
فساد  شاخص  گزارش  الملل«  بین  »شفافیت  سازمان 
رده بندی،  این  اساس  بر  کرد.  منتشر  را   2013 سال 
کشورهای  فاسدترین  جمع  در  همچنان  افغانستان 

جهان قرار دارد.
نشان  الملل«  بین  »شفافیت  سازمان  اخیر  شاخص 
و  شمالی  کوریای  سومالیا،  کشورهای  که  می دهد 
افغانستان، سه کشوری هستند که باالترین میزان فساد 

را دارا می باشند.
کشور   177 در  فساد  وضعیت  که  شاخص  این  در 
چگونگی  در  بزرگ  تفاوت  شده،  بررسی  جهان 
نمایان  مختلف  کشورهای  در  مشکل  این  با  برخورد 

گردیده است.
کشورهای دنمارک و نیوزیلند در بهترین وضعیت در 
مقابله با فساد شناخته شده اند. پس از آن، کشورهای 
فنلند و سویدن در باالی فهرست قرار دارند. در این 

شاخص، آلمان در مقام دوازدهم، یعنی یک رتبه باالتر 
از سال گذشته قرار گرفته است.

افغانستان در حالی از فساد اداری رنج می برد که کمک 
کنندگان بین المللی از حکومت این کشور خواسته اند 
بردارد.  این مشکل  با  مقابله  برای  تا گام های جدی 
جامعه جهانی، در مواردی هم تداوم کمک به کشور 
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پريشان کردن اوضاع، مستلزم هوشمندي نيست؛ اما ايجاد نظم و 
تعادل به نيـروي عقل وابسته است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

جنگ زرگری کرزی و ایاالت متحده 
بر سر پیمان امنیتی

ملل  سازمان  مقامات  سوی  از  شده  منتشر  اطالعات  طبق 
در  که  امدادگرانی  شمار  میالدی  جاری  سال  در  کابل،  در 
و  است  یافته  افزایش  برابر  سه  به  شده اند  کشته  افغانستان 
کار  برای  مکان  خطرناک ترین  به  را  کشور  این  امر  همین 

امدادی تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات افغان تمایلی ندارند تا 
این افزایش را تنها به یک عامل نسبت دهند، اما در بسیاری 
از پرونده های...                                  ادامه صفحه 6

رییس مجلس سنا به دلیل برخورد فیزیکی میان اعضای این مجلس، از 
مردم افغانستان معذرت خواست.

فضل هادی مسلمیار، حادثة روز دوشنبه در جلسه عمومی این مجلس 
را یک رویداد بد توصیف کرد که در مدت چهار سال ریاستش، چنین 

اتفاقی نیفتاده بود.
همچنان خان محمد خاگی سناتور والیت پکتیا، به خاطر برخورد یک 
سنا، سناتوران و  اول مجلس  معاون  ایزدیار  از محمدعلم  قبلش،  روز 

مردم افغانستان پوزش طلبید!
خان محمد خاگی گفت که برای او سوء تفاهم دست داده بود. 

ایزدیار  به سوی محمدعلم  این سناتور در جلسة عمومی مجلس سنا 
که ریاست جلسه را بر عهده داشت بوتل آب پرتاب و پرخاش گری 

کرده بود.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا دیروز گفت: »ما روزدوشنبه 
خود  وطن  سالمت  و  یکپارچگی  وحدت،  به  ما  داشتیم.  موقف  هم 

می اندیشم«.
پناه  در  کشور،  پارلمان  فعالیت  که  کرد  امیدواری  اظهار  ایزدیار  آقای 

همدیگرپذیری و قانون اساسی کشور به پیش رود.
)دوشنبه(  »دیروز  گفت:  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار  حال  همین  در 
معذرت  افغانستان  ملت  از  و  بود  بد  روز  یک  سنا  مجلس  تاریخ  در 
می خواهم. ما اینجا هستیم تا ملت را یکی سازیم نه اینکه ملت را از هم 
جدا کنیم. در اینجا پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک و هر قوم همه افغانان 

و برادر هستیم و مثل برادر کار می کنیم«.
کشور  بدبختی  باعث  سنا  مجلس  اعضای  که  زمانی  کرد:  تأکید  او 

می شوند؛ قابل تحمل نیست.
رییس مجلس سنا از معذرت خواهی خان محمد خاگی از ایزدیار و 

اعضای مجلس نیز قدردانی کرد.

این سازمان در صورتی که رییس  اعالم کرد،  ناتو  دبیرکل 
نکند،  امضا  را  امریکا  با  امنیتی  پیمان  افغانستان  جمهور 
مجبور خواهد شد همه سربازانش را تا پایان سال 2014 از 

افغانستان خارج کند.
جرگه  لویه  پیش  چندی  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
امریکا را که به چگونگی حضور  با  امنیتی  پیمان  مشورتی 
نظامی امریکا در افغانستان پس از سال 2014 شکل می دهد، 
تصویب کرد، اما حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان از 
امضای این معاهده تا انتخابات ریاست جمهوری ماه  اپریل 

خودداری کرده است.
دارد که  افغانستان  در  ناتو 80 هزار سرباز  در حال حاضر 
از سال  دارد پس  ناتو قصد  آنها  امریکایی هستند.  اکثریت 
2014 بین هشت تا 12 هزار سرباز در افغانستان نگه دارد. 

بدون پیمان امنیتی امریکا با افغانستان ناتو نخواهد توانست 
توافق خود با دولت افغاستان را نهایی کند. این توافق شرایط 
ناتو و کشورهای  به دیگر اعضای  حضور سربازان مربوط 

شریک در افغانستان پس از سال 2014 مشخص می کند.
ناتو در  ،  دبیرکل  آندرس فوگ راسموسن  در همین حال، 
عدم  صورت  در  کرد:  تاکید  بروکسل  شهر  در  اظهاراتی 
درست  قانونی  کاری  چارچوب  یک  ما  توافق  این  امضای 
نخواهیم داشت و امکان اینکه یک هیات آموزش، مشاوره  و 
پشتیبانی پس از سال 2014 در افغانستان داشته باشیم وجود 

نخواهد داشت.
لویه  توصیه  به  کرزی  حامد  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی 

جرگه عمل کرده و توافق را امضا کند.
دیدار  بروکسل  شهر  در  ناتو  خارجه  امور  وزرای  دیروز 
افغانستان بحث کردند. تاخیر در  کردند و درباره وضعیت 
امضای توافق امنیتی امریکا با افغانستان نارضایتی زیادی را 
معلق  موجب  زیرا  کرده  ایجاد  ناتو  دیپلمات های  میان  در 
شدن برنامه ریزی نظامی دقیق برای پس از سال 2014 شده 

است.
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هشدار ملل متحد از افزایش 
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صفحه 6

هشدار دبیرکل ناتو از عدم امضای قرارداد امنیتی: 

صریح می گویم که می براییم



از  هراس  می تواند  دیگر  معنای  در  تاریخ هراسی 
برخی  برای  بتوان  شاید  باشد.  آن  تکرار  و  گذشته 
به  نسبت  که  داد  حق  کشور  در  ملیت ها  و  اقوام 
وضعیت خود به دلیل گذشتة تاریخی نگران باشند؛ 
ولی نمی توان با حفظ این مناسبات، هم چنان به عنوان 
ملِت واحد زیست و خود را تعریف کرد. قدرت های 
در  تاریخی  ضعف  همین  از  استفاده  با  نیز  بیرونی 
به  را  تاریخ هراسی  آن ها  می کنند.  فعالیت  افغانستان 
عنوان حربة نفوذ و دخالت در امور داخلی افغانستان 

به کار می برند
حایز  دلیل  همین  به  ملی  وحدت  دولت  طرح 
اهمیت است. این طرح، مناسبات مدرِن قدرت را به 
رسمیت می شناسد و می خواهد برای حل مشکالت 
خود  ملیتی  و  قوم  هیچ  دیگر  که  بیابد  راهی  کشور 
به  نکند.  حس  شدن  طرد  خطر  در  یا  و  منزوی  را 
معنای دیگر، طرح دولت وحدت ملی، تاریخ هراسی 
را به تاریخ باوری و آینده باروی ارتقا می دهد  اجندای 
ملی، فرصت تازه یی را با رویکردی جدید برای حل 
معضالِت کشور مطرح می کند. در نشست های چند 
روز اخیر در این خصوص که با شرکت جمع کثری 
از نخبه گان و اهل اندیشه برگزار شد، بر ایجاد دولت 
بحرانی  وضعیت  الترناتیِف  عنوان  به  ملی  وحدت 
کشور تأکید صورت گرفت. احمد ولی مسعود رییس 
برنامة  اصلی  طراح  که  مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
در  را  ملی  دولت وحدت  است، طرح  ملی  اجندای 
راه حل  یگانه  کشور،  فعلی  مشکالت  حل  راستای 

و  نیروها  همة  که  زمانی  تا  وی،  باور  به  می داند. 
ملی  ارزش های  کالِن  محور  در  سیاسی  جریان های 
به توافق نرسند، هرگونه برخورد با مسالة قدرت در 
افغانستان به بن بست می رسد. دولت وحدت ملی از 
آغاز  افغانستان  مشکالت  که  می گیرد  نشأت  جایی 
می شود. در طول دهه ها، تقسیم قدرت در افغانستان 
مشکالت  و  شده  انجام  غیردموکراتیک  گونة  به 
در  قدرت  تقسیم  است.  آورده  به وجود  را  امروزی 
فرایند مصلحت اندیشی ها و مصلحت گرایی ها، راه به 
جانب  از  می برد.  سیاسی  تنش های  و  افتراق  سوی 
دیگر، چنین تقسیمی با شرایط و اوضاع فعلی کشور 
تضاد  در  است،  شایسته ساالری  خواهان  عمدتًا  که 

قرار دارد. 
و  پیچیده تر  بسیار  افغانستان،  در  قدرت  معمای 
به  سیاسی  فعاالن  برخی  که  است  آن  از  بغرنج تر 
ملیت هاست؛ کشورِ  افغانستان کشورِ  دارند.  باور  آن 
هنوز  که  است  کشوری  است؛  محلی  قدرت های 
ریشه در مناسبات قومی و تباری دارد. این وضعیت 
که غیرقابل مدیریت هم نیست، چالش های فراوانی 

ایجاد کرده  را در میسر دولت ملت شدن در کشور 
رسید  نتیجه  به   1381 سال  در  که  بن  طرح  است. 
از  نتوانست  شد،  کشور  در  فعلی  نظام  به  منجر  و 
رها  را  خود  قدرت،  فرسودۀ  مناسبات  هژمونی 
به طرح های  کنفرانس، شرکت کننده گان  آن  در  کند. 
را  قدرت  خالی  حداقل  که  می اندیشیدند  فوری 
جریان های  و  نیروها  نفع  به  طالبان،  سقوط  از  پس 
عنوان  به  که  آن چه  نتیجه  در  کنند.  پُر  آن  مخالِف 
آمد،  وجود  به  افغانستان  در  تازه تأسیس یافته  دولت 
چیزی نبود که با شرایط کشور همخوانی و سازگاری 
و  می طلبید  عاجل  حل  بن،  کنفرانس  باشد.  داشته 
نتیجه هم زیاد فرصت گفت وگو و  به  برای رسیدن 
این  گذشته،  سال  دوازده  در  ولی  نداشت.  چانه زنی 
فرصت به وجود آمد که نیروها و جریان های سیاسی 
و فعال در کشور، متوجه خالهای کنفرانس بن شوند 
و به این نتیجه برسند که آن چه که در آن کنفرانس 
روی آن توافق صورت گرفت، نسخة حل مشکالت 

کشور نبوده است.
افغانستان در سه دهه بحران و کشمکش های داخلی، 
به تجربه های تازه یی در مورد قدرت سیاسی دست 
یافته است. این وضعیت به هیچ صورت با دوره های 
عمدتًا  گذشته  در  نیست.  مقایسه  قابل  آن  از  پیش 
امر  عنوان  به  قدرت  که  می گرفت  صورت  تالش 
باشد، ولی  انحصار یک گروه و خانواده  مقدس در 
انحا  از  اقوام و ملیت های مختلف که به نحوی  حاال 
همواره از قدرت کنار زده می شدند، خود را بخشی از 

قدرت سیاسی کشور تلقی می کنند. فراموش نکنیم که 
بخش عمده یی از نزاع ها و سوءتفاهم های موجود در 
کشور ـ حتا بر سر شناس نامه های برقی ـ یک بحث 
قدرت محور است. ما در طول سده ها در افغانستان، 
شاهد یک نوع بی عدالتی مفرط در زمینة امر سیاسی 
بوده ایم. این موضوع مشکالتی را به وجود آورده است 
و از جمله نوعی از تاریخ هراسی را. تاریخ هراسی به 
تکرار  به  نسبت  جامعه  از  بخش هایی  که  معنا  این 
از  شماری  می دهند.  نشان  واکنش  خود  از  تاریخ 
از  خاصی  گونة  به  افغانستان،  در  ملیت ها  و  اقوام 
می کنند  فکر  و  می هراسند  قدرت  شدن  تک ساحتی 
که اگر از پیوندهای تباری و قومی خود را جدا کنند، 
به همان سرنوشت صدسال قبل مواجه خواهند شد. 
قومی  هویت های  بحث  که  می بینیم  دلیل  همین  به 
در کشور به جای این که به هویت ملی تبدیل شود، 
فعلی  دولت  می دهد.  ادامه  خود  حیات  به  هم چنان 
نیز نتواست به این پرسش، پاسخ قناعت بخش ارایه 
کند و به همین دلیل دیدیم که آقای کرزی همواره 
مصلحت اندیشی را بر خرد سیاسی ترجیح داده است. 

از  هراس  می تواند  دیگر  معنای  در  تاریخ هراسی 
برخی  برای  بتوان  شاید  باشد.  آن  تکرار  و  گذشته 
به  نسبت  که  داد  حق  کشور  در  ملیت ها  و  اقوام 
وضعیت خود به دلیل گذشتة تاریخی نگران باشند؛ 
ولی نمی توان با حفظ این مناسبات، هم چنان به عنوان 
ملِت واحد زیست و خود را تعریف کرد. قدرت های 
در  تاریخی  ضعف  همین  از  استفاده  با  نیز  بیرونی 
به  را  تاریخ هراسی  آن ها  می کنند.  فعالیت  افغانستان 
عنوان حربة نفوذ و دخالت در امور داخلی افغانستان 
به کار می برند. الزم نیست از نفوذ چنین کشورهایی 
زیرا  گرفته شود.  نام  می کنند،  این حربه عمل  با  که 
دارد  قرار  افغانستان  همسایه گی  در  کشوری  کمتر 
با  ما  کشور  مسایل  در  دخیل  را  خود  به نحوی  که 
این  باشد.  نکرده  تاریخ هراسی  همین  از  استفاده 
کشور  در  را  قدرت  دموکراتیِک  مناسبات  وضعیت، 
به شدت صدمه زده و نتایج آن را به اشکال مختلف 
ـ از گسترش دامنة ناامنی ها گرفته تا نزاع های لفظی 
کدام  هستیم.  شاهد  ـ  برقی  شناس نامه های  سر  بر 
کشور جهان را می توان سراغ کرد که این همه بر سر 
شناس نامه های خود درگیری و جنجال داشته باشد؟ 
سر  بر  که  کرد  سراغ  می توان  را  جهان  کشور  کدام 
چند واژه در رسانه ها به یک دیگر دشنام حواله کنند؟
این ها همه مظاهر همان تاریخ هراسِی مردم افغانستان 
برای  را  وضعیت  این  نیز  فعلی  دولت مردان  استند. 
ادامة سلطة خود، مطلوب می پندارند. زیرا کمترکسی 
ا ست که از قدرت بدش بیاید و بگوید که آن را به 
کرزی  آقای  می گذارد.  کنار  ملی  کالن  مسایل  دلیل 
دقیقًا با توسل به همین تاریخ  هراسی مردم افغانستان، 
وضعیت  در  که  شد  موفق  گذشته  سال  دوازده  در 
قرار  هم  برابر  در  یا  را  مختلف  نیروهای  شکننده 
دهد و یا به گونه های متفاوت از آن بهره  برداری های 
ساختار  در  ملیت  و  قوم  فالن  جایگاه  کند.  سیاسی 
سیاسی کشور چه گونه تعیین می شود؟ کی ها در این 
خصوص تصمیم می گیرند؟ و آیا این وضع توانسته 
به پرسش های شهروندان کشور و به ویژه نسل جدید 
و جوان پاسخ گوید؟ بدون شک پاسخ منفی است؛ 
هویت  به  را  ما  این که  جای  به  مناسبات  این  چون 

کالن برساند، در جزایر کوچک نگه می دارد. 
طرح دولت وحدت ملی به همین دلیل حایز اهمیت 
است. این طرح، مناسبات مدرِن قدرت را به رسمیت 
کشور  مشکالت  حل  برای  می خواهد  و  می شناسد 
را  خود  ملیتی  و  قوم  هیچ  دیگر  که  بیابد  راهی 
منزوی و یا در خطر طرد شدن حس نکند. به معنای 
به  را  تاریخ هراسی  ملی،  دیگر، طرح دولت وحدت 

تاریخ باوری و آینده باروی ارتقا می دهد.  

2سال پنجم y شمارة یکهزار یکصد و هشتاد ونهم y چهارشنبه  13 قوس/آذر y 1392 30 محرم y 1۴35 ۴ دسمبر 2013 www.mandegardaily.com

احمد عمران

تاریخ هراسی و طرح دولِت 
وحدت ملی

 

بر بنیاد گزارش ها، شورای شورای عالی صلح بعد از 
سفر نوازشریف به کابل، یک بار دیگر پیشنهاد مذاکره 
رد  گروه  این  سوی  از  اما  کرده،  مطرح  طالبان  به  را 

شـده است.
برای بار چندم چنین اتفاقی افتاده، اما هیچ گاه حکومت 
برنامه های شان تجدید  و شورای عالی صلح در مورد 
شورای  پیشنهاد  این  که   است  واضح  نکرده اند.  نظر 
عالی صلح به این دلیل رد شده که پاکستان نپذیرفته 
استخباراتی  مفرزه های  عنوان  به  طالبان  زیرا  است. 
صلح  یا  جنگ  برای  صالحیتی  هیچ  از  پاکستان، 
عمل  تصمیمی  به  فقط  گروه  این  نیستند.  برخوردار 
می کند که توسط استخبارات پاکستان گرفته می شود و 
به شورای کویته حواله می گردد. مالعمر از گذشته تا 
اکنون به عنوان یک معما مطرح بوده و هیچ صالحیتی 
در تصمیم گیری ها نداشته است. این فقط پاکستان است 

که تصمیم می گیرد که طالبان بجنگند یا صلح کنند. 
از طرف دیگر، پاکستان تا کنون موضع روشنی در بارۀ 
صلح افغانستان نداشته تا با توجه به آن به طالبان اجازه 
دهد که در روند صلح شامل شوند و مذاکراتی را با 

حکومت آقای کرزی داشته باشند.
 بسیار به روشنی قابل درک است که پاکستان برنامه یی 
برای طالبان دارد؛ این که طالبان باید در حکومت آینده 
حال  همین  در  شوند.  داده  جا  ممکن  شکل  هر  به 
امریکایی ها نیز بعد از سال 2014 برنامه هایی را برای 
دارند  نظر  در  و  دیده اند  تدارک  طالبان  با  آمدن  کنار 
نوی  صفحة  یک  افغانستان  سیاسی  جدید  فصل  در 
تقویم  بنیاد  بر  شک  بدون  صفحه  این  و  کنند  باز  را 
کنون  تا  امریکا  زیرا  می خورد؛  ورق  پاکستان  سیاسی 
این توانایی را ندارد که از پاکستان بگذرد یا حکومتی 
و  پاکستان  برابر  در  که  کند  حمایت  افغانستان  در  را 

برنامه های آن کشور قرار داشته باشد. 
یا  در روند صلح  عالی صلح  نقش شورای  این،  بنابر 
غیر صلح بسیار مهم نیست و نیز حکومت برنامه یی را 
برای کشاندن طالبان به صلح و آشتی به گونه قطعی 
آن ندارد و فقط سلسله امکانات و فرصت هایی را در 
یا  به عنوان یک حرکت سیاسی و روزمره  این مسیر 
حرف روز مصرف می کند. زیرا آقای کرزی به خوبی 
در  گامی  هیچ  نخواهد  پاکستان  که  زمانی  تا  می داند 
راستای ثبات در افغانستان برداشته نخواهد شد. او از 
در  چیزی  عالی صلح  شورای  که  می داند  پیشتر  همه 
برنامه  یا یک  نهاد  به عنوان یک  ندارد و اصال  چانته 
جدی به آن توجه نکرده است. از این رو، این شورا به 
عنوان یک ابراز برای مصرف کردن هزینه های کالن 
افکار خارجی و داخلی  نیز مصروف کردن  جهانی و 

کار گرفته است. 
ماموریت  پایان  به  که  دیگر  چندماه  تا  داریم  باور 
جناب کرزی باقی مانده است، وضعیت بحث صلح و 
شورای عالی صلح و طالبان همچنان ادامه میابد و کار 
ماموریتش  پایان  روز  آخرین  تا  راستا  این  در  موثری 
دامن  به  عالی صلح  نمی گیرد. دست شورای  صورت 
مال برادری که حاال در پیوند به رهایی او ده ها حدس 
باور  و  رسید  نخواهد  دارد،  دیگر هم وجود  گمان  و 
داریم که اگر مال برادر به روی صحنه هم کشانده شود، 
شامل آجندای پس انتخابات خواهد بود. از این رو باید 
بدانیم که جهان، پاکستان و آقای کرزی هیچ گامی در 
راستای ثبات و صلح در افغانستان بر نداشته اند؛ الی 
این که زیر نام و پوشش تالش های شورای عالی صلح 
زندانیان طالبان رها و از این طریق جبهه این گروه از 
لحاظ نظامی تقویت شده و تالش شده است تا به این 
گروه حیثیت سیاسی و اجتماعی داده شود؛ تالش های 

مذبوحانه یی که مردم در برابر آن قرار دارند.

افسانۀ صلِح کرزی و برنامۀ 
پاکستان

تاریخ هراسی در معنای دیگر می تواند 
هراس از گذشته و تکرار آن باشد. 
شاید بتوان برای برخی اقوام و ملیت ها 
در کشور حق داد که نسبت به وضعیت 
خود به دلیل گذشتۀ تاریخی نگران 
باشند؛ ولی نمی توان با حفظ این 
مناسبات، هم چنان به عنوان ملِت واحد 
زیست و خود را تعریف کرد. قدرت های 
بیرونی نیز با استفاده از همین ضعف 
تاریخی در افغانستان فعالیت می کنند. 
آن ها تاریخ هراسی را به عنوان حربۀ 
نفوذ و دخالت در امور داخلی افغانستان 
به کار می برند

طرح دولت وحدت ملی به همین دلیل 
حایز اهمیت است. این طرح، مناسبات 
مدرِن قدرت را به رسمیت می شناسد 
و می خواهد برای حل مشکالت کشور 
راهی بیابد که دیگر هیچ قوم و ملیتی 
خود را منزوی و یا در خطر طرد شدن 
حس نکند. به معنای دیگر، طرح 
دولت وحدت ملی، تاریخ هراسی را به 
تاریخ باوری و آینده باروی ارتقا می دهد  



سال پنجم y شمارة یکهزار یکصد و هشتاد ونهم y چهارشنبه  13 قوس/آذر y 1392 30 محرم y 1۴35 ۴ دسمبر 32013 www.mandegardaily.com

یمنی ها با دیوارنگاره و شعر به جنگ 
پهپادها می روند

کمپینی  یمن،  در  شعرا  و  خیابانی  هنرمندان 
راه  به  امریکایی  پهپادهای  حمالت  علیه  را 
با این کار اعتراض خود را به  انداخته اند و 

این روند ابراز می کنند.
امتداد شاهراه اصلی  یک پهپاد امریکایی در 
در صنعاء، پایتخت یمن در آسمان است. این 
هفت  نقاشی  بلکه  نیست  واقعی  پهپاد  یک 
فوتی از یک هواپیمای بدون سرنشین است 
که با اسپری رنگ بر بلندای دیوار سفیدرنگ 
رنگ  به  آن  زیر  در  است.  بسته  نقش  شهر 
قرمز و به زبان عربی و انگلیسی نوشته شده 
یک  و  کشتی؟«  را  خانواده ام  »چرا  است: 
کشیده  تصویر  تماشای  حال  در  نیز  کودک 

شده و خواندن متن نوشته شده است.
هنرمند  سوبای«،  »مراد  توسط  تصویر  این 
اعتراض  دهنده  نشان  و  شده  کشیده  یمنی 
شدید هنرمندان این کشور در استفاده امریکا 
و  رهگیری  برای  آنها  از  که  پهپادهاست  از 
کشتن تروریست ها بهره می برند. این تصویر، 
از جدیدترین کمپین سوبای هنرمند  بخشی 
به نام »12 ساعت« است که با هدف افزایش 

آگاهی درباره 12 مشکل که یمنی ها با آن روبرو هستند، 
تشکیل شده است.

از  فقر  افراد و  فرقه گرایی، ربوده شدن  گسترش سالح، 
یا  مشکل  پنجمین  پهپادها  هستند.  مشکالت  این  جمله 
»ساعت« هستند که مسلما حمالت آنها هنوز ادامه دارد.

سوبای 26 ساله که درپی انقالب بهار عربی در یمن که 
دو سال قبل صورت گرفت، تصمیم گرفته یکه و تنها به 
جنبش تصویرنگاری در یمن و هنر خیابانی بپردازد. او 
می گوید: دیوارنگاری در یمن یا هنر خیابانی هم اکنون 
وسیله ای جدید برای برقراری ارتباط با مردم است. در 

یک ثانیه شما قادر هستید تا پیامی را ارسال کنید.
روی  زمان  از  یمن  در  پهپادها  علیه  اتحاد  و  همسرایی 
کار آمدن دولت باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در 
سال 2009 میالدی بیشتر به گوش می رسد. همگی چند 
زمانی  از  یمن  در  پهپادها  شده  گزارش  حمله  مورد  ده 
که اوباما رییس جمهوری امریکا شده، صورت گرفته اند 
)اگرچه حمالت هوایی پهپادها در این کشور آسیایی و 
پاکستان در ماه های اخیر بیشتر به صورت پراکنده بوده 
است.( این عملیات به ندرت از سوی مقام های امریکایی 
و  مناظره ها  بروز  باعث  حال،  این  با  اما  شدند  اذعان 
بودن  موثر  و  اخالقی  قانونی،  درباره  جهانی  بحث های 

این حمالت شده است.
که  می پردازند  مساله  این  به  حمالت  این  طرفداران 
القاعده  با  مقابله  برای  را  باکفایت و موثر  پهپادها راهی 
از  متاثر  تروریستی جهانی  شبکه  شبه جزیره عرب،  در 

منصور  عبدربه  می کنند.  ارایه  یمن،  در  مستقر  القاعده 
هادی، رییس جمهوری یمن از این برنامه حمایت کرده، 
همکاری کشورش را با امریکا به منظور مقابله با تروریسم 
و دقت باالیی را که این پهپادها دارند، مورد تحسین قرار 
داده است. در مقابل فعاالن حقوق بشر در یمن و خانواده 
قربانیان این حمالت به خاطر جنگی موسوم به »جنگ 
پهپادی« در کشورشان بسیار خشمگین هستند؛ جنگی که 
اداره تحقیقات خبرنگاری تخمین می زند بین 21 تا 56 

غیرنظامی در نتیجه آن کشته شده اند.
در همین حال درکنار بسیاری از متدها و روش ها برای 
کمپین های  تظاهرات،  نظیر   – اعتراضات  دادن  نشان 
رسانه ای و ارائه گزارش هایی درباره تلفات و خسارات 
فعاالن به شدت در حال به کار گرفتن هنر به عنوان   –
یک روش میانه هستند تا به وسیله آن بتوانند خشم خود 

را ابراز کنند.
بارع شعبان، فعال یمنی و یکی از همکاران در سازمان 
»مجازات« مستقر در انگلیس که مدافع حقوق زندانیانی 
هستند،  عادالنه  و  آزاد  محاکمه ای  خواهان  که  است 
می گوید: ما تالش کرده ایم تا هرچند کم، راه هایی را که 
بیابیم که به واقع با آنها به مقابله با پهپادهایی بپردازیم که 

بر فراز شهرهایمان و روستاهایمان پرواز می کنند.
را  پهپادی  ضد  موضوع  با  شعرگویی  رقابت  گروه  این 
از  زیاد  درخواست  پی  در  و  میالدی  گذشته  ماه  اوایل 
سوی یمنی ها سازمان دهی کرد. جایزه نفر اول 600 دالر 

یا یک درصد هزینه یک موشک »هلفایر« است.

 30 از  بیش  که  یمنی  شاعران  از  هیاتی 
تقلیل  تن  به شش  نهایت  در  بودند  تن 
در  و  کردند  شرکت  فینال  در  و  یافته 
شاعران  شد.  پیروز  تن  یک  تنها  آخر 
بعدازظهر سه شنبه هفته گذشته  پیشرو 
کارهای خود  اشتراک گذاشتن  به  برای 
از  هریک  و  دادند  تشکیل  گردهم آیی 
برخی  خواندند.  را  خود  شعرهای  آنها 
از آنها، شعرهای خود را با چنین ابیاتی 
آغاز کرده بودند: از آسمان، مرگ بر ما 
نازل می شود؛ پهپادها دوسِت دشمن ما 
هستند؛ آیا با تروریسم علیه تروریسم به 

مقابله می پردازید؟!
رقابت  این  پیروز  که  شاعری  آن  اما 
شده، شخصی است که با شعری به نام 
»پهپادها بدون ریتم« وارد مرحله نهایی 
شد و در آخر برنده شد. شاعر آن، »ایمن 

شهری« است.
در  هنری  گالری های  می گوید:  سوبای 
یمن به یک طبقه از جامعه کشور تعلق 
مردم  تمام  به  دیوارنگاره ها  اما  دارند، 

تعلق دارند.
روی  بر  شابلون  با  می شد  سختی  به  قبل،  سال  دو 
اینگونه  امروزه  اما  کشید  تصویر  خیابان ها  دیوارهای 
این  انجام داد و  این کار را  به راحتی می توان  نیست و 
اکثر  باید مدیون کمپین سوبای دانست چراکه  مساله را 
این دیوارنگاره ها را می توان برروی دیوارهای خیابان های 
شلوغ و پر رفت وآمد دید. خود سوبای تخمین می زند که 
میلیون ها شهروند یمنی به این هنر خیابانی گرایش یابند.
بارع شعبان، فعال یمنی و یکی از همکاران در سازمان 
مساله  این  به  نسبت  انگلیس  در  مستقر  »مجازات« 
چون  تظاهرات  فرهنگی  اشکال  که  است  خوش بین 
شعرگویی و دیوارنگاری می توانند گامی به سوی پایان 
تغییرات  ایجاد  برای  تاثیرگذاری  و  پهپادها  از  استفاده 
دیگر در یمن شوند. اما سوبای نسبت به این مساله تردید 
می گوید:  و  دهد  تغییر  را  سیاست  بتواند  هنر  که  دارد 
استراتژی مقابله با تروریسم امریکا احتماال ادامه می یابد.

وی افزود: ممکن است از جانب امریکا هیچ اتفاقی رخ 
امیدوار  من  حال،   این  با  نشود.  ایجاد  تغییری  و  ندهد 

می مانم.
بر سیاست  پهپادها و دیوارنگاره ها  اشعار ضد  آیا  اینکه 
امریکا در یمن تاثیرگذار است یا خیر، یک مساله کامال 
اغلب تحت  مردمش  که  منطقه ای  برای  است:  مشخص 
شاهد  اوقات  اکثر  و  کرده  زندگی  دیکتاتورها  حکومت 
تنها  این شکل  به  تظاهرات صلح آمیز  بوده اند،  خشونت 

می تواند سالم باشد و به دور از خشونت.

امریکا:
نگران تنش ها میان چین 

و جاپان هستیم

کابینه اوکراین بار دیگر از پارلمان رای 
اعتماد گرفت

السیسی: 
ارتش مصر شکست ناپذیر است

پارلمان اوکراین روز سه شنبه به کابینه این کشور رای اعتماد داد.
عدم  رای  از  توانست  سه شنبه  روز  اوکراین  کابینه  تودی،  راشا  پایگاه خبری  گزارش  به 
اعتماد پارلمان جان سالم به در ببرد و به این ترتیب اعضای اپوزیسیون به نتیجه ای نرسید.
این تصمیم گیری در حالی اعالم شد که هزاران تن از حامیان مخالف دولت در خارج از 

پارلمان تجمع کرده بودند.
تنها 186 تن از نمایندگان پارلمان به عدم اعتماد رای مثبت دادند که به این ترتیب این 

درخواست نتوانست اکثریت 226 رای الزم برای موافقت را به دست  آورد.
در آستانه این رای گیری میکوال آزاروف، نخست وزیر اوکراین به ایراد سخنرانی در پارلمان 
پرداخت و ابتدا از آژانس های مجری قانون به خاطر اقدام در زمان تظاهرات حامی اتحادیه 
اروپا در روزهای گذشته عذرخواهی کرد و گفت که تمامی مسئوالن خشونت ها محاکمه 

خواهند شد.
کی یف  به  مالی  غرامت  پرداخت  گرفتن  نظر  در  آماده  اروپا  اتحادیه  که  گفت  آزاروف 
می باشد. وی افزود: دیروز در حضور خود من رئیس جمهوری اوکراین یک مکالمه تلفنی 
طوالنی با خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی داشت. ما موافقت کردیم که به 
ادامه  تجاری  منطقه  آزاد  ایجاد  و  الحاق  معاهده  شرایط  در خصوص  مذاکرات خودمان 
دهیم. هم کمیسیون اروپایی و هم اتحادیه اروپا حاضر هستند که این مساله را در قالب 

پرداخت غرامت مالی به اوکراین بررسی کنند.
سخنرانی آزاروف همراه با فریادهای »استعفا استعفا« از سوی برخی از نمایندگان مخالف 
پارلمان ادامه یافت. نخست وزیر اوکراین از مخالفان خواست که فورا به محاصره ساختمان 

کابینه وزرا خاتمه دهند. وی گفت: شما همگی مسئول این شرایط هستید.
درخواست رای عدم اعتماد اولین بار در دوم دسامبر از سوی آرسنی یاتسنیوک، رهبران 
اپوزیسیون و حزب وطن به رهبری ویتالی کلیچکو، حزب استرایک و حزب آزادی به 

رهبری اولگ تایاگنیبوک ارائه شد.
در متن سند ارائه شده کابینه به خیانت مردم اوکراین به دلیل به تعلیق درآوردن مذاکرات 
اوکراین در  یانوکوویچ، رئیس جمهور  اروپا متهم شده است. ویکتور  اتحادیه  به  پیوستن 

بحبوحه تمامی این کشمکش ها امروز راهی چین شد.

به چین و جاپان  امریکا خطاب  معاون رییس  جمهوری 
تاکید کرد تا تنش ها درباره منطقه دفاع هوایی جدید بر 
فراز دریای چین شرقی را که پکن به صورت یک طرفه 

اعالم کرده، از میان بردارند.
معاون  بایدن،  جو  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس جمهوری امریکا با تاکید بر این مساله که واشنگتن 
جاپان  و  چین  میان  موجود  تنش های  نگران  شدت  به 
مناقشه  مورد  جزایر  فراز  بر  هوایی  دفاع  منطقه  سر  بر 
به  مکتوب  پاسخ هایی  در  است،  شرقی  چین  دریای  در 
به  همچنان  ما  نوشت:  جاپان-  -چاپ  آساهی  روزنامه 
شدت نگران اعالم منطقه شناسایی دفاع هوایی جدیدی 
بر  مساله  این  است.  کرده  ایجاد  را  آن  چین  که  هستیم 
ایجاد  برای  توکیو  و  پکن  میان  جدید  توافقی  ضرورت 
منظور  به  اعتمادسازی  اقدامات  انجام  و  بحران  مدیریت 

کاستن از تنش ها تاکید می کند.
بایدن همچنین قرار است با شینزو آبه، نخست وزیر جاپان 
پیش از سفر به چین در روز چهارشنبه دیدار و گفت وگو 
کند؛ این سفرها بخشی از تور آسیایی معاون باراک اوباما، 
رییس جمهوری امریکا محسوب می شود و در آن، بایدن 
به دنبال ایجاد توازن برای کاستن از تنش های موجود در 
منطقه به خاطر تشکیل این منطقه دفاع هوایی جدید از 

سوی چین است.
واشنگتن کامال مشخص کرده که به تعهدات موجود در 
معاهده امضا شده با جاپان در حمایت و دفاع از جزایر 
پایبند می ماند و نسبت به وقوع  تحت کنترل این کشور 

درگیری نظامی میان چین و جاپان تمایلی ندارد.
روزنامه گلوبال تایمز چاپ چین نیز نوشت: بایدن نباید 

به  آبه پیشنهاد حمایت افراطی بدهد.
که  انتخابی  تنها  نوشت:  خود  سرمقاله  در  روزنامه  این 
بایدن دارد اگر که می خواهد سفری موفقیت آمیز به چین 
خود  حد  از  فراتر  را  پا  نباید  که  است  این  باشد  داشته 
بگذارد. اگر علنا از جاپان حمایت کند و بخواهد پکن را 
مجازات کند، مردم چین این مساله را نخواهند پذیرفت.

دو  هر  واشنگتن  و  توکیو  که  کرد  تاکید  سه شنبه  جاپان 
اقدام پکن را در ایجاد این منطقه دفاع هوایی رد کرده اند.
دبیرکل کابینه جاپان در یک کنفرانس خبری گفت: ما و 
این   امریکا یک موضع داریم و آن به رسمیت نشناختن 
منطقه شناسایی دفاع هوایی چین است. ما بر این مساله 

تاکید می کنیم.
نیز  امریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کارنی،  جی 
بر طبق  امریکایی  امنیتی، هواپیماهای  به دالیل  گفت که 
به  خارجی  کشورهای  سوی  از  شده  اعالم  اخطارهای 

انجام عملیات و پرواز می پردازند.
بایدن همچنین تردیدها در جاپان و سایر کشورهای منطقه 
را درباره این مساله که آیا  امریکا منابعی را برای انجام یک 
یا خیر، رد کرد  اختیار دارد  استراتژیک در  توازن مجدد 
از 60 سال  بیش  به مدت  ما  که  توکیو می داند  و گفت: 
در کنارش ایستاده ایم و به تامین امنیت که باعث شده تا 
این کشور به یک معجزه اقتصادی در منطقه تبدیل شود، 

می پردازیم.

بیان  با  مصر  دفاع  وزیر 
مسلح  افراد  حضور  اینکه 
کشور  این  خیابان های  در 
ارتش  توان  و  مهارت  بر 
گذاشت،  نخواهد  تاثیری 
مصر  ارتش  گفت: 

شکست ناپذیر است.
خبری  شبکه  گزارش  به 
عبدالفتاح  الجزیره، 

السیسی، وزیر دفاع مصر در حاشیه سخنرانی خود در مرحله پایانی رزمایش »بدر 
2013« در استان »سوئز« تاکید کرد: ارتش مصر هرگز شکست نخواهد خورد.

وی عنوان داشت: مشکالت مصر بزرگتر و مهمتر از اختالفات موجود هستند و 
موفقیت تنها با همدلی، همکاری و وحدت محقق خواهد شد.

پیشرفت  اقدامات مناسب و صبر و شکیبایی  با  تنها  اینکه مصر  بیان  با  السیسی 
خواهد کرد، گفت: حضور کنونی افراد مسلح در خیابان های مصر، هیچ تاثیری بر 

شایستگی و توان و قدرت ارتش نخواهد گذاشت.
وی در ادامه افزود: کسانی که معتقدند مصری ها شکست خواهند خورد کامال در 

اشتباهند، چرا که ما همواره در صحنه حضور داریم.
السیسی اظهار داشت: ارتش مصر با شجاعت کامل و اخالص با عامالن اقدامات 
تروریستی و قانون شکنان مبارزه خواهند کرد تا امنیت و آرامش را برای مصری ها 

فراهم سازند.
وی در تازه ترین گفتگوی خود با روزنامه االهرام نیز گفت: من به دنبال کسب 
کرسی ریاست جمهوری نیستم و تمام تالش خود را می کنم تا اوضاع اقتصادی 

مصر بهبود یابد و همگان از آسایش برخوردار شوند.

                                                                                                                                              تيک روت- مجله تايم- ايسنا
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     بخش نخست

همورویید یا بواسیر خجالت 
ندارد!

         داکتر پیمان ادیبی

درد دارد و می دانم خیلی اذیت می شود، ولی به پزشک مراجعه نمی کند. 
می گویم چرا نزد داکتر نمی روی. پاسخ می دهد: چون خجالت می کشم. تازه 

چه فایده وقتی همه می گویند بواسیر درمان ندارد! 
حتمًا شما هم کسانی را می شناسید که این درد آزارشان می دهد و نمی دانند 
چه کنند. اما مطمین هستم با خواندن این مطلب می توانید به این افراد کمِک 

شایانی بکنید.
شیوع بواسیر یا همورویید بین خانم ها و آقایان تفاوت عمده یی ندارد، ولی 
برخی آمارها نشان می دهد آقایان به خاطر این بیماری مراجعة بیشتری به 
پزشک دارند. همة افراد سالِم جامعه ممکن است به درجاتی از همورویید 
مبتال باشند، اما در کسانی که یبوست ]قبضیت[ طوالنی مدت دارند، شیوع 
بواسیر بیشتر است. این یعنی اگر یبوست درمان شود، تا حد زیادی عالیم 

بواسیر نیز بهبود می یابد.
   بواسیر خیلی وقت ها عالمت شدیدی ندارد

عروق  آن ها،  به  که  دارد  وجود  فراوانی  وریدی  عروق  مقعد،  ناحیة  در 
بیماری  که  این  بدون  افراد  از  می گویند. خیلی  یا همورویـیدال  بواسیری 
مقعد  وریدی  عروق  برآمده گی  و  برجسته گی  دچار  باشند،  داشته  خاصی 
با  مرتبط  بیماری های  به  جامعه(  درصد   5 )حدود  کمی  افراد  اما  هستند، 
مقعد،  اطراف  وریدی  عروق  ناحیة  از  خون ریزی  می شوند.  دچار  بواسیر 
و  ایجاد زخم روی عروق  این عروق،  در  آن  متعاقِب  درد  و  لخته  ایجاد 
ترشحات مکرر در اثر برآمده گی عروق خارج از روده؛ عالیم برجستة این 

بیماری به حساب می آیند. 
بسیاری از افراد مبتال به بواسیر، دچار عالیم شدید نیستند و هر از گاهی 
دچار خارش و خون ریزی مختصر در ناحیة مقعد می شوند. در کسانی که 
دارند و هنگام اجابت مزاج دچار مشکل می شوند،  یبوست طوالنی مدت 
شیوع بواسیر بیشتر است و امکان دارد عوارض و عالیم بیشتری دامن گیر 

آن ها شود.
 کسانی که زیاد می نشینند، بیشتر مبتال می شوند؟

خیلی از افراد تصور می کنند چون شغل شان پشت میز نشینی است و در 
روز به مدت طوالنی می نشینند، دچار همورویید شده اند. اما باید دانست که 
نشستن طوالنی مدت به تنهایی باعث ایجاد بیماری نیست، اما اگر کم تحرکی 
باعث تشدید و ایجاد یبوست شود، می تواند بروز عالیم بواسیر را تسریع 
کند. البته اگر کسی دچار عالیم بواسیر به صورت خون ریزی یا خارش یا 

درد باشد، عالیم او با نشستن طوالنی مدت تشدید خواهد شد.
 همورویید درمان خاصی نیاز ندارد

بیشتر بیماران دچار بواسیر، به درمان خاصی نیاز ندارند. وقتی درمان مطرح 
می شود که بیمار دچار عالیم باشد و از بیرون زده گی وریدها از مقعد آزار 
مصرف  یبوست،  اصالح  مثل  ساده  درمان های  ابتدا  حالت  این  در  ببیند. 
مانند  گیاهی  فیبرهای  حاوی  غذاهای  مصرف  تحرک،  فراوان،  مایعات 
اسفرزه، تحرک بیشتر، پیش گیری از چاقی یا کاهش وزن اضافه و... تجویز 
هم خفیف تر  بواسیر  عالیم  مزاج،  اجابت  آسان تر شدن  با  می شود، چون 
می توان  روز  چند  برای  مثاًل  کوتاه  مدتی  برای  این ها،  بر  عالوه  می شود. 
داروهای پانسمان کننده برای بیمار تجویز کرد، مثل پمادهای ضدهمورویید 
یا ضد بواسیر که در ناحیة مقعد استفاده می شود یا شیاف هایی که عالیم 

آزاردهنده را کاهش می دهد.

گئورگ زیمل
برگردان: حمیــرا بنایی ف

یک  عنوان  به  ُمد  وجود  حیاتی  شرایط 
پدیدۀ جهانی در تاریخ نژاد بشری، با این 
مفاهیم احاطه شده است. مد، تقلید از یک 
سازگاری  به  نیاز  و  است  شده  داده  مثال 
به  را  فرد  او  می کند.  ارضا  را  اجتماعی 
گام  آن  در  همه  که  می کند  هدایت  راهی 
یک  سوی  به  افراد  رهبری  او  برداشته اند. 
از  هم زمان،  طور  به  دارد.  برعهده  را  الگو 
طرفی نیاز به تفاوت داشتن، گرایش به غیر 
شبیه بودن و اشتیاق برای تغییر و تضاد را 
به وسیلة تغییرات پیوسته در محتوا، ارضا 
با  امروز  مد  که  می شود  باعث  و  می کند 
طرف  از  باشد.  داشته  تفاوت  خود  دیروز 
طبقات  برای  مد  که  آن جایی  از  نیز  دیگر 
در  که  مدی  است،  مختلف  گوناگون، 
طبقات باالی اجتماعی رایج است، هیچ گاه 
هرگاه  و  نمی شود  پایین  طبقات  شبیه 
طبقات پایین شروع به استفاده از آن کردند، 
توسط آفریننده گان و شکل دهنده گان اولیة 
به  مد  پدیدۀ  هم چنین  می شود.  رها  خود 
وسیلة کمک به آن چه که ما به دنبال ترکیب 

و  هستیم  فعالیت  یک سان  حوزه های  در 
اجتماعی  یک سان سازی  سمت  به  گرایش 
و اشتیاق برای تفاوت های فردی و تغییر، 
چیزی جز یکی از هزاران شکل زنده گی را 
از کشمکش  مرحله  نمی کند. هر  بازنمایی 
فراتر  می کند  تالش  متضاد،  محرک های 
برای  پیشنهادی  صرفًا  که  برود  چیزی  از 
کنترول مطلق حوزۀ زنده گی است. اگر ما 
تاریخ مد را مورد مطالعه  تا  باشیم  مجبور 
قرار دهیم )که تاکنون فقط توسعة محتوای 
در  است(،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  آن 
در  آن  شکل  اهمیت  با  ارتباط  برقراری 
تاریِخ  که  درمی یابیم  اجتماعی،  فرآیند 
متضاد،  گرایش  دو  ارضای  برای  تالش 
شرایط  از  کامل تر  و  بیشتر  بسیار  بسیار 
بازتاب  آن  در  فرهنگ  اجتماعی  و  فردی 
روان شناسانه  مختلف  عناصر  است.  داشته 
در مد، همه گی با این مبانی بنیادی تطابق 

دارند.
حاصل  مد  شد،  ذکر  قباًل  که  همان طور 
شمار  مانند  و  است  طبقات  اختالف 
عمل  احترام  به ویژه  اشکال  از  دیگری 
درگردش  و  دوگانه  ساختاری  و  می کند 
دارد و به طور هم زمان نیز بر جداسازی از 
دیگران تأکید می کند. تنها به عنوان نمونه، 
کار هنری باطنًا دارای نوعی نظم، همگونی 
و ذات مستقل است و هم زمان نیز ظاهر 
آن، خود را از روابط مستقیم با محیطی که 
عنوان  به  و  دربرگرفته، جدا می کند  را  آن 
یک نیروی یک نواخت، تا زمانی که ما اثر 
دوگانة آن را ـ باطنی و ظاهری ـ تشخیص 

شود.  داده  توضیح  نمی تواند  دهیم، 
حقوق  و  شخصیت  به  “احترام”  بنابراین، 
اخالقی خود مدیون است، چرا که فرد در 
عزت نفس شخصی خود به طور هم زمان 
دایرۀ اجتماعی و طبقة خود را بازنمایی و 
نگه داری می کند. با این وجود، این حقوق 
اخالقی به کرات توسط این افراد و بدون 
شده  خوانده  غیرعادالنه  دفاعی،  هیچ گونه 
است. اگرچه مد از طرفی در طبقات مشابه، 
این  یک سانی  می بخشد،  معنا  جامعه  به 
عماًل  و  می گیرد  آن شکل  وسیلة  به  دایره 

از بقیة گروه مستثنا می شود.

کارکرد  دو  آن،  ناخالصی های  و  جامعه 
تفکیک ناپذیری  طور  به  که  هستند  بنیادی 
یکی  اگرچه  و  شده اند  یکی  یک دیگر  با 
از آن ها از نظر منطقی در تضاد با دیگری 
تشخیص  برای  الزم  شرط  به  اما  است، 
مد، صرفًا حاصل  است.  تبدیل شده  خود 
که  فردی  اگرچه  است،  اجتماعی  تقاضای 

می کند،  بازآفرینی  یا  و  می آفریند  را  آن 
کمتری  یا  و  بیشتر  نیازهای  است  ممکن 
داشته باشد. این قضیه به روشنی و به وسیلة 
دریچة  از  که  می شود  اثبات  واقعیت  این 
شی انگارانه، زیبایی شناسانه و مصلحت در 
برای  دلیلی  کوچک ترین  حتا  مواقع  اکثر 
به  پیدا نمی شود. در حالی که  آفرینش مد 
طور کلی پوشش ما با نیازهای مان سازگار 
است و ردپایی از مصلحت در شیوه یی که 
مد آن را دیکته می کند وجود ندارد. برای 
مثال: پتلون پاچه گشاد یا پاچه تنگ می تواند 
پوشیده شود. به عنوان قانون، توجیه مادی 
در  اما  می یابد،  انطباق  عمومی  پذیرش  با 
این دو عنصر  از  کاملی  تفکیک  مد،  مورد 
وجود دارد و برای فرد، تنها پذیرش کلی به 
عنوان انگیزۀ تصمیم گیری باقی می ماند. با 
قضاوت بر اساس چیزهای زشت و زننده یی 
که بعضًا متداول می شوند، به نظر می رسد 
که مد، از طریق چیزهای ناخوشایند متمایل 
به نمایش قدرت است و ما ناخوشایندترین 
چیزها را به خاطر مد می پذیریم. بی تفاوتی 
زنده گی  مادی  استندردهای  به  مد  مطلق 
مشخص  موضوع  این  توسط  به خوبی 

چیزی  گاهی  پدیده  این  که  می گردد 
چیزی  گاهی  موقعیت،  یک  با  متناسب 
بسیار پیچیده و گاهی چیزی نسبتًا بی ربط 
پیشنهاد  را  زیبایی شناختی  و  مادی  نظر  از 
بابت  از  مد  که  انگیزه هایی  تنها  می دهد. 
آن ها نگرانی دارد و درگیر آن هاست، موارد 
رسمی اجتماعی است. تنها دلیلی که باعث 
ممکن  غیر  کاماًل  استایل های  حتا  می شود 
برجسته،  نظر  به  زیبایی شناختی  نظر  از 
بیایند،  تحمل  قابل  هنری  نظر  از  و  شیک 
این است که آن افرادی که چنین کاری را 

انجام می دهند، عمومًا شیک ترین ها هستند 
و بیشترین توجه را به ظاهر شخصی خود 
ما  شرایطی،  هر  تحت  بنابراین  می کنند. 
زیبایی شناختی  نظر  از  و  برجسته  برداشتی 
بافرهنگ از آن ها داریم. این تأثیر را ما به 
پای عنصر نامشخصی در مد می گذاریم که 

این امر جذب ناخودآگاه ما می شود.

مد، صرفًا حاصل تقاضای اجتماعی است، اگرچه فردی که آن را می آفریند 
و یا بازآفرینی می کند، ممکن است نیازهای بیشتر و یا کمتری داشته باشد. 
این قضیه به روشنی و به وسیلة این واقعیت اثبات می شود که از دریچة 
شی انگارانه، زیبایی شناسانه و مصلحت در اکثر مواقع حتا کوچک ترین 
دلیلی برای آفرینش مد پیدا نمی شود. در حالی که به طور کلی پوشش ما با 
نیازهای مان سازگار است و ردپایی از مصلحت در شیوه یی که مد آن را 
دیکته می کند وجود ندارد. برای مثال: پتلون پاچه گشاد یا پاچه تنگ می تواند 
پوشیده شود.

بررســی 

پدیده یی

 به نام

 ُمــد

بخش سوم



         خواجه بشیراحمد انصاری

بخش سوم
حزب تحریر چنان 
به  ملتزم  را  خود 
قرون  اجتهادات 
که  می داند  گذشته 
چون  اموری  حتا 
و  امیر  حکومت 
دم  تا  را  خلیفه 
حکمی  مرگش 
می  خواند  قاطع 
آن ها،  نظر  به  زیرا 
را  آن  امت  اجماع 
اجتهادات  به  پابندی  این همه  است.  نموده  تثبیت 
سیاسی«  فقه  »ظاهری های  گروه،  این  از  گذشته، 
ساخته است که از درک جوهر، مقاصد و پیام یک 
اصل عاجز  اند. حزب تحریر خیلی از اجماع حرف 
را  سیاست  امور  در  اجماع  این که  از  غافل  می زند 
سایة سنگینی پوشانده است که نیازمند کار تحقیقی 
با  پیوندی  چه  را  اجماع  آخر  می باشد.  گسترده یی 
زیر  دارد  فصلی  شوکانی  امام  است؟  عرفی  امور 
عنوان »تقیید الوالیه بالشرط« و در آن بیعت را عقد و 
قراردادی می داند که تعیین مدِت آن مربوط می شود 
به هر دو طرِف این قرارداد که یک طرف آن، امیر و 
یا زمام دار است و طرف دیگرش، مردم و شهروندان.
روزه  و  نماز  چون  تعبدی  امری  جامعه،  مدیریت 
دوره های  در  مسلمانان  لحاظ،  همین  از  و  نیست 
با  را  دیگران  تجارب  اسالمی،  تمدن  درخشش 
از  استفاده  نمونه های  از  یکی  پذیرفتند.  باز  دست 
مفهوم  همین  دیگر،  تمدن های  مدیریتی  تجارب 
است.  بوده  اسالمی  دولت  در  دیوان داری  و  دیوان 
تاریخ فخری می نویسد: چون سال  در  ابن طقطقی 
پانزدهم هجری فرا رسید و عمر ابن الخطاب خلیفه 
حضرت  و  داد  دست  گشایشی  مسلمانان  به  بود، 
ضبط  چه گونه  را  اموال  این همه  نمی دانست  عمر 
در  زمان  آن  در  که  ایرانی  مرزبانان  از  یکی  نماید. 
یافت،  سرگردان  را  الخطاب  بن  عمر  و  بود  مدینه 
برایش گفت: پادشاهان ایران را چیزی است که آن 
را دیوان می نامند؛ جایی که تمام جمع و خرج در 
نمی یابد.  راه  آن  بر  خللی  هیچ  و  می شود  ثبت  آن 
حضرت عمر خواهان تفاصیل دیوان شد و آن مرد 
نحوۀ کار دیوان را شرح داد و سپس خلیفة دوم به 
یک  هر  مسلمانان  برای  و  پرداخت  دیوان  تأسیس 
نوعی وظیفه مقرر نمود. دیوان در تشکیالت اداری 
اداره و دفتر  عهد خلفا و سالطین مسلمان به حیث 
تشکیالت  و  اداره  مطلق  معنی  به  و  محاسبات  کل 
اداری به کار برده می شد و سپس بر جمیع دفاتر و 
ادارات دولت اطالق گردید. این سنت اداری قرن ها 
عباسی،  اموی،  خلفای  دربارهای  در  و  یافته  ادامه 
عثمانی و سلطنت های غزنوی و سلجوقی و امثال آن 
رواج گسترده یی داشت. در عهد سامانیان، تشکیالت 
دیوان  شامل  که  بود  بزرگ  وزیر  نظر  تحت  دیوان 
رسایل، دیوان استیفاء، دیوان اشراف، دیوان قضا و 

امثال آن می گردید.
بر  التزام  عدم  تحریر،  حزب  با  ما  اصلی  مشکل 
اصلی  مهم ترین  است.  قضایا  طرح  در  روش مندی 
نمودن  برقرار  می سازد،  جاودانه  را  اندیشه ها  که 
رابطه میان اجزای یک نظام فکری و ایجاد انسجام 
بر سر  پافشاری  میان عناصر آن است.  و هماهنگی 
از  خالفت  الثبوت  ظنی  و  الدالله  ظنی  نصوص 
یک سو و نادیده گرفتن اصول اعتقادی برخاسته از 
الثبوت از سوی دیگر،  متون قطعی الدالله و قطعی 
بیان گر عدم توازن و فقدان هماهنگی و انسجام در 
افکار این گروه می باشد که عدم اعتقاد به عذاب قبر 
را می توان به عنوان نمونه ذکر نمود. نویسندۀ حزب 
تحریر می نویسد: »ثابت نشدن عقیده به اخبار احاد 
و ظنی بودن آن موضوعی جدیدی نیست که حزب 
التحریر آن را به وجود آورده باشد، بلکه اکثر علمای 
امام غزالی،  اهل سنت و الجماعت که در راس آن 
و  امام  بغدادی،  خطیب  محدث  بخاری،  محدث 
محدث نووی، ابن قدامه، شوکانی، محدث سیوطی، 
محدث ابن عبد البر و سایر علمای حدیث، خبر احاد 
را ظنی خوانده و به عدم قطعیت در آن قول کرده اند 
و از همین رو آن را مفید عقیده اسالمی نمی دانند و 
هم چنان علمای مهم و اساس گذار مذاهب اربعه نیز 

بر این موضوع اقرار نموده اند.« 
حزب تحریر چه طور می تواند تهمتی به این بزرگی 

را بر علمای یاد شده ببندد و چه طور می تواند این 
گناه را هضم کند؟ 

چندین  ما  تحریری  هموطن  عبارت  حال،  هر  به 
اشکال دارد. 

نخست این که اثبات و یا عدم اثباِت عقاید از راه خبر 
آحاد به این ساده گی نیست که شما از روی آن خیز 
از طوالنی شدن  به خاطر جلوگیری  که من  می زنید 

بحث در این مقاله از آن می گذرم. 

تا  می کنید  مبحث  خلط  این جا  در  شما  این که  دوم 
ذهن خواننده را فریب دهید. 

نام  آن ها  از  شما  که  علمایی  تمامی  این که  سوم 
اسالمی می دانند  اعتقاد  را جزِو  قبر  برده اید، عذاب 
و  دارید  قرار  آن ها  تمامی  مقابل  نقطة  در  شما  و 
بگویید که آن ها در کجا  بفرمایید  دارید،  دلیلی  اگر 
عذاب قبر را انکار نموده و یا جزو اعتقادات اسالمی 

نپذیرفته اند. 
و چهارم این که عذاب قبر از دیدگاه مذاهب اسالمی، 
بر بنیاد آیات قرآن و احادیث متواتر پیامبر اسالم ثابت 
شده است. قرآن کریم در آیت 27 سورۀ ابراهیم به 
این موضوع اشاره دارد و بخاری و مسلم در حدیثی 
که روایت نموده اند، آن آیت را مربوط به عذاب قبر 
دانسته اند. آیات 45 و 46 سورۀ غافر به قول قرطبی 
دربارۀ عذاب قبر می باشد که داللت آن خیلی واضح 

قبر  عذاب  دربارۀ  هم  توبه  سورۀ   111 آیت  است. 
می باشد که برای معلومات بیشتر می توانید به تفسیر 
انفال، سخن  سورۀ   50 آیت  نمایید.  مراجعه  طبری 
قسطالنی  امام  دارد.  رابطه  این  در  واضحی  خیلی 
شارح بخاری در جلد دوم صفحة 460 می گوید که 
اگر عذاب قبر را درست ندانیم، هیچ چیز دیگری را 
نیز درست نخواهیم پنداشت. شارح عقیدۀ طحاوی 
اهلل  رسول  عن  االحادیث  تواترت  »وقد  می گوید: 

فی ثبوت عذاب القبر« یعنی این که احادیث مربوط 
امام بیهقی  اند.  به عذاب قبر به درجة تواتر رسیده 
روایت  قبر  عذب  به  رابطه  در  حدیث   240 حدود 
نموده است و بخاری و مسلم بیشتر از صد حدیث 

دربارۀ عذاب و نعیم قبر دارند. 
دوستان تحریری! شما از یک سو آیات متعدد قرآن 
و انبوهی از احادیث صحیح پیامبر را که در رابطه با 
یک مطلب آمده است، نادیده می انگارید و از سوی 
حدیثی  چند  بنیاد  بر  امری  اثبات  صدد  در  دیگر، 
یا  و  شده  روایت  اخبار  به صورت  یا  که  می شوید 
داللت آن واضح نیست. و باز چون احساس می کنید 
که ادلة تان قناعت بخش نیست، به قاعدۀ فقهی »ما ال 
یتم الواجب اال به فهو واجب« متوسل می شوید. من 
با طرح دیدگاه حزب سیاسی شما در رابطه با عذاب 
ایشان  شاگردان  و  نبهانی  مرحوم  بر  اعتراضی  قبر 

ندارم، چنان که با طرح این مسأله در صدد تحریک 
نمی باشم،  هم  تحریر  حزب  علیه  مردم  احساسات 
را  اشخاص  علیه  مردم  احساسات  تحریک  بلکه 
شیوه و شایستة دوستان تحریری می دانم؛ اما آن چه 
می خواهم بگویم این است که چرا خود آیات قرآنی 
و احادیث قطعی الدالله و قطعی الثبوت و متواتر را 
در یک جا بی اهمیت جلوه می دهید و در جای دیگر 
به جاِن متون ظنی الدالله و ظنی الثبوت می چسپید؟ 
عذاب  اسالمی  مذاهب  می گویید  که  سخن تان  این 
قبر را جزو اعتقادات نمی دانند درست نیست؛ زیرا 
به جز معتزله و برخی از خوارج، دیگر همة مذاهب 
اسالمی بر این امر اتفاق داشته اند. شما نمی توانید با 
استناد بر مذهب حنفی و به میان کشیدن پای نماز 
وتر و خلط مباحث، اصلی را انکار کنید که جمله گی 
که  اکبر«  »فقه  رسالة  در  ابوحنیفه  امام  آن اند.  بر 
منسوب به اوست، به صراحت می گوید: »و ضغطة 
لبعض  و  الکفار  لکل  کائن  حق  عذابه  و  حق  القبر 
المسلمین«، به این مفهوم: »ما ایمان داریم که فشار 
نیز حق می باشد که در  قبر حق است و عذاب آن 
قسمت همة کافران و برخی مسلمان تحقق خواهد 
امام طحاوی خود به صراحت می گوید: »و  یافت«. 
بعذاب القبر لمن کان له اهال، و سؤال منکر و نکیر 
به  جاءت  ما  علی  نبیه،  و  دینه  و  ربه  عن  قبره  فی 
عن  و  وسلم  علیه  اهلل  اهلل صلی  رسول  عن  االخبار 
الصحابه رضوان اهلل علیهم. والقبر روضه من ریاض 
الجنه، او حفره من حفر النار« به نقل از شرح عقیدۀ 
بیروت،  االسالمی،  المکتب   .447 صفحة  طحاوی، 
1391«؛ یعنی »ما به عذاب قبر برای کسی که مستحق 
نکیر  و  منکر  پرسش های  و  داریم  ایمان  است  آن 
حق  می پرسند  پیامبر  و  دین  و  پروردگار  از  که  را 
می دانیم؛ طوری که از پیامبر اسالم و یاران او روایت 
یا  و  بود  بهشت خواهد  از  باغی  یا  قبر  است.  شده 
حفره یی از حفره های جهنم.« امام نسفی نیز در شرح 
است.  نموده  تکرار  را  مطلب  همین  نسفی  عقاید 
حکیم سمرقندی می گوید: منکر عذاب قبر، گمراه و 
بدعت گذار است. امام بیهقی این مسأله را از سی ونه 
صحابی روایت نموده است. عبدالقاهر بغدادی گفته 
عذاب  امر  بر  مسلمان  دانشمندان  تمامی  که  است 
و  رجب  ابن  و  جوینی  امام  نموده اند.  اجماع  قبر 
این  اثبات  دیگران  و  سیوطی  و  بغدادی  عبدالقاهر 
مسأله را مبنی بر تواتر دانسته اند. امام قرطبی ایمان 
دانشمندان  و  است  دانسته  واجب  را  قبر  عذاب  به 
فراوانی در این زمینه نگاشته اند. آیا این همه فقیه و 
محدث و مفسر و اصولی، زبان عربی چهار قرن اول 
هجری و اصول فقه را نمی دانستند؟ این چه اصول 
رسامی  آن،  مبنای  بر  و  دارید  شما  که  است  فقهی 
تصویر یک انسان را حرام می دانید و گرفتن عکس 
او را با کمرۀ عکاسی جایز؟ من در صدد تحریم و 
یا تحلیل عکس نیستم؛ آن چه می گویم این است که 
تابع  نبوده و  فهم و برداشت شما از دین روش مند 
یک نظام فکری منسجم نیست. شما شاید کسانی را 
که دانش کافی ندارند برای مدتی قناعت دهید، ولی 
با کسانی که می دانند و یا کسانی که شاید در آینده 
بیاموزند، چه خواهید کرد؟ شما می توانید همة مردم 
را برای مدتی و برخی ها را برای همیشه فریب دهید؛ 
ولی به هیچ صورت قادر نخواهید بود که همة مردم 

را برای همیشه فریب دهید.
یک سو  از  شما  که  نیست  تعجب  جای  این  آیا 
و  احادیث  و  آیات  این همه  آن که  با  را  قبر  عذاب 
ده ها صحابی از آن حرف زده اند و علما از تواتر آن 
یاد نموده اند، با وجود این همه ادلة نقلی، به عنوان 
اصلی اعتقادی نمی پذیرید؛ ولی از سوی دیگر اقامة 
خالفت را در شرایط کنونی تاج فرایض و مهم ترین 
تمامی  در  اقل  حد  درحالی که  می دانید،  واجب 
نوشته های رد و بدل شده میان من و شما تا هنوز 
هیچ استدالل محکمی را نیافته ام که امر خالفت تان 

را به عنوان یک اصل دینی ثابت ساخته باشید؟
 پرسش من این است که شما چرا برخوردی دوگانه 
با متون و قواعد دینی دارید؛ در یک جا اصلی مبتنی 
امری  دیگر،  جای  در  و  می کنید  انکار  را  تواتر  بر 
برخاسته از متون ظنی الروایه و ظنی الثبوت را، تاج 

الفروض و مهم ترین واجب دینی می دانید؟
گروهی  را  خود  تحریر  حزب  است  که  مضحک 
سیاسی می داند ولی تمامی اعضای آن خود را مکلف 
خویش  رهبران  عجیِب  و  شاذ  فتواهای  از  دفاع  به 
مسلمات  با  نظریات  و  فتواها  این  که  ولو  می دانند 

اعتقادی مسلمانان در تعارض باشد.
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تيوری پردازان استبداد
 و ظاهری های فقه 
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مشکل اصلی ما با حزب تحریر، عدم التزام بر روش مندی در طرح قضایا است. مهم ترین 
اصلی که اندیشه ها را جاودانه می سازد، برقرار نمودن رابطه میان اجزای یک نظام فکری 
و ایجاد انسجام و هماهنگی میان عناصر آن است. پافشاری بر سر نصوص ظنی الدالله 
و ظنی الثبوت خالفت از یک سو و نادیده گرفتن اصول اعتقادی برخاسته از متون قطعی 
الدالله و قطعی الثبوت از سوی دیگر، بیان گر عدم توازن و فقدان هماهنگی و انسجام در 
افکار این گروه می باشد که عدم اعتقاد به عذاب قبر را می توان به عنوان نمونه ذکر نمود.
آیا این جای تعجب نیست که شما از یک سو عذاب قبر را با آن که این همه آیات و احادیث 

و ده ها صحابی از آن حرف زده اند و علما از تواتر آن یاد نموده اند، با وجود این همه ادلۀ 
نقلی، به عنوان اصلی اعتقادی نمی پذیرید؛ ولی از سوی دیگر اقامۀ خالفت را در شرایط 
کنونی تاج فرایض و مهم ترین واجب می دانید، درحالی که حد اقل در تمامی نوشته های رد 
و بدل شده میان من و شما تا هنوز هیچ استدالل محکمی را نیافته ام که امر خالفت تان را 

به عنوان یک اصل دینی ثابت ساخته باشید؟
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جنگ زرگری کرزی و ایاالت متحده 
بر سر پیمان امنیتی

مانع احصائیه گیری...
با   و ارزش ندادن به این روند، باعث عدم همکاری زورمندان 

این برنامه شده است.
ساکنان  از  درصد  یک  در حدود  افراد  این  اینکه  به  اشاره  با  او 
شهر کابل را تشکیل می دهند، تاکید کرد که »برای داشتن ارقام 
افراد روزمند  نهادها و بخصوص  از تمام  بار دیگر  اعتماد،  قابل 
می خواهیم که با این روند همکاری نموده و 15 دقیقه وقت خود 

را به این برنامه ملی اختصاص دهند.«
مشغول  کابل  شهر  در  نفر  هزار   5 حدود  اکنون  که  افزود  او 
آمارگیری هستند، و برای اجرائی شدن درست این طرح تالش 
شده تا کارمندان از مردم محل استخدام شوند تا همکاری با آنان 

بیشتر باشد.
معلومات  ارقام و  آمارگیری  این  داد که در  آقای موحد توضیح 
حالت  جنسیت،  زندگی،  وضعیت  خانوارها،  تعداد  درباره  دقیق 
به  دسترسی  سواد،  و  آموزش  سطح  سنی،  رده های  مدنی، 
تسهیالت بهداشتی، باروری مادران، مرگ و میر، زاد و ولد، مرگ 
و میر کودکان، میزان اشتغال، بیکاری، مهاجرت، دسترسی به آب 
وضعیت  مسکونی،  واحد  مالکیت  محیط،  بهداشت  آشامیدنی، 
مسکن، نوع مواد ساختمانی به کار رفته در ساختمان ها و موارد 

دیگر، معلومات جمع آوری می شود.
شماری از افراد بلند پایه دولتی و زورمندان، شاید حاضر نباشند، 
اطالعات دقیقی از میزان سرمایه، درآمد و دارایی های منقول و 

غیر منقول خود را ثبت کنند.
برنامه  را  آمارگیری  این  از  هدف  آمار،  مرکزی  اداره  سرپرست 
اقتصادی و اجتماعی برای رفع  ریزی و سیاستگذارای های الزم 

مشکالت شهر کابل اعالم کرد.
 – اقتصادی  آمارگیری  که  گفت  افغانستان  آمار  اداره  سرپرست 
اجتماعی و سرشماری شهر کابل قرار است 45 روز ادامه یابد و 

حدود 5 هزار نفر در اجرای این طرح مشغول اند.
مسووالن اداره مرکزی آمار می گویند، این طرح بخشی از روند 
آمارگیری سراسری افغانستان است که از سال 2012 شروع شده 
و  شده  کامل  دایکندی  و  غور  بامیان،  والیت های  در  تاکنون  و 

اکنون به کابل رسیده است.
آقای موحد تاکید کرد که روند آمارگیری از سراسر افغانستان در 
و  المللی  بین  کننده های  کمک  از سوی  الزم  بودجه  صورتی که 
دولت افغانستان تامین شود، تا سال 2016 به پایان خواهد رسید.
اداره  کابل  به خانه در شهر  آمارگیری خانه  از  قبل  افزود که  او 
مرکزی آمار نقشه برداری ماهواره ای را از تمام شهر انجام داده 

است.
قبول  مورد  و  دقیق  سرشماری  هیچ  افغانستان  در  این  از  پیش 

صورت نگرفته است.
از 60 درصد جمعیت  بار در سال 1358، بیش  اولین و آخرین 
افغانستان سرشماری شد و بقیه جمعیت را بر اساس آن تخمین 
زدند و در نتیجه، آمار جمعیت بین 13 تا 14 میلیون نفر اعالم شد.
چندی قبل نیز اداره مرکزی آمار افغانستان، آمار تخمینی جمعیت 

این کشور را 27 میلیون و پانصد هزار نفر اعالم کرد.

افغانستان جایگاهش...
را مشروط به مقابله با فساد اداری دانسته است. بانک 
جهانی در ماه سپتمبر سال روان خبر داد که 50 میلیون 
افغانستان کمک  در  اداری  فساد  با  مقابله  برای  را  دالر 

می کند.
در مطالعه و رده بندی کشورهای حوزه اتحادیه اروپا، 
سازمان »شفافیت بین الملل« اسپانیا را با افت 10 درجه 

قرار  سوریه  جنگزده  کشور  با  همتراز  چهلم،  مقام  در 
داده است. رکود پنج ساله اسپانیا به همراه برنامه صرفه 
جویی اقتصادی جنجال را بین سیاستمداران این کشور 

دامن زده است.
بحران  با  که  یورو  یونان دیگر کشور حوزه  مقابل،  در 
اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، گام های جدی برای 
این  هرچند  اند.  برداشته  کشور  این  در  فساد  با  مقابله 

کشور به طور کلی در رده پایین جدول قرار دارد، با آن 
هم توانسته است 14 رتبه جایگاه خود را در مبارزه با 

فساد ارتقا بدهد و در مقام 80 قرار بگیرد.
فین هاینریش، از »شفافیت بین الملل« در این مورد گفته 
است: »تفاوت بین اسپانیا و یونان یکی از جالب ترین 
مسائل برای ما بود«. او افزود: »پاسخ های متفاوتی را در 

زمینه مقابله با بحران اقتصادی شاهد هستیم«.

هشدار ملل متحد از...
 اخیر طالبان به رغم پشتیبانی از سیاستی رسمی که حمله به 
امدادگران بشر دوستانه را رد می کند، علنا مسوولیت آن ها 

را به عهده گرفته اند.
سازمان  بشردوستانه  امور  هماهنگ کننده  بودن،  مارک 
ملل در کابل گفت: در ماه نومبر 237 حمله به امدادگران 
افغانستان صورت گرفت که در آن 36 تن کشته، 46 تن 
مجروح و 96 تن بازداشت یا ربوده شده اند در حالی که 
سال گذشته میالدی 175 حمله وجود داشت که در آن ها 
11 تن کشته، 26 تن مجروح و 44 تن بازداشت یا ربوده 

شدند.
افغانستان  کمک های بین المللی اکثر فعالیت های اقتصادی 
را شکل می دهد و ادامه چنین کمک هایی پس از خروج 
امنیتی  امریکا در سال 2014 بخش محوری طرح  نظامی 

است.
رییس سازمان امور بشردوستانه سازمان ملل که خواست 
نامش فاش نشود، گفت: گمان می کنم که مساله این است 
که ما نیروی ایساف بیشتری در میدان نداریم و این افراد 
تروریست اشخاصی را می خواهند که به آن ها حمله کنند. 

در نتیجه ما هدف هستیم زیرا آنجاییم.
امنیتی  داده های  »پایگاه  توسط  شده  جمع آوری  اطالعات 
توسعه  امور  در  آمریکا  »آژانس  که  پروژه یی  امدادگران«؛ 
بین الملل« از آن حمایت مالی می کند و از تعاریف مختلفی 
برای امدادگران استفاده می کند در سال 2013، 75 حمله را 
ثبت کردند که این میزان در مقایسه با 56 تن در سال 2012 
است. این آمار بیشترین میزان نسبت به دیگر کشورهاست.

این تا حدی به این خاطر است که جامعه امدادرسانی در 
افغانستان نسبت به بسیاری از کشورها بسیار بزرگتر است 
و دولت افغانستان 2320 گروه امدادی را ثبت کرده و 90 

هزار تن به کار گرفته شده اند.
افغانستان  در  امدادگرن خارجی  5 سال گذشته شمار  در 
کاهش یافته و این به این خاطر است که نگرانی های امنیتی 
بسیاری از گروه ها را از این بازداشته که افراد بیگانه را به 
مناطقی بفرستند که طالبان در آن ها بر سر قلمرو می جنگند.
طالبان به طور رسمی اعالم کرد، هیچ تغییری در سیاست 
آن ها در جلوگیری از حمله به امدادگران به وجود نیامده 
است. یک سخنگوی طالبان نیز در یک ارتباط تلفنی گفت: 
در مناطق تحت کنترل ما چنین رخدادهایی وجود ندارند. 
ما آن کارمندان سازمان های غیر دولتی را که برای خارجیان 

کار نمی کنند، هدف قرار نمی دهیم.
با این وجود هنگامی که شش کارمند گروه امداد فرانسه 
روز چهارشنبه در موتر خود در والیت فاریاب به ضرب 
مردان  گفت،  حمله  این  بازمانده  یک  شدند  کشته  گلوله 
مسلح که این حمله را انجام دادند اطمینان حاصل کردند 

که هر کدام از کارگران کشته شده اند.
مسوولیت  شبه نظامیان  طالبان،  سایت  وب  یک  بیانیة  در 
حمله به این گروه که »آژانس  همکاری و توسعه فنی« نام 

دارد را برعهده گرفته اند، اما توضیح بیشتری ندادند.
نام نویسی  در  توجهی  قابل  کاهش  افغان گفت:  مقام  یک 
برای سازمان های غیر دولتی افغانستان، که سرمایه شان را 
خیرین تامین کنند وجود دارد ما معتقدیم این به این خاطر 

است که خیرین نگران وضعیت موجود هستند.

احمد ابراهیم حیدری، رییس اداره افغانستان برای بازسازی 
نیز گفت: به خاطر هدف قرار دادن، کارمندان سازمان های 
غیر دولتی در این روزها برای ما سخت است که کارمندان 
افغان را متقاعد کنیم تا از شهرهای بزرگ خارج شوند و 

حادثه اخیر در فریاب نگرانی ها را دو برابر کرده است.
را  به رشدی  تهدید رو  آن ها  امدادگران می گویند،  برخی 
تنها از جانب شبه نظامیان و جنایتکاران بلکه گاهی از  نه 
جانب نیروهای دولتی افغانستان و گهگاه از ائتالف تحت 

رهبری آمریکا احساس می کنند.
افغانستان  برای  سوئد  کمیته  رییس  استفنسون،  آندرس 
سربازان  بار   10 دست کم  میالدی  جاری  سال  در  گفت: 
واحدهای  عضو  بیشتر  می رود  گمان  که  غربی  و  افغانی 
عملیات بودند، کلینیک های پزشکی که گروه در آن فعالیت 
وی  داده اند.  قرار  جستجو  مورد  یا  کرده  اشغال  را  دارد 
گفت، این اقدامات نقض آشکار کنوانسیون ژنو است که 
ممنوعه  منطقه  مسلح  احزاب  برای  را  پزشکی  پایگاه های 
اعالم کرده حتی اگر شبه نظامیان برای درمان به آنجا بروند.
در  امنیت  برقراری  به  کمک  بین المللی  نیروهای  ایساف، 
موضوع  این  خصوص  در  بیانیه یی  دوشنبه  روز  اواخر 
قوانین  طبق  بر  است:  آمده  بیانیه  این  در  کرد.  منتشر 
بین المللی ایساف پایگاه های سالمت یا پزشکی و به عنوان 

ساختارهای محافظت شده می شناسند.
همچنین این بیانیه می افزاید: نیروهای شبه نظامی برخالف 
قوانین بین المللی از این ساختارهای محافظت شده استفاده 

کرده و از آن ها عملیات انجام داده اند.

          منوچهر

حدود دو هفته از برگزاری لویه جرگة مشورتی بر 
سر امضای پیمان امنیتی با ایاالت متحده گذشته، 
اما تا کنون از توافق و یا عدم آن بر امضای این 
پیمان خبری نیست. ادامة خط و نشان کشیدن هر 
ایاالت متحده(  از این کشورها)افغانستان و  یک 
نشان می دهد که ممکن، آن چه تا کنون حدس زده 
می شد، درست نباشد و ِسر این جنگ زرگری در 
جاهای دیگری نهان باشد. تا کنون گفته می شد 
و  شخصی  خواسته های  بنابر  کرزی  آقای  که 
گروهی اش از امضای این پیمان طفره می رود و 
رییس  جناب  خواسته های  با  نیز  متحده  ایاالت 
اندک  وضع،  این  ادامة  است.  مخالف  جمهور 
اندک موضع تمام نهادهای سیاسی و غیرسیاسی 
را در قبال امضای این پیمان روشن کرده و اینک 
که  دارد  کشور وجود  در  سیاسی  کمتر حلقه یی 
موضعش مبنی بر مخالفت و یا موافقت در امضای 

این پیمان، روشن نباشد.
اگر اندکی به گذشتة این پیمان دقت گردد، روشن 
از سوی  امنیتی  پیمان  امضای  بحث  که  می شود 
متحده  ایاالت  و  افغانستان  سردمداران حکومت 
این  همه،  از  بیش  شد.  مطرح  نخستین بار  برای 
بهانة  هر  به  و  جا  هر  در  که  بود  کرزی  آقای 
متحده  ایاالت  با  امنیتی  پیمان  مفاد  از  ممکن، 
حرف می زد. حتا با حلقاتی که مخالفان این پیمان 
جدی  برخوردهای  حکومت  سوی  از  اند،  بوده 
آقای  که  است  واضح  بنابراین  گرفت.  صورت 
جدی  مخالفت  پیمان،  این  با  نمی تواند  کرزی 
نیز  متحده  ایاالت  دیگر،  سوی  از  باشد.  داشته 
در موضع مشابهی به سر می برد. به این معنا که 
امضای پیمان امنیتی با افغانستان از سوی ایاالت 
متحده کار دشواری نیست. افغانستان با آن کشور، 
در زمینه های دیگر نیز پیمان بست اما هیچ یک 

برنیانگیخت  سروصدا  قدر  این  پیمان ها،  آن  از 
بنابراین  نداشت.  پی  این همه ضیاع وقت در  و 
می تواند  ساده گی  به  بخواهد  متحده  ایاالت  اگر 
فشاری ایجاد کند تا این پیمان را به امضا برساند.
نکتة مهم دیگر که یادآوری اش ضروری می نماید. 
وجود  قبل  از  زمینه  این  در  که  تحلیل هایی ست 
کرزی  آقای  توافقات  که  می شود  گفته  داشتند. 
به  قباًل  امنیتی  پیمان  زمینة  در  متحده  ایاالت  با 
انجام رسیده بود و سروصداهای موجود مبنی بر 
مخالفت، ظاهرسازی یی بیش نیستند. آگاهان دلیل 
این ظاهرسازی را خواسته های آقای کرزی عنوان 
می کردند که اکنون با ادامة این مخالفت ها به نظر 

می رسد که ممکن مسالة دیگری مطرح باشد.
این  در  کرزی  آقای  خواسته های  برفرض،  حاال 
زمینه مطرح نباشد و نیز توافقات بر سر امضای 
این پیمان قباًل صورت گرفته باشد، ادامة تنش ها 

چه می تواند باشد؟
این  دارد  وجود  زمینه  این  در  که  دوم  تحلیل 
و  زیان ها  از  امنیتی جدا  پیمان  امضای  که  است 
همانا  جنبه  این  دارد.  نیز  دیگری  جنبة  مفادش 
است  کرزی  آقای  دربارۀ  تاریخی  داوری  مسالة 
که به عنوان فرد اول مملکت این پیمان را امضا 
می کند. بی تردید که پیمان امنیتی با ایاالت متحده 
تنها سود ندارد، زیان هایی را نیز متصور خواهد 
بود. بنابراین، آقای کرزی از این بُعِد آن می ترسد 
سروصدا  ایجاد  به  که  است  خاطر  همین  به  و 
تاریخی  مسوولیت  سنگینی  باشد  تا  زده  دست 
بر  تنش ها  ادامة  شود.  برداشته  دوشش  روی  از 
سر این پیمان تمام جریان های سیاسی را درگیر 
مساله کرده است و هر کس به زعم خود موافق 
و یا مخالف پیمان است. از این رو، آقای کرزی 
به راحتی می تواند مسوولیت امضای این پیمان را 
بر همه گان تعمیم بدهد. در حال حاضر، حلقات 
جامعة  رسانه ها،  طالبان،  اپوزیسیون،  سیاسی، 

مدنی، اشخاص و افراد مستقل سیاسی، پارلمان، 
احزاب و... هر کدام به نوبة خود- خواه مخالف، 
موضع گیری  پیمان  این  برابر  در  موافق-  خواه 
کرده اند. اکنون آمار و ارقام مخالفان و موافقان 
این پیمان به طور واضح در اختیار آقای کرزی 
است. بنابراین، جناب کرزی هر گونه که بخواهد 
می تواند شرایط این پیمان را جهت دهد و آن را 

به امضا برساند.
جنگ  این  ادامة  به  نیز  متحده  ایاالت  مقابل  در 
زرگری نیاز دارد. چه، اگر این پیمان امضا شود، 
بحث ادامة حضور نیروهای آن کشور در افغانستان 
مطرح می شود که در آن صورت، ایاالت متحده 
و  کند  توجیه  را  حضور  این  ادامة  است،  ملزم 
هر گونه صدای مخالف را در برابر آن خاموش 
سازد. توجیه حضور نیروهای ایاالت متحده در 
افغانستان به تنهایی نمی تواند از سوی حکومت 
آقای کرزی صورت گیرد. زیرا، پس از انتخابات 
سال 1388 این حکومت مشکل مشروعیت دارد. 
تا به نحوی  ایاالت متحده سعی دارد  از این رو، 
وجهة حقوقی این پیمان را از سوی تمام گروه ها 

و اقشار جامعه به دست بیاورد.
بنابراین، سوگ مندانه باید گفت که بحث امضای 
پیمان امنیتی از چوکات چانه زنی بر سر سودمند 
افغانستان خارج  بودن و زیان مند بودن آن برای 
و  افغانستان  جمهوری  ریاست  اینک  و  است 
برنامه های  محکم کاری  در  سعی  سفید  کاخ 
خودشان دارند. با آن که در این چند ماه فرصت 
پیمان  این  تا سودمندی و زیان مندی  بود  زیادی 
مالحظه گردد، اما این مهم از اولویت خارج شد. 
ادامة جنگ زرگری  که  نیست  نیز روشن  اکنون 
حکومت های این دو کشور به کجا منتهی می شود 
اما این مساله معلوم است که امضای پیمان امنیتی 
چه صورت بگیرد چه نگیرد، بدون آن که دقتی در 
سود و زیان آن شده باشد، انجام خواهد پذیرفت.
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صریح می گویم...
 ناتو نسبت به عواقب وخیم عدم امضای توافق امنیتی با امریکا 

برای افغانستان از جمله تهدید شدن هشت میلیارد دالر کمک 
کشورهای خارجی در هر سال به این کشور هشدار داده اند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس راسموسن  از سوی دیگر، 
در جریان مالقات با ارنا سولبرگ، نخست وزیر جدید ناروی در 
شهر بروکسل اظهار کرد: بگذارید صریح بگویم این توافق برای 
حضور ما در افغانستان پس از سال 2014 یک پیش شرط است 
و باید یک چارچوب کاری حقوقی مناسب وجود داشته باشد و 
بدون آن امکان استقرار هیات ما در افغانستان پس از سال 2014 

وجود نخواهد داشت.
همچنین داگالس لوته، سفیر  امریکا در ناتو به خبرنگاران گفت: 
معاهده امنیتی امریکا و افغانستان نخستین پیوند زنجیری است که 
در نهایت بیش از هشت میلیارد دالر کمک مالی را برای نیروهای 

امنیتی افغانستان و برنامه های توسعه به بار خواهد آورد.

توافقنامۀ امنیتی...
 مخالف امضای موافقت نامه امنیتی و حضور نیروهای امریکایی 
کیلومتر  ایران حدود 945  و  افغانستان  است.  بوده  افغانستان  در 

مرز مشترک دارند.
این در حالی است که ایاالت متحده بر کرزی فشار وارد می کند 
کند.  امضا  فرصت  زودترین  به  را  امنیتی  جانبه  دو  موافقتنامه  تا 
در  ائتالف  و  امریکایی  نیروهای  از  بخشی  خروج  یا  حضور 
امریکا می گوید که در  این موافقتنامه بستگی دارد.  به  افغانستان 
صورت امضای موافقت نامه برخی از نیروها پس از سال 2014، 
به منظور آموزش و نظارت بر اردو و پولیس افغانستان در این 

کشور باقی خواهند ماند.
توافقنامه دو جانبه  امضای  افغانستان  لویه جرگه مشورتی  اخیرا 
امنیتی با امریکا را تایید کرد و از کرزی خواست تا آن را تا پایان 
شرط های  افغانستان  جمهور  رییس  اما  کند؛  امضا  میالدی  سال 

جدید را پیش کشید و از امضای آن امتناع ورزید.
به  آینده  هفته  کرزی  حامد  که  کرد  تایید  همچنان  افخم  مرضیه 
تهران خواهد آمد. کابل هنوز این سفر را رسما تایید نکرده است.
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مواد  ادویة  و  مواد  بر  نظارت  کمیسیون 
نه  که  را  کودکان  مخصوص  خوراکی 
تاریخ انقضاء دارند و نه سند صحی، از 
نهاد  این  آوری می کند.  کابل جمع  شهر 
برای  تهدیدی  خوراکی ها  این  می گوید 

صحت کودکان افغانستان هستند.
و  خوراکی  مواد  بر  نظارت  کمیسیون 
آن  بازهم  کارش  سوم  دورۀ  در  ادویة 
به دادستانی معرفی  از دکانداران را  عده 
به  مضر  بی سند  خوراکی  مواد  که  کرد 
به فروش می رسانند.  را  صحت کودکان 
اما دکانداران با انتقاد می گویند که دولت 
در  و  می دهد  اجازه  مواد  این  تورید  به 

گمرک ها هم از بابت آن پول می گیرد.
این  رییس  رحیمی،  ولی  اهلل  حفیظ 
همچو  با  بار  این  که  می گوید  کمیسیون 
دکانداران برخورد شدید قانونی صورت 
آنها  به  گذشته  بار  زیرا  گرفت،  خواهد 
هم  هنوز  اما  بود،  شده  داده  هشدار 
دکان های شان از مواد بی کیفیت و تأریخ 

گذشته پر است.
ولی رحیمی می افزاید که بار اول 32 قلم 
مواد خوراکی مضر، بار دوم 18 قلم و بار 
این مواد دیده  از  قلم  از 30  بیشتر  سوم 
شدند که در دکان ها به فروش می رسند. 
او کسانی را مسوول افزایش این مواد در 
افغانستان می خواند که در داخل کشور 
به تولید آن مشغول اند. به گفتة او همچو 
به  و  شده  دستگیر  زودی  به  هم  افراد 

دادستانی معرفی خواهند شد.
ولی رحیمی به دویچه وله گفت: »برخی 
به فروش می  ها  دکان  در  که  موادی  از 
ندارند  رسند، هیچ گونه رسید و سندی 
که در کجا تولید شده اند. این خود می 
بزرگ  خطر  یک  کودکان  برای  تواند 
همین  از  ما  دشمنان  که  باشد  امنیتی 
طریق می توانند خطرات بزرگی را برای 

کودکان ما ایجاد کنند«.
اما دکانداران مندوی کابل ادعا دارند که 
تقصیر از دولت است، زیرا در گمرک ها 

از تاجران پول می گیرد و تورید این مواد 
را اجازه می دهد، و این مواد بعد از آن به 

دست آنها می رسد.
استندرد  ادارۀ  کارشناس  یاسر،  اهلل  عتیق 
نظارت  مواد خوراکی و عضو کمیسیون 
و  بی کیفیت  ادویة  و  خوراکی  مواد  بر 
تأریخ گذشته می گوید که در تورید این 

مواد مقامات دولتی دست دارند.
نمایندۀ  و  کمیسیون  عضو  عمر،  منصور 
همین  کمک  با  که  گوید  می  دادستانی 
به  مواد  این  اصلی  تاجران  دکانداران 
این  شد.  خواهند  سپرده  قانون  چنگ 
کمیسیون نظارت به گفتة خودش نه تنها 
بر مواد خوراکی بلکه بر ادویة بی کیفیت 
تا  کند،  می  نظارت  نیز  گذشته  تأریخ  و 

جلو تجارت همچو مواد گرفته شود.
یکی  لودین،  اهلل  نعمت  حال  عین  در 
که  می گوید  کابل  شهر  داکتران  از 
سبب  می توانند  رنگی  شیرینی های 
یا  و  سرطان  مثل  مهلکی  های  بیماری 
او  گردند.  شدید  دردی های  گلو  هم 
زیاد  ضرر  شیرینی ها  »این  می افزاید: 
ترکیب  آنها  در  که  رنگ هایی  و  دارند 
شده اند دارای خاصیتی اند که می تواند 
های  شرینی  گردد.  سرطان  سبب  حتی 
زکام  دردی،  گلو  به خصوص  رنگارنگ 
آورند،  بار می  به  را  اسهال  و گاهی هم 
که در بین این بیماری ها، گلو دردی و 
بیماری های دهن بیشتر دیده می شوند«.
از  ویژه  به  و  دولت  از  لودین  داکتر 
فروش  جلو  که  خواهد  می  دکانداران 
عتیق  گفتة  به  بگیرند.  را  مواد  همچو 
مواد  استندرد  ادارۀ  کارشناس  یاسر  اهلل 
آنها  نظارت  کمیسیون  این  اگر  خوراکی 
پنج سال پیش ایجاد می شد، امروز شاید 
در هیچ جای کابل همچو مواد به فروش 

نمی رسید.

جمع آوری مواد خوراکی مضر به 
کودکان

50 درصد کوکنار...
 در والیت قندهار، فراه، ارزگان، نیمروز و 

بادغیس کشته گردیده بود.
خوگیانی،  ولسوالی  در  ننگرهار  در 
شینواری و در ولسوالی چپرهار بیشترینه 
لحاظ  از  که  گرفته  کوکنار صورت  کشتر 

امنیتی وضعیتی خوبی ندارند.
چقدر هیرویین در این مراکز تولید شده 
است، قیمت هیرویین تولید شده در هر 

منطقه و ولسوالی چقدر است؟ 
ارقام قیمت های هیرویین و تریاک حالت 
از  بیرون  در  تقاضا  به  نظر  دارد،  نوسانی 

منطقه تغییر می کند.
فشارها  ما  قانونی  نهادهای  که  هرگاهی 
کردند،  زیاد  مافیایی  شبکه های  باالی  را 
رفته  باال  هیرویین  و  تریاک  قیمت های 

است.
خوشبختانه در سال جاری 14 درصد مواد 
مخدر و تریاک تولیدی، از سوی نیروهای 
امنیتی ما کشف و ضبظ شده است و در 
مافیایی  شبکه های  از  شماری  این  کنار 

دستگیر و پنجة قانون سپرده شده اند.
تولید  و  قاچاق  مرزی  مناطق  کدام  در   

مواد مخدر صورت می گیرد؟ 
بیشترین قاچاق در والیت هلمند صورت 
با  مشترک  مرز  در  هلمند  چون  می گیرد. 
پاکستان و در نزدیکی ایران قرار دارد. در 
این والیت مافیا یک مثلثی را ایجاد کرده 
است. مافیا از همین نقطه این مواد را در 
رهبری  اروپایی  کشورهای  و  آسیا  سطح 

می کنند.
چه کسانی در ترافیک و قاچاق مواد مخدر 

در              
اقل  حد   اند؟  دخیل  مرزی  مناطق 

سمت های شان را بگویید؟ 
در شش ماه گذشته پنج صد تن از قاچاقبران 
مواد  بار  و  کار  مصروف  که  کسانی  و 
مخدر بودند، دستگیر شده اند، شماری از 
این ها پرونده های شان در محاکم است و  
شماری دیگر در بازداشت به سر می برند.

مشکل است که من به گونة دقیق بگویم 
که در این مناطق کی ها بوده اند؛ چون مافیا 
یک مسیر ثابت ندارد و همیشه در حرکت 

هستند.
حمل و نقل مواد مخدر در مناطق مرزی 

چگونه صورت می گیرد؟ 
مواد مخدر با شیوه ها و راه های مختلف از 

کشور انتقال داده می شود.
از  کردم،  اشاره  قباًل  که  مافیایی  مثلث   
طریق حیوانات، وسایط و گونه های دیگر 

مواد مخدر را انتقال می دهند.
تولید  افغانستان  در  که  مخدری  مواد 
می شود، بیشتر این مواد در بیرون از کشور 
هیرویین  به  نقاط سرحدی  در  ویژه  به  و 
به  مختلف  مسیرهای  از  و  می شود  تبدیل 

ساحات دیگر قاچاق می شود.
مسیر  از  تن   160 الی  و   140 حدود  در 
از  تُن آن  قاچاق می شود و 115  پاکستان 
طریق ایران انتقال داده می شود و 5 درصد 
معتادین  توسط  افغانستان  داخل  در  آن 
ساالنه  دیگر  تُن   80 و   می شود  مصرف 

مصرف کشور روسیه می شود.
بیشتر مواد از طریق پاکستان به آبهای گرم 
و از طریق آن به کشورهای دیگر اروپایی 

و افریقایی قاچاق می شود.
برخی  والی های  می گویند  شماری 
کشت  مخدر  مواد  آن  در  که  والیاتی 
همین  نهادهای  مسووالن  و  می شود 
دست  مخدر  مواد  قاچاق  در  والیات 
مسأله  این  به  پیوند  در  نظر شما  دارند، 

چیست؟ 
ما این موضوع را کاماًل رد می کنیم، چون 
تا زمانی که اسنادی در این مورد ما نداشته 

باشیم، اتهامی وارد کرده نمی توانیم. 
شما شاهد هستید که چندی پیش فرمانده 
امنیت والیت نیمروز به اتهام قاچاق مواد 
مخدر دستگیر شد و فعاًل در بازداشت به 

سر می برد.
در  ما  باشد،  موجود  شواهدی  که  زمانی 
و  سمت  هر  در  آن  دستگیری  قسمت 

مقامی که باشد، اقدام می کنیم.
مخالفین  چقدر  مخدر  مواد  کشت  از 

مسلح نفع برده اند؟
با  مبارزه  وزارت  نزد  بررسی یی که 
الی    155 بین   دارد،  وجود  مخدر  مواد 

400میلیون دالر مخالفین نفع برده اند.

رونالدو:
قهرمان می شویم

آسیب دیدگی هافبک یوونتوس جدی 
پایان  تا  زیاد  احتمال  به  او  و  است 
سال میالدی نمی تواند برای تیمش به 

میدان برود.
چهاردهم  هفته   در  یوونتوس 
رقابت های سری A با یک گل اودینزه 
را شکست داد تا به صدرنشینی خود 

در جدول رده بندی ادامه دهد.
هافبک   ، پیرلو  آندره آ  دیدار  این  در 
آسیب  دچار   15 دقیقه   در  یوونتوس 
دیدگی  شد و جای خود را به پل پوگبا 
آسیب  که  می رسد  خبر  ایتالیا  از  داد. 
دیدگی  هافبک یوونتوس جدی است 
سال  پایان  تا  زیاد  احتمال  به  او  و 
جاری میالدی قادر به همراهی تیمش 

نخواهد بود.
رباط  ناحیه  از  پیرلو  دیدگی   آسیب 

که  است  قرار  است.  راست  پای  زانو 
زمان  یوونتوس  باشگاه  پزشکی  کادر 
ملی پوش  هافبک  این  دوری  قطعی 
را از میادین اعالم کند، اما رسانه های 
ایتالیایی این احتمال را داده اند که پیرلو 
میادین  از  دور  ماه  دو   ، یکی  حداقل 

خواهد بود.
جدا  میالن  از   2011 سال  در  پیرلو 
شد و به یوونتوس پیوست. او در تیم 
جدیدش خیلی زود جا افتاد و به یکی 
تبدیل  بیانکونریها  اصلی  مهره های  از 

شد.
قهرمانی  در  بسزایی  سهم  پیرلو 
یوونتوس در دو فصل اخیر رقابت های 
سری A داشته و به یکی از محبوبترین 
بازیکنان این تیم تبدیل شده است. او 
در فصل جاری هم از بازیکنان اصلی 
البته  است.  بوده  کونته  اعتماد  قابل  و 
درباره  خبرهایی  فصل  از  مقطعی  در 
اختالف او با سرمربی تیمش به گوش 
رسید و حتی یکی دو بازی به نیمکت 

ذخیره ها منتقل شد.
یوونتوس  با   2014 سال  تا  پیرلو 
قرارداد دارد اما خبرهای درباره جدایی 

او از این تیم به گوش می رسد.

از  مونیخ  بایرن  جوان  دانمارکی  بازیکن 
شخصیت واالی گواردیوال سخن به میان 
اسپانیایی  مربی  این  او گفت وقتی  آورد. 
متوجه شد که پدرم سرطان دارد اشک از 

چشمانش جاری شد.
پپ گواردیوال سرمربی بایرن مونیخ از نظر 
فنی در سطح بسیار باالیی قرار دارد و این 
را به خوبی آمار و ارقام او نشان می دهد. 
هم  اخالقی  نظر  از  اسپانیایی  مربی  این 
بازیگری  بسیار خوب است و در دوران 
رفتاری  که  آمد  پیش  کمتر  مربیگریش  و 

زشت و ناجوانمردانه از او سربزند.
جوان  بازیکنان  از  هویبریگ  امیل  پیر 
به  که  نقل کرد  را  مونیخ رویدادی  بایرن 
به  را  گواردیوال  واالی  شخصیت  خوبی 
دانمارکی  بازیکن  این  می کشد.  تصویر 
در گفت وگویی که با روزنامه بیلد آلمان 
داشت ، گفت: پزشکان در دانمارک اعالم 
و  است  به سرطان  مبتال  پدرم  که  کردند 
هیچ امیدی برای زنده ماندن ندارد. وقتی 
غمناک  چهره ای  آمدم  بایرن  تمرین  به 

داشتم و به شدت گریه کردم چرا که من 
18 سال سن بیشتر نداشتم و نمی توانستم 
بدون وجود پدرم زندگی کنم. گواردیوال 
برد.  گوشه ای  به  دید  ناراحت  مرا  وقتی 
مریض  پدرم  می داند  که  گفت  من  به  او 
و  ناراحتی  او  صحبت های  در  است. 
به وضوح مشاهده می کردم.  را  اندوهش 
گواردیوال گفت از مریضی پدرم به شدت 
و  کرد  گریه  یکباره  به  و  است  ناراحت 

اشک از چشمانش سرازیر شد.
واالیی  شخصیت  گواردیوال  افزود:  او 
مونیخ  بایرن  باشگاه  سران  از  او  دارد. 
خواست تا به من کمک کنند و پدرم را 
آورند.  آلمان  به  دانمارک  از  درمان  برای 
آلمان  به  گواردیوال  تالش های  با  پدرم 
منتقل شد و االن پزشکان وضعیت او را 

رضایت بخش توصیف کردند.
هدایت  که  سالی  چهار  در  گواردیوال 
نتایج  داشت  برعهده  را  آبی-اناریها 
این  با  و  آورد  دست  به  خیره کننده ای 
عنوان  به  تا  کرد  تیم چهارده جام کسب 
آبی-اناریها  تاریخ  پرافتخارترین سرمربی 
انتخاب شود. او پس از یک فصل دوری 
از مستطیل سبز بایرن را به عنوان مقصد 
بایرن در فصل  انتخاب کرد.  بعدی خود 
مربی  این  با  لیگا  رقابت های  جاری 
اسپانیایی نتایج خوبی کسب کرده و با 38 
امتیاز در صدر جدول رده بندی قراردارد.

از  پس  رونالدو  کریستیانو 
»بهترین  عنوان  به  انتخاب 
بازیکن فوتبال اسپانیا« در فصل 
گذشته با اعالم این که اکنون در 
بهترین شرایط دوران فوتبالش 
است  مطمئن  گفت  دارد  قرار 
فصل  این  در  مادرید  رئال  که 

قهرمان لیگا خواهد شد.
اسپانیا  فوتبال  برترین های 
 2014  –  2013 فصل  در 
با  مراسمی  طی  دوشنبه  روز 
»مارکا«  روزنامه   مشارکت 
اسپانیا برگزار شد و کریستیانو 
کارشناسان  رای  با  رونالدو 
فوتبال اسپانیا به عنوان بهترین 
انتخاب  گذشته  فصل  بازیکن 

شد.
از  پس  رونالدو  کریستیانو 
»بهترین  عنوان  به  انتخاب 
بازیکن فوتبال اسپانیا در فصل 
گذشته« در پاسخ به این سوال 
بهترین  در  اکنون  او  آیا  که 
قرار  فوتبالی اش  شرایط دوران 
همین  بله. خودم  گفت:  دارد؟ 
می کنم  فکر  می کنم.  فکر  طور 
شرایط  بهترین  در  اکنون  که 
اما  دارم.  قرار  فوتبالی ام  دوران 
نیز  گذشته  سال های  طول  در 
بتوانم  تا  کردم  زیادی  تالش 
همیشه در سطح باالیی فوتبال 
بازی کنم و فکر می کنم به این 

مهم دست یافته ام.

رونالدو در ادامه درباره شرایط 
فصل  این  در  مادرید  رئال 
گفت: تیم ما امسال بسیار قوی 
است. ما در حال رشد هستیم 
خودمان  خوب  شرایط  باید  و 
کنیم.  حفظ  فصل  پایان  تا  را 
مادرید  رئال  که  مطمئنم  من 
موفقیت های  به  فصل  این  در 
زیادی دست پیدا خواهد کرد. 
که  است  این  موفقیت  فرمول 
تمرکزت  کنی،  تالش  سخت 
سخت  هم  باز  و  کنی  راحفظ 

تالش کنی.
دو  که  رونالدو  کریستیانو 
برابر  مادرید  رئال  قبلی  بازی 
به  را  وایادولید  و  گاالتاسرای 
از دست داد،  دلیل مصدومیت 
فیزیکی اش،  شرایط  درباره 
گفت: اکنون کامال آماده هستم 
در  ندارم.  مصدومیتی  هیچ  و 
نیز  گذشته  روز  چند  در  واقع 
اصراری  اما  نداشتم،  مشکلی 
نداشتم که حتما در بازی برابر 
حضور  میدان  در  وایادولید 
کادر  و  مربیان  باشم.  داشته 
پزشکی باشگاه تصمیم گرفتند 
وایادولید  برابر  بازی  در  تا 
میدان  در  و  نکنند  ریسک 
مشکلی  باشم.  نداشته  حضور 
مادرید  رئال  با  همراهی  برای 

در بازی آینده ندارم.

وقتی که گواردیوال در تمرین بایرن گریه کردغیبت دو ماهه پیرلو از میادین

ورزش
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آقای سهیم با سپاس از این که برای این 
به  گذاشتید.  وقت  ما  برای  گو  گفت و 
عنوان نخستین میزان کشت کوکنار در 

سال جاری در چه حدی بود؟  
در سال 3013 در افغانستان حدوداً دولک 
و نود هزار هکتار زمین زراعتی زیر کشت 
کوکنار قرار گرفته بود که تولید در همین 
بود.  تُن  صد  پنج  هزار  پنج  حدود  سال 
جنوب  والیات  در  مزارع  این  بیشترین 
نقطه  از  که  بود  کشور  غربی  جنوب  و 
نود  تقریبًا  و  دارند  امنیتی مشکالتی  نظر 
درصد این کشت در شش والیت جنوب 

و جنوب غربی کشور بوده است.
روشن  چگونه  منطقه  هر  در  مخدر  مواد  کشت  میزان 

می شود؟ 
مخدر  مواد  کشت  آن  در  که  مناطقی  در  اندازه گیری 

صورت می گیرد با پروسه های مختلف انجام می شود.
توسط  و  می روند  ساحه  به  ما  کنندۀ  بررسی  تیم های 
و  می شوند  مشخص  ساحات  مخصوص  دستگاه های 
مصنوعی عکس   قمر  و  فضا  طریق  از  ما  آن  بر  عالوه 
که  مخصوصی  سیستم های  توسط  و  می کنیم  برداری 

ارقام  بعد  و  می شود  حاسبه  تثبیت  ساحات  این  است 
دقیق آن که در کدام والیت، ولسوالی و منطقه به چه 

مقدار مواد کشت شده است، تعیین می گردد.
از هر منطقه چقدر مواد مخدر به دست می آید؟ 

از مجموعی که قباًل اشاره کردم تنها در والیت هلمند 
کوکنار کشت شده  زمین  هکتار  لک و شش صد  یک 
که پنجاه درصد کشت کوکنار در سراسر کشور تنها در 

هلمند کشت شده بود.
متباقی...                                    ادامه صفحه 7

مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر:
50 درصد کوکنار افغانستان در هلمند کشت می شود

ایران به افغانستان:
توافقنامۀ امنیتی را 

امضا نکنید

ادارۀ مرکزی احصائیه:
مانع احصائیه گیری می شوند

موافقتنامة  تا  افغانستان خواست  از  ایران 
نکند.  امضا  را  امریکا  با  امنیتی  جانبه  دو 
این موافقت نامه اجازه می دهد تا هزاران 
افغانستان  در  ائتالف  و  امریکایی  سرباز 

باقی بمانند.
از  شنبه  سه  روز  ایران  خارجه  وزارت 
موافقتنامه  تا  خواست  افغانستان  دولت 
این  ایران  نکند.  امضا  را  امریکا  با  امنیتی 
سفر  از  پیش  هفته  یک  را  درخواست 
است.  کرده  بیان  تهران  به  کرزی  حامد 
افغانستان  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
هرچند امضا موافقتنامه را تایید کرده، اما 

شرایط جدیدی را پیش کشیده است.
خارجه  وزارت  سخنگوی  افخم،  مرضیه 
ایران گفت: »جمهوری اسالمی ایران امضا 
و تایید موافقتنامه را برای منافع بلندمدت 
افخم  خانم  نمی داند«.  کارآمد  افغانستان 

گفت که »ما فکر می کنیم تایید و اجرای 
تاثیر  منطقه  مسایل  گرایش  بر  موافقتنامه 

منفی خواهد داشت«.
ایران همواره...          ادامه صفحه 6

 - اقتصادی  آمارگیری  که  کرد  اعالم  مرکزی،  احصائیه  سرپرست 
آغاز  قبل  روز  از چهار  کابل  و سرشماری جمعیت شهر  اجتماعی 
شده ولی زورمندان در این شهر، در روند آماری گیری مشکل ایجاد 

کرده و مانع اجرای این برنامه می شوند.
افراد که  حسیب اهلل موحد روز سه شنبه به بی بی سی گفت که این 
روند  در  می آیند خود  به حساب  دولت  ارشد  مقامات  اغلب جزء 
آمارگیری مشارکت نکرده و حتی کارمندان این اداره را مورد ضرب 

و شتم قرار داده اند.
آقای موحد با اشاره به اینکه برای همکاری تمام شهروندان شهر کابل 
اطالع رسانی الزم انجام شده، گفت:« اداره مرکزی آمار افغانستان از 
طریق نهادهای ریاست جمهوری به افراد ارشد دولتی و نمایندگان 
اداره  این  کارمندان  با  تا  داده  اطالع  رسما  افغانستان  ملی  شورای 

همکاری کنند ولی آنان همکاری الزم را نداشته اند.«
او افزود که متاسفانه روند کلی در افغانستان به گونه یی است که افراد 

قدرتمند اغلب قانون را در این کشور نقض می کنند.
خطر  کاهش  برای  که  کرد  اعالم  افغانستان  آمار  اداره  پرست  سر 
امنیتی، آمارگیران کارت های ویژه و لباسهای مخصوص دارند ولی 

بازهم افراد زورمند با آنها همکاری نکرده اند.
آقای موحد توضیح داد که نگرانی های امنیتی، مخالف بودن تعدادی 

از افراد با آمارگیری...                                 ادامه صفحه 6

که  است  گفته  امریکا  خارجة  وزارت  سخنگوی 
تصمیم کابل مبنی بر امضای سند قرارداد امنیتی 
کشور،  این  ریاست جمهوری  انتخابات  از  پس 

قابل قبول نیست. 
جرگة  فیصلة  رغم  به  کرزی  رییس جمهور 
ایاالت  با  امنیتی  قرارداد  امضای  از  مشورتی، 
متحدۀ امریکا به دالیلی مشخصی سر باز می زند.

جن ساکی سخنگوی وزارت خارجة امریکا گفت: 
با واشنگتن به  امنیتی کابل  اینکه امضای معاهده 
آینده  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  بعد 

میالدی موکول شود، اقدام قابل اعتمادی نیست.
اطمینان  افغان ها  به  اقدامی  چنین  افزود:  وی 
خاطری را که آنها در خصوص آینده خود به ویژه 
انتخابات  به  منتهی  که  ماه های حساس  آینده  در 
می شود، شایسته آن هستند، نمی دهد و به امریکا 

و ناتو نیز شفافیت الزم برای حضور نظامی پس 
از سال 2014 را نخواهد داد.

جن ساکی تاکید کرد: اگر چه اوباما هنوز تصمیم 
سال  از  پس  سرباز  تعداد  چه  که  است  نگرفته 
2014 برای کمک به سربازان افغان در افغانستان 
باقی بمانند اما مطمینًا یکی از نتایج احتمالی برای 
افغانستان اگر که توافق امنیتی وجود نداشته باشد 

عدم حضور سربازان خواهد بود.

در  را  المللی  بین  نیروهای  خارجی،  موسسه  یک 
افغانستان به سوء استفاده از مراکز درمانی متهم کرد.

اندریاس استیفنس رییس کمیته سویدن برای افغانستان 
در  جنگ  درگیر  طرف های  کرد  اعالم  شنبه  سه  روز 

شماری از مناطق افغانستان از مراکز درمانی و بهداشتی 
برای اهداف نظامی شان استفاده می کنند.

مسلح  مخالفان  و  خارجی  افغان،  نیروهای  افزود:  وی 
حمله  بهداشتی  و  درمانی  مراکز  به  افغانستان،  دولت 

می کنند و از آن به عنوان سنگر استفاده می کنند.
از  زیادی  شکایات  گفت  خارجی  موسسه  این  رییس 

نیروهای افغان و خارجی در این زمینه وجود دارد.
استیفنس افزود نیروهای افغان و خارجی قوانین جنگ 

را پذیرفته اند، اما درعمل به آن توجه ندارند.
دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان 
حاضر  حال  در  گفت  اظهارات  این  به  واکنش  در 
نیروهای  برعهده  نظامی  عملیات  فرماندهی  مسوولیت 
مراکز  از  نمی دهند  اجازه  نیروها  این  و  است  افغان 

درمانی به عنوان سنگر استفاده شود.

وزارت خارجه امریکا: 
اگر توافقنامه امضا نشود هیچ سرباز ما نخواهد ماند

موسسۀ سویدن:
طرف های درگیر از مراکز درمانی به عنوان سنگر استفاده می کنند

بررسی های تازه ادارۀ مبارزه با جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می دهد که کشت کوکنار در افغانستان در سال 
جاری میالدی ۳۶ درصد افزایش یافته است که تهدیدی برای ثبات این کشور عنوان می شود.

اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد گفته است که افزایش کشت کوکنار تهدید جدی برای صحت، امنیت و بازسازی 
درافغانستان می باشد. این اداره تأکید کرده است که باید پاسخ جدی برای ناکامی در محو کشت کوکنار در افغانستان داده شود. 

در بارۀ دالیل افزایش کشت کوکنار و مواد مخدر گفت وگویی را با انجنیر ذبیح اهلل سهیم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر انجام داده ایم  
که اینک می خوانید:


