
داخلۀ افغانستان اظهارات یک فرمانده بریتانیایی را رد 
کرد که گفته است پس از خروج نیروهای خارجی از 
افغانستان، احتماالً برخی از نقاط این کشور در کنترول 

طالبان در خواهند آمد.
در حال حاضر امنیت سراسر افغانستان توسط نیروهای 
گفته  امنیتی  مقام های  و  می شود  تامین  داخلی  امنیتی 
به  را  تالش  بیشترین   2013 سال  در  طالبان  که  اند 
خرج دادند تا مناطقی را تصرف کنند اما به این هدف 

نرسیدند.
افغانستان  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
گفت:  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در  شنبه  روز 
متفاوت  بسیار  افغانستان  امنیتی  نیروهای  »محاسبۀ 

است. ما در هیچ جای نگذاشته ایم که مناطق در دست 
طالبان بیفتد....                            ادامه صفحه 6
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آن چه ما را از دیگران برآشفته مي سازد، راهنمایي است که مي توانیم با کمک آن، 
خودمان را درك کنیـم.
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قیمت  با  آی«  جی  بی  »سی  امریکایی  شرکت 
برای   ۹۶.۵0 امتیاز  و  دالر  میلیون   21 پیشنهادی 
این موضوع  و  پیشتاز شد  نو  بانک  کابل  مالکیت 

برای تایید به کابینه پیشنهاد می شود.
محمدآقا کوهستانی،...                ادامه صفحه 6

در  ناامنی ها  افزایش  به  اشاره  با  نماینده گان  مجلس  اعضای  برخی 
برخی از مناطق کشور، از وضعیت امنیت در آستانه انتخابات ریاست 

جمهوری افغانستان ابراز نگرانی کردند.
سید نادر شاه بحر، عضو مجلس نماینده گان در نشست روز گذشتۀ 
مجلس اظهار داشت: با آنکه مردم افغانستان به برگزاری انتخابات 
در موعد مقرر باور دارند، اما در برگزاری آن یک نوع پارادوکس 

به نظر می رسد.
بحر افزود: مسووالن امنیتی افغانستان هر آن چیزی را که می گویند، 
دور از واقعیت است، زیرا از سویی ناامنی ها در افغانستان افزایش 

یافته و از سویی  آنها از تامین امنیت در انتخابات خبر می دهند.
روز  به  روز  ناامنی ها  افغانستان،  مناطق  از  برخی  در  وی،  گفته  به 
افزایش می یابد و اگر این...                               ادامه صفحه 6

وزارت تحصیالت عالی افغانستان آزمون کانکور در والیت 
لوگر را به دلیل تقلب گسترده، لغو کرده است. 

است  قرار  که  گفته اند  عالی  تحصیالت  وزارت  مسووالن 
برای بار دوم از دانش آموزان والیت لوگر امتحان اخذ شود.

طی  لوگر  والیت  کانکور  هیأت  رییس  صافی،  لطیف اهلل 
کنفرانسی خبری که از سوی وزارت تحصیالت عالی در 
کابل برگزار شده بود، گفت: » پروسۀ اخذ آزمون کانکور 
در والیت لوگر به دلیل تقلب لغو اعالم شده و در وقت 

مناسب برای بار دوم آزمون کانکور اخذ می گردد«.
آقای صافی افزود که حین برگزاری آزمون در والیت لوگر، 
افراد زورمند و غیرمسوول دخالت کرده و اعضای هیأت 
کانکور مورد تهدید و فشار افراد مسلح محلی قرار گرفتند.

به گفته وی، برخی وکالی پارلمان و شوراهای والیتی از 
نقل دادن به داوطلبان کانکور به عنوان کمپاین شان استفاده 

کرده اند.
وزارت  سوی  از  که  هیاتی   « کرد:  تصریح  صافی  آقای 
برگزاری  موضوع  بود،  شده  فرستاده  عالی  تحصیالت 
آزمون را به صورت شفاف قبل از اخذ آزمون با مقامات 
محلی و امنیتی این والیت مطرح کرد؛ اما این موضوع از 

سوی این نهادها کاماًل نادیده گرفته شد«.
وی خاطرنشان کرد که با موجود بودن تمام وسایل تقلب، 
هیأت اخذ آزمون کانکور، این صالحیت را دارند که آزمون 

را رد و تایید نمایند.
با این حال،...                                    ادامه صفحه 6
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 کمپاین وکالی لوگر در آزمون کانکور

پرتاب پارچه های امتحان به دریا

اعضای مجلس: 

در شرایط کنونی چگونه 
می توان انتخابات را برگزار کرد



پیمان امنیتی با امریکا و امضای آن این روزها 
به بحثی داغ در محافِل سیاسی و حتا مردمی 
عده یی  و  موافق  عده یی  است.  شده  تبدیل 
مخالف اند، ولی کمتر کسی ست که در این میان 
برای موافقت و یا مخالفتش، دلیلی محکم و 
قناعت بار ارایه کند. رییس جمهور کرزی هم به 
عنوان یکی از مخالفیِن فعلِی این امضا و کسی 
ادعا  است،  آن  افتادِن  تعویق  به  خواستار  که 
کرده که تا روزی که مطمین نشود امریکایی ها 
تحقِق  جهت  در  را  خود  مسوولیِت  و  نقش 
این  می پذیرند،  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 
جالِب  نکتۀ  اما  کرد.  نخواهد  امضا  را  پیمان 
توجه این است که در طول بیش از ده سالی 
درِ  از  امریکایی ها  با  کرزی  آقای  جناب  که 
دوستی و محبت مراوده داشته، کمتر این گونه 
نگاهش  به ذهن و  نکته سنجی ها و ظرافت ها 
خطور کرده است. گویا این روزها معجزه یی 
جزم  را  عزمش  رییس جمهور  جناب  و  شده 
دفاع  ملی  مصالِح  و  منافع  از  تا  است  کرده 
کند و نگذارد که در گرماگرمِ امضای پیمان ها 
گذاشته  ملت  این  سر  بر  کالهی  میثاق ها،  و 
لعن  عمر،  آخر  تا  معروف،  قول  به  و  شود 
اگر  که  دریغا  باشد!!  او  دنبال  به  آن  نفریِن  و 
کرزی صاحب از آغاز حکومت داری اش تا این 
اکنون  می بود،  محتاط  و  متوجه  دل سوز،  حد 
ناامنی  نابه سامانی و  این همه  برای  هیچ جایی 
و نفاق در کشور باقی نمی ماند!... اما به راستی، 
عامالن اصلِی این نابه سامانی و ناامنی و نفاق 
کمیِن  در  به واقع  کسانی  چه  هستند؟  کی ها 
آرامش و صلح و صفای این ملت نشسته اند؟ 
ذهِن  سال هاست  که  پرسشی ست  همان  این 
همۀ مردم را به خود مشغول کرده و کرزی و 
هیچ کدام از رفقای داخلی و خارجی اش که در 
دارند،  قرار  افغانستان  سیاسی  معادالت  رأس 

پاسخی روشن به آن نداده اند. 
مسایل  این  تمامِ  میان  در  اکنون  آن چه  اما 
ادعاهای  و  تناقض گویی ها  است،  واضح 
ضدونقیضی ست که جناب کرزی صاحب این 
روزها پیراموِن مخالفِت خود با امضای قرارداد 
امنیتی با امریکا پیش کشیده و پرده از حقایق 
تحلیِل  که  برداشته  واقعی یی  یا  و  ساخته شده 
هر کدام ساعت ها را در بر خواهد گرفت. و از 
عجایب اخیِر دیگر این که ایشان فرموده اند که 
راضی  که جنابش  بنیادینی  از علت های  یکی 
نشده تن به امضای پیمان امنیتی با امریکایی ها 
بدهد، عدم همگونی و توافق بر روی تعاریف 

و مفاهیمی ست که در این سند گنجانده شده 
است.

و  بدون شک هر سیاست مدار  فنی،  لحاظ  از 
صاحب اندیشه یی  و  صاحب خرد  دیپلماِت  یا 
باشد،  خود  ملی  منافع  حافظ  بخواهد  که 
سند  یک  حرف حرِف  روی  بر  به دقت  باید 
خطاها  از  این راه  از  تا  کند  تأمل  قرارداد  و 
و  تعاریف  در  است  ممکن  که  مشکالتی  و 
مفاهیم و برداشت ها صورت بگیرد، جلوگیری 
کند. از لحاظ حقوقی، این خود یک اصل و 
هر  به  سند  اصل  که  است  بین المللی  اساِس 
باشد، یک دست و  اعتبار  قابل  زبانی که  چند 
همگون ترتیب شود و جایی برای تفسیرها و 
برداشت های شخصی و سلیقه یی باقی نگذارد. 
تمام،  رندی  به  کرزی  آقای  جناب  این رو  از 
نکتۀ ظریِف حقوقِی خوبی را برداشت کرده و 
به آن پیچیده است. اما پرسش این جاست که 
نگرانی از کدام تعاریف و مفاهیم، باعث شده 
که امضای این پیمان به تعویق انداخته شود؟ 
همیشه  اخیر،  سال  چند  طول  در  که  هرچند 
شک  مورد  کرزی  آقای  جناب  عمل کردهای 
و تردید ملت قرار داشته است، اما اگر حرِف 
حقی از سوی ایشان هم تصادفًا و یا ندرتًا رخ 
دهد، باید آن را مورد توجه قرار داد و در مورد 

آن اندیشـید. 
دلیل  که  است  کرده  ادعا  کرزی  آقای  جناب 
تفاوِت  پیمان،  این  امضای  عدم  برای  وی 
در  امریکایی ها  با  افغانستان  دولت  دیدگاه 
مفهوم و تعریفی است که از تروریسم در این 
سند ارایه شده است! جای بسی تعجب است 
که بعد از بیش از یک دهه همکارِی مشترك 
کرزی  آقای  جناب  افغانستان،  و  امریکا  میان 
اعتراف کرده است که در تعریف از تروریسم، 

کاماًل با یک دیگر اختالف سلیقه دارند.
در  که  کسانی  کرزی،  آقای  جناب  ادعای  به 
می ُکشند،  می کنند،  انتحار  افغانستان  داخل 
آتش  به  را  مکاتب  و  می آفرینند  فاجعه 
تروریست  امریکایی ها  نگاه  از  می کشند، 
نگاه  از  تروریسم  و  تروریست  بلکه  نیستند؛ 
آن ها تعریف دیگری دارد و فقط آن چه منافِع 
قرار  قلمرو  این  اندازد، در  به خطر  را  امریکا 
می گیرد. پرسش این جاست، با این همه تفاوت 
چه گونه  گذشته  سال  چند  در  دیدگاه،  در 
با  مبارزه  برای  خوبی  شریک  کرزی صاحب 
به خصوص  و  ناتو  برای  بین المللی  تروریسِم 
امریکایی ها بوده است؟ و پرسش دیگر این که: 

اگر امریکایی ها جنایت کارانی را که در داخل 
افغانستان فاجعه می آفرینند و جاِن مردم ما را 
می ریزند،  را  ما  شهروندان  خون  و  می گیرند 
مشکالت  جزِو  را  آن  و  ندانسته  تروریست 
داخلِی ما می دانند و حل آن را به عهدۀ خود 
افغانستانی ها می گذارند؛ پس حضور آن ها و یا 
هر نیروی خارجی  دیگر در افغانستان، اصوالً 
چه گونه خواهد توانست سبب تأمیِن ثبات و 

امنیت در کشور گردد؟
صحیح  کرزی  جناب  ادعای  این  اگر  حال 
نیـز  تدبر کرد و  تأمل و  آن  باید روی  باشد، 
جناب  از  جدی تری  صورت  به  باید  این که 
امریکایی ها،  برداشت  این  آیا  پرسید؛  ایشان 
گفتمانی  و  تفکر  گسترِش  و  تعمیم  نوعی 
به راه  گذشته  ساله  ده  او طی  که خود  نیست 
و  طالبان  خواندِن  برادر  یعنی  است؟  انداخته 
دل  سوزی  و  آن ها  دانستِن  ملت  این  فرزنداِن 
سوی  از  آن ها  به  نسبت  تسامح  و  تساهل  و 
رییس جمهور، همه در نهایت به این انجامیده 
که طالبان و تمام دهشت افکنی و بحران سازِی 
داخلی  مشکلی  جهانی،  جامعۀ  نگاه  از  آن ها 
افغانستانی ها بر آن  قلم داد  شود که باید خود 
فایق آیند و به نوعی آن ها از تقابل با این پدیدۀ 

شوم شانه خالی  کنند! 
ادعای کرزی را در این زمینه باید به قضاوِت 
صادقانه  حد  چه  تا  که  سپرد  مردم  و  تاریخ 
و تا چه حد فرصت طلبانه مطرح شده است ـ 
را  واقعیت  ها  از  تلخی  درون مایۀ  که  هرچند 
ساله  ده  طول  در  کاش  ای  و  دارد  خود  در 
گفتمان،  این  کردن  نهادینه  جای  به  گذشته 
نام  به  معضلی  و  طالب  که  می کرد  کوشش 
قرار  تروریسمی  هم ردیِف  نیز  را  طالبانیسم 
ساخته،  دردمند  را  ما  ملِت  تنها  نه  که  می داد 
دنیـا!  ثبات  و  صلح  برای  تهدیدی ست  بلکه 
جدی تر  صورت  به  می شد  که  بود  آن وقت 
فکر  به  تنها  نه  که  از جامعۀ جهانی خواست 
آرامش خود، که به فکِر تأمین امنیت و ثبات 
در افغانستان و پایان دادن به رنج های مردمِ ما 
نیز باشـد؛ چرا که حقیقت آن است که طالبان 
و  مشکل  تنها  افغانستان،  در  دهشت افکنی  و 
دردِ مردمِ ما نیست، بلکه ویروسی ست که در 
کوتاه ترین زمان ممکن، دنیـا را آلوده ساخته و 
اگر به مبارزۀ بین المللی با آن نپرداخت، جهان 

را از پای درخواهد آورد.
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حلیمه حسینی

ادعای اخیر کرزی؛
 صــادقانه یا فرصــت طلبانه؟

 

آن هایی که با تاریخ افغانستان سروکار داشته اند و دارند، 
ما  تاریخی  متون  در  سنتی  انگلیس ستیزی  به  بی تردید 
آشنا هستند. هر چند به طور گسترده، این انگلیس ستیزی 
اما  دارد  غرب  جامعۀ  از  شرقی ها  شناخت  در  ریشه 
حقیقتًا بخش های از آن، ناشی از همان سیاست معروف 
بیانداز و حکومت  تفرقه  بوده که می گویند:»  انگلیس ها 
امروزی  سیاست های  در  شاید  نکته  این  یادآوری  کن«. 
انگلستان منطقی نباشد اما هر از گاهی که مقامات انگلیس 
در قبال سیاست های شان در افغانستان ابراز نظر می کنند، 
سیاست  شرایط  تنها  نشود  که  می شود  ایجاد  تردیدی 
گذشتۀ انگلیس فرق کرده باشد و ماهیتش همانی باشد 

که بود.
دلیل این مقدمه آن است که به تازه گی یک مقام نظامی 
افغانستان  از  از احتمال سقوط بخشی  انگلیس،   و ارشد 
به دست طالبان خبر داده است. فرمانده نیروهای زمینی 
از  بعد  و   2014 سال  از  پس  که  است  گفته  انگلستان 
خروج کامل نیروهای انگلیس، مناطق جنوبی افغانستان 
به ویژه والیت هلمند از سوی طالبان تصرف خواهد شد.
با این حال، چنین بیانی دو وجه می تواند داشته باشد. یکی 
آن که انگلستان نیت داشته اهمیت نیروهای خودش در 
افغانستان را مانور بدهد و تفهیم کند که حضور نیروهای 
برخوردار  باالیی  اثرگذاری  از  افغانستان  در  انگلیس 
زیرا،  نیست.  گزاف  سخنی  جز  هم  این  که  است  بوده 
طالبان نیروی سازمان یافته و منسجم نیستند. جنگ آنان 
یک جنگ چریکی است و بیشتر سعی در خراب کاری 
دارند تا تصرف یک منطقه. بی گمان که در چنین جنگی 
دارند  را  جنگ  مهار  توانایی  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
در  انگلیس  نیروهای  حضور  که  نبرده ایم  یاد  از  نیز  و 
بخش های از افغانستان چه قدر تاثیرگذار بوده است. وجه 
و  قدرت  از  انگلیس ها  باخبری  احتماالً  نیت،  این  دیگر 
توانایی طالبان است که این گمان بیشتر به حقیقت قرین 
است. زیرا، یازده سال حضور انگلیس ها در افغانستان در 
چارچوب نیروهای ایتالف نشان داده است که انگلیس ها 
گاهی سروسری با طالبان داشته اند. می شود به اکماالت 
که  کرد  یاد   2011 سال  در  انگلیس ها  سوی  از  طالبان 
داشته  اشاره  آن  به  چندین بار  نیز  کرزی  جمهور  رییس 
در  انگلیس ها  که  شده  دیده  بارها  آن،  از  جدای  است. 
اند.  داده  امتیاز  طالبان  به  سیاسی شان  گیری های  موضع 
این که امریکایی ها حاضر شدند تا با طالبان مذاکره کنند، 
نام  به  جریانی  که  معنا  این  به  بود.  انگلیسی  طرح  یک 
گفت وگوهای صلح از پشت میز سیاست مداران انگلیس 
شکل گرفت و تا کنون ادامه دارد. افزون بر همۀ این ها 
گروهی  تشکیل  در  انگلستان  که  نشده  فراموش  هنوز 
به نام طالبان نقش اساسی را داشته و بر مبنای شواهد، 
هنوز در تعیین سرنوشت این گروه انگلیس ها تاثیرگذار 
اند. حاال پرسش این است که چه سری در سیاست های 
انگلیس نهفته که گاهی داد مبارزه با طالبان را می دهد و 
باری هم فریاد هم سویی را؟ اگر انگلیس ها نیت ریشه کن 
کردن تروریسم طالبانی را در افغانستان دارند، پس چرا 
می کنند؟  درست  هیوالیی  چنین  پراگنده  نیروی  یک  از 
دادن  جلوه  قدرتی  چونان  را  طالبان  کنونی،  شرایط  در 
و  مردم  روحیۀ  تضعیف  جز  ندارد  دیگری  معنای  هیچ 
نیروهای امنیتی افغانستان. انگلستان به عنوان یک کشور 
مکلفیت  فی مابین  قراردادهای  طبق  افغانستان،  همکار 
حمایت از افغانستان را دارد. سقوط بخشی از این کشور 
به دست طالبان به همان اندازه که ناکامی دولت افغانستان 
را نشان می دهد، مایۀ شرم ساری دولت انگلیس هم است 
بوده  افغانستان عاجز  با  امنیت و همکاری  تامین  که در 
است. در نهایت می توان گفت که اگر خیلی بدبینانه به 
سیاست های انگلیس نگاه نشود و آن را در سیاست سنتی 
و قدیمی این کشور در افغانستان پیوند ندهیم، دست کم 
گزاره یی بهتر از این نمی توان یافت که موضع انگلستان 
در افغانستان همیشه متناقض بوده و این کشور هیچ  وقت 
صادقانه در دفاع از منافع مردم افغانستان نایستاده است.

سیاست همیشه متناقض انگلیس 
در افغانستان

حال اگر این ادعای جناب كرزی صحیح باشد، باید روی آن تأمل و تدبر كرد و نیـز این كه باید به صورت جدی تری 
از جناب ایشان پرسید؛ آیا این برداشت امریکایی ها، نوعی تعمیم و گسترِش تفکر و گفتمانی نیست كه خود او طی 
ده ساله گذشته به راه انداخته است؟ یعنی برادر خواندِن طالبان و فرزنداِن این ملت دانستِن آن ها و دل  سوزی و 
تساهل و تسامح نسبت به آن ها از سوی رییس جمهور، همه در نهایت به این انجامیده كه طالبان و تمام دهشت افکنی 
و بحران سازِی آن ها از نگاه جامعۀ جهانی، مشکلی داخلی قلم داد  شود كه باید خود افغانستانی ها بر آن فایق آیند و 

به نوعی آن ها از تقابل با این پدیدة شوم شانه خالی  كنند!
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نگرانی های عمدۀ سال 2014 
امریکا چیست؟

شورای  پیشگیری  اولویت های  سالیانه  مطالعه  یافته های 
گسترش  که  است  آن  از  حاکی  امریکا  خارجی  روابط 
جنگ داخلی سوریه و ناآرامی های افغانستان همزمان با 
خروج نیروهای ائتالفی از این کشور در میان اولویت های 
اصلی سال 2014 میالدی برای سیاست گذاران امریکایی 
همچنین  نگرانی ها  ضروری ترین  می شوند.  محسوب 
شامل حمالت تروریستی یا سایبری در امریکا، بحران در 

کوریای  شمالی و نیز مساله 
ایران است.«

از  پیشگیری  عملیات  مرکز 
دولتی،  مقام   1200 از  بیش 
کارشناس  و  دانشگاهی 
 30 از  فهرستی  تا  خواسته 
است  ممکن  که  را  درگیری 
میالدی  آتی  ماه   12 در 
یابد،  تشدید  یا  درگیرد 
ارزیابی کنند. این کارشناسان 
اساس  بر  را  احتماالت  این 
و  امریکا  منافع  بر  اثرات شان 
سال   در  آنها  که  احتمال  این 
می دهند،  رخ  میالدی   2014
سپس  و  کرده  طبقه بندی 
پیشگیری  عملیات  مرکز 
ترتیب  به  را  احتماالت  این 
اولویتشان نزد سیاست گذاران 
به سه دسته طبقه بندی کردند.
اولویت های دسته اول شامل 
داخلی  جنگ  گسترش 
است  شرایطی  در  سوریه 
سوری  آواره  میلیون  دو  که 
فرار  همسایه  کشورهای  به 
 2011 سال  از  کرده اند. 

میالدی بیش از ۵۵ هزار آواره سوری به اردن نقل مکان 
کرده و باعث تحلیل اقتصاد و منابع طبیعی محدود این 
کشور شده اند. سازمان ملل برآورد کرده که اردن تا پایان 
سال 2014 میالدی برای رسیدگی به این بحران بشری به 

۵.3 میلیارد دالر  کمک نیاز دارد.
دیگر اولویت این دسته افغانستان است، جایی که گذار 
سیاسی و امنیتی، تکمیل روند خروج نیروهای ائتالفی تا 
انتخابات ریاست جمهوری  پایان سال 2014 میالدی و 

را  خشونت ها  سطح  افزایش  میالدی  آتی  سال  بهار  در 
باعث شده و بی ثباتی داخلی را تشدید می کند.

کوریای  شمالی نیز به دلیل انجام  آزمایش اتمی در فوریه 
اولویت های  جزو  مطالعه  این  در  میالدی  جاری  سال 
کوریای   که  می کند  برآورد  نیز  امریکا  و  است  اصلی 
شمالی پلوتونیوم کافی را برای تولید پنج سالح اتمی در 
اختیار دارد. بی ثباتی سیاسی داخلی کوریای  شمالی نیز 

جزو نگرانی های اصلی است. به طور مثال از زمان آغاز 
این مطالعه جانگ سونگ-تائک، شوهرعمه کیم جونگ 
اون، رهبر کوریای  شمالی و دومین مرد قدرتمند پیونگ 

یانگ در این کشور اعدام شده است.
 2014 سال  در  جنگ  از  پیشگیری  اصلی  اولویت های 

میالدی
جمله  از  سوریه  داخلی  جنگ  گسترش  و  تشدید   -

احتمال مداخله نظامی محدود؛

نتیجه  در  افغانستان  در  بی ثباتی  و  خشونت  افزایش   -
سراسری  انتخابات  یا  و  ائتالفی  نیروهای  خروج 

مناقشه آمیز؛
- افزایش بی ثباتی سیاسی و ناآرامی های مدنی در اردن 

که از گسترش جنگ داخلی سوریه نشات می گیرد؛
از  که  شمالی  کوریای   در  شدید  بحران  یک   -
یا  داخلی  سیاسی  بی ثباتی  نظامی،  تحریک آمیز  اقدامات 
و  اتمی  تسلیحات  تهدید 
نشات  دوربرد  موشک های 

می گیرد؛
تروریستی  حمله  یک   -
یا  امریکا  خاك  در  پرتلفات 

یکی از متحدانش؛
سایبری  حمله  یک   -
در  اخالل گر  شدت  به 
مهم  و  حساس  تاسیسات 

امریکا؛
حمالت  تهدید  تجدید   -
نتیجه  در  ایران  علیه  نظامی 

شکست مذاکرات اتمی؛
- افزایش خشونت داخلی و 
بی ثباتی سیاسی در پاکستان؛

- جنگ داخلی در عراق به 
خشونت های  افزایش  دلیل 

فرقه ای میان سنی و شیعه؛
القاعده  قدرت  افزایش   -
در  عرب  جزیره  شبه  در 
نتیجه تداوم بی ثباتی سیاسی 
عکس العمل  یا  و  یمن  در 
با  مقابله  عملیات   به  نسبت 

تروریسم امریکا؛
در میان احتماالتی که برای نخستین بار در این فهرست 
افزایش  کرد:  اشاره  مسائل  این  به  می توان  شده  مطرح 
استان  در  روهینجا  مسلمانان  و  بوداییان  میان  درگیری 
انتخابات  که  بنگالدش  در  ناآرامی  میانمار،  راخین 
مرزی  درگیری  برگرفته،  در  را  قریب الوقوع  سراسری 

چین و هند و بحران عمیق سیاسی در ونزوئال.
موسسه  توسط  پیشگیری  اولویت های  مطالعه  این 

مطالعات »کارنگی« در نیویورك صورت گرفته است.

اردوغان: 
در مقابل ساخت ترکیۀ جدید 

مقاومت می  شود

بیالوال بوتو با اعالم جهاد بر ضد طالبان:

سرنوشت من شهادت است
درگیری های شدید در دانشگاه 

االزهر مصر
پسر بی نظیر بوتو در آغاز ورودش به عرصه سیاسی 

پاکستان قول مبارزه با طالبان را داد.
بیالوال بوتو زرداری، پسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر 
ترور شده پاکستان در ششمین مراسم سالگرد ترور 
مادرش گفت که آصفه و بختاور، دو خواهرش نیز 
قصد دارند تا انتخابات 2018 وارد عرصه سیاست 

شوند.
وی با اشاره به مزار ذوالفقار علی بوتو، رییس جمهور 
پاکستان  اسبق  نخست وزیر  نظیربوتو،  بی  و  اسبق 
آن  در  که  راهی  می داند  اینکه  به  علم  با  گفت 
من  سرنوشت  افزود:  است  پرمخاطره  گذاشته  قدم 

شهادت است.
بیالوال با انتقاد از رقبای سیاسی اش به ویژه سیاست 
تحریک  شبه نظامیان  با  مذاکره  در  اسالم آباد  دولت 
طالبان پاکستان، تالش کرد تا از یاس و ناامیدی در 

میان حزب مردم پاکستان بکاهد.
صریح  بسیار  شرایطی  حزبش،  از  نیابت  به  وی 
نظامی  شبه  گروه  این  با  مذاکره  برای  را  آشکار  و 
ارائه کرد که از جمله آن می توان به تسلیم سالح، 
پرداخت خون بها به قربانیان حمالت تروریستی و 

احترام به اقلیت ها اشاره کرد.
حزب  ایدیولوژی  به  اشاره  با  بوتو  بی نظیر  پسر 
تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان گفت 
که مساله مقابله با تروریسم و افراط گرایی با برگزاری 
طوالنی  تحصن های  و  اعتراضی  راهپیمایی های 
مدت و مسدود کردن مسیر ترانزیت کامیون ها برای 

نیروهای ناتو در افغانستان حل و فصل نمی شود.
رهبر جوان حزب مردم پاکستان که در سال 2013، 
2۵ ساله می شود و می تواند برای شرکت در عرصه 

سیاست کاندیدا شود، ارتباط میان حمالت پهپادها 
و مقابله با تروریسم را که عقیده عمران خان است،  
حمالت  انجام  از  پیش  پاکستان  گفت:  و  کرد  رد 
این  اگر  حتی  و  بوده  تروریسم  قربانی  پهپادی، 
به  تروریست ها  یابد،  پایان  پهپادها روزی  حمالت 

فعالیت خود ادامه می دهند.
بیالوال بوتو با اشاره به این مساله که حزب مردم 
پاکستان در مقابل تروریست ها می ایستد و راه آنها را 
سد می کند، افزود: تنها با از میان برداشتن تروریسم 
و  شکوه  با  کشوری  می توان،  پاکستان  جامعه  در 

صلح آمیز داشته باشیم.
آصف علی زرداری، رییس جمهوری سابق پاکستان 
و همسر بی نظیر بوتو ، در سخنرانی خود در مراسم 
بازگرداندن صلح  برای  سالگرد همسرش گفت که 
پاکستان  نخست وزیر  شریف،  نواز  با  پاکستان  به 

همکاری می کند.
بدون  و  تنهایی  به  اسالم آباد  دولت  افزود:  وی 
کمک تمام نیروهای سیاسی کشور نمی تواند به این 

دستاورد بزرگ برسد.

قانونگذاران حزب عدالت و  از  تن  اقدام سه  از  ترکیه  نخست وزیر 
توسعه ترکیه که در واکنش به رسوایی فساد مالی اخیر این کشور از 

این حزب استعفا کردند، به شدت انتقاد کرد.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در سخنانی برای جمعی از 
حامیان خود در فرودگاه آتاتورك شهر استانبول اظهار داشت: ما با 
یکدیگر راهی طوالنی را برای آرمان خود طی کرده ایم و مهم نیست 
که قانونگذاران استعفا کرده چه می گویند اما ما هرگز نخواهیم گفت 
به  کرده اند  خیانت  ما  به  سفر  این  طول  در  که  کسانی  با  بیایید  که 

پیمودن راه ادامه دهیم. ما آنها را از در بیرون خواهیم انداخت.
سه تن از قانونگذاران حزب عدالت وتوسعه روز جمعه پس از آنکه 
به دلیل مخالفت با مواضع مقامات این حزب برای اخراج به کمیته 

انضباطی فرستاده شدند، از این حزب استعفا کردند.
اردوغان گفت: مردم به شما رای نداده اند که پس از آن شما بتوانید 
به حزبتان خیانت کنید. حزب ما یک انضباط درونی دارد. هنگامی 
که شما وزیر هستید همه چیز قابل قبول است اما هنگامی که شما 
یک  انتخاب  که  می بینند  و  می روید  می کنید  استعفا  خود  سمت  از 
وزیر را نمی پسندید. آیا شما چنین اختیاری دارید؟ شما باید جایگاه 

خودتان را بشناسید.
پی  در  توسعه  و  عدالت  حزب  از  که  را  کسانی  همچنین  اردوغان 
تحقیقات فساد انتقاد کردند متهم کرد که اینکه در گذشته خودشان 
در فساد دست داشته اند. وی گفت: کسانی که این عملیات را یک 
عملیات ضدفساد نامیده اند، همان کسانی هستند که فاسد بودند. من 

می دانم که در گذشته چه اتفاقی افتاده است.
به گفته اردوغان این تحقیقات در نتیجه مناقشه بر سر مدارس ابتدایی 
جنبش  اعضای  است.  گولن  فتح اهلل  جنبش  و  دولت  میان  آزمایشی 
ابتدایی  مدارس  شدن  بسته  اعالم  از  پس  گولن  )خدمت(  هیزمت 
اعتراض  تصمیم  این  به  نسبت  شدت  به  دولت  سوی  از  آزمایشی 

کردند.
اردوغان خاطرنشان ساخت که تمایل دارد اگر که اختیارات کافی را 
 HSYK داشته باشد درباره شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه

به سبب موضعشان علیه یکی از احکام دولت قضاوت کند.
اردوغان تاکید کرد: من علیه این شورا شکایتی را مطرح کرده ام. این 
بیانیه در خصوص  شورا قانون را شکسته است. آنها با صدور یک 
تغییر رویه های اعمال قانون بند 38 قانون اساسی را نقض کرده اند 
در حالی که یک پرونده در خصوص این تصمیم در دادگاه اداری 
همچنان ادامه دارد. اما من این سوال را می پرسم که چه کسی باید 
درباره این شورا قضاوت کند؟ آیا شما می دانید که چه کسی این کار 

را انجام خواهد داد؟ مردم هستند که این کار را انجام می دهند.
در  که  داشتم  تمایل  داشتم  کافی  اختیارات  اگر  من  افزود:  اردوغان 

خصوص این شورا قضاوت کنم.
دسمبر   2۶ تاریخ  در  ترکیه  دادستان های  و  قضات  عالی  شورای 
قانون  اعمال  تغییر رویه های  برای  ترکیه  اعالم کرد که طرح دولت 
اقدام  از هر  قبل  باید  پلیس  مقامات  و  دادستان ها  آن  به موجب  که 
و تحقیقاتی رضایت مافوق های خود را به دست آوردند بر خالف 
قانون اساسی است. یک روز پس از آن دادگاه اداری ترکیه این حکم 

را لغو کرد.
اردوغان همچنین در منازعه اخیر میان دولت و جنبش فتح اهلل گولن 
را مبارزه میان ترکیه جدید و قدیم دانست و گفت که عملیات فساد 
ترکیه  ایجاد یک  برای  ترکیه  راه تالش های  مانع سر  جاری آخرین 

جدید است.
اردوغان تاکید کرد: ترکیه اکنون بر سر یک دو راهی برای انتخاب 
ترکیه جدید و قدیم قرار دارد. اکنون در مقابل ساخت ترکیه جدید 
مقاومت می شود اما من به شما می گویم که این آخرین مقاومت است 
و آنها آخرین حمله را انجام داده اند. با کمک خدا ما این مقاومت 
آنها  بست.  خواهیم  قدیم  ترکیه  روی  به  را  درها  و  برده  بین  از  را 

نمی توانند جلوی ساخت ترکیه جدید را بگیرند.
البی  فرآیند،  این  دیگر  بازنده  یک  کرد:  تاکید  ترکیه  وزیر  نخست 
آشوب گران است که شامل قدرت های بین المللی، البی منفعت طلبان 
و مخالفان رشد ترکیه است. ما هدفمان حرکت به سوی سال 2023 
است و البی ترور و منفعت بازنده خواهد بود و ما در این فرآیند 

تقویت خواهیم شد.
جدید  فساد  ضد  عملیات  یک  خصوص  در  همچنین  اردوغان 
چرا  که  می دانید  آیا  گفت:  ترکیه  راه  آهن  شرکت  علیه  دادستان ها 
 آنها راه آهن را هدف قرار داده اند؟ زیرا ما در حال ایجاد یک قطار 

سریع السیر هستیم.
وی در ادامه گفت: حاکمیت به مردم تعلق دارد نه قوه قضاییه. هر 
کسی باید به خوبی با جایگاه خود بر اساس قانون اساسی آشنا باشد 

و هدف عملیات جاری اراده مردم است.
این عملیات  بین المللی پشت  اینکه قدرت های  بر  تاکید  با  اردوغان 
هستند، تحوالت اخیر را با اعتراضات پارك گزی نسبت داد و گفت: 
آنها در اتفاقات پارك گزی موفق نشده اند و اکنون به این رویکرد رو 

آورده اند، اما در اینجا نیز موفق نخواهند شد.

در پی درگیری روز شنبه میان نیروهای امنیتی مصر با دانشجویان 
چهار  و  کشته  تن  یک  االزهر،  دانشگاه  در  اخوان المسلمین  حامی 
تن دیگر زخمی شدند. هم چنین هواداران گروه اخوان المسلمین دو 

ساختمان را در دانشگاه االزهر قاهره آتش زدند.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، در درگیری هایی که روز 
گذشته میان نیروهای امنیتی و دانشجویان در محوطه دانشگاه االزهر 

در قاهره رخ داد، یک تن کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
همچنین دانشجویان معترض چند دانشکده دانشگاه االزهر از جمله 

دانشکده بازرگانی را به طور کامل به آتش کشیدند.
وزارت داخله مصر نیز اعالم کرد که ۶0 تن از دانشجویان مصری را 
که این وزارتخانه از آن ها به عنوان اغتشاش گران دانشگاه یاد می کرد، 

بازداشت کرده است که همراه خود اسلحه حمل می کردند.
عالوه بر این شماری از امتحانات در چند دانشکده دانشگاه االزهر 

تعطیل شده و دانشجویان حوزه های امتحانی را ترك کردند.
رییس دانشگاه االزهر نیز نشست فوق العاده یی را با فرماندهان امنیتی 

جهت مشخص شدن وضعیت امتحانات برگزار کرد.
کرد  متفرق  برای  مصر  امنیتی  نیروهای  عینی  شاهدان  گفته  به  بنا 
دانشجویان معترض که درهای برخی دانشکده ها را بسته بودند از 

گاز اشک آور استفاده کردند.
ائتالف  دعوت  به  که  خشم«  »هفته  تظاهرات  در  نیز  جمعه  روز 
پنج تن کشته و ده ها  برگزار شد دست کم  از مشروعیت  حمایت 

تن دیگر زخمی شدند.

                                                                                                                                 پایگاه تحلیلی شورای روابط خارجی



علت فراز رانت امپریالیستی در جهان امروز را 
باید در خصلت و شکل و شمایِل سرمایه داری 
گلوبالیزاسیون  فعلی  فاز  در  موجود  واقعًا 
)شیوع بازار آزاد نیـولیبرالی( جست وجو کرد. 
از عمرش نزدیک به سی سال  فاز که  این  در 
)از آغاز دهۀ 1۹80 به این سو( می گذرد، ادغام 
سرمایه همراه با تمرکز آن در دست انحصارات 
گشته،  مالی تر  به ویژه  و  جهانی تر  عمومی تر، 
بیش از هر دوره یی در تاریخ 13۵سالۀ مرحلۀ 

تداوم  و  بقا  مرهون  انحصاری  سرمایه داری 
پدیدۀ امپریالیسم در جهان کنونی است.

جدید  شمایل  و  شکل  با  امپریالیسم  این 
اروپا  اتحادیۀ  امریکا،  سه سرۀ  )امپریالیسم 
)گلوبالیزاسیون(  جهانی گرایی  با  جاپان(  و 
و  استراتژیکی  مناطق  )تبدیل  مونرو”  ”دکترین 
رأس  خلوت  حیاط های  به  جهان  ژیوپلیتیکی 
از یک سو و جهانی گرایی سازمان نظامی  نظام 
ناتو از سوی دیگر( امروز با توسل به جنگ های 
ماجراجویی های  و  نامرئی  و  مرئی  بی پایان 
نظامی، تالش می کند که با عبور )و برون رفت( 
نظام جهانی از بحران ساختاری، زنده گی یک 
درصدی های کشورهای مسلط مرکز در شمال و 
آقاها و آقازاده های متعلق به حاکمین کمپرادور 
در  نیمه پیرامونی  و  پیرامونی  دربند  کشورهای 
جنوب جهان و شرق اروپا را تأمین و تضمین 
سازد. در واقع، امروز به برکت این امپریالیسم 
است که حرکت سرمایه در فاز فعلی اش )بازار 
مبارزه  و  مقاومت  نوع  هر  نیولیبرالی(  آزاد 
انحصارات پنج گانه در کشورهای  علیه تهاجم 
التین  امریکای  آسیا،  )افریقا،  پیرامونی  دربند 
هم  در  را  شرقی(  اروپای  حتا  و  اقیانوسیه  و 
کوبیده و درهای این کشورها را به روی هجوم 
کمپنی های فراملی متعلق به انحصارات پنج گانه 
و نتیجتًا استخراج و استحصال منابع طبیعی و 

انسانی این کشورها، باز نگه می دارد.
قیام  حق  برای  نیاز  ادامۀ  شرایط،  این  تحت 
و  التهابات  در  امروز  به روشنی  انقالب  و 
جنب وجوش های متنوع و گوناگون در اکناف 
جهان جنوب از انقالبات بولیواری در ونزوئال 
گرفته تا بهاران عربی و افریقایی، منعکس است. 
و  ویژه گی ها  در  آشکار  تفاوت های  علی رغم 
یک  جنب وجوش ها،  این  تاریخی  پیشینه های 
نکتۀ اساسی مشترك کلیۀ این جنبش ها را مثل 
حلقه های یک زنجیر به هم متصل می سازد و 
است.  آزادی  و  مسکن  نان،  برای  مبارزه  آن 
ترکیه،  برازیل،  یونان،  در  میلیونی  های  توده 
بلغارستان و… دریافته اند که علی رغم تغییرات 
عظیم در شکل و شمایل نظام جهانی سرمایه، 
استقرار  ضرورت  و  قیام  حق  برای  نیاز  ادامۀ 
جهانی بهتر نمی تواند بدون عبور از کلیت نظام 

 = موجود  واقعًا  )سرمایه داری  سرمایه  جهانی 
امپریالیسم( میسر گردد.

سرمایه داری به ویژه در فازهای مختلف مرحلۀ 
یا  و  نخواسته  امپریالیستی اش  ـ  انحصاری 
جوامع  در  را  بهتر  جهانِی  مولفه های  نتوانسته 
انسانی طرح سازد، ولی عمل کردهای آن به ویژه 
برای  را  شرایط  امپریالیستی اش  گسترۀ  در 
دیگر  و  )کارگران  عینی  بالقوۀ  نیروهای  بروز 
زحمت کشان و تهی دستان همراه با چالش گران 

ضد نظام( که خواهاِن استقرار آن چنان جهانی 
گسترش  امروز  است.  ساخته  آماده  را  هستند 
بزرگ  صنعتی  کاالهای  تولید  انتقال  بی نظیر 
به  مرکز  امپریالیستی  کشورهای  از  کوچک  و 
صدور  و  نیمه پیرامونی  و  پیرامونی  کشورهای 
مرکز  کشورهای  به  تولیدات  آن  برگرداندن  و 
برای فروش توسط انحصارات فراملی، پیوسته 
در حال افزایش است. این تغییر بزرگ )یعنی 
جهانی گرایی تولید از طریق انتقال( که در فاز 
فعلی امپریالیسم )امپریالیسم سه سره = ترویکا( 
در بیست و اندی سال گذشته از بعد از پایان 
کشورهای  در  پیوسته  سو،  این  به  سرد  جنگ 
دربند پیرامونی و نیمه پیرامونی گسترده تر گشته، 
بوده  بی نظیر  انحصاری  تاریخ سرمایه داری  در 
این جهانی گرایی  که  است  این  واقعیت  است. 
و  امپریالیستی  جنگ های  اشتعال  بدون 
اجباری،  )مهاجرت های  فالکت بار  پیـامدهای 
ابراستثمار نیروهای کار و زحمت، عروج انواع 
بنیـادگرایی ها، تجارت جهانی سکس  و اقسام 
و… ( آن نمی توانست برای رأس نظام سرمایه 

میسر گردد.
نتیجه اين كه:

1ـ بررسی اوضاع رو به رشد به ویژه در مناطق 
بخش های  استراتژیکی  و  ژیوپولیتیکی  مهم 
پیرامونی و نیمه پیرامونی نظام جهانی )جنوب( 
نشان می دهد که مردمان کشورهای این مناطق 
تاریخی  به حق  آرمان های  به  می توانند  زمانی 
خود )عدالت اجتماعی = جهانی دیگر( برسند 
از  را  خود  امپریالیسم،  از  گسست  از  بعد  که 
جهان  بی ربط  و  فرتوت  نظام  تألمات  و  بالها 
و  مرئی  خانمان سوز  )جنگ های  سرمایه داری 
مذهبی  ـ  دینی  بنیادگرایی های  اقسام  نامرئی، 
و دموکراسی های دم بریده و توسعه های لومپنی 
مسیر  در  سازند.  رها  و…(  آن ها  از  منبعث 
این  زحمت کش  بشریت  که  است  رهایی  این 
سطح  در  رهبری  ستاد  یک  ایجاد  با  کشورها 
تنظیم  و  تهیه  به  باید  خود  کشوری  ـ  ملت 
در  که  ـ  نظام  از  مستقل  و  جامع  برنامۀ  یک 
خارجی،  تجارت  به ویژه  خارجی  سیاست  آن 
درون محور  تولیدی  نظم  در خدمت ساختمان 
)خود مختار و متکی به خود( قرار گیرد ـ اقدام 

کنند. در این راستا برای رهبران و دولت مردان 
کشورهای تازه رها یافته، ضروری است که به 
از  گسست  تداوم  استراتژی  استقرار  موازات 
شرکت  استقالل(،  )اصل  سرمایه  جهانی  نظام 
وسیع توده های مردمی را در تصمیم گیری های 
یک سو،  از  آزادی(  )اصل  اجتماعی  و  سیاسی 
اقتصادی  توسعۀ  و  رشد  از  آن ها  بهره مندی  و 
کشور )عدالت اجتماعی( را از سوی دیگر، به 

دقت تعبیه و قاطعانه تأمین سازند.
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 بخش نخســت

بدون فیس بوک از اضـطراب 
دور شوید

اضطراب و ناراحتی منشای بسیاری از بیماری های عصر جدید است و دور ماندن 
از استرس، توصیۀ تمام پزشکان. اما در زنده گی های امروز، مواجه شدن با برخی 
اضطراب ها اجتناب ناپذیر است و هر کسی در طول روز بسته به نوع زنده گی خود 
کم و زیاد در معرض استرس قرار می گیرد. با این که دور ماندن از اضطراب کار 
بسیار سختی است، اما رهایی یافتن از عواقب آن ها اصاًل سخت نیست. شما الزم 
است برنامۀ غذایی تان را با غذاهای عاری از استرس پُر کرده و روش هایی برای 

مقابله با اضطراب های روزانه پیدا کنید. 
برنامۀ سادۀ داکتر اوز می تواند به شما کمک کند تنها در 24ساعت احساس بهتری 
داشته باشید و آرامش از دست رفته را به زنده گی خود بازگردانید. پس از همین 

امروز شروع کنید.
آهنگ گوش دهـید

ثابت شده که ملودی های دارای ریتم یک نواخت، دارای اثرات آرام بخش هستند. 
به  موسیقی کالسیک  به  دادن  داده گوش  نشان  دیگری  مطالعات  این،  بر  عالوه 
داشته  دیازپام10میلی گرامی  یک  مصرِف  همانند  اثری  می تواند  دقیقه،   30 مدت 
باشد. همراه با این اثرات آرام بخش، موسیقی می تواند ضربان قلب را تنظیم و فشار 
خون را کنترل کند. بنابراین بعد از روزهای سخت، زمانی را برای گوش دادن به 

موسیقی در نظر بگیرید.
حمامِ آرام بخش با رایحۀ ضد اضطراب

شب ها زمانی است که بدن شما باید خود را آرام کند، اما استرس هایی که در طول 
روز در بدن شما جمع می شوند، روی خواب تان تأثیر منفی می گذارند و فرآیند 
آرامش را مختل می کنند. برنامۀ آرام بخش داکتر اوز به دلیل اهمیت خواب، از شب 
آغاز می شود. به عنوان اولین کار، الزم است شب ها قبل از خواب، با آب گرم 
شاور بگیرید. همین که جریان آب گرم از روی بدن شما رد شود، کافی است. 

الزم نیست هر شب یک حمام کامل بگیرید!
برای این که حمام آرام بخش تری داشته باشید، الزم است در یک ماگ کمی اسانس 
زرماری را با کمی آب لیموی ترش مخلوط کنید. تحقیقات نشان داده این دو ماده 
به ایجاد آرامش و از بین بردن تنش کمک می کند. وقتی زیر شاور هستید، ماگ 
را نزدیک تان بگذارید و هر چند وقت یک بار بوی محلول موجود در آن را نفس 
بکشید. این عطر آرام بخش به همراه بخار آب گرم حمام، به شما کمک می کند تا 
آرام شوید. اگر وقت دوش گرفتن ندارید، می توانید این محلول را کنار تخت تان 

بگذارید و قبل از خواب چند بار آن را بو کنید.
مراقب وضعیت قرار گرفتن بدِن خود باشید

وضعیت قرار گرفتن بدن شما یا به عبارت دیگر شکلی که شما می ایستید، مقدار 
تنشی که در بدن خود تجربه می کنید را نشان می دهد. این وضعیت می تواند حتا 
استرِس ناخواسته در بدن شما ایجاد کند. تنش در ماهیچه های شما، پیغامی به مغز 
ارسال می کند که طبق آن شما اضطراب دارید. هرچند دقیقه یک بار پشت خود 
را صاف کنید و تنش را از ماهیچه های خود بردارید تا شکل ایستادن جدید، ملکۀ 

ذهن تان شود. با این کار، تفاوت بزرگی در بدن خود احساس خواهید کرد.
آرامش با کشمش

این روش آرام بخش، از مردمِ شرق آسیا یاد گرفته شده است. وقتی شما استرس 
دارید، بیشتر می خورید و بدون این که طعم غذا را بفهمید، آن را فرو می دهید. 
اما اگر روی طعم و مزۀ غذا دقت کنید، هم بالفاصله آرام می شوید و هم حواِس 
خود را بیدار می کنید. این آزمون کشمش به شما کمک می کند روش غذا خوردن 
خود را تغییر دهید. برای این کار قبل از صرف غذای اصلی، مقداری کشمش را 
در دست بگیرید و به دقت به آن ها نگاه کنید. سعی کنید رنگ و شکِل آن ها را 
تشخیص دهید و آن ها را دانه دانه لمس کنید. کشمش را بو کنید. به این فکر کنید 
که این بو چه به یادتان می آورد. سپس کشمش ها را دانه دانه در دهان بگذارید 
و اجازه دهید بافت و مزۀ کشمش در دهان شما پخش شود. شما می توانید این 
روش خوردن را در مورد غذا خوردن و سایر فعالیت های خود انجام دهید. وقتی 
آرام غذا می خورید، عالوه بر آرامش یافتن از خوردن غذا، با حجم کمتری سیر 

می شوید و وزن تان کاهش پیدا می کند.
 

علت بقاو تداوم پدیدۀ
امــــپریالیــــسـم

بخش دوم

سرمایه داری به ویژه در فازهای 
مختلف مرحلۀ انحصاری ـ 
امپریالیستی اش، نخواسته و یا 
نتوانسته مولفه های جهانِی بهتر 
را در جوامع انسانی طرح سازد؛ 
ولی عمل كردهای آن به ویژه 
در گسترة امپریالیستی اش 
شرایط را برای بروز نیروهای 
بالقوة عینی كه خواهاِن استقرار 
آن چنان جهانی هستند را 
آماده ساخته است. امروز 
گسترش بی نظیر انتقال تولید 
كاالهای صنعتی بزرگ و كوچک 
از كشورهای امپریالیستی 
مركز به كشورهای پیرامونی 
و نیمه پیرامونی و صدور و 
برگرداندِن آن تولیدات به 
كشورهای مركز برای فروش 
توسط انحصارات فراملی، 
پیوسته در حال افزایش است. 
این تغییر بزرگ كه در فاز فعلی 
امپریالیسم در بیست واندی 
سال گذشته از بعد از پایان 
جنگ سرد به این سو پیوسته 
در كشورهای دربند پیرامونی و 
نیمه پیرامونی گسترده تر گشته، 
در تاریخ سرمایه داری انحصاری 
بی نظیر بوده است



          آناهیتا موگویی 

دیوید کیت لینچ )David Keith Lynch( فلم ساز 
بسیاری  شاید  که  فلم سازی  است؛  امریکایی  مستقل 
و  بارها  اما  دیده  باشیم  بار  یک   تنها  را  او  فلم های 
بارها آن ها را در ذهن مرور کرده باشیم و این جادوی 
و  منتقدان  محبوب  فلم ساز  او  اوست.  کارگردانی 
منتقدان  از  نظرسنجی  اساس  بر  است.  فلم دوستان 
فلم در سراسر دنیا که در سال 2003 توسط روزنامۀ 
فلم ساز  بزرگ ترین  به عنوان  لینچ  شد،  انجام  گاردین 
زندۀ دنیا برگزیده شد. این خود نشان از محبوبیت او 
دارد. با این حال از این نکته هم نمی توان گذشت که 

فلم های او در گیشه موفقیت چندانی ندارند.
در  دستی  سینمایی،  فلم  کارگردانی  به جز  لینچ   
آهنگ سازی  و  عکاسی  نقاشی،  تلویزیونی،  فلم سازی 
اعجاب آوری(  )به شکل  این ها  بر  او عالوه  دارد.  نیز 
هست.  نیز  مدیتیشن  موسسۀ  یک  صاحب  و  استاد 
چه طور  او  که  است  این  می آید  پیش  که  سوالی 
می تواند در زنده گی به آرامش برسد و در فلم هایش 
آشفته گی را به نمایش بگذارد. این سوالی است که در 
پاسخ  در  او  و  می پرسند  او  از  از مصاحبه ها  بسیاری 
می گوید: معتقد است که زنده گی پر است از اتفاقات 
و حس های منفی و او این احساسات و اتفاقات را به 
نمایش می گذارد. تمام کتاب ها و داستان ها بر اساس 
همین زنده گی شکل می گیرند. برای درك و فهم رنج 
تنها آن را درك کرد.  نباید رنج کشید، می توان  حتمًا 
سینما  پرده  تنها روی  را  رنج  و  درد  باشد  بهتر  شاید 

ببینیم.
از  دوره یی  برای  لینچ   ،80 دهۀ  رسیدن  پایان   به  با 
پردۀ سینما به صفحۀ تلویزیون رجوع کرد. او سریال 
»کابوی و مرد فرانسوی« را برای یک شبکۀ فرانسوی 
»قله های  نام  با  دیگری  سریال   ،1۹۹0 در  ساخت. 
که  ساخت  فراست  مایکل  تهیه کننده گی  به  دوقلو« 
موفقیتی برایش داشت و تصویر او را به صفحۀ اول 
پنسیلوانیا  آکادمی هنرهای زیبای  او در  تایمز کشاند. 
در ایالت فیالدلفیا به تحصیل پرداخت و همان جا بود 
مریض  مرد  »شش  اسم  به  خود  کوتاه  فلم  اولین  که 
می شوند« را ساخت. ایدۀ ساخِت این اثر آرزویی بود 
فلم چیزی  این  نقاشی هایش.  درآمدن  به حرکت  برای 
در حدود 200 دالر خرج برداشت که در زمان خود، 

قیمت باالیی بود.
زود  خیلی  اما  رفت  اروپا  به  یک  سال  حدود  او   

کوتاه  فلم  چند  امریکا  به  بازگشت  از  پس  بازگشت. 
و  منتقدان  نظر  بتواند  که  باعث شد  همین  و  ساخت 
پس از آن نظر تهیه کننــده ها را به خود جلب و شروع 
به تولید فلم کند. فلم »کله پاك کن« او در 1۹۷۷ بعد از 
هفت  سال به پایان رسیـد. دلیل زمان زیادی که برای 
تولید این فلم صرف شد، مشکالت مالی بود؛ اما باعث 

توجه منتقدان بیش از پیش به او شد.
چندانی  تکیۀ  آن  بر  لینچ  که  است  بخشی  فلم نامه 
می کند  سعی  و  می خواهد  چه  می داند  او  نمی کند. 
کند.  سازگار  خود  دانش  با  را  بازیگران  آثارش  در 
به  فلم  که  می رسند  پایان  به  زمانی  لینچ  فلم نامه های 

پایان رسیده است.
لینچ، همراهی تنگاتنِگ خیال و  آثار  نکتۀ قابل  توجه 
واقعیت است، تا جایی که از یک دیگر قابل تشخیص 
نیستند. در صحنه یی از فلم »مخمل آبی« لباس زنی که 
در حال خواندن آواز روی سن است، زمانی که از یک 
نما به نمای دیگر می رود، عوض می شود. لباس دوم 
را زن چند شب دیگر خواهد پوشید؛ اما چرا ما زودتر 
آن را می بینیم؟ حتا نوازنده های پشت  سِر او هم عوض 
در  که  فلم  اول  نقش  دید  از  اتفاق  این  آیا  می شوند. 
حال تماشا کردن زن آوازخوان است، می افتد یا نشان 
از تغییر زمان دارد؟ این هم زمانی به چه معناسـت؟ یا 
کلوپ سکوت در فلم »جاده مالهلند« چیست و به چه 
است؟  برگمان  »نقاب«  فلم  به  اشاره یی  آیا  معناست؟ 
آیا صرفا می خواهد نشان دهـد که فلم رویایی بیش 
نبوده؟ یا در جای دیگری انسان هایی با سر االغ، در 
حال دیدن تلویزیون هستند. این به چه معناست؟ آیا 
اشاره به انسان مصرف گرای این نسل دارد که در برابر 
دست  از  لگام  و  بیاورد  دوام  نمی تواند  تبلیغ  بمباران 

می دهد؟
لینچ بی رحمانه مخاطب را با پرسش های فراواِن بدون 
پاسخ رها می کند و از او می خواهد که برداشِت خود 
را از آن داشته باشد. از نظر او، زنده گی به اندازۀ کافی 
پیچیده و عجیب است، پس می توان به فلم ها هم اجازه 
داد عجیب و پیچیـده باشند و این آغاز درگیری میان 
برداشتی  و  خوشایند  درگیری  است؛  مخاطب  با  فلم 
است  چیزی  زنده گی  لینچ،  به  عقیدۀ  اثر.  از  شخصی 
که همه می بینند و می توان از فلمی که پیچیده گی های 
زنده گی را به نمایش گذاشـته، برداشت های متفاوتی 
و  است  زنده گی همه چیز  واقعیت  او،  نظر  از  داشت. 

فلم یک برش از زنده گی است.
لینچ عادت دارد که مخاطب را بترساند، اما به روش 

موجودات  از  خبری  نه  ترساندن  این  در  خودش. 
عجیب و متافیزیکی است و نه اتفاقات نابه هنگام، بلکه 
این ترس ناشی از درون و رفتار خود آدمی زاد است. 
باشـد،  تا کسی در چند قدمی مرگ  نیست  احتیاجی 
همین که درون او به هم ریخته، آشفته و سرشار از بدی 
و نفرت به خود باشد، به ما احساس ترس خواهد داد. 

آدمی و درونش از هر چیزی ترسناك تر است.
یک مدل سرراست تکراری برای ساخت فلم هایی که 
حول محور خواب و خیال می گردد این است که ما 
تا زمان بیدارشدن شخصیت متوجه نشویم او خواب 
است. در فلم »جاده مالهلند« دایان در خوابی است که 
اتفاقاتی که قبل از به  خواب  رفتِن او می افتد با بعد از 
خواب جابه جا شده اند. این خود باعث پیچیده ترشدن 
داستان می شود. این جابه جایی در فلم های لینچ، بسیار 

اتفاق می افتـد.
 

از  استفاده  لینچ،  فلم سازی  مشخصه های  از  یکی 
فضاهای وهم انگیز و نورپردازی تیـره با وجود وسایل 
رنگی در صحنه است. این نورپردازی با نورهای تیره 
گاهی جای خود را به نورهای روشن تر می دهد. این 
جابه جایی رنگی در نورها گاه نشان گر واقعی یا خیالی  
بودن فضاست. این نکته را می توان در فلم »بزرگ راه 
نور  چیدمان  اول،  قسمت  در  دید.  به خوبی  گم شده« 
خانه به صورتی است که بازگو کنندۀ سردی عواطف و 
رابطۀ افراد خانه است. مردی که نمی تواند با همسرش 
رابطۀ خوبی برقرار کند و حس می کند به او خیانت 
می شود. بالفاصله با عوض  شدن شخصیت نقش اول، 
نورها و رنگ های خانه عوض می شوند و حس دیگری 
را می رسانند؛ حسی که این بار بازگو کننده اعتماد بیشتر 

و برتری مرد در ایجاد ارتباط است.
در  خاص  رنگ  یک  به  دادن  برتری   میان،  این  در 
چیدمان وسایل صحنه و نورهای استفاده شده مشهود 
است. مثل رنگ آبی در فلم »مخمل آبی« که به نوعی 
نشان گر احساس و شخصیت زن داستان است؛ نشان گر 
گناه. آبی چه در این فلم و چه در فلم های دیگر لینچ، 
اشاره به قطب منفی دارد. کلید آبی، جعبۀ آبی، آرایش 
 . آبی و…  آبی، کاله گیس  نور  آبی،  با سایۀ  صورت 
همین طور رنگ قرمز که در فلم »جادۀ مالهلند« معنای 
دارند  مفهوم  و  معنا  قاعده  به  این ها  می گیرد.  غریزه 
اما همیشه این معانی یک سان نیست. حتا رنگ موی 

کاراکترها هم دست خوش این تغییر می شـود.
دیگر نکتۀ قابل  توجه آثار لینچ، وجود قطب های منفی 

و مثبت در فلم های او است که گاه درون شخصیت ها 
فلم  در  عجیب  چهرۀ  با  مردی  مانند  دارند.  وجود 
را  اول  شخصیت  و  است  منفی  که  گم شده  بزرگراه 

تشویق به قتل می کند.
اتفاق  امریکا  بیشتر داستان های او در حومۀ شهرهای 
می افتد. می توان به راحتی درون مایۀ جنایی را در همین 
درون مایه  این  در  که  چیزی  داد.  تشخیص  فضاها 
از  کاراکترهاست.  بودن  سـرد  می خورد،  چشم  به 
خشک  به نوعی  همه  بازی ها،  تا  گرفته  دیالوگ ها 
هستند. این سرد بودن اغراق شده گاه در میانه های فلم 
تماشا  فلم  یک  دارد  که  می کند  یادآوری  تماشاگر  به 

می کند.
نکتۀ دیگری که در کاراکترهای اصلی آثار لینچ به چشم 
می خورد، نداشتن هویت پایدار و مشخص است. انگار 
که همه دچار یک سردرگمی و بحران هویتی هستند. 
این نکته در بسیاری از نقد و تحلیل هایی که در رابطه 
بسیاری  و  می خورد  چشم  به  شده  نوشته  او  آثار  با 
نشان  برای  را  فلم هایش  او  که  می نویسند  این گونه 
 دادن بی هویتی انسان امروز می سازد. اما خود لینچ با 
این نکته موافق نیست. او صرفًا به سوژۀ خود اهمیت 
هست،  هرچه  او  زنده گی  و  امروز  انسان  می دهد. 
نشانه هایی  اگر  می شود.  داده  نشان  سوژه ها  این  در 
هدف  این  است،  آشکار  او  فلم  در  هویت  بحران  از 
فلم سازی او نیست. این بخشی از زنده گی سوژه های 

او است. بخشی از فلم او است.
کادر بنـدی او گاهی آزار دهنده می شود. مثاًل یک نما 
از یک اتاق که در انتهای راهرِو آن زنی حضور دارد. 
سایه ها و خطوط و اجسـام سیاه در یک زمینۀ قرمز 
قهوه یی. اکثر درون مایه های بصری تصاویر او، دارای 
یک خشونت پنهان است. این طور به نظر می آید که او 
دوست دارد عواطف مخاطِب خود را جریحه دار کنـد.
از  لینچ، خیلی  دیوید  فلم های  در  که  نظر می رسد  به 
اتفاق ها منطقی نیست، اما می توان آن را این گونه تفسیر 
یا یک کابوس بد را تجربه  کرد؛ زمانی که یک رویا 
می کنیم، این ذهن ماست که آن را طراحی می کند و 
و  کنش ها  اتفاقات،  که  می رسد  نظر  به  این طور  گاه 
واکنش هایی که شخصیت ها در ذهن ما از خود نشان 
ما  ذهن  در  همه  این ها  اما  نیست.  منطقی  می دهند، 
می کنیم.  و حس  می بینیم  را  آن ها  ما  و  دارند  وجود 
پس شاید فلم های لینچ را هم ببینیم و حس کنیم. چه 

واقعیت و چه خیال.
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لینچ بی رحمانه مخاطب را با پرسش های فراواِن بدون پاسخ رها می كند و از او می خواهد كه برداشِت خود را از آن داشته باشد. از نظر او، زنده گی به اندازة كافی پیچیده و عجیب 
است، پس می توان به فلم ها هم اجازه داد عجیب و پیچیـده باشند و این آغاز درگیری میان فلم با مخاطب است؛ درگیری خوشایند و برداشتی شخصی از اثر. به  عقیدة لینچ، 

زنده گی چیزی است كه همه می بینند و می توان از فلمی كه پیچیده گی های زنده گی را به نمایش گذاشـته، برداشت های متفاوتی داشت. از نظر او، واقعیت زنده گی همه چیز است و 
فلم یک برش از زنده گی است

               قطب های منفی

                                                     و مثبت در سینمای 

                                    »دیوید لینچ«



کابل بانک به یک شرکت... 
نشست  یک  در  گذشته  روز  خزاین،  عمومی  رییس 
خارجی  شرکت  دو  داوطلبی  اسناد  قیمت  خبری، 
داوطلب مالکیت کابل بانک نو را اعالم کرده و شرکت 

سی بی جی آی را دارای باالترین امتیاز خواند.
در  نو،  بانک  کابل  مالکیت  داوطلبان  پیش،  هفته  دو 
به  بیشتر  بررسی  برای  را  اسناد خود  نشستی،  جریان 

مقامات کشور ارایه کردند.
بر اساس فیصله شورای وزیران، کابل بانک نو در ماه 
سنبله سال جاری دوباره به منظور خصوصی سازی به 

مزایده گذاشته شد.
محمد آقا کوهستانی در نشست روز گذشته گفت: » 
بی  بررسی ها، دو کمپنی کروکپیتال و سی  در جریان 
با  امروز  که  بودند  امتیازات  بلندترین  دارای  آی  جی 
ارایه قیمت های پیشنهادی هر کمپنی که امتیاز بیشتری 

کسب کند به کابینه حکومت پیشنهاد می شود«.
وی پس از بازگشایی اسناد دو شرکت مذکور، قیمت 
پیشنهادی شرکت سی بی جی آی را 21 میلیون دالر و 

شرکت کروکپیتال را 8.۵ میلیون دالر اعالم کرد .
به گفته وی، با این قیمت های پیشنهادی، شرکت سی 
امتیاز دارای باالترین  با ۹۶.۵0  بی جی آی آمریکایی 
معرفی  کابینه  به  و  بوده  پیشتاز  بنابراین  است؛  امتیاز 

می شود.
نوراهلل دالوری، رییس بانک مرکزی نیز اظهار داشت 
نو در مطبوعات  کابلبانک  اعالم خصوصی سازی  که 
دبی، پخش  مارکیت  در  و خارجی مخصوصًا  داخلی 
گردید که در نتیجه چهار شرکت تا تاریخ 11 اکتوبر، 
اظهار عالقه به سرمایه گذاری در کابلبانک نو نمودند.

ترکیب  که  ارزیابی  کمیته  که  کرد  عالوه  همچنین  او 
شامل  است؛  شده  تصویب  مالیه  وزیر  جانب  از  آن 
و  مالیه  وزارت  نو،  کابلبانک  صالحیت  با  نمایندگان 
آی  جی  بی  سی  کمپنی  دو  افغانستان،  مرکزی  بانک 
را  دارد  موقعیت  دبی  در  که  کپیتال  کرو  و  آمریکایی 

دارای باالترین امتیازات دانستند.
به گفته وی، کمیته ارزیابی نخست داوطلبی ها را از نقطه 
نظر تخنیکی بررسی نموده و در نتیجه، این بررسی از 
تخنیکی  نظر  از  آی،  بی جی  امتیاز شرکت سی   100
۷۶ امتیاز به دست آورد و شرکت کروکپیتال80 نمره 

به دست آورد.
برنده،  از مشخص شدن شرکت  بعد  گفتنی است که 
این شرکت به کابینه بیشنهاد می شود و در صورتی که 

کابینه منظور نماید، پروسه واگذاری، آغاز می گردد.
کابلبانک نو بعد از منظوری شورای وزیران تا ماه می 
سال ،2014 به مالکیت جدید آن کامال واگذار خواهد 

شد.
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کرزی و خواب های طالبان 

طالبان قادر به تصرف...
برعکس ما مناطق زیادی را از وجود مخالفین پاکسازی 

کرده ایم«.
حمالت  توسط   2001 سال  در  طالبان  گروه  هرچند 
شکست  شدت  به  ایتالف  نیروهای  زمینی  و  هوایی 
فعالیت  این گروه  نیز  آن  از  تا سه سال پس  و  خورد 
 2004 سال  در  اما  نداشت.  افغانستان  در  محسوسی 
از  برخی  و  کابل  در  را  پراکنده یی  حمالت  طالبان 
هر  با گذشت  گروه  این  کردند. حمالت  آغاز  والیت 
سال گسترده تر شد تا جایی که در سال های گذشته 

حتی کابل شاهد این حمالت بود.
 2014 سال  فرارسیدن  آستانه  در  افغانستان  که  اکنون 
قرار دارد و قرار است تا اخیر آن سال تمام نیروهای 
بین المللی افغانستان را ترك کنند، نگرانی ها از تسلط 

دوباره طالبان بر افغانستان بیشتر شده است.
آقای صدیقی گفت: »طالبان به حیث یک رژیم شکست 
خورده و از بین رفته است. بقایای این گروه نمی تواند 
تهدیدی برای افغانستان باشد. این گروه توانایی گرفتن 
یک والیت و یا حتا یک ولسوالی را ندارد. این اظهارات 

کاماًل بیجا و دور از واقعیت است«.
مبارزه با جرایم

در همین حال، وزارت داخله می گوید در تمام والیات 
از  تا  کرده  ایجاد  را  خانواده گی  امور  مدیریت های 
قضایای خشونت علیه زنان و کودکان جلوگیری کند. 
این در حالی است که خشونت علیه زنان و کودکان در 
ماه های اخیر افزایش یافته است. بریده شدن لب و بینی 
خانم جوانی به نام ستاره توسط شوهرش در هرات و 
چندین واقعه خشونت در بغالن، لوگر و هرات، نگرانی 

ها در مورد وضعیت زنان و کودکان را یک بار دیگر 
بیشتر کرد.

برای  را  جدی  تدابیر  می گوید  داخله  وزارت  اما 
گرفته  دست  روی  خشونت هایی  چنین  از  جلوگیری 
علیه  محو خشونت  و  جرایم  محو  قسمت  »در  است: 
باید  نیاز است. مردم  زنان و اطفال به بسیج سراسری 
شریک  پولیس  با  را  خشونت  قضایای  ترین  کوچک 
می  بررسی  را  قضایا  این  قوت  تمام  با  پولیس  کنند. 

کند«.
تالش  در  پولیس  که  گفت  داخله  وزارت  سخنگوی 
کودکان  و  زنان  علیه  مرتکبین خشونت  تمام  تا  است 
را بازداشت کند. این وزارت چندین تن از متهمانی را 
که به اتهام خشونت بازداشت شده اند، به خبرنگاران 

نشان داد.

         احمـد عمران

شود،  برخورد  امریکایی ها  محاسباِت  اساس  بر  اگر 
امنیتِی  توافق نامۀ  امضای  زمان  که  کرد  اذعان  باید 
این  و  امریکا سپری شده  و  افغانستان  میان  دوجانبه 
یعنی  صفر  گزینۀ  باید  ادعاهایش،  اساس  بر  کشور 
بیرون کردِن تمام نظامیان خود از افغانستان و تعطیِل 
سفارت خانۀ خود در کابل را به زودی آغاز کند. زیرا 
در ضرب االجلی که مقام های امریکایی برای امضای 
توافق نامۀ امنیتی تعیین کرده بودند، این توافق نامه باید 
اواخر ماه دسمبر میالدِی سال روان امضا می شد.  تا 
ریاست جمهوری  ارگ  محاسباِت  اساس  بر  اگر  اما 
توافق نامۀ  امضای  معیاد  به  کرزی  آقای  شخِص  و 
امنیتی توجه شود، این توافق نامه در هر زماِن ممکن 
و یا به قول نمایندۀ افغانستان در سازمان ملل متحد، 
مشخص  حاال  رسید.  خواهد  امضا  به  آن  موقع«ِ  »به 
نیست که حرف اصلی و آخری را در این بازی، کدام 
طرِف معامله می زند: کرزی با آن پیش شرط هایی که 
امریکایی ها  یا  و  انداخته،  به وحشت  را  امریکایی ها 
افغانستان  خروج شان،  از  پس  که  می کنند  تهدید  که 
تهدید  و  داخلی  جنگ  سال های  وضعیِت  همان  به 

کشورهای همسایه روبه رو خواهد شد؟ 
در تازه ترین اظهارات، یک مقام امریکایی گفته است 
با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  عدمِ  در  افغانستان  که 
طالبان  و  تروریست ها  النۀ  به  دیگر  بارِ  یک  امریکا، 
تبدیل می شود. نمایندۀ بریتانیا در امور افغانستان نیز 
امنیتی،  ابراز نگرانی از عدم امضای توافق نامۀ  ضمن 
جنوبی  مناطق  کشور  این  نیروهای  که  داده  هشدار 
افغانستان را ترك می کنند و یک بارِ دیگر زمینه برای 
تسلِط نیروهای مخالف در این مناطق مساعد می شود. 
اما از جانب دیگر، ارگ ریاست جمهوری بدون آن که 
خم به ابرو بیاورد، پشیزی به این تهدیدها و هشدارها 
کرزی  آقای  که  است  این  مثل  و  نمی دهد  اهمیت 
چیزهایی می داند که هنوز کسی در روی کرۀ زمین 

از آن ها آگاهی ندارد. 
آقای  پیش شرط های  برخی  به  است  خوب  اکنون 
امریکا اشاره  با  امنیتی  کرزی برای امضای توافق نامۀ 

صورت گیرد تا تناقض های آشکارِ آن ها برمال گردد.
را  طالبان  امریکایی ها  که  می گوید  کرزی  آقای   
سفید،  کاخ  نظر  از  تنها  و  نمی دانند  تروریست 
تروریست کسانی اند که منافِع امریکا را تهدید می کنند. 
ولی  باشند،  کرده  ادعایی  چنین  امریکایی ها  شاید 
گفتِن  تروریست  از  آن ها دست  این که  از  پیش  مگر 
طالبان بردارند، شخِص آقای کرزی طالباِن جنگ جو 
بود؟  نخوانده  خود  برادراِن  و  خانواده  از  بخشی  را 
به همین مسأله و رعایت  با توجه  امریکایی ها  شاید 
حال آقای کرزی، از تروریست خونداِن طالبان دست 
افغانستان  نمی خواهند جنگ  باشند؛ چرا که  برداشته 
را در سطح جنگ با برادراِن آقای کرزی تنزیل دهند. 
آغاز روند گفت وگوهای صلح، از دیگر پیش شرط های 
با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  برای  کرزی  آقای 
بار  ده ها  مشخص،  مورد  همین  در  مگر  امریکاست. 
و  نکرد  بلند  را  خود  اعتراِض  صدای  کرزی  آقای 
رهبرِی  و  وسیله  به  صلح  گفت وگوهای  که  نگفت 
دولت افغانستان انجام می شود و هیچ کشور دیگری 
حق ندارد که در این پروسه دخالت کند؟ حاال چه شده 
امریکایی ها در بدل امضای  از  آقای کرزی  است که 
توافق نامۀ امنیتی، می خواهد که زمینۀ گفت وگوهای او 
با طالبان را فراهم کنند؟ آیا این خواست در تناقِض 

آشکار با ادعاهای پیشیِن او قرار ندارد؟ 
امضای  برای  کرزی  آقای  پیش شرط های  دیگر  از 
توافق نامۀ امنیتی با امریکا، برگزاری انتخاباِت شفاف 
در کشور است. این خواست نیز ضمن این که نشان 
از بی ثباتی فکرِی آقای کرزی دارد، عماًل در تضاد با 
ادعاهای قبلی او قرار می گیرد. مگر آقای کرزی بارها 
ادعا نکرد که به هیچ کشوری اجازه نمی دهد که در 
حاکمیت ملی افغانستان ابراز رای و نظر و یا مداخله 
کند؟ مگر انتخابات جزِو مسایل ملی و حاکمیت ملِی 
افغانستان شمرده نمی شود؟ از جانب دیگر، چه اسناد 
و شواهدی آقای کرزی در دست دارد دال بر این که 
در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، امریکایی ها حتمًا 
و حتماً مداخله می کنند؟ اگر چنین اسناد و شواهدی 
در دست هست، چرا آقای کرزی جرأت برمال کردِن 
آن ها را ندارد؟ اگر او واقعاً راست می گوید و دغدغۀ 

قرار  و  دارد  را  در کشور  عادالنه  انتخاباِت شفاف و 
دیگر  کشورهای  سوی  از  انتخابات  این  که  است 
سبوتاژ شود، بسیار خوب و به موقع است که اسناد و 

شواهد خود را رو کند.
این  بر  تحلیل گران  غالِب  گمان های  و  حدس  اما 
بدون  و  شفاف  انتخاباِت  از  کرزی  آقای  که  است 
دارد.  دیگری  برداشِت  و  تعبیر  خارجی ها،  مداخلۀ 
انتخابات آینده، کسی به قدرت  او می خواهد که در 
می تواند  و  است  برخوردار  او  حمایِت  از  که  برسد 
منافِع وی را در درازمدت ضمانت کند. منظور آقای 
کرزی از انتخابات شفاف، چنین چیزی است و او از 
امریکایی ها می خواهد که از چنین انتخاباتی حمایت 
کرزی  آقای  لطفاً  است،  دروغ  حرف  این  اگر  کنند. 

خالِف آن را به اثبات رساند! 
امضای  عدم  که  شده  مشخص  کاماًل  حاال  هم چنین 
توافق نامۀ امنیتی، چه اثراتی می تواند بر اوضاع سیاسی 
بگذارد.   2014 سال  از  پس  افغانستان  اقتصادی  و 
غربی ها در مجموع، ادامۀ کمک های خود را منوط به 
امضای این توافق نامه کرده اند. افکار عمومی در کشور 
نیز به دلیل حساسیِت اوضاع و شراط کشور پس از 
سال 2014، از امضای این توافق نامه حمایت می کند. 
ولی آن چه که مایۀ نگرانی است، مواضع آقای کرزی 

و اطرافیاِن او در این باره است. 
غربی ها به صراحت گفته اند که بیرون شدِن نیروهای 
دامِ  به  دوباره  را  کشور  این  افغانستان،  از  خارجی 
تهدید،  این  می سازد.  گرفتار  تروریست ها  و  طالبان 
چنین  وضعیت  واقعاً  نیست.  اساس  بدون  و  واهی 
خواهد شد اگر نیروهای خارجی به یک باره افغانستان 
آقای  که  این جاست  نکتۀ ظریف  ولی  کنند.  ترك  را 
کرزی هیچ گونه واهمه یی از رفتِن نیروهای خارجی و 
برگشِت دوبارۀ طالبان به قدرت ندارد. مثل این است 
که آقای کرزی می خواهد خواب های طالبان را پس از 
ساِل 2014 به واقعیت تبدیل کند و واقعاً زمینه را برای 
برگشِت برادراِن ناراضِی خود به قدرت فراهم سازد. 

تمام شواهد و قراین حاکی از چنین امری ست و اگر 
این موضوع واقعاً اتفاق بیفتد، آن گاه دیگر افغانستاِن 

مستقل و آزاد وجود نخواهد داشت!
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پرتاب پارچه های...
 بر اساس مقرارتی که وزارت تحصیالت عالی برای اخذ 
هرگونه  از  استفاده  است؛  کرده  تصویب  کانکور  آزمون 
که  می  باشد  ممنوع  و  مقرارت  خالف  تخنیکی  وسایل 
هیات فرستاده شده در والیت لوگر، شاهد چنین اعمالی 

در صحنۀ آزمون بوده است.
آقای انور شمس، رییس عمومی آزمونات کانکور اظهار 
از  تیلفون را  انتظامات در حین آزمون چندین   « داشت: 

داخل پطلون های دانشجویان به دست آورده بودند«.

در پی این قضیه، مقامات محلی والیت لوگر مدعی اند که 
کانکور  نتایج  پارچه های  هیات وزارت تحصیالت عالی 

این والیت را به داخل آب انداخته است.
شدیداً  را  عالی  تحصیالت  وزارت  هیأت  کار  این  آنها  

تقبیح کرده اند.
گفتنی است که مقامات در این والیت، خواهان محاکمه 
عاملین این رویداد شده و هشدار داده اند که اگر در این 
زمینه اقدام جدی صورت نگیرد؛ علیه وزارت تحصیالت 

عالی تظاهرات گسترده یی را راه اندازی خواهند کرد.
معارف  و  فرهنگی  کیمسیون  رییس  ارشاد،  هیله  خانم 

تصریح  موضوع  این  پیرامون  نیز  نماینده گان  مجلس 
آزمون وزرات  با هیات  آزمون کانکور،  کرد که در اخذ 
تحصیالت عالی از سوی وکال همکاری شود تا از دخالت 

افراد زورمند در این خصوص جلوگیری گردد.
عالی،  تحصیالت  وزارت  مسووالن  اظهارات  بنیاد  بر 
کانکور  داوطلب  هزار   2۵0 حدود  کشور،  سراسر  در 
در آزمون اشتراك می کنند که از آن جمله، ۵۵ هزار نفر 
در بخش های عالی جذب و حدود ۵۶ هزار تن دیگر 
وارد  خصوصی  موسسات  و  عالی  نیمه  های  بخش  در 

خواهند شد.

در شرایط کنونی چگونه...
 روند به این صورت پیش رود، انتخابات آینده ریاست 

جمهوری افغانستان زیر سوال خواهد رفت.
چندی پیش کمیسیون مستقل انتخابات نیز ناامنی ها را 
در کشور یکی از چالش های پیش روی انتخابات دانسته 
برنامه های  تا  بود  امنیتی کشور خواسته  از مسووالن  و 

خود را به طور کتبی بفرستند.
با این حال، مسووالن امنیتی نیز چندی پیش در مجلس 
سنا از تامین امنیت انتخابات خبر داده و گفته بودند که 
انتخابات سال آینده افغانستان از سوی این نیروها بدون 

دخالت نیروهای خارجی تامین خواهد شد.
در همین حال، عبدالولی نیازی، عضو دیگر مجلس نیز 
از تامین امنیت در انتخابات اظهار ناامیدی کرده است 
و می گوید که حتی در جایی که امنیت نباشد، عبادت 

هم ناممکن است.
به باور وی، اظهارات مسووالن امنیتی و مسأله ناامنی ها 
و  معلوم  کشور  این  مردم  تمام  برای  افغانستان  در 

مشخص است که چه تناقضاتی وجود دارد.
قاضی عبدالرحیم، عضو دیگر مجلس از وضعیت امنیتی 
انتقاد کرده و گفت که نیروهای امنیتی افغان تنها امنیت 

مراکز را تامین کرده و در دیگر مناطق ناامنی ها همچنان 
وجود دارد.

امنیت  موضوع  تا  خواست  افغانستان  پارلمان  از  وی 
و  داده  قرار  بررسی  مورد  بیشتری  دقت  با  را  کشور 
مسووالن امنیتی را برای پاسخگویی به مجلس بکشاند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 1۶ 
آخرین  هم  سویی  از  و  شود  برگزار  آینده  سال  حمل 
نظر سنجی در کشور نشان می دهد که عالقمندی مردم 
افزایش  کشور  این  انتخابات  در  شرکت  به  افغانستان 

یافته است.

بهرين هېوادونه دې... 
او د نورو هېوادونو د ګټو ساتلو  پېژنو  مرشوع ګټې په رسمیت 

لپاره ځانونه متعهد بولو.

د ښاغيل صالح محمد سلجوي په اند، افغانستان دوه تاریخي 

د  هم  بله  او  ټاکنې  راتلونکي  یوه  چې  لري  مخکې  په  پېښې 

کوي،  فکر  هېوادونه  ییز  سیمه  او  دی  لېږد  مسوولیتونو  امنیتي 

چې افغانستان به له دغو پدیدو رسه د مقابلې توان ونه لري او 

ترهګري به د دوی امنیت هم له منځه یويس، له همدې امله یې 

اندېښنې را پارېديل دي.

مرش  مرکز  د  مطالعاتو  ییزو  سیمه  د  افغانستان  د  همدارنګه 

عبدالغفور لېوال ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې د 

افغانستان د راتلونکې په اړه د ګاونډیو او سیمه ییزو هېوادونو په 

اندېښنو را پارولو کې ډېره ونډه د افغانستان او امریکا تر منځ د 

امنیتي تړون د السلیک مساله ده.

هغه وايي، دا تصور اوس عام شوی که چېرې دغه تړون السلیک 

نيش نو افغانستان د راتلونکې په اړه تضمین نشته.

د نوموړي په اند، بله مساله په دې برخه کې د راتلونکیو ټاکنو ده، 

چې افغانستان ټاکنې په مخکې لري او دا وېره شته که وضعیت 

همداسې دوام وکړي دا په سیمه کې بې ثبايت ډېره کړي، ځکه 

په  افغانستان  د  او  کړې  غوره  بڼه  ییزه  سیمه  یوه  امنۍ  نا  اوس 

جغرافیه کې محدوده نه ده.

نوموړی زیاتوي، دغو ټولو عواملو دا وېره رامنځته کړې چې له 

۲۰۱۴ کال وروسته به نا امني ټوله سیمه ونیيس؛ خو په وینا يې 

که چېرې ټول سیمه ییز او نړۍ وال هېوادونه پر افغانستان مترکز 

وکړي، له خپلو رقابتونو تېر يش دا به د افغانستان د وضعیت ښه 

کولو او د سیمه ییزو هېوادونو د اندېښنو د لرې کولو المل يش.

ښاغيل لېوال له امریکا رسه د امنیتي تړون مساله د یوه پياوړي 

ویې  او  کړه  ګوته  په  اړتیا  یوه  توګه  په  لرلو  د  تضمین  وال  نړۍ 

ویل که چېرې دغه تړون السلیک نيش نو ګاونډي او سیمه ییز 

هېوادونه په افغانستان کې له خپلو رقابتونو تېر نيش.
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بخش یازدهم و پایانی

طرح  مشورتی  نشست  سومین  یادداشت: 
نخبه گان  حضور  با  اخیراً  ملی،  اجندای 
سیاسی، فرهنگیان، استادان  و دانشجویان 

در والیت پنجشیر برگزار گردید.
در این نشست، اشتراک کننده گان پیشنهادها 
طرح  خصوص  در  را  دیدگاه های شان   و 
هم چنان  و  کردند  ارایه  ملی  اجندای 

حمایت شان را از این طرح ابراز داشتند.
ولی  احمد  سوی  از  ملی  اجندای  طرح 
مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود 

ارایه شده است.
از  خروج  طرِح  ارایۀ  ضمن  طرح  این  در 
تأمین صلح  در خصوص  کنونی،  بن بست 
پایدار در افغانستان نیز راه کارهایی ارایه 

شده است.
خارجی  نهادهای  استقبال  با  اجندای،  طرح 
از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای داخلی 

کشور روبروشدهاست.
نشست  سومین  گفت  وگوهای  این،  از  پس 
مشورتی طرح اجندای ملی را که در والیت 
در  به ترتیب  بود،  شده  برگزار  پنجشیر 

روزنامه به نشر می سپاریم.  

احمدولی مسعود:
مجلس امروزی ما واقعًا به یک گفتمان بسیار خوب 
مبدل شده و خوب است تا همیشه احترام متقابل را 
حفظ کنیم و این گونه گفتمان ها را ادامه دهیم تا در 

این جریان به روشنگری برسیم.
در این مجلس صحبت هاِی خوب و با کیفیتی صورت 

گرفت که من بسیار زیاد تأثیر پذیرفتم. 
طرح  در  زیادی  بحث های  که  بود  پرسیده  جوانی 
اما روی روش های  است؛  مطرح شده  ملی  آجندای 

رسیدن بدان توجه نشده است.
 ببینید احزاب و ایتالف های سیاسی همیشه روش ها 
را  دسترخوانی  ما  که  می گویند  آن ها  و  اند  گفته  را 
ما  دسترخوان  روی  بیایید  شما  ایم  نموده  هموار 
بنشینید؛ اما ما می گوییم همه باید دسترخوان را با هم 

و یک جا هموار نماییم.
در تاریخ افغانستان همواره بُعد قدرت از موضوعات 
داغ بوده است و همیشه در قسمت به دست آوردن 
صورت  فراوانی  درگیری های  و  جنگ ها  قدرت 
پذیرفته است: تقریبًا سه صد سال تاریخ کشور ما را 
جنگ های خانواده گی پُر ساخته است. چرا همۀ این 

جنگ و درگیری به خاطر قدرت؟
چون نظام طوری بوده است که یک کسی به سطح 
پادشاه، همه قدرت را به دست داشت، نهادسازی ها 
صورت نگرفته بود و قدرت سیاسی به گونۀ واقعی 
تقسیم نگردیده بود. به همان نسبت همه روی رسیدن 
داریم:  معروفی  متل های  می کردند.  تالش  قدرت  به 
»یا تخت یا تابوت« و »یا ارگ یا مرگ« در این میان 
راه سومی وجود نداشت یا باید به قدرت رسید یا به 
طرف مرگ رفت؛ به همین نسبت شاهد ناکامی های 

تاریخی زیادی در سرزمین مان هستیم. 
حل  باید  قدرت  مسالۀ  که  می گوییم  بین  این  در  ما 
انتقاد  افغانستان  ریاستی  نظام  از  که  زمانی  گردد، 
در  ریاستی  نظام  که  است  دلیل  این  به  می کنیم 
نظام ریاستی در جهان است؛  افراطی ترین  افغانستان 
یعنی هیج نظام ریاستی یی تا این حد افراطی نیست 
که همه صالحیت ها به دست یک نفر باشد و تفکیک 
استفادۀ  از قدرت  نفر  تنها یک  نگیرد و  قوا صورت 
سؤ کند. پس این گونه نظام سبب مشکالت زیادی 

گردیده است.
ختم  ریشه  از  را  مشکالت  بیایید  که  می گوییم  ما 

سازیم و قدرت وحشی را اهلی سازیم.
ایم، مسوده  کرده  که  پیشنهادی  هر  ملی  آجندای  در 
آن  روی  که  می خواهیم  اما  ندارد؛  قطعیت  و  است 
به یک  تا  گیرد  صحبت ها و گفت وگوهایی صورت 

نتیجه برسیم.
مورد دیگری که مطرح شد تماس روی قوم گرایی در 

افغانستان بود.
بوده و  افغانستان یک واقعیت   قوم های مختلف در 
هستند؛ اما کسانی بوده اند که زیِر نام قوم استفاده های 

نا مشروع می کنند.
بدانید همین گونه که مردم در پنجشیر در فقر هستند، 
است.  گونه  همین  وضعیت  نیز  ارگون  و  پکتیا  در 
این ها زیر نام غِم ناِن قوم، نان آنان را می خورند. اما 
ما می گوییم که مردم در میان خود هیچ گونه مشکلی 

ندارند و در یک جغرافیه زنده گی می کنند.
هم چنان در مورد یک پیشنهاد دیگر باید بگویم که 
دین کالن ترین و عمده ترین پیوند ملی و بزرگ ترین 

عنصر برای ملت شدن است. 
کنم:  بازگو  می خواهم  را  این جا یک خاطره  در  اما 
مسعود  احمدشاه  )شهید  صاحب  آمر  که  زمانی 
سرحدی  منطقه   سلیم)  شاه  به  کشور(  ملی  قهرمان 
با شماری  و  آمد  پاکستان(  و  چترال  افغانستان  بین 
و  حقانی  الدین  جالل  مانند  جهادی  فرمانده هان  از 
برخی های دیگری که در آنجا بودند، مالقات کرد و 
من هم بودم. زمانی که جلسه تمام شد، یک هواپیما 
از  پاکستانی  نظامیان  از  شماری  و  آمد  پاکستان  از 

آمرصاحب دعوت کردند تا به این کشور برود.
آن ها  کرد.  مشورت  فرمانده هان  با  آمرصاحب   
)فرماندهان( گفتند که یک بار بروید اسالم آباد. زمانی 
بسیار  آمد،  پیشاور  به  آباد  اسالم  از  آمرصاحب  که 

آشفته و قهر بود. من تعجب کردم که چرا آمرصاحب 
این گونه نگران است.

به  )اشاره  بدبخت ها  »این  گفت:  آمرصاحب 
برادر  امت،  یک  ما  که  می گویند  برایم  پاکستانی ها( 
و مسلمان هستیم  و مشکلی نداریم؛ شما بروید در 

آسیای میانه و آن جا کفار را مسلمان سازید.« 
آن ها به آمرصاحب گفته بودند که عربستان سعودی 
میانه  آسیای  طرف  به  را  اسالم  نتوانستند  ایران  و 
این  در  را  اسالم  می خواهیم  ما  پس  دهند؛  گسترش 
مناطق گسترش دهیم و بس.  شما باید با ما همکاری 

کنید.
 آمرصاحب برای شان به تکرار گفته بود که من در 
کشورم مشکل دارم و می خواهم آن را حل کنم.« اما 
شما  بودند.  کرده  تأکید  خود  خواست های  به  آن ها 
که  کردند  اعالم  داعیه داران  همین  که  دیدید  بعدها 
آن ها  نه.  پاکستان  در  و  رواست  افغانستان  در  جهاد 
می گویند که ما موضوعات ملی را در پاکستان داریم 
افغانستان جهاد  اما در  و در آن جا جهاد روا نیست؛ 
روا است. شما قیاس کنید که این چه نوع برخورد و 

عملکرد است.
شکی نیست که دین بزرگ ترین پیوند دهنده در کشور 
ماست؛ اما چه گونه می شود نقش آن را در دولت داری 
برجسته ساخت؟ نشود تا چهره هایی زیِر نام دین، ما 
را بازهم فریب دهند؛ ما باید چارچوب ها را مشخص 

سازیم تا در سر درُگمی دیگری قرار نگیریم. 
سال  دوازده  در جریان  من  برای  که  این  دیگر  نکته 
پست های  در  و  حکومت  در  زیادی  پشنهادهای 
قبول نکردم و گفتم که  اما  مختلف صورت گرفت، 
باید در اول اصولی ساخته شود و بعد کارهای دیگر.
آخرین موضوعی را که می خواهم بگویم این ست که 
ما قانون اساسی داریم و همواره از این قانون شکایت 
که  این  ندارد.  قانون وجود  می کنیم؛ چون حاکمیت 
آجندای  موضوع  بازهم  نمی شود،  تطبیق  قانون  چرا 
ملی  آجندای  طرح  با  ما  زیرا  می گردد؛  مطرح  ملی 
و  شود  گذاشته  اجرا  منصۀ  به  قانون  که  می خواهیم 

همه در مقابل آن پاسخ گو باشند.
در اخیر آرزو دارم تا این نوع گفتمان ها ادامه یابد و ما 
این نظریات شما را در چاپ دوم طرح آجندای ملی 

در نظر می گیریم. 
ما دیرتر آمدیم اما با توجه به تجربه های دوازده سال 

گذشته با دست پُر آمده ایم.
باز هم سپاس از همه.

نظری پريانی:
با سپاس از حضور و گفته های همۀ شما در سومین 
نشست آجندای ملی در والیت پنجشیر. در اخیر هم 
از آدرس شما خوانده می شود.  این نشست  قطعنامۀ 
اگر انتقادی و یا پشنهادی داشتید آن را مطرح کنید؛ 
به نشر  از آدرس شما در رسانه ها  این قطعنامه  زیرا 

می رسد.

بهادری می خواهم که مسوده  از دوست مان بسم اهلل 
قطع نامه را بخواند:

مسودۀ سومین كنفرانس آجندای ملی-واليت 
پنجشیر:

ایجاد  راه در جهت  نقشۀ  به حیث یک  ملی  آجندای 
تفاهم و هم گرایی ملی، راه اندازی گفتمان ملی-مدنی 
تفاهم  به  رسیدن  بحران،  مدیریت  و  مهار  منظور  به 
بین االفغانی و دست یابی به صلح پایدار تدوین یافته 

است.
که  ملی  آجندای  مؤلفه های  بدین سو،  سال  یک  از 
شامل مراحل زیر می باشد با طیف وسیعی از خبره گان 
و نخبه گان برجستۀ افغانستان به رأی زنی و مشورت 

گرفته می شود:
-راه اندازی گفتمان بین االفغانی-گفتمان مدنی.

-توافق روی دیدگاه های مشترك ملی.
-راه اندازی پروسۀ اعتماد سازی.

-تشکیل دولت وحدت ملی.
-اصالحات سیاسی بر اساس نیازهای معاصر جامعه.

نخستین کنفرانس مشورتی آجندای ملی با همآهنگی 
به  نزدیک  فعال  اشتراك  با  آجندا،  فعالین  از  جمعی 
کشور  سرشناس  مدنی  نخبه گان-سیاسی  از  300تن 
صد ها  اشتراك  با  هرات  در  آن  دومین  و  کابل  در 
تن مربوط نهادهای جامعۀ مدنی و سیاسی و حوزۀ 

جنوب غرب تدویر یافت.
آجندای  طرح  از  مشورتی،  کنفرانس های  این  طی 
ادامۀ  بر  و  گرفت  صورت  حمایت  کلیت  در  ملی 
افغانستان  سراسر  نخبه گان  با  مشورتی  نشست های 
تأکید  طرح  این  بیشتر  غنامندی  و  تکمیل  منظور  به 
گردید. هم چنان پیشنهاد شد تا به خاطر تداوم گفتمان 
ملی در بارۀ مسایل کالن کشوری، مراکز دیالوگ بین 

االفغانی در مرکز و والیات ایجاد گردد.
مشورتی  نشست  سومین  طی  امروز  خوشبختانه 
بر  تائید  ضمن  پنجشیر،  والیت  منورین  و  نخبه گان 
در  دوم  و  کابل  در  اول  مشورتی  نشست  توافقات 
نحوۀ  و  انتخابات  محور  در  نظرهایی  تبادل  هرات، 

تشکیل حکومت آینده نیز صورت گرفت.
موجود  بحرانی  شرایط  در  که  شد  فیصله  نتیجه  در 
قانونی و  انتخابات یک اصِل  برگزاری  افغانستان  در 
نیاز جدی است و در فرایند انتخابات تشکیل دولت 
تصمیم گیری  میکانیزم  ایجاد  منظور  به  ملی  وحدت 
از جمع  نهادمند  و  ملی  مشارکت  تضمین  و  جمعی 
تأثیر  شخصیت های  ملی،  سطح  در  مطرح  نیروهای 
آغاز  از چهره های جدید،  نیک نام و شماری  گزار و 
تشکیل کاراترین نحوۀ ایجاد دولت مشروع، مطمین و 

مرجعیت اعتماد ملی در کشور می باشد. 

و من اهلل توفیق. 
قطعنامه با اكثريت آرای اشتراک كننده گان مورد 

تايید قرار گرفت.
--محفل با دعائیه يی  پايان يافت.

سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر 
احمدولی مسعود: 

قــدرت وحشی را اهـــلی سازیم
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او  ییزو  سیمه  یوشمېر  کې  وروستیو  دې  په  چې  کې  حال  داسې 

ښکاره  اندېښنې  اړه  په  راتلونکې  د  افغانستان  د  هېوادونو  ګاونډیو 

په کار ده  ته  کړي، د سیايس چارو شننونکي وايي، دغو هېوادونو 

چې د اندېښنو ښودلو پر ځای د افغان دولت له پیاوړتیا رسه مرسته 

وکړي.

نا امنۍ له  اندېښنې له ۲۰۱۴ کال وروسته د  شننونکي وايي، دغه 

له  نړۍ  که  کوي  فکر  هېوادونه  ګاونډي  او  اخيل  رسچینه  پراختیا 

افغانستانه ووځي، افغانستان به د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې توان 

ونه لري او نا امنۍ به دغه هېوادونه هم وځپي.

ماندګار  سلجوقي  محمد  صالح  مرستیال  دویم  جرګې  وليس  د 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې ارام او امن افغانستان د ګاونډيو 

هېوادونو په ګټه دی، ځکه چې امنیتي ننګونې او ګواښونه له شک 

او  کېږي  پاتې  نه  محدود  کې  جغرافیه  په  افغانستان  د  چې  پرته 

ګاونډیو هېوادونو ته هم رسایت کوي.

خپلو  او  ساتلو  په  پولو  رسحدي  د  هېوادونه  ګاونډي  وايي،  هغه 

ننګونو مخه ونیيس، ځکه  پوځي ځواکونو رسه نيش کوالی د دې 

بېالبېلو  په  چې  ګواښي،  ټولنې  برشي  د  ترورېزم  او  توکي  يي  نشه 

برشي ټولنو کې مشرتک دښمنان لري.

تېرو ۱۲ کلونو  له  او ترهګري  د ده په خربه، دا چې نشه يي توکي 

او  او دولت وررسه الس  افغانستان سرتې ستونزې وې  د  راهیسې 

ګرېوان و، له همدې امله ګاونډي هېوادونه هم اندېښمن دي، چې 

د  هېواد رسه  دې  له  او  وتلو  په  والو ځواکونو  نړۍ  د  افغانستانه  له 

نړۍ والو مرستو په کمېدو رسه به دغه پدیدې ګاونډیو او د سیمې 

هېوادونو ته هم وغځېږي.

ښاغلی سلجوي زیاتوي، همدارنګه د سیمه ییزو هېوادونو اندېښنې 

په سیمه کې د هغوی د متضادو ګټو له امله هم دي او که سیمه ییز 

هېوادونه په افغانستان کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو، د همګرايۍ 

افغان  د  وړاندې  پر  ترهګرۍ  د  او  کولو  رامنځته  فضا  او همکارۍ 

حکومت په پياوړي کولو کې اقدام ونه کړي؛ نو دغه ګواښوونکې 

ستونزې به د هغوی هېوادونو ته هم وغځېږي.

الزمات  او  نړۍ وال رشایط  او  ییز  د کورين، سیمه  وايي،  نوموړی 

ایجابوي چې افغانستان په خپل بهرين سیاست کې دوستانه سیاست 

غوره کړي، هغه سیاستونه چې په روښانو کړنالرو والړ دي؛ خو دا 

چې اوس د بې اعتامدۍ یوه فضا رامنځته شوې سیمه ییز هېوادونه 

اندېښنه لري چې افغانستان له ۲۰۱۴ کال نه وروسته د ترهګرو په 

ځاله بدل نيش.

د وليس جرګې دویم مرستیال وویل، د بې اعتامدۍ او د سیمه ییزو 

هېوادونو د اندېښنو د ناورین پر ځای ایجاب کوي، چې سیمه ییز 

حکومت  افغان  د  لپاره  مبارزې  د  وړاندې  پر  ترهګرۍ  د  هېوادونه 

ییزو هېوادونو  او رښانه همکارۍ مترکز وکړي؛ د سیمه  پیاوړتیا  په 

همدغو اندېښنو افغانستان ال بې ثباته کړی دی،

د  افغانستان  د  او  کې  چوکاټ  په  ګټو  ميل  د  موږ  کړه،  زیاته  ده 

وضعیت په پام کې نیولو رسه د نورو هېوادونو...         ادامه صفحه 6

د وليس جرګې مرستیال:

بهرين هېوادونه دې د اندېښنو پر ځای له 

افغانستان رسه مرسته وکړي

پدر معنوی طالبان:

عملیات برضد طالبان متوقف شود
رهبر معنوی طالبان پاکستان از 
دولت این کشور خواست در 
مذاکره با طالبان جدی بوده و 
کامل  توقف  منظور  این  برای 
امریکایی  پهپادهای  حمالت 
تضمین  را  مذاکرات  حین  در 

کند.
رهبر  الحق  سمیع  موالنا 
معنوی طالبان و رهبر شورای 
روز  عصر  پاکستان،  دفاعی 

گذشته با شرکت در یک کنفرانس خبری در 
بزرگترین چالش کشور  ابراز داشت:  الهور 

کنار آمدن با طالبان پاکستان است.
وی افزود: مذاکره با طالبان تنها راه برقراری 
امنیت در پاکستان است و هیچ راه دیگری 

در این زمینه موفقیت آمیز نخواهد بود.
با  مذاکره  از  قبل  کرد:  تأکید  الحق  سمیع 
طالبان باید امنیت آنان با توقف کامل حمله 
پهپادهای امریکایی تضمین شود و تنها دولت 
با مواضع قاطع در برابر آمریکا می تواند این 

موضوع را تضمین کند.
وی گفت: طالبان به قوانین پاکستان احترام 
می گذارند زیرا عمل به همین قوانین تضمین 
در  شرعی  و  اسالمی  نظام  اجرای  کننده 
کشور است اما از ۶0 سال پیش تاکنون تمام 

دولت هایی که در پاکستان روی کار آمدند به 
قوانین این کشور عمل نکرده اند.

از حادثه  پس  طالبان،  معنوی  رهبر  گفته  به 
11 سپتمبر، تمام دولت هایی که زمام قدرت 
بیگانگان  سلطه  تحت  گرفتند،  دست  به  را 

اداره می شدند.
آمدن  کار  با روی  افزود: تصور می شد  وی 
نظام دموکراسی اوضاع بهتر خواهد شد اما 
آصف علی زرداری و نواز شریف نیز مانند 

دولت های قبلی عمل کردند.
سمیع الحق در پایان ضمن مخالفت با ادامه 
عملیات نظامی علیه طالبان هشدار داد، آتش 
و  می گیرد  فرا  را  پاکستان  کل  جنگ  این 
پولیس نمی تواند از گسترش نا امنی در کشور 

جلوگیری کند.

این درخواست که دولت  با  پرویز مشرف  سخنگوی 
بیش از این مردم را گول نزد گفت که رییس جمهور 
پیشنهاد  برای  شریف  نواز  دولت  از  پاکستان  اسبق 

انتقال مادرش به پاکستان تشکر کرده است.
سخنگوی  اسحاق،  آسیه  هند،  خبرگزاری  گزارش  به 
پرویز مشرف حاکم نظامی سابق پاکستان روز شنبه در 
پاسخ به سوالی در خصوص واکنش مشرف به پیشنهاد 
از  مادرش  انتقال  درباره  پاکستان  دولت  گذشته  روز 
دوبی به این کشور گفت: ضمن تشکر بسیار باید به 

شما گفت که سعی نکنید مردم را فریب دهید.
مادر  دارد  تمایل  که  کرد  اعالم  پیشتر  پاکستان  دولت 
۹۵ ساله پرویز مشرف را با هواپیمایی ویژه و با یک 
آمبوالنس هوایی از دوبی به این کشور منتقل کند تا 

پسرش بتواند با وی دیدار کند.
آسیه اسحاق به خبرگزاری هند گفت: دولت پاکستان 
تالش می کند مردم این کشور را فریب دهد. مشرف 
توانایی را دارد که اگر وضعیت سالمت مادرش  این 

اجازه دهد وی را به کشور بازگرداند.

وی افزود: این پیشنهاد نشان می دهد که دولت پاکستان 
ترك  را  کشور  فشارها  همه  رغم  به  مشرف  می داند 

نمی کند.
سخنگوی مشرف با تاکید بر اینکه رییس جمهور اسبق 
مصمم به ماندن در کشور و مبارزه با پرونده های است 
که همگی با انگیزه های سیاسی علیه وی تشکیل شده 
به دولت پاکستان توصیه کرد بر مشکالت مردم تمرکز 

کند.

اعــالن داوطلبی 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

وزارت فواید عامه 

ریاست عمومی حفظ و مراقبت رسکها

ریاست فواید عامه والیت پنجشیر

مدیریت ساختامن

دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

وزارت فواید عامه 

ریاست عمومی حفظ و مراقبت رسکها

ریاست فواید عامه والیت پنجشیر

مدیریت ساختامن

مشرف به دولت پاکستان:
سعی نکنید مردم را فریب بدهید

جویچه  اعامر  و  ترمیم  پنجشیر  والیت  عامه  فواید  ریاست 

مقابل  الی  شهرداری  ریاست  مقابل  از  عمومی  رسک  کنار 

ریاست فواید عامه را که چهار صد مرت طول دارد به اعالن 

داخلی  موسسات  و  افراد  اشخاص  گذارد.  می  داوطلبی 

باشند و خواهش اشرتاک در  ایسا  اداره  ثبت  و خارجی که 

از  بعد  یوم  الی مدت 21  باشند  داشته  را  داوطلبی  مجلس 

نرش اعالن در خواست های خویش را به مدیریت ساختامن 

ریاست فواید عامه والیت پنجشیر واقع پاراخ سپرده رشطنامه 

را مالحظه فرموده تضمین آفر مبلغ )٪5( از نرخ ارایه شده 

رشکت نقدا اخذ میگردد.

ترمیم و اعامر جویچه  پنجشیر  ریاست فواید عامه والیت 

مقابل  الی  ریاست شهرداری  مقابل  از  کنار رسک عمومی 

ریاست فواید عامه را که چهار صد مرت طول دارد به اعالن 

داخلی  موسسات  و  افراد  اشخاص،  گذارد.  می  داوطلبی 

و خارجی که ثبت اداره ایسا باشند و خواهش اشرتاک در 

مجلس داوطلبی را داشته باشند، الی مدت 21 یوم بعد از 

نرش اعالن در خواست های خویش را به مدیریت ساختامن 

سپرده  پاراخ  واقع  پنجشیر  والیت  عامه  فواید  ریاست 

رشطنامه را مالحظه فرموده تضمین آفر مبلغ )٪5( از نرخ 

ارایه شده رشکت نقدا اخذ میگردد.


