مطرح  محور  یک  یک،  دیگر،  مشورتی 

شود تا به نتیجه برسیم. 
قطعنامه:

بسم اهلل الرحمن الرحیم!
نخستین نشست مشورتي آجندای ملي به 
روز دهم سرطان 139۲ خورشیدی برابر با 
اول جوالي ۲۰13 میالدي در هوتل کابل 

سرینا تدویر یافت.
از  نفر   ۲۰۰ حدود  در  نشست  این  در 
مدنی  جامعۀ  و  سیاسي  فعاالن  نخبه گان، 

افغانستان شرکت داشتند.
و  اصلی  سخنرانان  نشست  در 
را  خود  دیدگاه های  شرکت  کننده گان 
مسودۀ  در  شده  ارایه  مرحلۀ  پنج  پیرامون 
از  پس  کردند،  ابراز  ملی  آجندای  طرح 
تفاوت  با  که  آزاد  بحث های  و  گفتمان 
صورت  مساعد  فضای  در  و  آرأ  وتنوع 
به  آتی  مواد  بر  کننده  گان  شرکت  گرفت، 
عنوان نتایج نشست توافق به عمل آوردند:
که  ملی  اجندای  طرح  از  حمایت   -1
و  مطرح  امروز  نشست  در  آن  محورهای 

بحث شد.
طرح  سر  بر  مشورتی  نشست های   -۲
آجندای ملی در جهت غنامندی و تکمیل 

بیشتر طرح مذکور ادامه یابد.

3- ایجاد یک مرکز دیالوگ بین االفغانی به 
منظور بحث مداوم در مورد مسایل کالن 
آجندای  تکمیل  و  توسعه  جهت  کشوری 

ملی.
اشراق حسینی:

این سه موردی است که ما و شما در نشست 
امروز روی هم رفت  به آن توافق داشتیم 
و با وجود این که تفاوت و تنوع دیدگاه و 

آرا نیز وجود داشت.
احمد ولی مسعود:

ضمن تشکر از دوستانی که این حوصله مندی 
این  در  روز  پایان  تا  و   دادند  خرج  به  را 

نشست حضور داشتند.
من می دانم که برنامه یک مقدار خسته کن 
بود و دراین شکی نیست؛ اما این که تا پایان 
است  ستایش  قابل  داشتند،  حضور  برنامه 
که  رفتن، من مطمین هستم  و دوستانی که 
دعوت  آنان  از  دیگر  برنامه های  در  انشااهلل 
مهم  بسیار  موضوعات  خاطر  به  تا  می کنیم 
و تهدابی افغانستان یک مقدار حوصله مندی 

داشته باشند.
مسایل  با  ما  اگر  که  باشید  داشته  توجه 
افغانستان این گونه برخورد کنیم، مطمینًا که 
به جای نخواهیم رسید، طور مثال:  در بیرون 
هر کدام از شما بزرگان متوجه شده اید که 
کسانی هستند که می خواهند در دولت سهم 
داشته باشید و یا سیاست کنند، می گویند که 
برادر این آجندای ملی بسیار طوالنی مدت 
است؛ بنابراین »دم نقد را گپ بزن« و منظور 
از دم نقد این است که تو چه کاره می شوی 
توجه  باید  ولی  من چه کاره خواهم شد؛  و 
داشت که این مساله که تو چه کار می شوی 
و من چه کاره می شوم، در طول قرن ها ما را 
به جای نرسانده و حتا تا کنون هم به جای 

نرسیدیم.
ما در ابتدأ یک گفتمان قرار داریم و من بسیار 
خوشحالم است، هرچند تفاوت دیدگاه نیز 
وجود داشت؛ اما یک مساله بسیار مهم بود 
و دوستان و بزرگان به یاد دارند که پیش از 
بحث ها  چنین  نفر  دو  یا  یک  زمانی که  این 
را مطرح می کردند، جنگ و مشاجره لفظی 
با وجود  اما حاال دیده شد که  بلند می شد؛ 

این که از طیف های مختلف در این نشست 
حضور داشتند، ولي  این تحمل را داشتند که 
حرف های همدیگر را بشنوند که این عمل 

دوستان غنیمت بسیار کالنی است.
همدیگر  ما  این که  دیگر  کالن  غنمیت 
نیز  را  همدیگر  مفکورۀ  و  می شناسیم  را 
ایجاد  سبب  شناختن  مفکورۀ  و  می دانیم 

اعتماد می گردد.
ما از این نشست یک انتباه خوب و یک انتباه 
انتباه  رفع  منفی گرفتیم و می خواهم که در 

منفی تالش همه باهم کنیم.
می خواهم جلسات بعدی ما که انشاهلل آن را 
برگزار خواهیم کرد، از صبح تا ظهر باشد تا 
کسی خسته نشود و مساله دیگر این که روی 
اصل موضوع صحبت شده و باالخره به یک 

نتیجۀ مثبت برسیم.
شما  توافق  با  و  باشد  خواسته  خدا  اگر 
دو  در  بین االفغانی  دیالوگ  خانۀ  دوستان 
بخش کار کند، یکی بخش اکادمیک و علمی 
علم  و  استعداد  حوصله مندی،  کساني که  و 
اش را دارند صحبت ها و بحث های خود را 
در این خانه ادامه بدهند و خانه فکر ایجاد 
کنند و دوم بخش سیاسی و اجتماعی است 
که بتوانیم موضوعاتی را که روی آن  تفاهم 

صورت می گیرد را به مردم برسانیم.
آخرین حرف من این است که در گذشته ها 
تصور ما این بود که بزرگان کاری مي کنند؛ 
اما حاال متیقن شدیم که بزرگان خود شماها 
نخبه گان کشوری هستید  که  و شما  هستید 

باید کاری کنید.
در اروپا از میان دولت های ملی ملت ها بیرون 
دولت های  یعنی  آمدند،  وجود  به  و  شدند 
ملی به حیث یک الگو ملت وجود داشت و 
ملت ها از این درس گرفتند که اگر بزرگان 
شان می توانند درمحور یک تفکر ملی جمع 
هم  احساس  می توانند  هم  آنان  پس  شوند، 
متأسفانه  افغانستان  در  اما  کنند؛  بسته گی 
بسیاری از سیاست مداران قوم را بدنام کرده 
و به نام قوم تجارت می کنند؛ اما من متوجه 
یک  با  پنجشیری  یک  تفاوت  که  نشدم 

پکتیاوال در زنده گي در چی است.
من غربتي را که در بامیان می بینیم در سایر 
از  تعداد  یک  اما  دارد؛  وجود  نیز  مناطق 
کسانی هستند که به نام قوم  تجارت می کنند 
و در حال حاضر هم زد و بند های دارند، 
ولی نمی خواهم دراین قسمت زیاد صحبت 
باشد؛  برانگیز  شاید حساسیت  که  کنم چرا 
در  و  می کنیم  تشکر  شما  همه  از  بنابراین 
تحت  مسوده  یک  ما  که  بگویم  باید  پایان 
عنوان طرح چهار چوب آجندای ملی آماده 
کردیم و آن را به تمام شما دوستان خواهیم 
فرستاد که انشاهلل شما آن را مطالعه خواهید 
کرد و هر خواهر یا برادری که بخواهد در 
می توانند  باشند،  شریک  ملی  تفاهم  یک 

همکاری شان را ادامه بدهند.
و  عزیز  دوستان  همه  از  فراوان  سپاس  با 
گرامی که در نشست امروزی حضور یافتند.

28 اسد تاریخِ استقالل...
جشن  نشان  و  نام   )137۵ میزان   ۵( کابل   
استقالل را همان طوری  که انگلیس و حامیانش 
آرزو داشتند، منهدم نمودند، اما با سقوط طالبان 
بازهم 8  کابل در ۲۲ عقرب 138۰،  از  فرار  و 
تجلیل  مجاهدین  پیروزی  جشن  عنوان  به  ثور 
در  طالبان  حملۀ  سه  دو  از  پس  آن هم  گردید، 
مثابۀ  به  سال  یک  مراسم،  این  برگزاری  روز 
تجلیل خانه گی به داخل ارگ ریاست جمهوری 
برده شد و پس از آن مانند تخت جمعی عروس 
استقالل طلبی  و  استقالل  از  نشانی  دیگر  خانم، 

مشاهده نشد.
برای این که افغانستان بیشتر از این بی پیوست و 
ذلیل نشود، بهتر آن  است همان اول قوس 13۰۰ 
استقالل  انگلیس ها  که   )19۲1 نوامبر   ۲۲( ش 
از  پس  و  شناختند  رسمیت  به  را  کشور  کامِل 
آن ها  سیاسی  سلطۀ   )19۲1 تا  سال)1839   8۲
پایان یافت و یا هم ۲4 فبروری )۵حوت 1۲98 
با اسب و شمشیر  امان اهلل خان  ش( روزی که 
برهنه و به کمر آویخته، به میدان مرادخانی آمد 
و در میان تجمع شهریان کابل استقالل، آزادی، 
برادری و برابری، عدالت و آزادی فردی اعالم 

کرد، جشن گرفته شود. )6( 
راه  مبارزین  سایر  مانند  خان  امان اهلل  هرچند 
آزادی نجنگید و خود به میدان مبارزۀ مسلحانه 
حامی  حیث  به  را  مبارزه  روحیۀ  اما  نرفت، 
و  شور  به  را  مردم  و  ساخت  زنده  مبارزین، 
که  است  این  دقت  قابل  موضوع  آورد.  هیجان 
نبود،  تنها  تصمیم گیری  این  در  خان  امان اهلل 
مبارزین و روشن فکران جمعیت مشروطیت دوم 
او را یار و یاور بودند. اما جای تأسف این است 
که به نوشتۀ مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ 
قبیله یی  عقب گرای  رجال  مخالفت  علت  به 
سازش های  دربار،  در  اصالحات  مخالِف  و 
نظام جوان،  با مخالفین داخلی و خارجی  آنان 
بین  در  شاه  شخص  ماندن  گیر  هم چنان  و 
نتوانست  امان اهلل  وطن دوستی،  و  قوم دوستی 
گرفته  دست  روی  که  را  اصالحاتی  و  انقالب 

بود، به انجام رساند.)7(
امان اهلل خان با همراهی روشن فکران و مبارزین 
جنبش مشروطیت دوم، به قول گروه پژوهشی 
افغانستان  مردم  به   ۲۰ قرن  اوایل  در  پاوالدا، 
اکنون  تا  که  کرد  اعطا  را  اساسی یی  قانون 
قوانین  تمام  معنای  و  تفاوت ها، روح  علی رغم 

بعدی افغانستان را شکل داده است.)8(
امان اهلل خان با وجود خطاها و کمبودهایش، پیام 
و ایجاباِت زمان خود و نیاز قرن را درک کرده 
بود؛ از همین رو با شیفته گی بی نظیری خواهاِن 
مایر که  تغییر و دگرگونی در کشور بود. گروهِ 
امانی را در مورد  به طور دقیق اصالحات دورۀ 
و  نظام نامه ها  تدوین  کرده است،  ارزیابی  قانون 
قوانین دورۀ امانی را بین هفتاد تا یک صد متن 
چاپ  کابل  سنگی  مطبعۀ  در  که  زده   تخمین 

می شدند.
آزادی  و  استقالل  به  شیفته گی  در  امان اهلل  شاه 
کشور، سرآمد همۀ سرداران و ساالران تا زمان 
با  ابد  تا  وی  نام  سبب  این  به  بوده،  خودش 

افتخار بلند خواهد بود.)9(
سربلندی  و  استقالل  از  نامی  امروز  که  دریغا 
سیاست مداراِن  و  دولت مردان  و  نمانده  باقی 
حاکم به غارت گری، زراندوزی و بیگانه پروری 

می اندیشند، نه به استقالل!
تحصیل کرده،  اشخاص  حتا  مردم  از  بسیاری 
امیر  را  امان اهلل  جوان  دولت  که  می کنند  تصور 
حالی  در  است،  داده  سقوط  کلکانی  حبیب اهلل 
امانی، چیزهای  اصلی سقوط دولت  که عوامل 
دیگری ست که تا اکنون به طور قصدی و آگاهانه 

کتمان شده است.
در دوران سلطنت امان اهلل خان سه جرقۀ بزرگ 

بر ضد وی به وجود آمد:
نخستین جرقه در ماه می 19۲4 در شهر خوست 
به رهبری مال عبداهلل مشهور به »مالی لنگ« به 
میان آمد که یکی از عّمال انگلیس بود. این قیام 
و شورش حدود یک سال )3۰ جنوری 19۲۵( 

ادامه یافت.)1۰(
دومین جرقه از شینوار سمت مشرقی آغاز شد. 
محمد گل خان مهمند که فرمانده قطعۀ شینوار 
بود. تمام قطعه را با تجهیزات آن به شورشیان 

گذاشته، خود به کابل فرار کرد.
فرزند  واله  عبدالحق  مرحوم  مصاحبۀ  قرار 
خارجۀ  )وزیر  صاحب زاده  خان  عطاءالحق 
حکومت امیر حبیب اهلل کلکانی( در شمارۀ اول 
قوس 1386 هفته نامۀ پیام مجاهد و هم چنان به 
استناد کتاب »زمام داری امیر حبیب اهلل کلکانی«، 
از  خان  هاشم  سردار  و  کرنیل  خان  عطاءالحق 

طرف امان اهلل خان غرض خاموش کردن شورش 
به جالل آباد فرستاده شدند. وقتی به جالل آباد 
نظامی  تسلیحات  با  شینوار  شورشیان  رسیدند، 
قطعۀ شینوار، شهر جالل آباد را به ُکلی غارت و 
قصر سراج العماره را به آتش کشیده بودند. این 
دو تن از راهِ سرخرود و لغمان دوباره به کابل 

برگشتند.)11(
جرقۀ سوم در شمال از سوی حبیب اهلل کلکانی 
این  در  آمد.  میان  به  مشرقی  شورش  موج  در 
تن   3۰۰ صرف  کلکانی  خان  حبیب اهلل  وقت 
جنگ جو داشته و تا این زمان اصاًل قصدی برای 

گرفتن پادشاهی نداشته است.
اصلی سقوط حکومت  اصلی و عوامل  خاینان 

جوان امان اهلل خان سه تن بودند:
جنگ  فراری  افسر  مهمند  خان  ُگل  محمد  1ـ 
نظامی جنرال صالح  استقالل که معاون یا یاورِ 
مجروحیت  با  او  بود.  دفاع  وزیر  خان  محمد 
سطحی انگشت صالح محمد خان، میدان جنگ 
انگلیس ها  کرد.  فرار  گذاشته  انگلیس ها  به  را 

پیش آمده درۀ خیبر را اشغال کردند. 
دومین خیانت وی بر ضِد حکومت امان اهلل خان 
انگلیس ها بود که قطعۀ شینوار را  به اشارۀ  نیز 
کابل گریخت.  به  به شورشیان سپرده، خودش 
شورش شینوار زمانی آغاز شد که انور پاشا از 
ترکیه به منظور تنظیم ارتش افغانستان وارد کابل 

گردیده بود.
سومین خیانت وی این بود که جز گروهِ تبهکار 
هاشم خان طی 17 سال صدارت، وی در این 
مدت به ریاست تنظیمیۀ شمال، وزارت داخله 
و فرماندهی قطعات نظامی رسید که در شمالی 
و شمال کشور خیانت های بی شمار انجام داد و 
مرحوم غبار او را برادرِ ششم نادر خان نامیده 

است.)1۲(
1ـ سردار شیر احمد خان والی مشرقی بود که 
بقیه  و  خوگیانی  قوم  مشرقی،  شورِش  هنگام 
نموده،  سالح  خلع  را  خان  امان اهلل  طرف داران 
میدان را برای مخالفین دولت امانی باز گذاشت.
3ـ سردار علی احمد خان شوهرخواهر امان اهلل 
والی  لویناب  خان  خوش دل  سردار  پسر  و 
انگلیس در جنگ  قندهار بود که هنگام تجاوز 
استقالل باالی سپین بولدک از کمک غند نظامی 
بولدک  پولیس سرحدی سپین  به قطعۀ  قندهار 
کشته،  سربازان  نتیجه،  در  که  نمود  جلوگیری 

مجروح و اسیر شدند.
تأمین  غرض  خان  امان اهلل  را  خان  احمد  علی 
نظم و امنیت به مشرقی اعزام کرد. موصوف با 
نمود،  امضا  فقره یی   18 معاهدۀ  یک  شورشیان 
از  و  سالح  خلع  را  دولت  طرف دار  نیروهای 
شهر بیرون راند و در ضمن به جای امان اهلل خان 
را  انگلیس ها خود  و  مشرقی  به حمایت سران 

پادشاه اعالم نمود.
حاال خوانندۀ گرامی خود قضاوت کند که عامل 
سقوط دولت امانی کی  ها بودند و طی 94 سال 
چه گونه استقالل کشور و روز استقالل معدوم 

گردیده است. 
***

رویکردها: 
1ـ رقابی، دکتر حیدر. چشمه های فلسفی تاریخ، 
ص 16 و 17. ناشر: دانشگاه تهران، سال 1361 

خورشیدی
۲ـ یادداشت های دورۀ تحصیل بنده در دانشگاه 

کابل 
تاریخی  وقایع  روزشمار  حامد،  علمی،  3ـ 
افغانستان صص 1۵ تا 17. سال نشر: چاپ دوم 

138۲، کابل
 1389 اسد   3۰ مورخ  ماندگار،  روزنامۀ  4ـ 

خورشیدی، کابل )مقالۀ دکتر لعل زاد(
۵ـ همان.

مسیر  در  افغانستان  میرغالم محمد،  غبار،  6ـ 
تاریخ، جلد اول ص 7۵3، مطبعۀ دولتی کابل، 

1346 خورشیدی
7ـ فرهنگ، میرمحمد صدیق، افغانستان در پنج 

قرن اخیر، صص ۵47 و ۵48.
 1389 ثور   11 مورخ  صبح،   8 روزنامۀ  8ـ 

خورشیدی، کابل )متِن سخنرانی دکتر سپنتا(
9ـ همان.

تاریخی  وقایع  روزشمار  حامد،  علمی،  1۰ـ 
افغانستان، ص 17

امیر  زمام داری  وداد،  خلیل  داکتر  بارش،  11ـ 
حبیب اهلل خان کلکانی، صص 1۰4 و 1۰۵ چاپ 

دوم، 1378 خورشیدی
1۲ـ افغانستان در مسیر تاریخ، جلد دوم صص 
۵6، 71، 8۰، ۲1۲ و ۲13، چاپ چهارم، سال 

1381 خورشیدی.

قطعنامۀ نخستین نشست مشورتی طرح اجندای ملی:

از طرح اجندای ملی حمایت 
می کنیم

آتش سوزی  در...
ساختمان  نقاط  تمام  به  ساعت  چند   

سرایت کرد.
او گفت که به دلیل تعطیلی روز جمعه، 
درهای مغازه ها بسته بود و نیروهای آتش 
مهار  را  آتش  توانستند  مشکل  با  نشانی 

کنند.
فروشگاه  این  در  که  افزود  قادری  آقای 
نخی،  پارچه های  پالستیکی،  کاالی 
موبایل و وسایل برقی عرضه می شد که 
این کاالها به نفوذ آتش به طبقه های دیگر 

کمک کرده است.
هنوز دلیل اصلی این آتش سوزی روشن 
نیست، اما مسووالن والیت بلخ گفته اند 
ضد  سیستم  به  فروشگاه،  ساختمان  که 

بی احتیاطی  احتماالً  و  نبود  مجهز  حریق 
سبب این آتش سوزی شده باشد.

بلخ  پولیس  فرماندهی  امنیت  مسوول 
ناشی  گفت که هنوز در مورد خسارات 
اختیار  در  جزئیاتی  سوزی  آتش  این  از 
کسی  هیچ  به  رویداد  این  در  اما  نداریم 

آسیبی نرسیده است.
آقای قادری این را هم گفت که در اطراف 
ساختمانی که آتش گرفته، ساختمان های 
مربوط  ساختمان  جمله  از  تجارتی  مهم 
به یک بانک خصوصی و چند فروشگاه 
برای  و  داشت  موقعیت  دیگر  بزرگ 
به  سوزی  آتش  گسترش  از  جلوگیری 
اطراف ساختمان، از نیروهای ارتش هم 

کمک گرفته شده است.
افغانستان  ها  فروشگاه  در  سوزی  آتش 

مغازه  برای  هنگفتی  خساراتی  همواره 
داران و تاجران به جا می گذارد.

سال گذشته در ماه جدی در آتش سوزی 
کابل  در  کفش  و  لباس  سرای  یک  در 
خسارت  دالر  ها  میلیون  داران  مغازه  به 
سوزی  آتش  این  دلیل  کرد.  وارد  مالی 
برقی  لوازم  از  استفاده  در  بی احتیاطی 
عنوان شد و مقام های افغان پس از آن از 
مغازه داران خواستند که موارد ایمنی را 
برای جلوگیری از بروز واقعات مشابه در 

آینده جدا مد نظر بگیرند.
و  داران  مغازه  از  همچنین  حکومت 
خواسته  بزرگ  فروشگاه های  صاحبان 
است که برای حفظ کاال و سرمایه خود 

از بیمه استفاده کنند.
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جمعیت هالل احمر به تعداد ۵7 کودک بیمار را جهت تداوی 
به  افغان که  از کودکان  ماه شماری  آلمان فرستاد. هر شش  به 
در  و  می باشند  مبتال  و سوختگی  قلبی  ارتوپیدی،  بیماری های 

افغانستان قابل تداوی نیستند، به آلمان فرستاده می شوند.
آلمان  عازم  کابل  هوایی  میدان  از  چهارشنبه  روز  کودکان  این 
ارگان  یک  که  آلمان  صلح  دهکده  سوی  از  آنجا  در  و  شدند 
خیریه و غیرانتفاعی است، مورد تداوی قرار می گیرند. این نهاد 
خیریه که با پول مردم آلمان تمویل می شود، ساالنه حدود 1۰۰ 
کودک افغان را تداوی می کند و دوباره به افغانستان می فرستد.

احمر  هالل  جمعیت  تشریفات  مسوول  صدیقی،  اهلل  عنایت 
سوختگی  تکلیف های  به  مبتال  که  »بیمارانی  گفت:  افغانستان 
می آورد  تشریف  آلمان  از  که  هیاتی  توسط  باشند،  شدید 
توسط  شان  ویزای  و  پاسپورت  پروسه  بعدا  و  شده  تشخیص 
آلمان  به  تداوی  و جهت  می شود  تکمیل  مجانی  احمر  هالل 

اعزام می گردند«.
آقای کیوین دلبوخ، یک تن از داکتران آلمانی که جهت تشخیص 
بیماری این کودکان به کابل آمده بود، به دویچه وله گفت که تا 
کنون بیش از 1۰۰۰ کودک بیمار صعب العالج افغان به کمک 

مستقیم دهکده صلح آلمات تداوی شده باشند.
این داکتر آلمانی افزود: »دهکده صلح آلمان از سال 1988میالدی 
تا کنون در افغانستان کار می کند. تاکنون از این طریق بیش از 
1۰۰۰ کودک بیمار در آلمان تداوی شده و به افغانستان برگشته 

اند. این شصت و هفتمین دور تداوی است«.
والدین این کودکان بسیار خوشحال اند که آنها در آلمان تداوی 
نیز از سوی داکتران  آنها  می شوند و همچنان روند تشخیص 

آلمانی به پیش برده می شود.
نام شاداب از والیت تخار گفت:  پدر یک کودک 11 ساله به 
»کدام چیز را داخل تندور آتش گذاشته بودند که انفجارکرد و 
در  اش  کودک  تداوی  برای  او  های  قطع شد«. تالش  او  پای 

افغانستان نتیجه نداد و سفر او به آلمان تنها شانسی است که می 
تواند کمک اش کند.

وحید آغا 13 ساله از کاپیسا، با ابراز خوشحالی از این که مدتی 
بعد صحت یاب می شود، گفت: »مشکل من توبرکلوز استخوان 
آلمان  نداد. خوش هستم که  نتیجه  این جا  است و تداوی در 

می روم«.
همه هزینه های سفر و تداوی این کودکان از سوی دهکده صلح 
آلمان پرداخته می شود و بر خانواده آنها هیچ مصرفی نمی آید.
دهکده صلح آلمان برای پذیرش این کودکان شرایط واضحی 
دارند. قابل عالج نبودن بیماری آنها در افغانستان یکی از این 
انتخاب می شوند که خانواده  شرایط است. همچنان کودکانی 

های آنها توانایی مالی تداوی شان را در خارج ندارند.
درمان  بر  دهکده عالوه  این  در  از جنگ  دیده  آسیب  کودکان 
جسمی مورد درمان روانی نیز قرار می گیرند. مدد کاران، روان 
این  آموزشی  این سازمان در کالس های  آموزگاران  شناسان و 
کودکان را تعلیم می دهند و به آنها کمک می کنند تا درک کنند 
کاران  مدد  این  از  برخی  ندارند.  تفاوتی  جامعه  سالم  افراد  با 

رضاکار هستند و بدون معاشی کار می کنند.

ده ها کودک برای تداوی عازم 
آلمان شدند

20 تن در چند 
حادثة امنیتی کشته 

شدند

بانوان از آزار و اذیت های 
خیابانی به ستوه آمده  اند!

در حمالت جداگانه در نقاط مختلف 
میان  در  شدند.  کشته  تن   ۲۰ کشور 
چهار  حوادث  این  شده گان  کشته 
یک  کارگر   9 امنیتی،  نیروهای  عضو 
شرکت سرک سازی و زنان و کودکان 

شامل می باشند.
دادند  خبر  شنبه  روز  پولیس  مقامات 
که در حمله شورشیان مسلح بر یک 
کمپ سرک سازی در والیت هرات، 
کشته شدند.  پولیس  و یک  کارگر   9
این حمله بامداد روز شنبه در ولسوالی 

کرخ والیت هرات انجام شد.
سخنگوی  احمدی،  عبدالرووف 
مهاجمان  که  گفت  هرات  پولیس 
بر  کارگران،  کمپ  بر  حمله  از  پیش 
یک پوسته پولیس حمله کرده بودند: 
در  کجه  امنیتی  پوسته  باالی  »دیشب 
مخالفین  تعداد  یک  کرخ  ولسوالی 
جریان  در  کردند.  حمله  مسلح 
دشمن  بر  سنگین  تلفات  درگیری، 

وارد شد«.
عبدالروف احمدی...   ادامه صفحه 6

که  کرده  اعالم  تازه گی  به  روسیه  دفاع  وزارت 
خروج نظامیان خارجی از افغانستان درسال ۲۰14 

اشتباه و یک تصمیم عجوالنه است.
به گفتۀ این وزارت، نیروهای امنیتی افغان هنوز 
را  شورشیان  با  مبارزه  توانایی  و  نشده  خودکفا 

ندارند.
آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه گفت 
که خروج نظامیان خارجی از افغانستان در سال 
تهدید  را  منطقه  امنیت  و  است  خطرناک   ۲۰14

می کند.
و  ناتو  سران  تصمیم گیری  که  می گوید  او 
از  نظامیان شان  خروج  مورد  در  امریکایی ها 
شده  انجام  عجوالنه   ،۲۰14 سال  در  افغانستان 

است.
چندی پیش نیز، سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه 
در یک کنفرانس مطبوعاتی نگرانی شدید خود را 
از وضعیت کنونی و آینده افغانستان اعالم کرد و 
گفت که در حال حاضر روسیه...  ادامه صفحه 6

وزارت دفاع روسیه: 

خروج شتاب زدۀ نیروهای خارجی 
خطرناک است
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در  زنان  و  دختران  آزار 
موضوع  به  بازار  و  کوچه 
جنجال برانگیزی در افغانستان 
تبدیل شده است. شماری از 
آزارها  این  دختران می گویند 
تعلیمی،  فرصت های  گاهی 
فعالیت های  و  تحصیلی 

اجتماعی را از آنان می گیرد.
در یازده سال اخیر ده ها نهاد 
فعالیت  به  تحصیلی  و  مدنی 
این  به  که  اند  کرده  آغاز 
بازتری  نسبتًا  فضای  سبب 
تعلیمی،  فعالیت های  برای 
زنان  اجتماعی  و  تحصیلی 
است؛  شده  فراهم  افغانستان 
ولی دیدگاه عمومی در رابطه 
اجتماع  در  زنان  حضور  با 

تغییر زیادی نکرده است.
مکتب،  به  حاال  که  دخترانی 
مراکز آموزشی و یا دانشگاه ها 
پدیده  با  روز  هر  می روند، 
مواجه  خیابانی  اذیت  و  آزار 

می شوند.

وله،  دویچه  گزارش  به 
صنف  آموز  دانش  سمیرا، 
یازدهم مکتب که خود مورد 
می گوید  گرفته،  قرار  آزار 
که  هرچند  اذیت هایی  چنین 
ادامه  برای  عزمش  از  را  او 
تعلیم باز نداشته، ولی برایش 

دردسرساز بوده است.
این دختر دانش آموز می گوید 
یکی از همصنفانش که او را 
پشت  تا  باری  می کند،  اذیت 
دروازه خانه او را دنبال کرده 
دیدن  با  خانواده  اعضای  و 
چنین صحنه یی فکر کرده اند 
که دختر خانواده مقصر است. 
سمیرا،  گفته  به  که  حالی  در 
این مساله کاماًل برعکس بوده 
»]اذیت  می گوید:  او  است. 
ما  خانه  پیش  تا  حتا  کننده[ 
دید،  را  او  برادرم  وقتی  آمد. 
به مادرم گفت و مادرم باالی 

من سر و صدا کرد...
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