
فرمانده نیروی زمینی ارتش انگلیس هشدار داد، در پی 
خروج نیروهای انگلیسی از افغانستان در سال 2014 
نواحی  کنترل مجدد  و  بازپس گیری  احتمال  میالدی، 

توسط طالبان وجود دارد.
ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  وال،  پیتر  سر  جنرال 
انگلیس گفت: شهرهای کلیدی افغانستان چون موسی 
قلعه جایی که نیروهای انگلیسی در جریان فاز نخست 
عملیات نظامی در والیت هلمند در آن متحمل تلفات 
نیروهای  خروج  پی  در  است  ممکن  شدند،  سنگین 
انگلیسی در سال آیندۀ میالدی از افغانستان بار دیگر 

به دست طالبان بیفتد.
در جریان نبرد نیروهای انگلیسی در افغانستان و مقابله 
آن ها با طالبان، تاکنون 447 سرباز انگلیسی جان باخته 

و صدها تن دیگر نیز زخمی شدند.
انگلیسی،  سربازان  میان  تلفات  از  مورد  جدیدترین 
کشته شدن یکی از آن ها در جریان عملیاتی در شرق 

کابل بود که اوایل هفته جاری رخ داد.
مصاحبه  در  انگلستان  ارتش  مسوول  مقام  این 

اختصاصی با روزنامه تلگراف هشدار داد که همزمان 
سال  پایان  در  سرباز   6000 خروج  فرآیند  تکمیل  با 
را  سختی  سال  انگلیسی  نیروهای  میالدی،   2014

پیش رو خواهند داشت.
افغانستان  انگلیسی در  از نیروهای  وی پس از دیدار 
برای تبریک سال نوی میالدی، به آن ها گفت: طالبان 
خالی  افغانستان  از  خروج  از  پس  ما  که  را  مناطقی 

می کنیم، بار دیگر...                     ادامه صفحه 6
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را  دشمناِن خود  باشیم  قادر  که  نیستیم  طبیـعي  علو  و  آسماني  روح  داراي  ما 
را  آن ها  خود،  نشاط  و  سالمت  براي  مي توانیم  دست کم  اما  بداریم؛  دوست 

ببخشیم و خطاهاي شان را فراموش کنیـم.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

هیات شورای عالی صلح برای شرکت در اجالس سرتاسری 
سازمان همکاری های اسالمی به عربستان سعودی سفر کرد.

جلب  اجالس  این  در  شرکت  از  هدف  که  گفته اند  مقام ها 
در  صلح  برقراری  برای  اسالمی  کشورهای  همکاری های 

افغانستان است.
شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح گفته است که 
الدین  قیام  ریاست  به  عالی صلح  نفره شورای  هیات شش 

کشاف عضو این...                             ادامه صفحه 6

مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امنیت ملی و امور خارجی 
گفت: این کشور روابط دوجانبه اش با امریکا را پس از خروج 
پیمان  سازمان  و  امریکایی  نیروهای  جمله  از  خارجی  نظامیان 
آتالنتیک شمالی )ناتو(، از افغانستان مجدداً بررسی خواهد کرد.

وضعیت  کرد:  تاکید  آباد  اسالم  در  جمعه  روز  عزیز  سرتاج 
نامشخص در افغانستان یک چالش بزرگ برای پاکستان محسوب 
به منظور  به همکاری صادقانه  متعهد  پاکستان  این حال  با  شده 
ارتقای صلح در افغانستان بوده که این تحول برای پیشرفت کلی 

منطقه نیز حیاتی است.
وی افزود: اسالم آباد هیچ منافعی برای خود در ارتباط با برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است حمل 1393 
)اپریل 2014( در این کشور...                      ادامه صفحه 6

دارد  امکان  که  می گوید  روسیه  ملی  امنیت  شورای 
افزایش  افغانستان  از  تروریسم  صدور  ناحیه  از  نگرانی 
در  ثبات  تأمین  »برای  می گوید:  شورا  این  دبیرکل  یابد. 

افغانستان زمان زیادی نیاز است«.
نیکوالی پاتروخوف، دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه 
روز ضمن مصاحبه یی با »روزنامه روسیه« گفته است که 
امکان دارد با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، این 
کشور به یک »صادر کننده« بزرگ تروریسم بین المللی و 

افراطگرایی تبدیل شود.
حیث  به  افغانستان  تنها  »نه  است:  افزوده  پاتروخوف 
بیشتر  می تواند  بلکه  است؛  مانده  باقی  خشونت  کانون 

یک  به  المللی(  بین  نیروهای  آمدن  از  )پیش  گذشته  از 
افراطگرایی  و  بین المللی  تروریسم  فعال«  کننده  »صادر 

دینی تبدیل شود«.
بنابراین، او بر این نظر است که باید روسیه بیشتر از این 
برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان کمک کند؛ پروژه 
های زیرساختی را پیاده نماید و به توسعه اقتصادی آن 

کشور کمک کند.
دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه گفته است: »وضعیت 
آن زمان  ثبات  تامین  تا  افغانستان چنان است که  امنیتی 
زیادی باقی مانده است«. به گفته او، مردم مطمین نیستند 
که حکومت افغانستان...                     ادامه صفحه 6

هیأت شورای صلح عازم 
عربستان سعودی شد
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روسیه:
افغانستان به بزرگترین صادرکنندۀ تروریسم و افراط گرایی 

تبدیل می شود
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برای  آماده گی ها  از  موجود،  فضای  تمام  ظاهراً 
کمیسیون های  می  دهد.  خبر  انتخابات  برگزاری 
انتخاباتی هرازگاهی با برگزاری نشست های خبری 
از آخرین اجراآِت خود در این زمینه خبر می دهند. 
برای  که  می گوید  انتخابات  برگزاری  کمیسیون 
گذشته،  انتخابات  با  متفاوت  انتخاباتی  برگزاری 
می تواند  شک  بدون  انتخابات  این  و  است  آماده 
رضایِت عمومی را در کشور فراهم کند. کمیسیون 
شکایات انتخاباتی نیز مدعی است که به گونۀ علنی، 
موردی  هیچ  و  کرد  خواهد  رسیده گی  شکایات  به 
فیصله های  به  نسبت  نگرانی  و  شفافیت  عدمِ  برای 
آن وجود ندارد. ولی در عیِن زمان می توان این حس 
برخی  که  آورد،  به دست  موجود  فضای  از  هم  را 
مشکالت هم چنان به عنوان موارد چالش زا مطرح اند 
و نهادهای مختلف، مواضع چندگانه در برابر آن ها 

دارند. یکی از این موارد، امنیِت انتخابات است. 
به تازه گی کمیسیون برگزاری انتخابات، ضمن تأکید 
بر آماده گی هایش برای برگزاری انتخابات فراگیر و 
عادالنه، گفته است که نمی خواهد مسوولیِت امنیت 
انتخابات را به عهده بگیرد و  در این خصوص باید 
را  امنیت  که  کند  روشن  افغانستان  داخلۀ  وزارت 
می تواند  انتخابات  برگزاری  زمان  در  میزانی  تا چه 
در  را  داخله  وزارت  واکنش  هنوز  البته  کند.  تأمین 
امنیِت  تردید  بدون  ولی  نداریم،  اختیار  در  این باره 
صدر  در  می تواند  آن  مدیریِت  از  بیش  انتخابات 
نگرانی ها قرار داشته باشد. زیرا در عدم امنیِت الزم 
و باز بودن محل های رای دهی، چه گونه می توان از 

انتخابات سراسری، عادالنه و شفاف سخن گفت؟
انتخابات،  کمیسیون  که  می دهد  نشان  امر  ظاهر 

فهرسِت محل های رای دهی را در سراسر کشور در 
اختیار وزارت داخله قرار داده؛ ولی وزارت داخله 
تا به حال در این خصوص اظهار نظر قاطع و مورد 
امنیتی  مقام های  گاهی  شاید  است.  نداشته  قبولی 
تأمین  به  نسبت  اطمینان هایی  عام  گونۀ  به  کشور 
اطمینان ها  این  ولی  باشند،  داده  انتخابات  امنیت 
که  بکاهد  موجود  نگرانی های  از  می تواند  زمانی 
عماًل گفته شود چند محِل رای دهی در سراسر کشور 
باز خواهند بود و چه میزان به دلیل  امنیت  با  توام 

ناامنی ها و یا موارد غیرقابل پیش بینی، مسدود. 
وسیلۀ  مهم ترین  که  داده  نشان  تجربه  گذشته  در 
امنیت  انتخابات، عدم  تقلب و جعل کاری در روند 
بوده است. در فضای ناامن می توان دست به هرگونه 
می توان  زد.  انتخابات  برگزاری  روند  در  مهندسی 
را  رأی دهی  محل های  کرد،  جابه جا  را  صندوق ها 

پرداخت  به جمع آوری کارت ها  یا هم  داد و  تغییر 
به کارگرفت. در  نامزد مشخصی  نفع  به  و آن ها را 
منتشر  فراوانی  گزارش های  گذشته،  انتخابات  دو 
ناامنی  محل های  در  چه گونه  نشان  دادند  که  شدند 
انتخابات در آن به دور از چشم ناظران برگزار  که 
شده بود، تقلب های گسترده یی صورت گرفت. حاال 
نیز موضوع امنیت به دلیل همین تجارب از اهمیت 

باالیی برخوردار است. 
در  را  الزم  حربۀ  می تواند  امنیت  موضوع  گاهی 
اختیار کمیسیون های برگزاری انتخابات قرار دهد که 
با تمسک به آن بگویند، این موضوع به آن ها ربطی 
امنیتی  نهادهای  گرفته،  صورت  تقلبی  اگر  ندارد؛ 
انتخابات.  روند  برگزارکننده گان  نه  و  مسوول اند 
عدم امنیت می تواند به مسوولیت ُزدایی از کمیسیون 
برگزاری انتخابات کمک کند، تا ضعف های مدیریتی 

خود را به پای آن بگذارند. 
و  بودن  سراسری  امنیت،  عدم  دیگر،  جانب  از 
اصِل  مهم ترین  عنوان  به  را  انتخابات  فراگیرِی 
چه گونه  بَرد.  سوال  زیر  می تواند  آن  برگزاری 
مراکز  در  امنیت  عدم  در  که  داشت  انتظار  می توان 
انتخاباتی فراگیر روبه رو خواهیم بود؟  با  رای دهی، 
برگزاری  به  دیگر  ماه  سه  که  حاال  از  موضوع  این 
در  والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
با  مسوول  نهادهای  از سوی  باید  باقی ست،  کشور 
جدیت پی گیری شود و اطمینان های الزم در اختیار 
شهروندان قرار گیرد. زیرا امنیت انتخابات می تواند 
بر میزان مشارکت رای دهنده گان نیز تأثیرگذار باشد. 
در این که شهروندان کشور عالقه مندی الزم را برای 
رفتن به پای صندوق های رای  از خود نشان داده اند، 

ایجاد  زمانی  نگرانی  ولی  ورزید؛  شک  نمی توان 
می شود که این عالقه مندی در فضای ناامن، به یأس 
نظرسنجی های  اساس  بر  یابد.  گرایش  سـردی  و 
مختلفی که انجام شده، 85 درصد شهرونداِن کشور 
از عالقه مندی خود برای رفتن به پای صندوق های 
باالی  درصِد  این  ولی  داده اند،  خبر  رای  دهی 
شود.  حفظ  هم چنان  که  نیست  چیزی  عالقه مندی 
به دلیل  مناطقی،  در  کنند  اگر حس  مردم  اکثر  زیرا 
انتخابات،  و  دموکراسی  مخالِف  گروه های  تهدیِد 
از  داشت،  نخواهند  را  الزم  امنیت  رای دهی  مراکز 

مشارکت در انتخابات منصرف می شوند. 
از جانب دیگر، گزارش هایی در روزهای اخیر منتشر 
تازۀ  تاکتیک های  و  حرکت ها  از  نشان  که  شده اند 
مخالفان برای برهم زدِن فضای انتخاباتی در کشور 
بر  مبنی  اعالمیه ها  پخش  ضمن  گروه ها  این  دارد. 

را  انگشِت رای دهنده گان، گروه هایی  کشتن و قطع 
نیز توظیف کرده اند که با استفاده از ابزارهای دینی، 
از  باز دارند. اخیراً  انتخابات  مردم را از شرکت در 
والیات غربی کشور، گزارش هایی منتشر شده مبنی 
بر این که گروهی موسوم به حزب التحریر به وسیلۀ 
تبلیغاِت  کارزار  دورافتاده،  مناطق  در  خود  مبلغاِن 
که  گروه  این  است.  انداخته  به راه  را  ضدانتخاباتی 
حاال گفته می شود که در والیات زیادی برای خود 
هرگونه  و  انتخابات  مخالف  کرده،  ایجاد  پایگاه 

جریان دموکراتیک در کشور است. 
از  دسته هایی  شدن  سرازیر  از  خطر،  این  کنار  در 
از شمال کشور که عمدتًا  مناطقی  به  طالبان مسلح 
نباید غافل بود.  مناطق نسبتًا امن خوانده می شوند، 
به گفتۀ شاهدان عینی، در هفته های اخیر ده ها گروه 
هدف  و  شده  کشور  شمالی  مناطق  وارد  شورشی 
اصلی آن ها، مختل کردن روند برگزاری انتخابات در 
کشور است. البته در این میان، از برخی جریان های 
موجود در دستگاه دولت نیز نباید چشم پوشید که 
به صورت آگاهانه تالش می ورزند که انتخابات در 
کشور توام با چالش های امنیتی برگزار شود. هدِف 
این جریان ها و گروه های به اصطالح خودی، عمدتًا 
به  انتخابات  برگزاری  تقلب و جعل کاری در روند 

نفع نامزدهای مشخص است. 
نهادی  عنوان  به  انتخابات  برگزاری  کمیسیون 
نباید  می کند،  رهبری  را  انتخابات  مدیریِت  که 
از خود  یا  و  باشد  بی تفاوت  مسایل  این  به  نسبت 
به  هرچند  انتخابات  امنیت  کند.  مسوولیت زدایی 
دوِش نهادهای امنیتی است، ولی کمیسیون انتخابات 
نیز در این مورد مسوولیت های خاِص خود را دارد. 
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و  افتاد  اتفاق   1358 سال  جدی  ششِم  تاریخ  در  که  حادثه یی 
افغانستان را زیر چیِن تانک های شوروی ُخرد کرد، در صفحات 
است؛  شده  درج  خونین  و  شرم آور  بسیار  ما،  معاصر  تاریخ 
حادثه یی که با تبعاِت خون بار و ویران گِر آن می تواند بزرگ ترین 
درس برای ما و نسل های پس از ما باشد. چرا که مطالعۀ انبوهی 
به  را  ما  رویداد ششم جدی،  از  مانده  به جا  شواهد  و  اسناد  از 
مختصاِت  و  مشکالت  افغانستان،  جامعۀ  از  درست  کاماًل  درِک 
آن راهنمایی می کند و به ما می گوید هر قدرِت ولو پوالدین و 
مستحکم که از حمایِت مردمی برخوردار نباشد، محکوم به زوال 
و نابودی ست. چنان که از صبِح همان شش جدی بود که ستارۀ 

بخت اتحاد جماهیر شوروی در جهان رو به افول گذاشت.
شکی نیست که وقوِع رویداد ششم جدی و پیامدهای فاجعه بار 
آن، بهترین کتاب برای مطالعه و شناخِت کشوری به نام افغانستان 
است که باید از آن درس ها گرفت و و تجربه ها اندوخت. ایجاد 
افغانستان،  در  پرچم  و  خلق  حزِب  دو  توسط  سرخ  حکومتی 
می توانست  که  رویدادی  بود؛  رویداد  این  هدِف  اصلی ترین 
را  جهان  و  منطقه  تمام  و  برساند  گرم  آب های  به  را  شوروی 
و  پرچمی ها  و  خلقی ها  اما  سازد.  ویران گر  حوادِث  آبستِن 
ظاهرِی  پیروزی  سرمسِت  که  شوروی  جماهیر  اتحاد  حکومت 
بودند، نمی دانستند که همِت واالی مردم  خویش و مردم آزاری 
و  یأس  به  را  آن ها  خوِش  خواب های  تمام  افغانستان،  مجاهد 

شکست تبدیل خواهد کرد.
و  شوروی  متجاوز  ارتش  ستمگری های  برابر  در  به تدریج، 
صدای  برزن  و  کوی  هر  از  آن،  دست نشاندۀ  حکومت های 
حق طلبی و عدالت خواهی مردمِ مجاهد افغانستان بلند شد و این 
صداها با غریو اهلل اکبر به هم پیوند خوردند و به یاری خداوند، 
سرخ،  اردوگاه  قامِت  و  رسید  فرا  مظلومین  پیروزی  و  نصرت 

شکاف برداشت و جهان، فروپاشی آن را به نظاره نشسـت.
قهرمانانۀ  مبارزۀ  تا  کردند  تالش ها  پرچمی ها  و  خلقی  هرچند 
به  وابسته  و  ارتجاعی  حرکِت  یک  را  افغانستان  مجاهد  مردم 
آفتاِب حقیقِت جهاد  اما همه گان  امپریالیسِم غرب معرفی کنند؛ 
تهمتی  هیچ  و  کردند  مشاهده  به چشِم سر  را  ما  ملِت  صادقانۀ 
نتوانست از شعاِع تابِش آن بکاهد. البته شکی هم نیست که تمام 
قدرت ها و سیاست مداران جهان غرب، از مجاهدِت سلحشورانۀ 
مردمِ ما بهره های وافر می بردند و از این رهگذر، کمک هایی نیز 
به برخی از تنظیم های جهادی می کردند؛ اما جهاد مردم افغانستان 
زالِل  چشمۀ  از  فقط  که  بود  بی االیش  و  پاک  آن چنان  فی نفسه 
ایمان به خدا و وطن دوستی مایه می گرفت. در غیر این، افغانستان 
هرگز از کامِ اژدهای سرخ نجات نمی یافت و فرهنگ و ثقافِت 

درخشان آن، در آتش خصِم متجاوزین ذوب می گشت.
به  شوروی  سرخ  ارتش  تجاوز  از  بعد  سال  سی وچهار  اکنون 
آشکار  بیشتر  روز  هر  افغانستان  مردم  جهاد  عظمِت  افغانستان، 
روسیۀ  بعدها  و  تزاری  روسیۀ  که  است  گواه  تاریخ  می شود. 
تاریخ،  به سرعت  استیال می یافت،  بر هر کشوری که  کمونیستی 
چنان که  می کرد.  دگردیس  و  استحاله  را  آن ها  تمدِن  و  فرهنگ 
همه دیده ایم که کشورهای آسیای میانه که همه پس از فروپاشی 
شوروی سابق مستقل شدند، تا چه اندازه از ریشه های فرهنگی 
و هویتِی خود دور افتاده اند. اما تجربۀ افغانستان و تجاوز ارتش 
سرخ به این کشور، این طلسم را برای همیشه درهم شکست و 

به این معادله، نتیجۀ معکوس بخشید.
افتخارآفرینی که نصیب ما شد،  اکنون به رغم چنین پیروزِی  اما 
اگر نگاهی عمیق به اوضاع کشور بیندازیم، می بینیم که ما بازهم 
در سایۀ آن روزها و حوادِث فاجعه بار قرار داریم. کشمکش های 
در  داخلی  منازعات  و  افغانستان  مسالۀ  سر  بر  جهانی  فعلِی 
از رویداد ششم جدی است. واضح  متأثر  به نحوی  کشور، همه 
است که مردم افغانستان از آن روزگار تا امروز، قربانی سیاسِت 
ششِم جدی ها شده اند؛ اما مردم پس از سقوط آخرین حکومت 
کمونیستی و ایجاد دولت اسالمی در افغانستان، با کمال متانت 
و  باز  کاماًل  فضای  یک  تا  بخشیدند  را  آن ها  همۀ  بزرگواری  و 
اما متأسفانه به رغم این بخشش  برادرانه در کشور شکل بگیرد. 
اساس  بر  یا  و  قومیت  مبنای  بر  آن ها  از  بسیاری  عطوفت،  و 
نقشه های استخباراتی بیگانه گان، دست به تخریب و بدنام سازی 
در  هفتاد  دهۀ  خونین  رویدادهای  سامان دهی  و  اسالمی  دولت 
و  طالبان  به  نیز  آن ها  از  شماری  بعدتر  و  یازیدند  افغانستان 

آی اس آی پیوستند و خیانت ها و جنایت ها مرتکب شدند.
به  وابسته  چهره های  از  شماری  نیز  هم اکنون  شوربختانه 
تخم  مردم  میان  در  و  شده اند  نظریه پرداز  جدی،  ششم  رویداد 
آن  از  حتا شماری  می بافند.  یاوه  روز  و  و شب  می پاشند  نفاق 
چهره های منفور از پشت رسانه های معلوم الحال، تیوری خشونت 
برخی  و  می کنند  توهین  افغانستان  مردم  به  می کنند،  ترویج  را 
اقوام را »حرامی« می خوانند. اما این اوباِش ناسپاس باید بدانند 
که اگر امروز نفسی می کشند و باد به غبغب می اندازند، از برکِت 
بخشش ها و ازخودگذری های این مردمِ بزرگوار و قهرمان است 
که به رغم آن که توانستند بینی ابرقدرت شرق را به خاک بمالند، 
میکروبی به ساِن آن ها را به نام یک هموطن و شهروند افغانستان 

تحمل کردند. 

شـشم جــــدی؛

پنــدی بزرگ در تاریخ افغانستان

در این كه شهروندان كشور عالقه مندی الزم را برای رفتن به پای 
صندوق های رای  از خود نشان داده اند، نمی توان شک ورزید؛ ولی نگرانی 
زمانی ایجاد می شود كه این عالقه مندی در فضای ناامن، به یأس و سـردی 
گرایش یابد. بر اساس نظرسنجی های مختلفی كه انجام شده، 85 درصد 
شهرونداِن كشور از عالقه مندی خود برای رفتن به پای صندوق های 
رای  دهی خبر داده اند، ولی این درصِد باالی عالقه مندی چیزی نیست كه 
هم چنان حفظ شود. زیرا اكثر مردم اگر حس كنند در مناطقی، به دلیل 
تهدیِد گروه های مخالِف دموكراسی و انتخابات، مراكز رای دهی امنیت الزم 
را نخواهند داشت، از مشاركت در انتخابات منصرف می شوند.
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از مردم این کشور برای عدم  با درخواست  وزیر دفاع مصر 
نگرانی نسبت به اقدامات تروریستی تاکید کرد: ما همچنان به 
مبارزه با تروریسم ادامه می دهیم و می توانیم مصر را به سمت 

ثبات، امنیت و پیشرفت ببریم.
جمع  در  پنجشنبه  روز  مصر  دفاع  وزیر  السیسی،  عبدالفتاح 
نیروهای ارتش این کشور، تاکید کرد: این حوادث تروریستی 
تاثیر بگذارد، ما طرفدار حق و  نباید در روحیه شما  ظالمانه 
خواهان آزادی و ثبات هستیم و این چیزی است که به آسانی 

به دست نخواهد آمد.
وی در ادامه افزود: شما باید به خدا، خودتان، ارتش و پولیس 
اعتماد و اطمینان داشته باشید. ما می توانیم مصر را به سمت 

ثبات، امنیت و پیشرفت پیش ببریم.
السیسی با درخواست از مردم مصر برای عدم نگرانی نسبت به 
اقدامات تروریستی، افزود: هیچ نگرانی و ترسی وجود ندارد، 
هدف ما ساختن، آبادانی و برقراری آرامش است نه کشتار و 

ایجاد رعب و وحشت در میان مردم.

جنگ قدرت در ترکیه میراث اردوغان را 
تهدید می کند

شش ماه پس از آنکه اعتراضات مخالفان دولت ترکیه 
در مرکز شهر استانبول سرکوب شد، نخست وزیر این 
کشور اکنون با هم پیمانانی مبارزه می کند که به 11 سال 

رهبری وی کمک کرده اند.
هم پیمانان  شده  موجب  ترکیه  در  اخیر  قدرت  جنگ 
در  کشور  این  نخست وزیر  اردوغان،  طیب  رجب 
ارتباط با تحقیقات مربوط به اختالس بازداشت شوند 
و در میان نظام قضایی و پولیس ترکیه شکاف به وجود 
آید. این جنگ قدرت همچنین منجر به استعفای معمر 

ظفر  و  داخله  وزیر  گولر، 
چاغالیان، وزیر اقتصاد ترکیه 
جنگ  این  نتیجه  است.  شده 
میراث  و  سرنوشت  احتماالً 
نخست وزیر 59 ساله ترکیه را 
حال  در  خودش  گفته  به  که 
منظور  به  تالشی  با  مقابله 
است  دولتش  علیه  کودتا 

مشخص خواهد کرد.
نیهات علی اوزجان، تحلیلگر 
سیاست های  پژوهش  بنیاد 
انقره  شهر  در  اقتصادی 
در  دسامبر   23 تاریخ  در 
کس  هیچ  گفت:  مصاحبه یی 
نباید انتظار استعفای اردوغان 
این  اگرچه  باشد؛  داشته  را 
شدن  خدشه دار  موجب  کار 
وجهه وی و تضعیف قدرتش 

خواهد شد.
همچنان  اردوغان  افزود:  وی 
رهبر  محبوبترین  ترکیه  در 

است.
در جنگ قدرت اخیر اتهاماتی 

نظیر رشوه خواری، قاچاق طال و پولشویی علیه برخی 
طیب  رجب  گفته  به  که  شده  مطرح  ترکیه  مقامات 
اردوغان توسط »یک دولت در داخل دولت« پیگیری 

شده اند.
گولن،  فتح اهلل  پیروان  اردوغان  حاکم  حزب  اعضای 
را  امریکا  در  مستقر  ترک  سکوالر  اسالم گرای  یک 

متهم به پیشبرد تالش ها علیه وی کرده اند.
با  را  رابطه اش  روحانی  این  میالدی  جاری  سال 
در  که  شراکتی  به  و  کرد  قطع  ترکیه  نخست وزیر 
طوالنی ترین دوران ثبات سیاسی ترکیه از زمان روی 
کار آمدن نظام چند حزبی این کشور در سال 1946 

تاب آورده بود، پایان داد.
در دوران اردوغان، تولید ناخالص ملی ترکیه بیش از 
سه برابر شد و نرخ تورم از بیش از 70 درصد به نرخ 
تک رقمی رسید و بورس استانبول نیز با افزایش 700 

درصدی شاخص خود روبرو شد.
را  توسعه ای  کار  دستور  اردوغان  آنکه  وجود  با 
میراث  با  برابر  آن  میراث  شاید  که  است  برده   پیش 
اما  باشد  ترکیه  جمهوری  بنیانگذار  آتاتورک،  کمال 
از  خارجی  سیاست   در  اردوغان  دولت  شکست های 
افزایش  همچنین  و  مصر  و  سوریه  مورد  در  جمله 
مخالفت ها در داخل و کند شدن اقتصاد ترکیه تا حدی 

قدرت وی را تضعیف کرده است.
ماه ژوئن  در  معترض ترک  زمانی که صدها هزار  از 
پارک  تا درخصوص طرح توسعه  به خیابان ها آمدند 
فساد  اتهامات  کنند،  اعتراض  استانبول  در شهر  گزی 
مالی علیه دولت ترکیه جدی ترین چالش برای حزب 

عدالت و توسعه اردوغان بوده است.
متهمان  دفاتر  یا  و  ترکیه خانه ها  پولیس  که  زمانی  از 
این فساد مالی را در 17 دسامبر  به دست داشتن در 
مورد حمله قرار داد شاخص بورس استانبول 8.2 افت 
داشته است و واحد پول لیره در مقایسه با دالر و یورو 

2.6 درصد ضعیف شده است.
تاکنون یک دادگاه در ترکیه بیش از 12 متهم از جمله 
و  هالک  دولتی  بانک  عامل  مدیر  اصالن،  سلیمان 
همچنین پسران چاغالیان و گولن را به زندان انداخته 

است.
مطرح  چهره های  از  یکی  اوغلو،  آقا  علی  همچنین 
بایراکتار  اردوغان  پسر  و  ترکیه  در  ساز  و  ساخت 
)بیرقدار(، وزیر محیط زیست این کشور آزاد شده اند 

اما در انتظار محاکمه هستند.
که  گفت  بیانیه یی  در  ترکیه  اقتصاد  وزیر  چاغالیان، 
استعفا می دهد تا به افشای حقیقت کمک کرده و این 
نزدیک  فرزند و همکاران  آن  را که طی  کثیف  بازی 
وی متهم به دست داشتن در فساد شده اند، پایان دهد.
مالی را یک توطئه کثیف  وی تحقیقات درباره فساد 

علیه کشور، دولت و حزب حاکم ترکیه خواند.

از  پس  ساعت  چند  ترکیه  اقتصاد  و  داخله  وزرای 

برای  سخنرانی  یک  در  اردوغان  که  دادند  استعفا  آن 
صدها نفر از طرفداران خود، هنگام برگشت از سفر 
به پاکستان به کشورش گفت که دولت وی هر کسی 
را که در فساد مالی دست داشته باشد محاکمه خواهد 

کرد.
گلوبال  شرکای  شرکت  اقتصاددان  آدا،  یسیل  آتیال 
کم  دست  تحقیقات  این  گفت:  نیویورک  در  سورس 
دو یا سه سال به طول انجامیده و به زودی به اتهامات 
اضافه  جدیدی  جنجال های  موجود  مخرب  بسیار 

خواهد کرد.
که  است  فتیله ای  یک  مثل  تحقیقات  این  افزود:  وی 

بسیار آرام در حال سوختن است.
تورِگو  بنیاد  نام  مالی  فساد  درباره  اخیر  تحقیقات  در 

متعلق به خانواده اردوغان دست کم دو بار ذکر شد.
دسمبر   20 تاریخ  در  ترکیه  جمهوریت  روزنامه 
این  چگونه  که  نگفت  اما  داد  گزارش  را  مساله  این 

اطالعات را به دست آورده است.
بنیاد پسر و دختر  این  اعضای هیات مدیره  از جمله 
اردوغان و دیگر بستگان وی و همچنین مقامات حزب 

عدالت و توسعه هستند.
شبکه تلویزیونی تی آر تی ترکیه نیز به نقل از عبداهلل 
گل، رئیس جمهوری ترکیه گزارش داد که قرار است 
با عبداهلل گل  نخست وزیر این کشور پس از نشست 

تغییراتی را در کابینه اش اعالم کند.
احتماال  اردوغان  که  داد  گزارش  جمهوریت  روزنامه 

بیش از 10 وزیر را تغییر خواهد داد.
دولت ترکیه تاکنون در تالش برای مقابله با کسانی که 
رهبری تحقیقات درباره فساد مالی را بر عهده داشته اند 

صدها مقام پولیس و افسر را برکنار کرده است.
اوزجان گفت: تغییرات در میان پولیس و مقامات ترکیه 

به هدف اعمال کنترل بیشتر بر دولت انجام می شود.
انتظار در کابینه به اردوغان  وی افزود: تغییرات قابل 

فرصتی را برای پاک کردن وجهه دولتش خواهد داد.
که  شرکت هایی  گذشته  روز  که  است  حالی  در  این 
فتح اهلل گولن  به  اعضای یک گروه تجاری وابسته  از 

هستند در شهر استانبول با سقوط مواجه شده اند.
این اتفاق پس از گمانه زنی درباره اینکه نخست وزیر 
ترکیه در این جنگ قدرت دست باال را به دست آورده 

است رخ داد.
 19 تاریخ  در  ترکیه  حریت  روزنامه  حال  عین  در 

شواهدی  ترکیه  دادستان  دفتر  داد  گزارش  دسمبر 
اگمن  همچنین  و  بیرقدار  چاقالیان،  گولر،  به  مربوط 
باغیس، وزیر امور اروپای ترکیه را در اختیار پارلمان 

گذاشته است.
اینکه  خصوص  در  اردوغان  ادعای  تحقیقات  این 
اختالس و فساد را از ترکیه پاک کرده است زیر سوال 

برد.
اردوغان  که  داد  در حالی رخ  این تحوالت همچنین 
محلی  انتخابات  تا  ماه  سه  که  حالی  در  دارد  تالش 
ترکیه باقی مانده حمایت های 
افزایش  را  خود  از  داخلی 
نیز  دیگر  ماه  هشت  دهد. 
ترکیه شاهد انتخابات ریاست 

جمهوری خواهد بود.
توسعه  و  عدالت  حزب 
اختصار  به  که  اردوغان 
در  می شود  خوانده   Ak
به  »آک«  کلمه  ترکیه  زبان 
را  خالص  یا  و  پاکیزه  معنی 
این  می کند.  متبادر  ذهن  به 
حزب در سال 2002 پس از 
آنکه بحران مالی و فساد در 
به  شد  افشا  ترکیه  بانک های 

قدرت رسید.
در  همچنین  ترکیه  دولت 
برای  تالش  در  دسمبر   21
شگفتی های  از  جلوگیری 
و همچنین  پولیس  از  بیشتر، 
ترکیه  امنیتی  های  نیرو 
آنکه  از  پیش  خواست 
کنند  آغاز  را  تحقیقاتی 
مافوق های اداری و امنیتی و 

همچنین دفتر دادستان کل را مطلع سازند.
تاریخ 23  در  ترکیه  کانون وکالی  به  مربوط  اتحادیه 
به  قانون پرونده ای را مطرح کرد و  این  دسامبر علیه 
استناد  قانونی  در  فرآیندهای  سیاسی  مداخله  قابلیت 

کرد.
سامی ییلمازترک، یک مقام اتحادیه اتاق های معماران 
و مهندسان ترکیه در شهر استانبول گفت: دولت تالش 
می کند با کنار گذاشتن ماموران پولیس و افزایش فشار 

بر نظام قضایی اتهامات فساد را بپوشاند.
رهبری  که  بود  اتحادیه هایی  از  یکی  اتحادیه  این 

اعتراضات پارک گزی را بر عهده داشت.
را  قضایی  نظام  استقالل  ترکیه  دولت  افزود:  وی 

تضعیف کرده است.
ناظر بر  نهادهای  از  همچنین دفتر دادستان کل ترکیه 
افشای  به دلیل  تا  اینترنت و رادیو تلویزیون خواسته 
اتهامات مربوط به اختالس علیه نقض قوانین مربوط 

به محرمانه نگاه داشتن تحقیقات اقدام کنند.
موسوم  ترکیه  در  گولن  به  وابسته  تجاری  گروه  یک 
گفت:  بیانیه یی  در  دسمبر   23 تاریخ  در  توسکان  به 
رشوه خواری در دولت مثل یک غده سرطانی در بدن 
انسان است. این مشکل کل بدنه کشور را فرا گرفته 
سریعا  آنکه  مگر  شد  خواهد  کشور  سقوط  باعث  و 

اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شود.
هیزمت  جنبش  به  موسوم  جنبشی  گولن  فتح اهلل 
)خدمت( دارد که رسانه ها،  دانشگاه ها و شرکت های 

تجاری و موسسات پژوهشی متعلق به خود را دارد.
موسسه  ترکیه  پژوهش  برنامه  مدیر  کاگپتای،  سونر 
این  داشت:  اظهار  واشنگتن  نزدیک  خاور  سیاست 
اردوغان  می تواند  که  است  نیروی  تنها  ظاهرا  جنبش 

را به چالش بکشد.
اردوغان در تاریخ 21 دسمبر به حامیانش در شهر اردو 
گفت: در کشور ما به وضوح خیانتی رخ داده است ما 
این خیانت و فعالیت های جاسوسی را از طریق قانون 

و صندوق های رای حل و فصل خواهیم کرد.
انتخابات  در  اردوغان  ساخت:  خاطرنشان  آدا،  یسیل 

محلی با مشکل چندانی روبرو نخواهد شد.
وی افزود: اما تداوم خصومت میان جنبش حزمت و 
حزب عدالت و توسعه به تدریج حامیان محافظه کاران 
دیگر  دنبال  به  می سازد  وادار  را  آنها  و  کرده  آگاه  را 

جایگزین های سیاسی باشند.

وزیر دفاع مصر:
 در برابر تروریسم می ایستیم

نواز شریف: 
پاکستان به گسترش روابط با 

کشورهای همسایه ادامه می دهد

محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت: اولویت های سیاست 
خارجی دولت اسالم آباد تالش به منظور بهبود وگسترش روابط با 

کشورهای همسایه خواهد بود.
نواز شریف روز جمعه درمراسم افتتاح ساختمان جدید وزارت امور 
خارجه پاکستان دراسالم آباد تصریح کرد: تالش برای ایجاد منطقه 
یی آرام و مرفه به منظور دارا بودن شرکای منطقه یی وبین المللی، 
کمک  ازدریافت  پوشی  وچشم  تجاری  همکاری  برموضوع  تمرکز 
با چالش تروریسم چند  های مالی و همچنین اجماع جهت مبارزه 

اولویت مهم سیاست خارجی دولت پاکستان محسوب می شود.
وی تاکید کرد: اسالم آباد به منظور تحقق بخشیدن به اهداف سیاست 
خارجی خود؛ گام های مهمی با هدف بهبودی روابط با افغانستان، 
های  همکاری  تقویت  و  هند  با  صلح  وگوهای  گفت  ازسرگیری 

راهبردی با چین برداشته است.
الملل  بین  این کشور در سطح  پاکستان درباره روابط  نخست وزیر 
خاطر نشان کرد : تالش این کشور همبستگی با جهان اسالم بوده و 
خواستار برقراری روابط با آمریکا براساس احترام و منافع متقابل و 

همچنین تعامل با اتحادیه اروپاست.
جهان  به  وصلح  دوستی  پیام  پاکستان  خالصه؛  طور  به  گفت:  وی 
احترام  براساس  ها  که خواهان همکاری  کند  می  اعالم  و  دهد  می 
متقابل بوده زیرا ما تالش داریم تا روابط دوستانه موجود را تبدیل به 

مشارکت سودمند هر دو طرف کنیم.
دیپلماسی  کنار  در  اقتصادی  دیپلماسی  از  حمایت  با  شریف  نواز 
یکدیگر  به  وابسته  و  مهم  موضوعات  این  دوی  هر  افزود:  سیاسی 
بوده و ما از سفارت های پاکستان در خارج از کشور انتظار داریم 

تا مهارت های خود را در افزایش دیپلماسی اقتصادی بکار بندند.
وی با تاکید برفعالیت دولت پاکستان درابعاد مختلف توسعه وضعیت 
اقتصادی و افزایش صادرات این کشور به کشورهای اروپایی گفت 
: وزارت امور خارجه پاکستان باید روابط نهادی با سایر وزارتخانه 
ها و نهادهای تجاری را به منظور انعکاس تصویر مثبت از این کشور 

با هدف ترویج و حفاظت از منافع اقتصادی پاکستان، تقویت کند.

                                                                                                                بلومبرگ



          یونس پارسا بناب

در  سرمایه  جهانی  نظام  ساختاری  بحران 
سال های اخیر و تالش حامیاِن آن برای عبور و 
برون رفت از آن با توسل به عمومی تر، مالی تر، 
از  اولیگوپولی  انحصارات  ساختِن  متمرکزتر 
مرئی  بی پایان  جنگ های  اشتعال  و  یک سو، 
جهان  اکناف  در  نظام  رأس  توسط  نامرئی  و 
امواج  عروج  به  منجر  الجرم  دیگر،  سوی  از 
خیزش ها در سراسر جهان به ویژه در کشورهای 
گذشتۀ  دورۀ  در  اگر  است.  گشته  پیرامونی 
تاریخ سرمایه داری انحصاری، بحران های نظام 
و خیزش ها، قیام ها و انقالبات منبعث از آن ها 
بودند،  قاره یی  حداکثر  یا  و  منطقه یی  عمومًا 
قارۀ  پنج  مختلف  مناطق  در  را  امروز کشوری 
اجتماعی،  التهابات  از  که  نداریم  سراغ  جهان 
بحران  پیامدهای  از  ناشی  معیشتی  قیام های 

ساختاری کنونی، بری باشد.
بدون تردید تغییرات عظیم در صحنۀ بین المللی 
و در اوضاع جهان در پروسۀ تشدید و تسریع 
بیست واندی  در  به ویژه  سرمایه  جهانی گرایی 
سال گذشته ـ که در بروز و رشد بحران کنونی 
و تالطمات و التهابات ناشی از آن نقش داشتند 
فوق العاده  و  چشم گیر  توجهی  قابل  به طور  ـ 
مهم بوده اند. ولی به نظر بخش قابل مالحظه یی 
من جمله  نظام  ضد  مارکسیست  مفسرین  از 

امپریالیسم  پدیدۀ  تداوم  واقعیت  نگارنده،  این 
را  عظیم  تغییرات  آن  کلیۀ  مواقع  اکثر  در 
تحت الشعاع قرار داده است. به عبارت دیگر، از 
همان آغاز سرمایه داری گرایش به جهانی گرایی 
و تسلط بر بازارهای جهان، چهارچوب اصلی 
منطق حرکت سرمایه را در خود نهفته داشت. 
این گرایش و چهارچوب آن،  هدف و جهت 
رشد و تکامل سیستم سرمایه داری از یک شیوۀ 
تولیدی محلی کشوری و منطقه یی به یک نظام 
حاکم جهانی بوده است . این هدف که در ذات 
و جوهر )اقتضای طبیعی( نظام سرمایه داری در 
بود، بدون وجود  طی قرون رشد و نمو کرده 
سال  یک صدوسی  تاریخ  در  امپریالیسم  پدیدۀ 

انحصاری،  سرمایه داری  گذشتۀ 
نمی توانست کسب گردد.

کشورهای  امروز  این که  با 
مثل  جنوب  در  انگشت شماری 
عنوان  به  و…  برازیل   ، چین 
و  عروج”  حال  ”در  کشورهای 
درصد  نوظهور”  ”اقتصادهای  یا 
باالیی از رشد و توسعۀ اقتصادی 
خود  به  را  گذشته  دهۀ  دو  در 
قدرت  ولی  داده اند،  اختصاص 
امپریالیسم  جهانی  سیستم  مدام 
قوت خود  به  هنوز  کلی  به طور 
شکاف  نسبت  است.  مانده  باقی 
فقیرترین  و  ثروت مندترین  بین 
قرن  آخر  ربع  در  جهان  مناطق 
بیستم، از سیزده به یک به نوزده 
سال  از  یافت.  افزایش  یک  به 
1970 )نزدیک به دوسال پیش از 
که  کنونی  ساختاری  بحران  آغاز 
در سال 2008 برمال و رسانه یی تر 
گشت( تا سال 1989 )سال آغاز 
و  شوروی  تجزیۀ  و  فروپاشی 
بلوک شرقی و پایان جنگ سرد( 
ملی  تولید  درآمد  سرانۀ  میانگین 
توسعۀ جهان  کشورهای در حال 
”شش  برابر  چین(  )منهای  سوم 
درصد” معدِل سرانۀ درآمد تولید 
)امریکا،  جی7   کشورهای  ملی 
انگلستان،  فرانسه،  آلمان،  جاپان، 

 2006 سال  تا   1990 از  بود.  کانادا(  و  ایتالیا 
برمالتر  از  پیش  نیم  و  سال  یک  به  )نزدیک 
به  عدد  این  کنونی(  ساختاری  بحران  شدن 
دوره  همین  در  یافت.  کاهش  درصد  پنج ونیم 
درصد سرانه در فقیرترین 48 کشور در جهان 
سوم در مقام مقایسه با کشورهای جی7 از یک 
و نیم درصد به نیم درصد در سال های 2006 - 

2000 کاهش یافت.
سراسر  در  تقریبًا  درآمدها  نابرابری  امروز 
جهان روزانه افزایش یافته و شکاف در ثروت 
)صاحبان  درصدی ها”  ”یک  بین  درآمدها  و 
ثروت و قدرت( و “99 درصدی ها” )توده های 
زحمت کش و کارگر( چه در کشورهای مسلط 

دربند  کشورهای  در  چه  و  )شمال(  مرکز 
در  می یابد.  تعمیق  دایمًا  )جنوب(  پیرامونی 
سال 2008، ثروت مندترین 10 درصد جمعیت 
مصرف  را  جهان  تولیدات  درصد   50 جهان، 
کردند. در صورتی که در همان سال 10 درصد 
کل  درصد  نیم  فقط  جهان  جمعیت  فقیرترین 
تولیدات جهان را مصرف کردند. شایان توجه 
است که 80 درصد کل تولیدات جهان در سال 
2007 در کشورهای دربند پیرامونی جهان سوم 
عبارت  به  گشتند.  تولید  جنوب(  )کشورهای 
دور  چندان  نه  گذشته های  برخالف  دیگر، 
)1970 – 1945( که در آن امریکا و شرکا تولید 
امروز  می کردند،  مصرف  جهانیان  و  می کردند 
جهانیان تولید می کنند و امریکا و شرکا مصرف 

می کنند.
است.  فریب دهنده  خیلی  شیفت،  این  ظاهر 
اندازه  به نظر می رسد که چون سطح و  ظاهراً 
دربند  کشورهای  در  کاالها  تولید  حجم  و 
افزایش  این شیفت بی نهایت  به خاطر  پیرامونی 
به ویژه  مردم  زنده گی  سطح  پس  است،  یافته 
است.  گشته  بهتر  نیز  کشورها  آن  در  کارگران 
نیروی  استثمار  که  می دهد  نشان  واقعیت  ولی 
گلوبال  جنوب  کشورهای  در  زحمت  و  کار 
توسط انحصارات پنج گانۀ شمال گلوبال در ده 
به  است.  گذشته ها شده  از  بیشتر  گذشته  سال 
عبارت دیگر، شیفت تولید از شمال به جنوب 
به  از جنوب  تولیدی  کاالهای  و سپس صدور 
شمال، سود و انباشت انحصارات پنج گانه را به 
مثال،  به طور  داده است.  افزایش  طور نجومی 

سود  درصد   52 اپل  کمپانی   2006 سال  در 
چین،  کشورهای  در  آی پاد  تولیـد  از  را  خود 
هندوستان، بنگالدش و… به دست آورد. علت 
اصلی این درصد سود کالن این فاکت بود که 
12500 کارگر چینی که آی پاد را برای کمپانی 
اپل تولید کردند، مزدشان 3 درصد مزد کارگران 
در امریکا در تولید آی پاد بود. این مقدار ارزش 
به  متعلق  انحصاراتی  کمپنی های  که  اضافی 
پیرامونی  دربند  کشورهای  در  شرکا  و  امریکا 
جنوب اتخاذ و متصرف می شوند، بدون رانت 
امپریالیستی )براساس ”قانون ارزش جهانی” که 
جنوب  و  شمال  بین  نابرابر”  ”تبادل  از  منبعث 

است(، نمی توانست میسر گردد.
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آداب صحیِح مهمانی 
رفــــــــتن

ـ قبل از رفتن به مهمانی، با میزبان تماس گرفته و با وی هماهنگی کنید.
 2ـ بهتر است از میزبان بخواهیـد خود وقت مناسب را تعیین کند.

3ـ اگر برای اولین بار به منزل کسی می روید، بهتر است دست خالی نروید 
و با توجه به شرایط میزبان و در حد توان هدیه یی ببرید.

 4ـ در پذیرایی، محدودیت های میزبان را درک کنید و انتظارات بیش از 
حد تواِن او نداشته باشید.

5ـ موضوعات اختالف  برانگیز مطرح نکنید و مهمانی را به میدان جنگ و 
جدل تبدیل نکنید.

 6ـ احترام میزبان را نگه دارید و از محکوم کردن او و به کرسی نشاندن 
حرف خویش منصرف شوید.

7ـ در جمع از ثروت و دارایی ها و افتخارات خویش تعریف نکنید و از 
شغل و مقام پُردرآمد و پول ساز خود صحبت نکنید، به ویژه اگر مخاطب 

شما فاقد آن ها باشد.
 8ـ از گله گذاری و غیبت در مهمانی  بپرهیزید و پشت  سر مهمانان، میزبان، 

دوستان و نزدیکان تان بدگویی نکنیـد.
غم،  و  درد  از  کنید.  رفتار  به گرمی  خود  مهمانان  با  میزبان،  عنوان  به  9ـ 

بیماری و گرفتاری های روزمرۀ خود برای مهمانان داستان نسازید.
 10ـ اگر در منزل خود عادت غذایی یا آداب خاصی دارید که میزبان قادر 
به برآورده  کردن آن نیست، از وی تقاضای آن را نکنید و باعث دردسر یا 

شرمنده گی او نشوید.
11ـ در خوردن غذا مانند منزل خود رفتار نکنیـد. )از پُرخوری بپرهیزید.(

بنشینند،  در گوشه یی  دارند ساکت  عادت  مهمانی ها  در  افراد  بعضی  12ـ 
حرفی نزنند یا مدام مشغول خوردن باشند. این کار دور از شأن و شخصیت 

افراد است.
13ـ فراموش نکنید شما حق ندارید  دکوریشـن منزل میزبان را تغییر دهید.
14ـ در مهمانی  تمام  وقت را با یک نفر از حاضران به گفت  وگو نپردازید، 

طوری که گویی شخص دیگری در آن محل حضور ندارد.
15ـ کودکان خود را کنترول کنید تا باعث زحمت برای میزبان نشوند. )به 

کودکان تان از قبل تذکر دهید.(
 

16ـ در زمان نشستن، شما تابع میزبان هستید، اگر به شما تعارف کرد که 
جای خاصی بنشینید، حتمًا آن را رعایت کنید.

17ـ هیچ گاه سعی نکنیـد کودکان میزبان را تنبیه یا تربیت کنید.

علت بقا

و تداوم

 پدیدۀ 

امپریالیسـم

بخش نخست

ظاهرًا به نظر می رسد كه چون سطح و اندازه و حجم تولید كاالها در كشورهای دربند پیرامونی به خاطر 
این شیفت بی نهایت افزایش یافته است، پس سطح زنده گی مردم به ویژه كارگران در آن كشورها نیز 

بهتر گشته است. ولی واقعیت نشان می دهد كه استثمار نیروی كار و زحمت در كشورهای جنوب گلوبال 
توسط انحصارات پنج گانۀ شمال گلوبال در ده سال گذشته بیشتر از گذشته ها شده است. به عبارت 

دیگر، شیفت تولید از شمال به جنوب و سپس صدور كاالهای تولیدی از جنوب به شمال، سود و انباشت 
انحصارات پنج گانه را به طور نجومی افزایش داده است. به طور مثال، در سال 200۶ كمپانی اپل 52 
درصد سود خود را از تولیـد آی پاد در كشورهای چین، هندوستان، بنگالدش و… به دست آورد. علت 
اصلی این درصد سود كالن این فاكت بود كه 12500 كارگر چینی كه آی پاد را برای كمپانی اپل تولید 

كردند، مزدشان 3 درصد مزد كارگران در امریکا در تولید آی پاد بود.



        عبدالحفیظ منصور

ثقافت اسالمی، تنها مضمونی است که به موجِب ارزش 
و اهمیت آن، برای همۀ دانشجویان در نظر گرفته شده 
دانشجویان  درسی  کتاب های  که  جایی  تا  ولی  است؛ 
نشان می دهد، این مضمون از نداشتِن موضوعی مناسب 

و جذاب عذاب می کشد.
در سال هایی که دورۀ ثانوی مکتب را )1354 – 1358( 
دینیات،  و  شریف  تفسیر  مضامین  می کردم،  سپری 
چندان جدی گرفته نمی شد و در بیشتر موارد، تدریس 
این مضامین به استادانی سپرده می شد که در کارشان 
چندان جدی و برجسته نبودند. بی اعتنایی و سهل گیری 
در مضامین دینی تا آن پیمانه بود که شاگردان از ناحیۀ 
آن ها  در  ناکامی  و  داشتند  راحت  خیال  مضامین،  آن 
وجود نداشت. )مبــادا وضع مضمون »ثقافت اسالمی« 

در دانشگاه ها نیز به همین منوال بوده باشد!(
در 1371  افغانستان  اسالمی  آمدِن دولت  کار  با روی 
مضمون  دانشگاه ها،  اسالمی سازی  منظور  به  هـ.خ، 
عالی  تحصیالت  موسساِت  کلیۀ  در  اسالمی  ثقافت 
تا امروز این مضمون  در نظر گرفته شد و از آن زمان 
غیرمعیاری  پریشان،  به صورت  اما  می گردد ـ  تدریس 
این  در  موضوع.  اصِل  از  دور  موارد،  بسیاری  در  و 
راستا وقتی عمل کرد انقالبی های ایران و افغانستان را 
افغانستان روی دست  مقایسه می کنیم، تدبیری که در 
ایران پس  بود؛ زیرا در  معتدل تر  به مراتب  گرفته شد، 
 2( سال  سه  ـ  دو  برای  اسالمی،  انقالب  پیـروزی  از 
سال برای رشتۀ پزشکی و 3 سال برای دیگر رشته ها( 
کلیۀ  و  شد  تعیین  نهادی  گردید،  مسدود  دانشگاه ها 
مضامین درسی دانشگاه ها را تحت نظارت و ارزیابی 
وظیفه  از  انقالب،  ضد  به نام  را  استادانی  و  داد  قرار 

سبک دوش کرد.
در حال حاضر، مباحثی که در زیر عنوان »ثقافت اسالمی« 
در دانشگاه های افغانستان تدریس می گردد، بسیار متنوع 
و و به زبانی دیگر، دایرۀالمعارفی است؛ به گونه یی که 
در آن موضوعاتی هم چون »جهان بینی اسالمی«، »نظام 
سیاسی اسالم«، »قرآن و علوم امروزی«، »نظام اخالقی 
یا  و  عبادات  »فلسفۀ  اسالم«،  اجتماعی  »نظام  اسالم«، 
از  می شود.  دیده  آن  نظایر  و  اسالمی«  عبادت شناسی 
که  موضوع  اصِل  به  مباحث  این  از  هیچ یک  یک سو 
فرهنگ و ثقافت در اسالم است، نمی پردازد و از سوی 
دیگر، نیازهای اساسِی نسل امروز نادیده گرفته شده و 
در طرح این مسایل، سنتی و کالسیک عمل شده است. 
به صورت نمونه در بحث »نظام سیاسی اسالم«، سخن 
بیان  آن   رفته و صفاِت  امیر  و  امیرالمومنین، خلیفه  از 
رای  انتخابات،  مانند  مهمی  مسایل  از  اما  است؛  شده 

عامه، پارلمان، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، یادی 
با این حساب، مضمون »ثقافت  نیامده است.  به عمل 
القا  می خواهد  را  چیزی  چه  دانشجویان  به  اسالمی« 
بدارد؟ از همین جاست که بسیاری از دانشجویان اذعان 
می دارند که ثقافت اسالمی، حرِف تازه یی ندارد و به 
قناعت دانشجویان نمی پردازد. بنابرین، نمی توان از کنار 

این موضوع اساسی، بی تفاوت گذشت.
عقیدتی یی  مسایل  به  اسالمی«،  »جهان بینی  مبحث  در 
مانند توحید، اسماءاهلل الحسنی، شرک و انواع آن اشاره 
شـده، آن هم از منظر سلفی ها که در آن، استدالل عقلی 
سهم دارد. از جانبی هم، مفاهیمی هم چون ایدیولوژی، 
جهان بینی، مکتب، تضاد طبقاتی و... ساخته و پرداختۀ 
مارکسیست ها اند که از طریق ادبیات مارکسیستی در 
حوزۀ ما پخش گردیده است؛ از این رو جاگزین ساختن 
»جهان بینی اسالمی« به جای »علم کالم اسالمی« خود 

جای سوال دارد.

در اوایل سدۀ بیستم که بازار علم گرایی یا پوزیتویسیم 
از  برخی  گرفت،  رونق  اسالمی  کشورهای  در 
آن شدند  بر  »طنطاوی«  از جمله  اندیشمندان مسلمان 
تا نشان دهند که قرآن مجید، کتاب مقدِس مسلمان ها 
لذا  است؛  داشته  علمی  پیش گویی های  پیش،  سده ها 
ندارند،  کم  چیزی  تنها  نه  رهگذر  این  از  مسلمان ها 
جعفر  ایران  در  می باشند.  نیز  عرصه  این  پیشگامِ  بل 
سبحانی و ناصر مکارم شیرازی چند عنوان کتاب در 
این باب به رشتۀ تحریر درآوردند و سهم خود را در 
این راستا ادا کردند. این گونه مباحث در دهه های پسین 
در میان روشن فکران مسلمان، به یک ُمـد تبدیل شده 
دیگران  رِخ  به  را  قماش  این  از  نمونه یی  یک  هر  و 
می کشد، و بدین ترتیب از یک سو اظهار فضل می کنند 
و از سوی دیگر، می خواهند پیشتازی اسالم و مسلمین 
را به نمایش گذارند. اما افسوس و صدافسوس که این 
نحوۀ برخورد با قرآن مجید، نه نتها کمترین مشکل از 
مسلمان ها را حل نکرد؛ بل برعکس، فهم نادرستی را 
تا مسلمان ها همه گونه  داد،  نیز ترویج  به قرآن  نسبت 
پرسش را به قرآن حواله بدارند و از آن پاسخ بجویند! 
تازه دیده می شود که در دانشگاه های افغانستان، قرآن و 
علوم امروزی تدریس می گردد؛ آیا به راستی با جدیت 

روی این مسالۀ فکری کار شده است؟
گران قدر،  مولفین  اسالم«،  اخالقی  »نظام  مبحث  در 
میان اخالق و حقوق تفاوت ننهاده اند؛ زیرا موضوعاتی 
و  حقوق  یک دیگر،  به  نسبت  مسلمانان  حِق  هم چون 
احترام شاگرد و معلم نسبت به هم دیگر، حقوق اطفال 
و حقوق همسایه آمده است. افزون بر آن، نویسنده گان 
مورد  را  حاضر  نسل  دغدغۀ  و  سرگردانی  محترم، 

و  تفاهم  چه گونه گی  بنابرین  نداده اند؛  قرار  عنایت 
مانده  باقی  ناگفته  و  ناشگافته  کنونی،  در عصر  تعامل 
است. تلیفون، تلویزیون، رسانه های اجتماعی، دانشگاه، 
این  در  یک  هر  مدنی،  نهادهای  کاری،  موسسات 
عرصه پرسش های تازه خلق کرده اند، که در کتاب های 
که  هم  حاال  اما  نبود.  آن  طرح  برای  مجالی  پیشینیان 
هستند، هیچ التفاتی به آن ها صورت نپذیرفته و بدین 
ترتیب، مبحث اخالق اسالمی از حد تذکر فرمایش های 

اندیشمندان پیشین، گامی به جلو ننهاده است. 
یکی از بحث های دل چسپی که در زیرمجموعۀ ثقافت 
اسالم«  کلی  »خصایص  می گردد،  تدریس  اسالمی 
است. این بحث توسط دانشمند شهیر مسلمان، یوسف 
قرضاوی نگاشته شده است. در بخش ثقافت اسالمی، 
از قرضاوی برده  نامی  اثِر فشرده شده بدون آن که  این 
شود، تدریس می گردد. وقتی حِق یک نویسنده، آن هم 
در مضمون ثقافت اسالمی مراعات نمی گردد، در سایر 

موارد چه انتظاری می توان داشت؟!
در مبحث »فلسفۀ عبادات« سعی بر آن شده، تا حقانیت 
و  نظریات  با  آن  مطابقِت  اساس  بر  اسالمی  عبادات 
بدین  استنباطات علمی عصر حاضر، سنجیده شود و 
ترتیب به دانشجویان گفته می شود که میان وحی الهی 
و دانش بشری، سازگاری وجود دارد. نکته این است 
دینی  اوامر  با  تجربی  علم  هنوز  زیادی،  موارد  در  که 
امور  تکلیف  آن صورت  در  نمی دهد،  نشان  هماهنگی 
تجربی  علوم  این که:  دوم  پرسش  می شود؟  چه  دینی 
هر روز، نظر تازه یی می آفریند و به سخن کارل پوپر، 
مطرح  تازه یی  حرف  و  می دارد  نقد  را  قبلی  نظریات 
می سازد؛ پس زمانی که اجتهاد علمی دگرگون می شود 
برهم  علمی  استنباط  و  اسالمی  عبادات  رابطۀ  آن  و 
عالوه  داشت؟  می توان  توجیهی  چه  آن گاه  می خورد، 
بر آن، این مسأله هنوز به قوت خود باقی است که آیا 
کرد  ارزیابی  تجربی  میزان عقل  با  را  عبادات  می توان 
یا خیر؟ و آیا ارزیابی معجزات با قوانین علوم طبیعی، 

امری درست و به جا است یا خیر؟ 
»ثقافت  مضمون  که  آن گاه  دارم،  یاد  به  که  جایی  تا 
اسالمی« به دانشگاها اضافه می گردید، استدالل این بود 
که: در سالهای پسین، اسالم یک دیِن ضِد علم و ترقی 
موضوع  باید حقیقت  این رو  از  است،  گردیده  معرفی 
بیان گردد. باید خدمات علمی و فرهنگی مسلمان ها به 
جامعۀ بشری گفته شود و دانشجویان با نقش دانشمندان 
مسلمان آشنا گردند تا از این طریق، هم نگاه شان نسبت 
به اسالم اصالح گردد و هم حس اعتماد به نفس در آن  ها 
تقویت شود. در همان زمان، فکر بر این بود که استادان 
وضعیت  که  بفهانند  دانشجویان  به  اسالمی  ثقافت 
ناگوار کنونی مسلمان ها، امری تازه و عارضی است و 

هرگز چنین نبوده که از ابتدا مسلمان ها با این روز و 
حال گرفتار بوده اند، و نامسلمان ها همیشه با قدرت و 
عزت. افزون بر آن، باید به دانشجویان فهمانده شود که 
علم و دانش، شرق و غرب نمی شناسد؛ گاهی به قول 
سید جمال الدین پایتخت آن در شرق و زمانی در غرب 
می باشد. دانشجویان باید از شیوه های تفکر و پژوهِش 
مسلمانان آگاهی یابند و شیوۀ برخورد آن ها با علم و 
باید دید روشنی  دانشجویان  دانشمندان روشن گردد. 
ادبیات، هنر، موسیقی و... در اسالم  نسبت به جایگاه 
پیدا کنند، تا راه برخورد با مظاهر تمدن را فرا بگیرند.

وضع  اسالمی،  ثقافت  درس های  بررسی  با  اکنون 
آن  از  می توان  حتا  و  نمی رسد  نظر  به  امیـدوار کننده 
رهگذر پُرغصه بود؛ بنابراین باید ارزیابی کرد که چرا 
»ثقافت  موضوع  به  سال ها  این  طی  دقیق  به صورت 
اسالمی« پرداخته نشده است، درحالی که منابع فراوانی 
در این زمینه وجود دارد. افسانۀ فردا، گوشه یی از پیام 
تو، رساله یی دربارۀ اخالق و مقاله یی در مورد هنر از 
آثار عالمه سلجوقی به شکل قسمی به این بحث مرتبط 
اند. تاریخ دعوت و اصالح و انحطاط مسلمان ها، دو 
اثر برجستۀ عالمه ابوالحسن ندوی در همین زمینه اند. 
و  فرهنگ  عنوان  زیر  فخیمی  کتاب  والیتی  اکبر  علی 
تمدن اسالمی در 6 جلد دارد و فشردۀ آن در یک جلد 
نیز تدوین یافته است. کتاب مفید دیگری در این باب 
اثر مسجدجامعی است. علم  »فرهنگ اسالمی«  نام  به 
عصر  در  مسلمان  جوان  نیازهای  و  اسالمی  تمدن  و 
و  استند،  نصر  حسین  سید  سودمند  کتاب  دو  تجدد، 
دیگری  ارزندۀ  کتاب  آرام  احمد  از  اسالم«  در  »علم 
است. »وثائق السیاسیه« اثر محمد حمید اهلل یکی از آثار 
گران سنگ در زمینه است. »کارنامۀ اسالم« نوشتۀ آقای 
زرین کوب، نوشتۀ پُربار دیگری در این زمینه است. از 
وفرت  به  شبستری  مجتهد  و  سروش  عبدالکریم  آثار 

می توان در این باب یاد کرد و کار گرفت.  
تمدن  تاریخ  راسـتا،  این  در  مستشرقین  آثار  میان  از   
فرانسوی  لوبون  و  گوستا  نوشتۀ  غرب،  و  اسالم 
بانوی  دارند.  به سزایی  شهرت  زیدان  جرحی  و 

زیر  مورد  این  در  کتابی  نیز  جرمنی  از  پژوهش گری 
عنوان »فرهنگ اسالم در اروپا« دارد که می توان از آن 

بهرۀ فراوانی برد. 
آن ها  از  استفاده  با  که  است  از خروار  مشتی  این همه 
»ثقافت  و  دید  تهیه  سودمند  و  دل پذیر  متنی  می شود 

اسالمی« را از این وضعیِت ناخوش بیرون آورد.
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ثقـافـت اسـالمی در حسرِت مضمـون و محتـوا!
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در اوایل سدة بیستم كه بازار علم گرایی 
یا پوزیتویسیم در كشورهای اسالمی 
رونق گرفت، برخی از اندیشمندان 
مسلمان از جمله »طنطاوی« بر آن 
شدند تا نشان دهند كه قرآن مجید، 
كتاب مقدِس مسلمان ها سده ها پیش، 
پیش گویی های علمی داشته است؛ لذا 
مسلمان ها از این رهگذر نه تنها چیزی 
كم ندارند، بل پیشگاِم این عرصه نیز 
می باشند. در ایران جعفر سبحانی و 
ناصر مکارم شیرازی چند عنوان كتاب 
در این باب به رشتۀ تحریر درآوردند 
و سهم خود را در این راستا ادا كردند. 
این گونه مباحث در دهه های پسین در 
میان روشن فکران مسلمان، به یک ُمـد 
تبدیل شده و هر یک نمونه یی از این 
قماش را به رِخ دیگران می كشد، و بدین 
ترتیب از یک سو اظهار فضل می كنند 
و از سوی دیگر، می خواهند پیشتازی 
اسالم و مسلمین را به نمایش گذارند. 
اما افسوس و صدافسوس كه این نحوة 
برخورد با قرآن مجید، نه نتها كمترین 
مشکل از مسلمان ها را حل نکرد؛ بل 
برعکس، فهم نادرستی را نسبت به 
قرآن نیز ترویج داد، تا مسلمان ها 
همه گونه پرسش را به قرآن حواله 
بدارند و از آن پاسخ بجویند!
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شـشم جدی را باید روایـت کرد!

احتمال تسلط دوباره...
 به دست می گیرند و یکی از این نواحی که از اهمیت 
محسوب  قلعه«  »موسی  است،  برخوردار  ویژه یی 
می شود. اگر طالبان بار دیگر به این مناطق دسترسی 

یابد، ما با اخبار بسیار بدی روبرو خواهیم شد.
که  حالی  در  افزود:  انگلیس  ارتش  ارشد  مقام  این 

مواجه  بی سابقه و شدید  با تالشی  نظامی  نیروهای 
از  در  انگلیسی  نیروهای  که  گفت  می توان  هستند، 
عامل  که  القاعده  شبکه  کردن  منهدم  و  بردن  میان 
و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  علیه  حمالت  اصلی 

نیروهای خارجی است، به موفقیت دست یافتند.
به  افغان ها  سرنوشت  که  داد  هشدار  همچنین  وی 
دست نیروهای امنیتی این کشور است چرا که پس 

از خروج نیروهای خارجی از این کشور، آنها هستند 
که باید امنیت را در تمام نقاط افغانستان اعمال کنند 
و از کنترل مجدد این نواحی توسط طالبان جلوگیری 
به عمل آورند. اگر عناصر میانه رو طالبان نتوانند در 
روند سیاسی افغانستان حضور یابند، درگیری ها در 

این کشور تا سالیان متمادی ادامه خواهد یافت.

مجلس  عضو  ـ  غوریانی  فیضی  نثاراحمد       
نماینده گان افغانستان

ششم  واقعۀ  از  سال  سی وچهار  گذشِت  از  پس  امروز 
آیا  کرد؟  نگاه  رویداد  این  به  می توان  چه گونه  جدی، 
می توان خاطراِت آن روزگار را که ششم جدی سرآغازِ 
را  دیگری  چیزهای  و  کرد  پاک  ذهن  از  بودند،  آن 

جایگزیِن آن ها ساخت؟ 
»پل  مقالۀ  به  پرسش ها،  این گونه  پاسِخ  یافتن  برای 
ریکور« فیلسوف و متألۀ معروف مراجعه می کنم که از 
قضا، شاهد فجایِع نازی ها در یکی از ناآرام ترین قرن های 
تاریخ بشریت، یعنی قرن بیستم، بود و این مسأله سبب 
شد که او بحِث »خاطره و فراموشی« را در رابطه با جنگ 

جهانِی دوم مطرح کنـد. 
پل ریکور زمانی به این مسأله به گونۀ جدی اندیشید که 
در فراِق فرزنِد خود اشک می ریخت. به باور پل ریکور، 
خاطره همواره امری شخصی است و تبدیِل آن به امری 
جمعی اگر غیرممکن نباشد، ولی بسیار دشوار است. در 
اندیشۀ ریکور، فهم جدیدی از سیاست با فهم جدیدی 
از تاریخ درهم می آمیزد و از این جاست که او به مفهومِ 
باید  عدالت  که  دارد  باور  ریکور  می کند.  فکر  عدالت 

شامل حاِل گذشته گان نیز قرار گیرد. 
ریکور در جایی دیگر از مقالۀ خود، به بیماری خاطره 
اشاره می کند. به نظر او، بیماری خاطره بدین معنی است 
که ما برخی اوقات با کمبود خاطرات و زیاده  روی در 
تورمِ  با  دیگر،  مواقع  در  و  روبه روییم  آن ها  فراموشِی 

خاطرات و فشار ناشی از خفت ها، دردها و رنج ها. 
و  فردی  خاطرۀ  دارد:  اعتقاد  خاطره  نوع  دو  به  ریکور 
خاطرۀ جمعی. به نظر او، تاریخ در بر گیرندۀ هر دوی 
این هاست. او برای خاطرۀ فردی، سه ویژه گی اساسی در 
نظر می گیرد: شخصی بودن، درک مفهومِ فاصله و عمق 

زمان، و حس پیوسته گی. 
شخصی بودِن خاطره بدین معنی است که خاطره اساسًا 
فردی است و قابل انتقال به وجدان دیگری نمی باشد. 
ریکور از جان الک یاد می کند که هویت شخصی را با 

خاطره تبیین می کند. 
تنها  ما  است؛  زمان  عمِق  همان  خاطره،  دوم  کارکرد 
زمان مند  را  آن  کرده،  نفوذ  زمان  ژرفای  به  با خاطره ها 
ارتباط  همان  هم بسته گی  حس  نهایت،  در  می  کنیم. 
است.  از طریق خاطره  آینده  با  با حال و حال  گذشته 
آوردن  یاد  به  با  ما  که  از خاطراتی ست  گذشته سرشار 
آن ها، به گذشته پیوند می خوریم و هم چنین زمان حال، 
خاطراتی را برای ما  رقم می زند که عامل پیوسته گی ما با 
آینده خواهند بود. این خاطره است که جهت مندی زمان 

از گذشته به آینده را تضمین می کند. 

ریکور سعی می کند خاطرۀ فردی را به خاطرۀ جمعی 
مباحِث موریس هالبواکس  از  او  این جا  پیوند دهد. در 
نویسنده و جامعه شناس فرانسوی )نویسندۀ کتاب خاطرۀ 
جمعی( بهره می برد که چه گونه ما به لطف بازگو کردن 
خاطرات مان، می توانیم آن ها را به یک امر اجتماعی بدل 
کرده دیگران را در آن سهیم کنیم. به کالم ساده، عمل 
بازگو کردن، حلقۀ ارتباط خاطرۀ فردی و جمعی است. 
جمعی،  خاطرۀ  به  فردی  خاطرۀ  دادِن  ربط  با  ریکور 
همان مشخصه های خاطرۀ فردی )شخصی بودن، عمق 
زمان و حس پیوسته گی( را برای خاطرۀ جمعی در نظر 
از طریق  از هوسرل که:  این بحث  به مددِ  او  می گیرد. 
میان¬فاعلی  فرآیندهای  میانجی  به  فاعل ها  ارتباطی که 
آن ها،  به  بخشیدن  عینیت  طریق  از  و  می سازند  برقرار 
چیزی پدید می آید که شخصیِت نوع دوم یا نوع عالی 
نامیده می شود؛ کارکردی که برای حافظۀ جمعی در نظر 
چون  مفاهیمی  یا  اجتماعی   نهادهای  برآمدن  می گیرد، 

مفهوم کشور و سرزمین مادری است. 
خاطرات فردی  که به نوعی در همۀ ما مشترک می باشند 
و چه بسا از طریق گذشته گان به ما رسیده اند، تشکیِل 
آن هاست.  پیوند  از  برآمده  که  می دهند  را  مفاهیمی 
پیدایش مفاهیمی چون کشور، ملت، قوم و... را با این 
تحلیل می توان درک کرد. با توجه به آرای ریکور، وقتی 

تازه یی  جلوه های  می کنیم،  نگاه  جدی  ششم  واقعۀ  به 
رویداد  این  فرایند  در  می آیند.  به چشم  رویداد  این  از 
دیدیم که مردم افغانستان چه گونه خاطرات جمعِی خود 
را بازیافتند و به عنوان ملتی یک پارچه تبارز کردند. شاید 
بار سنگیِن جنگ بود که مردم افغانستان را این همه به 

یک دیگر نزدیک کرد. 
»جنگ،  می گوید:  معاصر  تاریخ دان های  از  یکی 
سرخ  قشون  وقتی  است«.  آگاهی  شکل  شدیدترین 
شوروی پیشین، پس از کودتای هفت ثور وارد افغانستان 
شد، موضوع محوری برای ملت ما، دفاع از ارزش های 
ملی، اسالمی و آزادی بود. شاید این مفاهیم در جنگ 
دوم جهانی که ریکور شاهد آن بود، چندان موضوعیت 
به  جنگ ها  همۀ  که  کرد  نمی توان  انکار  ولی  نداشتند؛ 
نوعی ارتباطی ارگانیک با یک دیگر دارند. تجربۀ شـشم 
جدی و اتفاق هایی که پس از آن افتاد، خاطرۀ فردِی هر 

یک از افراد ملت را به خاطرۀ جمعی بدل کرد. 
ریکور در بخش پایانی مقالۀ خود، از روایت کردن سخن 
اتفاق های  یادآوری و روایت  باور ریکور،  به  می گوید. 
سنگینی  همه گان  دوش  بر  که  است  میراثی  گذشته، 
آن  روایِت  کرد.  روایت  باید  را  جدی  ششم  می کند. 
می تواند به ایجاد کنش در نسل های آینده و عدم تکرارِ 

آن منجر شود. 
می کند.  حرکت  فراموشی  سمت  به  همواره  تاریخ 
فراموشی خصیصۀ اصلِی تاریخ را می سازد. اگر انسان ها 
گذشته را همواره به یاد می داشتند، هرگز شاهد فجایع و 

ُرخدادهای ویران گر نمی بودند. 
ریکور هشدار می دهد که ضمن اهمیت دادن به موضوع 
تاریخ  تکرار  ممسِک  عنوان  به  آن  از  نباید  فراموشی، 

استفاده کرد. 
ملت افغانستان به خاطره و یادآوری احتیاج دارد. نباید 
پاک  ذهن ها  از  یک سره  گذشته،  خاطرات  که  گذاشت 
شوند. برهه هایی از زمان برای مردم افغانستان به عنوان 
فراموش  البته  بوده اند.  مطرح  سرنوشت ساز  برهه های 
نباید کرد که که به قول ریکور، میان خاطرۀ فاتحان با 

خاطرۀ قربانیان باید تفاوت قایل شد. 
ششم جدی، تاریخ را به خِط سرخ نوشت و هنوز این 
روند با همۀ تالش هایی که مردم افغانستان برای تأمین 
ادامه  می دهند،  انجام  خود  کشور  برای  امنیت  و  صلح 
دارد. یاد قربانیـاِن رخدادهای پس از واقعۀ ششم جدی 
نمود  افغانستان  مردم  جهاد  و  ایستاده گی  قالب  در  که 
عینی یافت، باید هم چنان زنده نگه داشته شود. ما به این 
خاطرات برای عدمِ تکرار آن ها و ایجاد همگرایی ملی 

در وجود دولت وحدت ملی نیاز داریم.
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وضعیت نامشخِص افغانستان...
 برگزار شود، تعیین نکرده است.

سرتاج عزیز خاطرنشان کرد: دولت پاکستان در حال تدوین 
سیاست جامع امنیتی به منظور اطمینان از روابط دوستانه با 
کشورهای همسایه است و در این مسیر اولویت اسالم آباد 
بهبود روابط با هند بوده که تحوالت مثبتی در طول چند ماه 

گذشته برای رسیدن به این هدف انجام داده است.
وی ادامه داد: سیاست های خارجی کنونی پاکستان بر توسعه 
روابط تجاری و همکاری های اقتصادی با سایر کشورها از 
جمله اتحادیه اروپا، کشورهای خاورمیانه و روسیه متمرکز 

شده است.
برنامه های  به  اشاره  با  پاکستان  ارشد نخست وزیر  مشاور 
هسته یی این کشور گفت: سیستم کنترل و فرماندهی برنامه 
از تاسیسات   ایمنی و حراست  به منظور  پاکستان  هسته یی 

هسته یی بسیار قدرتمند و عملکرد اطمینان بخشی دارد.
وی تاکید کرد: پاکستان در خصوص ایمنی از دارایی های 
و  برداشته  بخشی  اطمینان  گام های  کشور،  این  هسته  یی 

اعتماد جامعه جهانی را کسب کرده است.
بررسی  برای  افغانستان  و  پاکستان  افزود:  عزیز  سرتاج 
تحرکات کنترل نشده در مناطق مشترک مرزی توافق کرده 
و هیچ فردی اجازه ندارد بدون داشتن مدارک معتبر سفر، 

در پایانه های مرزی دو کشور تردد کند.

افغانستان به بزرگترین...
برنامه،  به  مطابق  حمل  ماه  در  آینده  سال  در  بتواند   

انتخابات را به راه بیندازد.
مشکل مواد مخدر

به گفته پاتروخوف، نگرانی بیشتر از ناحیه قاچاق مواد 
المللی  بین  تروریسم  تقویت  موجب  که  است  مخدر 
»با وجود  او گفت:  نزدیکی دارد.  ارتباط  با آن  شده و 

اعالم شرکای افغان وغربی ما که می گویند مبارزه علیه 
مواد مخدر را شدت بخشیده اند، کشت کوکنار در این 

کشور بسیار گسترش یافته است«.
می تواند  اوضاع  قسمت،  این  »در  افزود:  پاتروخوف 
می خواهند  کشورها  تعداد  یک  زیرا  شود؛  تر  پیچیده 
اظهار نمایند که در بخش مبارزه با مواد مخدر به کمک 

نیاز دارند«.
امنیت  شورای  دبیرکل  پاتروخوف،  نیکوالی  گفته  به   

ملی روسیه، این به سود ما خواهد بود تا در کشورهای 
آسیایی مشترک المنافع و کشورهای مستقل، همزمان با 
خروج نیروهای بین المللی از افغانستان درسال 2014 

به تحکیم بیشتر ثبات بکوشیم. 
در  نگرانی ها  این  از  گیری  جلو  »برای  است:  گفته  او 
کنترل  و  بخشیم  تحکیم  را  مان  مرزهای  باید  امر،  بدو 
آن را تقویت کنیم . قبل ازهمه مرزهای تاجیکستان و 

افغانستان را تحکیم بخشیم«.

هیأت شورای صلح عازم...
 شورا که ریاست شورای علمای افغانستان را هم دارد، بعد 

از ظهر روز  گذشته راهی عربستان سعودی شد.
این اجالس با اشتراک نماینده گان 52 کشور عضو سازمان 
همکاری  های اسالمی برای چهار تا پنج روز ادامه خواهد 

داشت.
آقای شاهد در پاسخ به این سوال که آیا دیدار با نماینده گان 
گروه طالبان شامل برنامه سفر نماینده گان افغانستان است 
گفت: »چنین موضوعی شامل برنامه سفر هیات نیست، اما 
ما مخالف مالقات با گروه طالبان نیستیم و اگر نماینده  گان 
طالبان از شورای عالی صلح تقاضای مالقات کند ما حاضر 

هستیم گفت وگو کنیم.«
سازمان همکاری های اسالمی در سال 1969 گشایش یافته 
از  اسالمی  بین کشورهای  ایجاد هماهنگی و همکاری  و 

اولویت های کاری آن است.
جزئیات سفر هیات شورای عالی صلح هنوز به رسانه ها 
درز نکرده است، اما آقای شاهد افزود که حتی اگر مساله 
یا  برای طالبان در عربستان سعودی، ترکیه  گشایش دفتر 
آن  با  افغانستان  دولت  شود،  مطرح  عربی  متحده  امارات 

مخالفت نخواهد کرد.
او همچنین گفته که دولت افغانستان با عربستان سعودی 
گفت وگو  در حال  طالبان  برای  دفتری  گشایش  مورد  در 
است اما این صحبت ها تا هنوز نتایج عملی نداشته است.

منظور  به  طالبان  گروه  برای  دفتری  گشایش  موضوع 
زندانیان  از  تعدادی  رهایی  از  پس  صلح  گفت وگوهای 

طالب از زندان های پاکستان مطرح شده است.
دفتری  گشایش  با  در صورتی  تنها  که  می گویند  ها  مقام 
برای  دفتر  این  که  کرد  خواهند  موافقت  طالبان  برای 
برای  آدرسی  و  افغانستان  دولت  با  صلح  گفت وگوهای 

نماینده گی گروه طالبان باز شود.
پیش از این به دنبال گشایش دفتر طالبان در قطر زیر نام 
»دفتر سیاسی امارت اسالمی افغانستان« همراه با بلند شدن 
افغانستان اعالم کرد که در  پرچم سفید طالبان، حکومت 

عمل و گفتار آمریکا در مورد صلح تناقض وجود دارد.
گشایش  شیوه  دلیل  به  افغانستان  حکومت  زمان  آن  در 
جواز/خرداد،  ماه  در  قطر  در  طالبان  گروه  مذاکرات  دفتر 
گفت وگوها روی امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا را به 
کلیک تعلیق در آورد که این گفت وگوها پس از بسته شدن 

دفتر گروه طالبان در قطر، از سر گرفته شد.
آغاز گفت وگوهای عملی صلح با طالبان از اهداف بزرگ 
امضای  برای  حامدکرزی  شرایط  از  و  افغانستان  دولت 
موافقتنامه امنیتی با امریکا است. آقای کرزی گفته تا زمانی 
که اداره اوباما زمینه آغاز گفت وگوهای عملی با طالبان را 

برابر نکند، موافقتنامه امنیتی امضا نخواهد شد.

ممکن سفارت مان را در...
به  قادر  مرکزی ضعیف  و حکومت  دارند  دسترسی  پاک   
استخراج  که  این  به  امید  نیست.  خودش  مخارج  تمویل 
معادن و نفت و گاز رونق یابد، تحقق نیافته است، در حالی 

که تجارت کوکنار در حال پیشرفت است.
سویدن  سال  ده  در  افغانستان  نیست  »قرار  گفت:  سمپلر 

شود، ]بلکه[ ما امیدواریم بنگله دیش شود«.
خروج کامل نیروها به عین ترتیب ایاالت متحده امریکا را 
دیپلوماتیک  حضور  و  پروازی ها  بلند  که  می سازد  مجبور 
اش را نیز کاهش دهد. در سال 2012 ایاالت متحده امریکا 
برنامه ایجاد قونسلگری اش را در مزارشریف به حال خود 
رها کرد. این سرنوشت دامنگیر برنامه های دیگر برای ایجاد 
شده  نیز  افغانستان  نقاط  سایر  در  دیپلوماتیک  تسهیالت 

می تواند.
دوبینز هشدار داده است که شاید ایاالت متحده امریکا حتی 
سفارت اش را در کابل ببندد. چنانکه چنین کاری را در سال 
های 1990 انجام داد. این امر منجر به کاهش بسیار شدید 
کمک های ایاالت متحده امریکا از حکومت مرکزی ضعیف 

افغانستان خواهد شد.
ِست جانز، یک کارشناس افغانستان در بنیاد پژوهشی »رند« 
آینده  رهبران  با  مشترکی  ترتیبات  هرگاه  که  است  گفته 
ایاالت  حکومتی  عناصر  برخی  آیند،  وجود  به  افغانستان 
متحده امریکا احتماالً در افغانستان باقی خواهند ماند؛ مهم 
نیست که اینها عناصر دیپلوماتیک اند یا مقام های کمکی و 

یا این که عناصر استخباراتی و یا ضد تروریستی.
جانز گفت که چنین امری »از لحاظ تخنیکی ممکن است، 
قدر  آن  آیا حکومت  که  میان می آید  به  این مسأله هم  اما 
خسته شده است که فقط می خواهد بجهد و نیروهایش را 

بیرون بکشد، چنان که در عراق چنین کرد«.

آستانه و بیشکک دوشنبه...
از  بیش   مشترک کشورهای عضو در زمینه تکمیل و تجهیز 

پیش مرز تاجیکستان و افغانستان را نیز روی دست دارد.
وی ابراز اطمینان کرد، کمک به موقع به تحکیم مرز تاجیکستان 
با افغانستان یک گام بزرگ و رو به جلو بوده و به طور بسیار 
جدی در تضمین ثبات در مرز این کشور با افغانستان کمک 

خواهد کرد.
تصمیم در مورد کمک به تاجیکستان در جهت حفاظت مرز با 
افغانستان از سوی سران کشورهای عضو سازمان در تاریخ 23 

سپتمبر یا در شهر سوچی روسیه به امضا رسید.
بر اساس این تصمیم کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی با 
توجه به وضعیت افغانستان و احتمال پیچیده تر شدن موضوع 
امنیت مرزی پس از خروج نیروهای ائتالف بین المللی از این 
کشور در سال 2014 متعهد شدند که در اجرای اقداماتی برای 
حفاظت مرز تاجیکستان با افغانستان کمک نظامی در اختیار 

دوشنبه قرار دهند.
بنابر بیانیه دبیرکل سازمان امنیت جمعی فهرست این کمک ها 
در همکاری با نهادهای نظامی و مرزبانی تاجیکستان تهیه شده 
دو طرف  هر  این کشور  امنیت  مشارکت شورای  با  اکنون  و 
تالش می کنند با بیشترین سرعت محموله های امدادی شامل 
این  مرزی  نیروهای  دسترس  در  را  الزم  تجهیزات  و  سالح 

کشور قرار دهند.
بنابراین گزارش، دبیرکل سازمان امنیت جمعی در چارچوب 
سفر سه روزه به تاجیکستان با امامعلی رحمان رئیس جمهوری 
و برخی از مقامات دیگر این کشور دیدار و مذاکراتی انجام 
داده که مسائل مربوط به کمک جهت تقویت مرز با افغانستان 

از محورهای اصلی آن بود.

این روزها كه همۀ توجه ها به سمت انتخابات 
است،  شده  معطوف  كشور  سیاسی  آیندة  و 
از  دقیقًا  كه  كنیم  جست وجو  را  راهی  باید 
می گذرد. رسیدن  حوادِث ششم جدی  میان 
به همگرایی ملی بدون داشتن دولت وحدت 
ملی امکان پذیر نیست. تجربۀ سه دهۀ اخیر 
داد  نشان  گذشته  سال  دوازده  به ویژه  و 
برخورد  و  گذشته  درس های  به  ما  هنوز  كه 
نقادانه با آن ها نیاز داریم. دولت وحدت ملی 
از  پس  ساله،  چهارده  حوادث  پایان  در  اگر 
امروز  می گرفت،  شکل  جدی،  ششم  رخداد 
میان  در  سرگردان  چنین  افغانستان  ملت 
راه حل  نمی بود.  بحران های موجود در كشور 
مشکل افغانستان، تنها در دولت وحدت ملی 
می تواند جست وجو شود كه آن هم با آموختن 
از درس های وقایِع پس از ششم جدی سال 

1358 امکان پذیر است.



لیورپول  فوتبال  تیم  سرمربی  راجرز  برندن 
دیدار  در  داوران  از  انتقاد  سبب  به  احتماال 
با  سیتی،  منچستر  برابر  شب  پنجشنبه 

محرومیت روبرو خواهد شد.
در این دیدار که در ورزشگاه اتحاد منچستر 
برگزار شد، ابتدا بازیکنان لیورپول با گل دقیقه 
24 فیلیپ کوتینیو از حریف پیش افتادند اما 
ونسان کمپانی و آلوارو نگردو پیش از پایان 
سیتی  منچستر  تا  زدند  گل  دو  نخست  نیمه 

حریف خود را 2-1 شکست دهد.
استرلینگ  رحیم  دیدار  این  نخست  نیمه  در 
بازیکن لیورپول به آسانی از تله آفساید فرار 
باال برد و  اما کمک داور پرچم خود را  کرد 
از  پس  نیز  دوم  نیمه  در  کرد.  آفساید  اعالم 
پیراهن  سیتی  مدافع  لسکات  جولیون  آنکه 
به  معتقد  راجرز  کشید،  را  سوارس  لوئیس 

خطای پنالتی بود.
به گزارش پایگاه اسکای، راجرز پس از این 
شکست که لیورپول را تا رده چهارم جدول 
در  ما  کردم.  تعجب  »من  گفت:  کشید  پایین 
منطقه  اهل  داور  و  کردیم  می  بازی  منچستر 
بازی  در  دارم  اطمینان  بود.  بزرگ  منچستر 

به  داوری  برگشت 
منطقه  از  مثال  عنوان 
اطراف  )در  ویرال 
ما  به  لیورپول(  بندر 
امیدوارم  داد.  نخواهند 

از این پس برای بازی ما با تیم های 
منچستر  منطقه  از  داوری  منچستری 

انتخاب نشود.«
مرتکب  »داوران  افزود:  راجرز 
اشتباهاتی شدند و من احساس کردم 
این اشتباهات نباید در این سطح رخ 
اما در  بازی بزرگی است  این  دهند. 
ضعیفی  قضاوت  ها  صحنه  از  یکی 
انجام شد که در غیر اینصورت رحیم 
می توانست گل بزند. در این صحنه 
کمک داور بسیار عقب بود اما اعالم 

آفساید کرد. اگر کسی در این سطح کار می 
کند باید متناسب با آن کار کند. کمک داور از 
باال  صحنه عقب بود و زمانی پرچم خود را 
برد که بازیکن ما به مقابل دروازه رسیده بود.«
دیگری  صحنه  »در  گفت:  لیورپول  سرمربی 
باید  سوارس  با  لسکات  برخورد  هنگام  هم 

برای  نتوانست  سوارس  شد.  می  اعالم  خطا 
زدن ضربه سر به هوا بپرد زیرا لسکات پیراهن 

او را گرفته بود.«
مصاحبه راجرز بر خالف آیین نامه اظهارات 
مربیان در رسانه ها به نظر می رسد و احتمال 
یا  را جریمه  او  انگلیس  فوتبال  اتحادیه  دارد 

محروم کند.
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هافبک منچسترسیتی می گوید بازیکنان بارسلونا از 
رویارویی با او و هم تیمی هایش در لیگ قهرمانان 
اروپا ترس دارند. او معتقد است که همشهری ها 
در دو سال آینده به قدرت نخست فوتبال اروپا و 

جهان تبدیل می شوند.
منچستر سیتی در یکی از حساس ترین دیدارهای 

دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان ارویا باید به 
مصاف بارسلونا برود. دو تیم ستاره های زیادی در 
ترکیب خود دارند و حذف شدن هر کدام از آنها 

می تواند از جذابیت لیگ قهرمانان اروپا بکاهد.
منچسترسیتی  ساحل عاجی  هافبک  توره،  یحیی 
مرحله  به  تیمش  صعود  برای  زیادی  شانس 
و  او  گفت  او  است.  قایل  نهایی  چهارم  یک 
بارسلونا  با  بازی  از  ترسی  هیچ  هم تیمی هایش 
ندارند و این بازیکنان بارسا هستند که از رویارویی 
با سیتی می ترسند: »منچستر سیتی فوتبال زیبایی را 
به نمایش می گذارد و این توانایی را دارد که در 
یک بازی گل های زیادی را به ثمر برساند. همین 
از رویارویی  بارسلونا  تا  است  باعث شده  مسئله 
با ما بترسد و حساب ویژه ای باز کند. ما یک تیم 
کامل و یکدست هستیم به ویژه در خط حمله که 

بسیار خوب کار کرده ایم.
دارد،  هم  را  بارسلونا  در  بازی  سابقه  که  توره 
افزود: باید اعتراف کنم که دیدار سختی را پیش 
که  نوکمپ  در  برگشت  بازی  ویژه  به  داریم؛  رو 
و  است  بزرگی  تیم  بارسلونا  نیست.  آسان  اصال 
فوتبال روان و زیبایی را به نمایش می گذارد. برای 

رویارویی با این تیم باید در اوج بود.

توره: 
بارسلونا از ما می ترسد

ورزش

بخش دهم
يادداشت :سومین نشست مشورتی طرح اجندای 
ملی، اخیراً با حضور نخبه گان سیاسی، فرهنگیان، 
برگزار  پنجشیر  واليت  در  دانشجويان  استادان و 

گرديد.
پیشنهادها  و  اشتراک كننده گان  نشست،  اين  در 
ديدگاه های شان را در خصوص طرح اجندای ملی 
ارايه كردند و هم چنان حمايت شان را از اين طرح 

ابراز داشتند.
مسعود  ولی  احمد  سوی  از  ملی  اجندای  طرح 
ريیس عمومی بنیاد شهید مسعود ارايه شده است.

در اين طرح، ضمن ارايۀ طرِح خروج از بن بست 
در  پايدار  صلح  تأمین  خصوص  در  كنونی، 

افغانستان نیز راه كارهايی ارايه شده است.
از  خارجی  نهادهای  استقبال  با  اجندای،  طرح 
جمله سازمان ملل متحد و نهادهای داخلی كشور 

روبروشدهاست.
پس از اين، گفت  وگوهای سومین نشست مشورتی 
طرح اجندای ملی را كه در واليت پنجشیر برگزار 
شده بود، به ترتیب در روزنامه به نشر می سپاريم. 

محمد بشیرعثمانی:
با درود خدمت همه، من بیشتر با مقدمه نمی خواهم 
عرض  به  که  دارم  پیشنهاد  چند  تنها  کنم،  صحبت 

می رسانم. 
آجندای ملی یک طرح بسیار خوب و همه جانبه و 
راه گشاست که دوستان همه در پیوند به آن صحبت 
کردند و آرزو دارم این طرح به کرسی نشیند و تمام 
نمایند؛  گرم  استقبال  طرح  این  از  افغانستان  مردم 
چنانکه مردم پنجشیر از این طرح استقبال گرم کردند.
از  باشم  داشته  ویژه  سپاس گزاری  می خواهم 
ملی  موضوعات  که  هرازگاهی  پنجشیر،  باشنده گان 
و مردمی مطرح گردیده است، مردم این مرز و بوم 

سهم برازنده یی گرفته اند.
احمد ولی مسعود طراح طرح  پیشنهاد من خدمت 
آجندای ملی این ست که ما باید آجندای ملی خود 
را از پس منظر دساتیر دینی و اسالمی غنی تر سازیم؛ 
چنانی که خودشان هم در این پیوند صحبت کردند 
خراسانی  آقای  ما  استادان  از  یکی  آن  از  پیشتر  و 
احترام دارم برای شان نیز مطرح کردند  که من جداً 
اما  داریم  دینی  مشترکات  ما  که  فرمودند  آن ها  و 
متأسفانه این مشترکات سبب حل ناهنجاری های ما 

نگردیده است.
نیست؛  بسیار عجیب  این سخن  که  کنید  نگاه  شما 
موضوع ملت سازی را نخستین بار دین مبین اسالم 

دوبار  بشریت  تاریخ  در  است.  کرده  هسته گذاری 
هزار  هفت  یک بار  اند؛  کرده  گریه  آسمانی  مالیک 
سال پیش از امروز، زمانی که حضرت ابراهیم )ع( 
اسماعیل را زیر کارد می ا ندازد و بار دوم هم زمانی 
پیامبر)ص( رفتند به طایف و خواستند ملت سازی را 
در آن جا پیاده سازند که مردم طایف حضرت پیامبر 
را با سنگ استقبال کردند؛ پیامبر گرامی اسالم)ص( 
می افتیدند و دوباره بلند می شدند و این موارد باید 
در نظر گرفته شود و منحیث مسلمان همه باید از این 

مسایل آگاه باشیم.
که  این ست  بگویم  می خواهم  که  را  دیگری  حرف 
فرهنگ  بردن  بین  از  و  قانون  تأمین  از  آگاهی دهی 
سر  به  ما  که  کشوری  در  شود؛  ایجاد  باید  معافیت 
می بریم متأسفانه تا هنوز فرهنگ معافیت وجود دارد، 
تا زمانی که این مأمول برآورده نشود، ما نمی توانیم 

یک راه گشای ملی برای کشور خود داشته باشیم.
مورد دیگر: از بین بردن نظام طبقاتی و احیای مجدد 
که  این ست  سخن  این  از  من  منظور  دموکراسی.  
خود  هستند  قدرت  اریکۀ  در  امروز  که  مسوولینی 

مسوولین  این که  یعنی  می شمارند؛  برتر  مردم  از  را 
ما باید بیشتر مسوولیت پذیر باشند و دروازۀ شان به 
روی ملتی که سال هاست قربانی داده اند، باز باشد. 
در افغانستان افراد و جریان های زیادی خواسته اند 
همه  تمام نمای  آیینۀ  که  آورند  بوجود  را  تا طرحی 
این بار که طرح  باشد و  ملیت های ساکن در کشور 
آجندای ملی مطرح گردیده است، بسیار مؤثر خواهد 

بود.
به تعصب  از کسانی هستند که می خواهند  شماری 
به وجود  کشور  در  را  پارچگی  چند  و  بزنند  دامن 

آورند؛ باید از آن ها جلوگیری شود و دولت در این 
زمینه مسوولیت بیشتری دارد. 

با سپاس از همه. 
نظری پريانی:

حل  جهت  کنم  بیان  می خواهم  که  را  موردی 
ُرخ  خراسانی  آقای  سخنان  با  که  است  سؤتفاهمی 
مطرح  خراسانی  آقای  که  را  موضوعی  است؛  داده 
کردند بار معنایی وسیعی جامعه شناختی دارد؛ زمانی 
که شما از سهم دین در آوردن وحدت ملی صحبت 
می کنید، کاماًل به جا است؛ اسالم به عنوان یک دین 
وجود  که  مظالمی  از  بشریت  نجات  برای  آسمانی 
داشت آمده است و ما در این زمینه نتیجه گرفته ایم؛ 
سعادت دنیوی و اخروی در دین مقدس اسالم بسیار 

واضح است.
یک  که  می شناسید  همه  را  شهید  آمرصاحب 
و  تقوا  در  بود،  عصرش  انسان های  از  فراتر  انسان 
پاکیزه گی او هیچ گونه شکی وجود ندارد؛ اما دیدیم 
و  شر  تو  که  گفتند  و  آمدند  دیگری  گروه های  که 
فساد هستی و ما ترا قبول نداریم و گروه دیگر را 

برنامه  و  آمدند  دین  آدرس  از  تنها  که  می بینید  نیز 
را عملی  بیگانه  استخبارات کشورهای  و شعارهای 
است،  بشریت  دهندۀ  نجات  که  دینی  می سازند؛ 
متأسفانه امروزه عناصر استخباراتی )آنرا( بالی جان 
بشریت نشان می دهد و می خواهند که چهرۀ پاک 

اسالم را بدنام سازند.
می شود، صحبت های  مطرح  مباحث  این  که  زمانی 
فراوانی را نیاز دارد و یک صحبت را نمی شود، دال 
بر ضدیت با دین تلقی کرد و واقعیت ها را از نظر 

دور داشت. 

مولوی نورآقا صديقی تبار:
زمانی که زنده گی پیامبران را مطالعه کنیم می نگریم 
الهی  پیامبران  زمین  روی  انسان های  مؤفق ترین  که 
است  بوده  این  در  آن ها  موفقیت  علت  و  اند  بوده 
که آن ها از دو راه پیش می رفتند: هم از راه قدرت 
مردم  برای  آگاهی دهی  و  فرهنگ  راه  از  هم  و 
مانند  برویم  راه  یک  از  هم  ما  اگر  می رفتند.  پیش 

حکومت داری مجاهدین منزوی می شویم. 
حاال که جناب احمد ولی مسعود طرح آجندای ملی 
را مطرح کردند کار بسیار خوبی انجام داده اند، اما 
مطرح  بن  کنفرانس  زمان  در  را  طرح  این  ایکاش 

می کردند تا امروز خورد و خمیر نمی شدیم. 
مطالعه  فرهنگ  به طرف  ما  جامعۀ  نخست  در  باید 
سوق داده شوند تا آگاهی حاصل کنند و بعد از آن 
می شود موارد دیگری را مطرح کرد و نتیجه گرفت. 

فضل جالل عاصم:
موضوعاتی که در طرح آجندای ملی مطرح گردیده 
است و من آن را مطالعه کردم سرآغاز مباحث حیاتی 
اقشار  همه  برای  می تواند  و  است  افغانستان  برای 

جامعه شرایط هم دیگر پذیری را مساعد سازد.
که  است  آمده  ملی  آجندای  بحث های  از  یکی  در 
باشد  یا اصالحات سیاسی می تواند راه گشا  ریفورم 
می تواند  یابد  تغییر  افغانستان  در  نظام  که  زمانی  و 
مشکالت حل گردد و بحثی هم از تغییر نظام مطرح 
نظام  اصول  و  قواعد  از  متأسفانه  اما  است  شده 
پارلمانی یی که مورد بحث در آجندای ملی است به 

تفصیل صحبت نشده است. 
نظری پريانی:

فقط یک نکته را می خواهم توضیح دهم که آجندای 
ما  که  این  از  هدف  است؛  مسوده  یک  فعاًل  ملی 
دیگر  والیات  و  کابل  در  را  زیادی  های  نشست 
به  آینده ها  آمدیم و در  پنجشیر  به  این بار  داشتیم و 
والیات دیگری خواهیم رفت، این ا ست تا جدال ها 
و گفت وگویی ایجاد شود تا ما به راه های حل برسیم؛ 
ما به دیدگاه های شما در هر والیت و منطقه یی نیاز 

داریم تا طرح آجندای ملی را غنی تر سازیم.
سیف اهلل: 

امروز بسیار خود را خوشبخت احساس می کنم که 
نظریات  همه  و  کرده ام  اشتراک  برنامه یی  چنین  در 
خود را در پیوند به طرح آجندای ملی مطرح کردند.
گرایش  قومی  به  کسی  هر  دارم،  پشنهادی  هم  من 
دارد و ما همه مربوط به قومی هستیم، اما اصِل ما از 

خداوند)ج( است و ما به طرف او می رویم. 
ما باید دید بسیار شفاف، پاک و بلند داشته باشیم و 

همه اقوام را بپذیریم و همه را به یک نظر بنگریم

سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر 
گفت و گوهای اشتراک کننده گان

سرمربي لیورپول:

به داوری تعجب کردم
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توجیه  برای  سال ها  امریکایی  مقام های 
سایر  و  امریکایی  کمک  دالر  میلیاردها 
و  پیشرفت  به  افغانستان  به  کشورها 
افغانستان  مردم  روزمره  زنده گی  بهبود 
درصورت  آیا  اما  می کردند.  اشاره 
خروج کامل این نیروها، این پیشرفت ها 

حفظ خواهند شد؟
امروز مردم افغانستان به تناسب دوران 
 20 متوسط  طور  به  طالبان  حاکمیت 
 7 می کنند،  زندگی  تر  طوالنی  سال 
میلیون طفل بیشتر به مکتب می روند و 
نیز  مرگ و میر زنان در هنگام والدت 

80 درصد کمتر شده است.
همه  ناگهانی  خروج  انداز  چشم 
ناتو  و  امریکا  متحده  ایاالت  سربازان 
در پایان سال آینده ، این دست آوردها 
حکومت  است.  انداخته  مخاطره  به  را 

میزان  می خواهد  یقینی  به طور  تقریبًا  امریکا  متحده  ایاالت 
کمک هایش را به افغانستان به مراتب کاهش دهد، مگر اینکه 
رییس جمهور  کرزی  حامد  حکومت  بتواند  اوباما  حکومت 
افغانستان را ترغیب نماید که موافقتنامه امنیتی را امضا کند 
از  بعد  برای  را  امریکایی  نیروهای  معتدل  که حضور شمار 

سال 2014 اجازه بدهد.
سازمان های  افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  همه  خروج 
بسیار  شرایط  زیر  در  تا  ساخت  خواهد  مجبور  را  کمکی 
مبارزه  دالر  محدود  مبالغ  برای  و  کنند  کار  امنیتی  خطرناک 

نمایند.
از نظر اندریو ویلدر، مدیر برنامه افغانستان و پاکستان در بنیاد 
صلح ایاالت متحده امریکا که برای سال ها در منطقه کار کرده 
افغانستان در سال  از  امریکایی  نیروهای  است، خروج تمام 

آینده، »یک فاجعه کامل« خواهد بود.
افغانستان  برای  امریکا  متحده  ایااالت  نماینده  دوبینز،  جیمز 
و پاکستان در ماه روان به کانگرس گفت: »قضاوت من این 
است که با نبود سربازان )در افغانستان( کمکی وجود نخواهد 
داشت، یا تقریبًا وجود نخواهد داشت«. او افزود: »حمایت 

سیاسی از کمک ها از حضور نظامی نشأت می کند«.
سال گذشته ایاالت متحده امریکا و کشورهای پول دهنده به 
افغانستان وعده کردند که 16 میلیارد دالر به افغانستان بعد از 
سال 2015 کمک می کنند که دست کم نصف آن از طریق 

حکومت افغانستان کارسازی خواهد شد.
از سرنگون شدن حکومت طالبان در سال 2001 به این سو 
افغانستان  به  دالر  میلیارد   88 حداقل  امریکا  متحده  ایاالت 
نمی  نظامی  هزینه  شامل  ها  کمک  این  است.  کرده  کمک 

باشند.
»چالش های باورنکردنی«

الری سمپلر، یک عضو ارشد اداره انکشاف بین المللی ایاالت 
متحده امریکا در ماه جاری در یک نشست استماعیه مجلس 
نیروهای  به  اگر  حتا  که  گفت  متحده  ایاالت  نماینده گان 
بیاورند،  دست  به  را  افغانستان  در  حضور  مجوز  امریکایی 

سال های  دفاعی  دست آوردهای  به  امدادی  فعالیت های 
اخیر متمرکز خواهد بود و اهداف بلندپروازانه دیگر مطرح 

نخواهند بود.
این درحالی است که ایاالت متحده امریکا و کشورهای ناتو 
قباًل برنامه ریزی کرده اند که همه گروه های بازسازی والیتی 

را در پایان سال 2014 ببندند.
به فرض اگر کانگرس امریکا تا حدی به تمویل پروژه های 
کمکی افغانستان ادامه بدهد، این کار را از طریق گروه های 
از طریق یک  یا احتماالً  کمکی، سازمان های چند جانبه و 
کشور همسایه انجام خواهد داد. چنانکه قباًل در جریان جنگ 

های افغانستان چنین کرده بود.
اداره کمک های انکشافی بین المللی ایاالت متحده امریکا )یو 
اس ای آی دی( که عمدتًا از طریق سازمان های غیرحکومتی 
کوچک و قراردادی های بزرگ عمل می کند، شاید پس از 
خروج همه نیروها نیز کمک کند و واشنگتن به حمایت اش 

از اداره های انکشافی ملل متحد و سایر شرکا ادامه بدهد.
توافقنامه  که  باشد  این  بر  قرار  اگر  سمپلر،  نظر  به  اینهم  با 
امنیتی میان کابل و واشنگتن به امضا نرسد، تداوم برنامه های 

امدادی ملکی با چالش های باورنکردنی مواجه خواهد بد.
حداقل بنگله دیش، اگر نه سویدن

ویلدر می گوید در سال 2010، هنگامی که اداره کمک های 
انکشافی بین المللی ایاالت متحده امریکا تصمیم به »افزایش 
کمک های ملکی« در حد ساالنه 3.5 میلیارد دالر می گرفت، 
او خواهان کاهش کمک های ملکی ایاالت متحده امریکا تا 

یک سطح »واقع بینانه و قابل دوام« بوده است.
او می گوید: »وقتی که شما یک پوقانه کمک و یک اقتصاد 
جنگی به وجود می آورید، راه حل ترکاندن این پوقانه نیست. 
شما باید هوای آن را به تدریج تخلیه کنید. چالش این است 
که به سرعت از )کمک  های( بسیار زیاد به بسیار کم نرویم«.

هنوز هم نیاز حاد به کمک در افغانستان احساس می شود که 
یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. صرف یک چهارم 
افغان ها به آب آشامیدنی...                       ادامه صفحه 6

هشدار یک مقام  ارشد امریکایی:

ممکن سفارت مان را در کابل ببندیم!

سه سرباز ناتو در حمله انتحاری در کابل 
کشته شدند

یک مهاجم انتحاری چاشت روز جمعه موتر 
کاروان  نزدیک  در  را  خود  شده  بمبگذاری 
کرد.  منفجر  کابل  شرق  در  ناتو  موترهای 
سه سرباز ناتو در این حمله کشته و هشت 

غیرنظامی زخمی شدند.
یک مهاجم انتحاری بمب خود را روز جمعه 
به  را  کابل  که شهر  کرد  منفجر  در جاده یی 
جالل آباد متصل می کند. در این جاده چندین 
دارند.  موقعیت  نظامی  و  دولتی  قرارگاه 
پولیس  سخنگوی  ستانکزی،  اهلل  حشمت 
چاشت   1:00 ساعت  »حدود  گفت:  کابل 
به وقت محلی، یک بمبگذار انتحاری موتر 
خود را در جاده کابل- جالل آباد به کاروان 

موترهای نیروهای خارجی کوبید«.
امنیتی«  همکاری  المللی  بین  »نیروی 
این  وقوع  نیز  ناتو  رهبری  تحت  )آیساف( 
سرباز  سه  که  گفت  و  کرد  تایید  را  حمله 
گذشته  روز  انتحاری  حمله  در  نیرو  این 
کشته شدند. آیساف در مورد ملیت این افراد 

معلوماتی ارائه نکرد.
ای«  پی  »دی  خبرگزاری 
از ستانکزی  نقل  به  آلمان 
نوشته است که هشت فرد 
ملکی به شمول یک زن در 
این حمله زخمی شده اند. 
سخنگوی  این،  از  پیش 
پولیس کابل شمار زخمی 
ها را شش فرد ملکی گفته 

بود.

مجاهد سخنگوی  اهلل  ذبیح  حال،  همین  در 
طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است 
بر  را  امروز  حمله  مسئولیت  گروه  این  که 
»چندین  که  گفت  مجاهد  گیرد.  می  عهده 
نیروی خارجی در این حمله کشته شدند«. 
اما شورشیان طالبان غالبا در مورد حمالت 
می  اغراق  نیروهای خارجی  تلفات  و  خود 

کنند.
محوطه  به  راکت  دو  نیز  چهارشنبه  روز 
سفارت امریکا در کابل اصابت کرد. طالبان 

مسئولیت آن حمله را نیز بر عهده گرفتند.
که  می شوند  انجام  حالی  در  اخیر  حمالت 
نامه دو جانبه  امضای موافقت  حامد کرزی 
مشروط  را  امریکا  متحده  ایاالت  با  امنیتی 
این  است.  کرده  شرایطی  شدن  برآورده  به 
نیروهای  حضور  چگونگی  نامه  موافقت 
امریکایی را پس از سال 2014 در افغانستان 

تعیین می کند.

دبیرکل سازمان امنیت جمعی گفت: مقامات آستانه و 
به  الزم  کمک های  ارایه  با  گرفته اند  تصمیم  بیشکک 
افغانستان،  با  مرز  از  حفاظت  تقویت  در  تاجیکستان 

دوشنبه را یاری کنند.
نیکوالی بوردیوژا دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی 
این مطلب را روز گذشته و در پایان برنامه بازدید خود 

از تاجیکستان در گفت وگو با خبرنگاران اعالم کرد.
وی افزود: ضمن مذاکرات با مقامات این کشورها با 
توجه به نیاز تاجیکستان طرح کمک های الزم برای این 
کشور آماده و مشخص شد که کدامیک از کشورها چه 
کمکی به »دوشنبه« باید در این زمینه اختصاص دهند.

روسای  سطح  در  حاضر  حال  در  وی،  گفته  به 
در  تصمیماتی  نیز  قزاقستان  و  قرقیزستان  جمهوری 
برای  پیشنهادهایی  همزمان  و  شده  اتخاذ  زمینه  این 
روسای جمهوری بالروس و روسیه در جهت کمک 

به تاجیکستان تهیه و در حال تکمیل است.

دبیرکل سازمان امنیت جمعی تصریح کرد: در آینده یی 
نزدیک اطالعات جامع از همه کشورهای عضو سازمان 
در زمینه اجرای هر چه سریعتر تصمیم شورای سران 

در زمینه کمک به تاجیکستان دریافت خواهد شد.
وی همچنین افزود: دبیرخانه این سازمان، همزمان با 
این طرح اقداماتی را در جهت تهیه و به روز رسانی 
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آستانه و بیشکک دوشنبه را برای پاسبانی از 
مرزهایش کمک میکند


