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مصر است

جیمز دابینز نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان 
در مالقات با راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان عنوان 
کرد: امنیت پایدار در منطقه وابسته به امنیت افغانستان است 
بنابراین واشنگتن و اسالم آباد نه تنها باید به نتیجه انتخابات 
در این کشور احترام بگذارند بلکه باید تمام تالش خود را 

برای حفظ دموکراسی در افغانستان به کار برند.
اوضاع  از  پاکستان  نگرانی  خوبی  به  امریکا  افزود:  وی 
افغانستان را درک می کند و به تالش این کشور برای حفظ 

منافع خود احترام می گذارد.
ایفای  با  پاکستان  می رود  انتظار  کرد:  خاطرنشان  دابینز 
نقش مثبت خود درباره اوضاع افغانستان زمینه خروج امن 

نیروهای خارجی از این کشور را فراهم کند.
همکاری  اعالم  ضمن  مالقات  این  در  نیز  شریف  راحیل 
برای حفظ آرامش در افغانستان عنوان کرد: پاکستان در امور 
نمی کند  دخالت  افغانستان  جمله  از  کشورها  سایر  داخلی 

پاکستان  داخلی  امور  در  نیز  دارد سایر کشورها  انتظار  اما 
دخالت نکنند.

در  خود  منافع  شرایطی  هر  تحت  پاکستان  افزود:  وی 
افغانستان را حفظ می کند و حاضر نیست در این زمینه با 

سایر کشورها معامله کند....                  ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

 انتخابات به دور دوم برده شد

آتالنتیک  پیمان  سازمان  نیروی  پنج  شدن  کشته 
انگلیسی  بالگرد  براثر سقوط یک فروند  )ناتو(  شمالی 
برای  روز  مرگبارترین  به  را  شنبه  روز  افغانستان،  در 
نیروهای خارجی مستقر در این کشور طی امسال تبدیل 
کرد آنهم در حالی که نیروهای امریکایی و ناتو آماده 

می شوند تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند.
علت سقوط این...                          ادامه صفحه 6

حمالت توپخانه یی ارتش پاکستان بر والیت کنر از سر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، عبدالحبیب سیدخیل فرمانده امنیۀ 
والیت کنر روز شنبه از ادامه حمالت راکتی از خاک پاکستان به اطراف 

شهرستان دانگام این والیت خبر داد.
او گفت که این حمالت از شب جمعه آغاز و تا صبح روز شنبه ادامه 

داشته است.
پاکستان  سوی  از  کشور  شرقی  والیت های  که  نیست  نخستین بار  این 

مورد حمله قرار می  گیرد. 
ارتش  سوی  از  و...  ننگرهار  کنر،  والیت های  بارها  نیز  این  از  پیش 

پاکستان آماج حمالت توپخانه یی قرار گرفته است. 
ارتش  فرمانده  گذشته  روز  که  می گیرد  درحالی صورت  این حمالت 
پاکستان در دیدار با نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان و پاکستان 
نیستند  اما حاضر  نمی کنند؛  مداخله  افغانستان  امور  در  آن ها  که  گفت 

منافع شان را در افغانستان معامله کنند.

هارون مجیدی

وزارت اطالعات و فرهنگ از روز جهانی مطبوعات در 
تاالر کنفرانس های این وزارت گرامی داشت به عمل آورد.
در این نشست شماری زیادی از روزنامه  نگاران، استادان 
اشتراک  ژورنالیستان  و  مجلس  نماینده گان  دانشگاه، 

ورزیده بودند.
داکتر سید مخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنگ در این 
نشست، خشونت در برابر خبرنگاران را محکوم کرد و 
مثابۀ خشونت  به  خبرنگاران،  برابر  در  »خشونت  گفت: 

به سپاهیان عرصۀ اطالع رسانی است که سالح شان قلم، 
دوربین عکاسی و کمره می باشد.«

کشورهای  با  مقایسه  در  افزود،  هم چنان  رهین  داکتر 
همسایه، قانون رسانه ها و آزادی بیان در کشور ما بی نظیر 

است و شمار خشونت هم اندک است.
از  را  خبرنگاران  مصونیت  فرهنگ،  و  اطالعات  وزیر 
»پرونده هایی که  گفت:  و  دانسته  دولت  عمدۀ  وظایف 
از  شد،  ساخته  خبرنگاران  برابر  در  اخیر  سال  چند  در 
از  هاله یی  موارد در  این  و  نیستیم  آگاه  ما  آن  سرنوشت 
به  اخیراً  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  دارند؛  قرار  ابهام 
رتبۀ  عالی  کمیسیون  یک  تا  کرد  پیشنهاد  رییس جمهور 
با صالحیت به اشتراک نماینده گان با صالحیت وزارت 
و  اطالعات  وزارت  کل،  دادستانی  ملی،  امنیت  داخله، 
فرهنگ و دو نفر از ژورنالیستان با تجربه، ساخته شود تا 

تمام قضایا را از نو بررسی کنند.«
خبرنگاران  برابر  در  خشونت  که  افزود  رهین  آقای 

بی پاداش نمی ماند.
داشت،  بیان  نسشت  این  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
آزادی بیان تحفۀ...                            ادامه صفحه 6
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پسین،  روزهای  در  انتخاباتی  فضای  از 
نشانه های روشنی از یک توطیۀ کالن به ظهور 
رسیده است؛ توطیه یی که می خواهد انتخاباِت 
93 را به سرنوشت انتخاباِت سال 2009 دچار 
نخستیِن  روزهای  از  نشانه ها  این  تبارزِ  کند. 
در  را  نگرانی ها  از  موجی  قسمی،  نتایج  اعالم 
میان شهرونداِن کشور به وجود آورده است. اگر 
توجه  قسمی  نتایج  اعالم  دربارۀ  واکنش ها  به 
شهروندان  گفتارِ  و  لحن  در  به خوبی  شود، 
برخی  کرد.  احساس  را  نگرانی  این  می توان 
بر  رسانه یی،  گفت وگوهای  در  شهروندان  از 
پذیریش نتایج انتخاباتی از سوی نامزدان تأکید 
می ورزند و اصرار دارند که فضای موجود نباید 
به ایجاد تنش های جدید دامن بزند؛ تنش هایی 
که می تواند برای ثبات و امنیِت کشور خطرناک 

باشند. 
شهروندان کشور عمدتًا نگران وضعیِت امنیتی 
و  نخبه گان  افغانستان اند.  در  اقتصادی  رکود  و 
متأثر  فضا  این  از  به نوعی  نیز  سیاست مداران 

به نظر می رسند، ولی در گفت وگوهای شان به 
گونۀ محتاطانه نسبت به وضعیِت به وجود آمده 
منتظِر  عمدتًا  افراد  این  می دهند.  نشان  واکنش 
باقی قضایا اند که ببیند با اعالم نتایج نهایی، چه 
ارگ  گروه  تنها  میان،  این  در  اما  می آید.  پیش 
خاموشی اختیار کرده و نشان می دهد که نسبت 
به وضعیِت به وجودآمده نگرانِی خاصی ندارد. 
به عنوان عامل  این گروه  اما در پشت صحنه، 

اصلِی قضایا باید شناخته شود. 
می شود،  افروخته  بر  کشور  در  که  آتشی  هر 
در  که  افرادی ست  کارکرد  نتیجۀ  شک  بدون 
پشت دیوارهای سنگی، نشسته اند و به صورت 
اگر  می زنند.  رقم  را  جدید  تعامالِت  فعال، 
می کند،  ُگل  نامزدان  برخی  میان  ایتالف  بحث 
ریشه های آن به ارگ برمی گردد و اگر انتخابات 
تالش های  نتیجۀ  هم  باز  می رود،  دوم  دور  به 
این گروه است. مثل این است که آقای کرزی 
حتا در واپسین روزهای زمام داری، نمی خواهد 
از  را  خود  و  بپذیرد  را  افغانستان  واقعیِت 

بازی های انتخاباتی کنار بکشد. 
پُرچالش  و  سردرگم  کالِف  به  وقتی  انتخابات 
بدون  آن  نتیجۀ  نگذاشتند  که  شد  تبدیل 
با  و  رای  صندوق های  دروِن  از  دستکاری 
شمارِش صادقانۀ آرای مردم بیرون شود. بحث 
ابطال  و  کردن  قرنطینه  آن  دنبال  به  و  تقلب 
هزاران رای در محل های عمدتًا امن، انتخابات 

را از مسیر واقعِی آن منحرف کرد. هرچند پیش 
که  داشت  وجود  گمان هایی  و  این، حدس  از 
کمیسیون های انتخاباتی تالش خواهند کرد که 
کنند،  هدایت  آن  واقعی  مسیر  در  را  انتخابات 
ولی سرانجام مشخص شد که این انتظار چندان 
انتظاری به جا نبوده است. البته باید تصریح کرد 
شفافیت  ایجاد  عدم  معنای  به  سخن  این  که 
شود.  تلقی  نباید  انتخابات  نتیجۀ  و  آرا  در 
سره  آرای  دارند  حق  انتخاباتی،  کمیسیون های 
را از ناسره جدا کنند تا آرای پاِک مردم به نفع 
نامزداِن منتخب شان شمارش شود. اما نه خالف 
را مغشوش  آرای سره  بخواهند  که  قاعده  این 
نشان دهند و انتخابات را به سمتی ببرند که با 

نتیجۀ واقعی آن در تضاد قرار داشته باشد. 
بازِی  یک  افغانستان،  مردم  سرنوشت  با  بازی 
بازی  یک  اخالقی،  بُعد  از  و  خطرناک  بسیار 
مردم  باشد.  می تواند  سبک سرانه  و  جلف 
افغانستان در بدترین وضعیت اقتصادی و امنیتی 
به سر می برند، ولی عده یی با سوءاستفاده از این 

را  رویایی شان  قصرهای  می خواهند  وضعیت، 
در شب  تگرگ  و  باران  آمدِن  با  تنها  کنند.  بنا 
پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، شاهد بزرگ ترین مصیبت 
در کشور بودیم. این مصیبت ناشی از چه بود؟

اگر ظرف سیزده سال گذشته با پول های کمک 
نیازهای  اصلی ترین  افغانستان،  مردم  به  شده 
تردید  بدون  می شد،  برآورده  آن ها  زنده گی 
سرازیر شدِن سیل این قدر تلفات سنگیِن جانی 
و مالی در پی نمی داشت. حاال فکر کنید که در 
برگزار  انتخابات  دومِ  دور  باز  چنین وضعیتی، 
شود و میلیون ها دالر به مصرف برسد تا نتیجۀ 
انتخابات مشخص شود!... آیا دردی بزرگ تر از 
این می تواند باشد که با سرنوشت سیاسی این 

مردم، چنین بازِی خطرناکی صورت بگیرد؟ 
اگر کمیسیون های انتخاباتی به صورت واقعی، 
مردم  و  انتخابات  قبال  در  را  خود  مسوولیِت 
انجام می دادند و ارگ نشینان هم چنان در رویای 
ماندن در قدرت نمی بودند، بدون شک انتخابات 
نتیجۀ خود را به دنبال می آورد. این گونه نبود که 
انتخابات سوم در دور اول  به بن بست رسیده 
باشد و از سِر ناگزیری دور دوم برگزار شود. 
دور دوم عماًل نتیجۀ مهندسی آرا و دست کاری 

در روند انتخابات است. 
یک  پیروزی  که  می دهد  نشان  زیادی  شواهد 
می توانستند  که  عده یی  برای  خاص  نامزد 
باشند،  داشته  دخالت  انتخابات  روند  در 

رفتِن  دلیل، طرح  به همین  و  بود  تحمل ناپذیر 
انتخابات به دورِ دوم ُگل کرد. این عده دست کم 
تا آن جایی که حدس زده می شود، دو انتظار را 
در این میان می کشند. نخست این که انتخابات 
در دور اول برنده نداشته باشد تا به ظهور یک 
این که  دوم  نشود.  منجر  قدرت مند  حکومِت 
تمامیت خواه  گروهِ  اختیار  در  تازه یی  فرصِت 
قرار گیرد که بازهم برای مقابله با اراده و آرای 
این گروه  بریزد.  برنامه  و  از خود طرح  مردم، 
را  دالر  میلیون  صد  از  بیشتر  که  است  حاضر 
در پای هواهای نفسانِی خود قربانی کند، ولی 
نگذارد که مردمِ افغانستان طعم واقعِی پیـروزی 
تنها  گروه،  این  اصلی  دشمن  گویا  بچشند.  را 
که  افغانستان اند  سوگوارِ  و  مصیبت دیده  مردمِ 
هر روز در پای جنازه های عزیزاِن خود اشک 

می ریزند. 
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یک روز بعد از امروز، هشت ثور، سالروز پیروزی مجاهدین در 
سالروز  امروز،  یعنی  آن هم؛  از  قبل  روز  یک  و  است.  افغانستان 
یک  عنوان  به  ثور،  از هفت  است.  در کشور  کمونیستی  کودتای 
روزِ سیاه در تاریخ کشور یاد می شود، اما هشت ثور به رغِم همۀ 
ما شمرده  همۀ  برای  افتخارآمیز  روز  یک  آن،  از  پس  تلخی های 
این  از  آقای کرزی،  می شود. در سال های نخسِت حکومت داری 
روز به گونۀ شایان تجلیل  می شد، اما رفته رفته این تجلیل از رونق 
حساب،  این  با  شد.  محصور  ارگ  دیوارهای  پشت  در  و  افتاد 
پیش بینی می شود که تجلیل از هشتم ثور، با توجه وضعیت حساِس 

انتخاباتی یی که در آن قرار داریم، پُرشور وپُرشکوه نخواهد بود. 
به  حاضر  امنیتی،  به دالیل  ظاهراً  حکومت  که  می گویند  منتقدان 
برگزاری این جشن نیست، به ویژه پس از آن که طالبان به مراسِم 
ظاهراً   کردند.  حمله   ،13۸۷ سال  در  ثور  هشتم  از  گرامی داشت 
تا جشِن  وادار کرده  را  تکرار چنین حمله یی، حکومت  از  ترس 
هشت ثور را خاموشانه در ارگ برگزار کند. اما واقعیت این است 
که ارگ به دالیل سیاسی به برگزارِی جشن ۸ ثور به عنوان یکی از 
روزهای ملی، رغبت و عالقه یی نشان نمی دهد. اما در این میان، 
مرم خود باید روز های ملی یی همانند ۸ ثور را گرامی بدارند. زیرا 
این روز، نماد تجلِی آرمان های جهاد مردم افغانستان است و آن ها 
فراموشی سپرده شود. ولی  به  اجازه دهند که چنین روزی  نباید 
متأسفانه به وضوح می بینیم که مردمِ افغانستان تاهنوز به آن درجه 
از توانایی و درک نرسیده اند که بتوانند به گونۀ خودجوش، تجلیل 

از روزهای ملی و میهنی را سامان دهند. 
و  اسالمی  دولِت  تشکیل  و  مجاهدین  پیروزی  روز  ثور،  هشت 
دربارۀ  داوری های سطحی  اما  است.  افغانستان  مردمِ  ارادۀ  تحقِق 
این روز باعث شده که بسیاری ها به دلیِل حوادِث تلخ و ویران باری 
که پس از این روز رخ داده، ۸ ثور را یک برِگ تاریِک دیگر در 
تحلیِل حوادث،  و  زمان  اما گذشِت  آورند.  به شمار  تاریِخ کشور 
به تدریج حقیقِت هشت ثور را نمایان ساخته و غبارِ کژاندیشی ها 

را از چهرۀ این روز تاریخی زدوده است. 
افغانستان، و حوادث تلِخ  ۸ ثور، روز پیروزی جهاد برحِق مردمِ 
علیِه  بین المللی  و  بیرونی  نتیجۀ دسیسه های کالِن  نیز  آن  از  پس 
و  جهاد  سال   14 نباید  شد.  تحمیل  ما  ملِت  بر  که  بود  روز  این 
تحمیل  مجاهدین  بر  که  جنگ هایی  به خاطر  را  مردم  جان فشانِی 

گشت، یک سره مردود بشماریم. 
ناآرامی ها و آشفته گی های  با  انقالب ها در سرتاسر جهان،  مسلمًا 
تاریِخ کشورهای  در  آن حتا  بارزِ  نمونه های  بوده و  بسیار همراه 
اروپایی نیز مشاهده شده است. اما جدای از این مسأله، پیروزی 
مجاهداِن افغانستان و تشکیل دولت اسالمی، از آن جا که خالِف 
تعامالِت قدرت های منطقه یی و بین المللی بود، جهان را برای بر 
زمین زدِن دولت نوپاِی مجاهدان به نحوی متحد کرد و اوضاع به 
گونه یی رغم خورد که اگر در آن زمان دولِت مجاهدین در برابر 
سپرده  پاکستان  به  افغانستان  نمی کرد،  ایستاده گی  دسیسه ها  این 
شک  بدون  شود.  کشور  آن  کنفدراسیوِن  شامل  شاید  تا  می شد 
ویرانی  بدون  نمی توانست  بزرگی،  مصیبت  چنین  از  جلوگیری 
دولِت  بر  از چهار طرف  که  قربانی یی  و  ویرانی  باشد؛  قربانی  و 

اسالمی افغانستان تحمیل شد.
باید  نیز  نکته  یک  زمان،  آن  ویران بارِ  حوادث  قبول  کنار  در  اما 
در  داخلی،  و  خارجی  نهادهای  از  بسیاری  که  شود  یادآوری 
مورد رویدادهای پس از ۸ ثور، گزارش ها و تحلیل های نادرست 
ارایه کرده اند. به گونۀ نمونه، بسیار گفته  شده که پس از پیروزی 
تنظیمی  کابلی در جنگ  های  افغانستان، شصت هزار  در  مجاهدان 
کشته شده اند. حال آن که برخی از نهادها و اشخاِص دیگر که در 
آن زمان در کابل حضور داشته اند و وضعیت را از نزدیک دیده اند، 
نفر  به هفت هزار  آن جنگ ها  در  کشته شده ها  رقِم  که  می گویند 

هم نمی رسد. 
مسلمًا کشته شدِن حتا یک نفر بی گناه هم، دردناک است و باید 
از آن به عنوان مصیبت یاد کرد؛ اما این یادآوری برای این است 
بر  را  ثور  هشت  از  پس  تلِخ  روزهای  که  همان هایی  بدانیم  که 
مردمِ ما تحمیل کردند، در گزارش و تحلیِل حوادِث آن روزها نیز 

سیاه کاری می کنند.
به هر صورت، ۸ ثور همانند دیگر انقالب ها و تحوالت، پیامدهای 
مثبت و منفِی زیادی داشته است. این که برخی از سراِن جهادی و 
فرماندهاِن تنظیم ها در خدمت استخباراِت بیرونی قرار گرفتند و 
جنگ و شورش به راه انداختند و یا هم این که از دولت اسالمی 
نباید قوۀ تمییز ما را فلج سازد، به نحوی  برخی اشتباه ها سر زد، 
بر سال ها  برانیم و  به یک چوب  را  که در قضاوت های مان همه 

جان فشانی و مجاهدت مان، یک سره خط بطالن بکشیم. 
کامِل  و شکسِت  افغانستان  مردم  جهاد  پیروزِی  روز  ثور،  هشت 
کمونیسِم جهانی ست. این روز با اهدای جان های بی شمارِ فرزنداِن 
راستیِن این آب وخاک به دست آمده؛ پس باید این روز را گرامی  

داشت و از آرمان های شهدا پاسداری کرد.

8 ثور و قصه های بی پایان

هر آتشی که در کشور 
بر افروخته می شود، 

بدون شک نتیجۀ کارکرد 
افرادی ست که در 

پشت دیوارهای سنگی، 
نشسته اند و به صورت 
فعال، تعامالِت جدید را 
رقم می زنند. اگر بحث 

ایتالف میان برخی نامزدان 
ُگل می کند، ریشه های 
آن به ارگ برمی گردد و 
اگر انتخابات به دور دوم 

می رود، باز هم نتیجۀ 
تالش های این گروه 

است. مثل این است که 
آقای کرزی حتا در واپسین 

روزهای زمام داری، 
نمی خواهد واقعیِت 

افغانستان را بپذیرد و خود 
را از بازی های انتخاباتی 

کنار بکشد
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برای کشورهای  اتحادیه  مقرن بن عبدالعزیز اعالم کرد که تشکیل 
حوزه خلیج فارس یک ضرورت داخلی، منطقه ای، امنیتی و اقتصادی 

است و عاملی برای ثبات منطقه به شمار می آید.
مقرن بن عبدالعزیز، جانشین ولیعهد عربستان و معاون دوم نخست 
وزیر این کشور در سخنانی عنوان داشت: تشکیل اتحادیه کشورهای 
حوزه خلیج )فارس( به ضرر هیچ  کس نیست. این اتحادیه مخالف 

هیچ یک از کشورهای منطقه یا جهان نخواهد بود.
وی در مصاحبه با خبرگزاری عربستان که نخستین مصاحبه وی از 
زمان تصدی پست جانشینی ولیعهد عربستان است، خاطرنشان کرد: 
اتحادیه کشورهای حوزه خلیج )فارس( باعث می شود که حاکمیت 

تمام این کشورها حفظ شود.
امنیتی در کشورش گفت:  این مقام عربستانی در خصوص مسائل 
امنیت عربستان قابل معامله نیست و به هیچ  وجه نباید در خصوص 

آن اهمالی صورت بگیرد.
پادشاه  عبدالعزیز  بن   عبداهلل  ملک   درخواست  که  کرد  تصریح  وی 
عربستان برای تشکیل اتحادیه کشورهای حوزه خلیج  فارس نشانگر 
تجربه سیاسی وی و احساس مسئولیتش نسبت به کشور و منطقه 
واقعیت  از  پادشاه عربستان  نشان می دهد که  فارس است و  خلیج 
چالش های کنونی و آتی که کشورهای حوزه خلیج  فارس را تهدید 

می کند، آگاه است.
وی در ادامه گفت: چالش هایی که کشورهای حوزه خلیج )فارس( 
با آن ها مواجه هستند از یک دست است و درخواست برای تشکیل 
اتحادیه پیش از آنکه درخواست دولت ها باشد درخواست مردم این 

کشورهاست.
در همین راستا سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان عنوان داشت: 
باعث می شود که  اتحادیه کشورهای حوزه خلیج )فارس(  تشکیل 
جایگاه این کشورها در ساختار منطقه یی و بین المللی ارتقا یافته و 
این اتحادیه به منزله یک قدرت اقتصادی و سیاسی خواهد بود و 
در محافظت از کشورها در قبال خطراتی که آن ها را تهدید می کند، 

نقش خواهد داشت.
این مقام عربستانی تصریح کرد که سیاست ریاض مبتنی بر روابط 
متقابل و عدم مداخله در  احترام  براساس  استراتژیک و  برادرانه و 

امور داخلی دیگر کشورهاست.
الفیصل از سیاست خارجه عربستان در دوره پادشاهی ملک عبداهلل  
طریق  از  عربستان  گفت:  و  کرده  خرسندی  اظهار  عبدالعزیز  بن 
دستاوردهای  است،  توانسته  کشور  این  مسئوالن  مشخص  دیدگاه 
این  بزند، که جایگاه  رقم  اقتصادی و سیاسی  را در سطوح  مهمی 

کشور را ارتقا دهد.

جنرال السیسی

پیروز انتخابات ریاست جمهور مصر است
وزیر دفاع سابق و نامزد ریاست جمهوری مصر همزمان 
با محدود شدن تعداد کاندیداها، یک گام دیگر به پیروزی 
در انتخابات ریاست جمهوری ماه آتی میالدی این کشور 
رقابت حمدین  این  دیگر  کاندیدای  است.  نزدیک شده 

صباحی، فرمانده بازنشسته ارتش مصر است.
انتخابات  نامزد  و  دفاع  سابق  وزیر  السیسی،  عبدالفتاح 
ریاست جمهوری مصر احتماال پیروز این انتخابات است 
که 26 و 2۷ می سال جاری میالدی برگزار می شود. او 
بیش از هر کاندیدای دیگری از حمایت آشکار به ویژه 
از جانب ارتش برخوردار است و مورد پذیرش و قبول 

اکثر رسانه های دولتی و خصوصی مصر است.
میالدی  گذشته  سال  جوالی  که  مصر  موقت  دولت 
توسط جنرال السیسی تشکیل شد، رقابت برای انتخابات 
ریاست جمهوری را به عنوان نشانه ای قلمداد کرده مبنی 

بر اینکه مصر در مسیر دموکراسی قرار دارد.
نبیل فهمی، وزیر خارجه مصر با عادالنه و آزاد خواندن 
روند انتخابات در کشور، به روزنامه گاردین گفت: این 
انجام  را  اقدام  این  بسیار مهم است. زمانی که  یک گام 
دهیم، می توانیم وارد انتخابات پارلمانی شویم، انتخاباتی 
که به ما در پایان رساندن نقشه راه به سوی دموکراسی 

کمک می کند و ما به دنبال احیای آینده مان هستیم.
مخالف  سیاستمداران  و  گرا  راست  فعاالن  میان  در  اما 
این نگرانی درباره یکپارچگی این انتخابات وجود دارد. 
اکثریت محافظه کاران تخمین می زنند که دست کم 16 
جریان  در  هستند  اسالم گرا  اکثرشان  که  مخالف  هزار 
سرکوب مخالفان توسط دولت کنونی قاهره دستگیر شده  
باشند. دست کم سه کاندیدای عالی رتبه و با نفوذ کمپین 
را در مه  این رقابت  انتخابات ریاست جمهوری 2012 
سال جاری میالدی تحریم کرده اند و فقدان آزادی بیان 
اخوان  که حزب  می کنند  محکوم  حالی  در  را  مصر  در 
این  مخلوع  جمهوری  رییس  مرسی،  محمد  المسلمین 
انتخابات  در  شرکت  از  دادگاه  حکم  واسطه  به  کشور 

قریب الوقوع مصر منع شده  است.
آخرین رقیب انتخابات ریاست جمهوری مه سال جاری 
وکیل  و  فوتبال  باشگاه  رییس  منصور،  مرتضی  میالدی، 
مصری روز شنبه به نفع السیسی کنار کشید. وی در یک 
معاهده  که  بود  داده  قول  مدت  کوتاه  و  عجیب  مبارزه 

کمپ دیوید را نادیده بگیرد.
خالد علی، وکیل، عبدالمنعم عبدالفتوح، اسالم گرا و احمد 
شفیق، آخرین نخست وزیر دیکتاتوری حسنی مبارک در 
هفته های اخیر همگی از رقابت دست کشیدند به طوری 
که عبدالفتوح گفته بود در فضایی که مخالفان را خائن 

جلوه می دهند، رقابت انتخاباتی غیر ممکن است.
ده ها تن از فعاالنی که در ژانویه سال جاری میالدی علیه 
قانون اساسی جدید مصر دست به راهپیمایی زده بودند، 
دستگیر شدند؛ اقدامی که از سوی رسانه ها با بی اعتنایی 
را محکوم  مساله  این  مخالفان  از  بسیاری  و  مواجه شد 
داده  انصراف  کاندیداهای  کشیدند.  چالش  به  و  کرده 
اعالم کردند که نگران تکرار سناریوی مشابه در انتخابات 

ریاست جمهوری مصر هستند.
زمانی که جنرال السیسی ماه گذشته میالدی برای شرکت 

تلویزیون  کرد،  اعالم  را  خود  تمایل  انتخابات  این  در 
برای سخنرانی مستقیم اختصاص  دولتی مصر زمانی را 
مقابل  در  السیسی  برای  انحصاری  حق  یک  این  داد. 
صباحی است، فردی که تنها مدت کوتاهی برای مستند 

زندگی و کاریش در تلویزیون صرف کرد.
تحلیل گر مصری موسسه خدمات متحد سلطنتی انگلیس 
که  انتخابات  این  درباره  می توانیم  ما  در صورتی  گفت: 
کنیم  برگزار شود، صحبت  آزادانه  و  عادالنه  است  قرار 
که تمامی کاندیداها فرصت برابر برای حضور در رسانه  
داشته باشند. من بعید می دانم که در چهار پنج هفته آتی 

تغییر شگرفی در این باره رخ دهد.
روز شنبه یک شبکه تلویزیونی خصوصی اعالم کرد که 

هیچ برنامه ای را از باسم یوسف، هجوگوی سیاسی مصر 
السیسی پخش نمی کند مگر آنکه پس  و منتقد برجسته 
از انتخابات باشد تا به این وسیله از تاثیرگذاری بر رای 

دهندگان جلوگیری به عمل آورد.
تاکنون کاندیداها جزئیات کمی را درباره برنامه های خود 
اعالم  خود  سخنرانی  در  السیسی  چه  اگر  کرده اند  افشا 
احقاق  و  اقتصاد  احیای  بر  را  اولویت ها  که  بود  کرده 

حقوق بشر قرار می دهد.
که  خود  انتخاباتی  مبارزه  خبری  کنفرانس  در  السیسی 
روز پنجشنبه صورت گرفت، غایب بود و یک سخنگو 
را برای ارایه آمارهای 500 هزار نفری حامیانش معرفی 
طرفدار  که  صباحی  وی،  رقیب  قاهره،  سراسر  در  کرد. 
است،  مصر  فقید  جمهوری  رییس  عبدالناصر،  جمال 
انقالب  کاندیدای  را  خود  و  داشت  خبری  کنفرانسی 

2011 معرفی کرد اما به ذکر سیاست هایش نپرداخت.
مستقر  سیگنت  اقتصادی  اندیشکده  رییس  بلر،  آنگوس 
در قاهره گفت که انتظار دارد کاندیداها جزئیات بیشتری 
وسیله  این  به  تا  کنند  اعالم  رو  پیش  هفته های  در  را 
بازار مصر شوند  بیشتری جذب  سرمایه گذاران خارجی 

و با حضورشان اقتصاد نابسامان این کشور بهبود یابد.
سویه  یک  انتخابات  یک  این  حتم  طور  به  افزود:  وی 
می اندیشیم  رو  پیش  هفته های  به  هنوز  من  اما  است، 
او  دارد.  اقتصادی  برنامه  چه  السیسی  جنرال  ببینیم  تا 
را  خارجی  سرمایه گذاری  گرایش های  سریعا  می تواند 

احیا کند.
برکناری  السیسی را مقصر  از مصری ها، جنرال  بسیاری 
مرسی در ژوئیه سال گذشته میالدی و در پی تظاهرات 
گسترده چند روزه می دانند و امیدوارند که عصری جدید 
سوی  به  را  کشور  قدرتمند  مردی  ریاست  دوران  از 
احیای اقتصاد و ثبات اجتماعی سوق دهد و هدایت کند. 
حمایت از جاه طلبی های ریاست جمهوری السیسی از 
میالدی  مارس سال جاری  به 35 درصد در  51 درصد 
مصر،  در  بصیره  نظرسنجی های  بنابر  اما  یافت،  کاهش 
همچنان حمایت ها از او نسبت به کاندیدای دیگر بیشتر 

است.
نبیل فهمی، وزیر خارجه مصر این مساله را تضمین کرد 
که هیچ تضمینی در حمایت مرسی برای السیسی وجود 
ندارد و گفت: از 1952 تا 2011 ما چهار رییس جمهور 
اواسط جون 2014 ما چهار رییس  تا  از 2011  داشتیم. 
جمهور خواهیم داشت. این بدان معناست که مصری ها 

هم اکنون تمایل دارند تا خودشان را مسوول بدانند.

دفاع مقامات آل سعود از تشکیل 
»اتحادیه کشورهای حوزه خلیج فارس«

اعالم آتش بس بین 
طالبان و دولت پاکستان

عباس: 
هرگز اسراییل را به عنوان »کشور یهود« به رسمیت 

نمی شناسیم

اوباما: 
پوتین در حال »غرق شدن« را نجات می دهیم!

اولین  در  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس 
ملی  آشتی  اعالم  از  پس  خود  مطبوعاتی  کنفرانس 
تنها آنچه را که به نفع فلسطینی ها باشد  تاکید کرد: 

انجام خواهیم داد.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، محمود 
گفت:  فلسطین  تشکیالت خودگردان  رییس  عباس،  
بدون هیچ گونه کوتاهی یا تندروی تنها آنچه را که 

منافع فلسطین را تامین کند دنبال خواهیم کرد.
عنوان  به  را  اسراییل  هرگز  فلسطینیان  گفت:  عباس 

کشور یهود به رسمیت نخواهند شناخت.
وی افزود: در سال 1993 ما اسراییل را به رسمیت 
نباید مجبور به برداشتن گام  اما فلسطینیان  شناختیم 
مذهبی  هویت  شناختن  رسمیت  به  جهت  در  دیگر 

اسراییل شوند.
رییس تشکیال خودگردان فلسطین تصریح کرد: هیچ 
چیز جز اینکه قدس شرقی پایتخت فلسطین باشد را 

نخواهیم پذیرفت.
شورای  نشست  در  خود  اظهارات  این  در  عباس 
در  )ساف(  فلسطین  بخش  آزادی  سازمان  مرکزی 
است  مساله ای  فلسطین  در  ملی  آشتی  رام اهلل گفت: 
اینک محقق  و  بود  داده شده  آن وعده  به  پیشتر  که 

شده است.
انجام شد  ابتدا  از  بسیاری  داد: تالش های  ادامه  وی 
امر  این  که  شود  تشکیل  فلسطین  مستقل  کشور  تا 
همواره با کارشکنی های مختلفی رو به رو شده است.
تاریخ گذشته فلسطینی ها در مقاومت  بیان  با  عباس 
و مذاکرات صلح ادامه داد: این که اکنون فلسطینی ها 

نهادهای سیاسی خاص خود را دارند نتیجه توافقنامه 
سیاسی  مذاکرات  اولیه  بنای  سنگ  که  است  اسلو 

محسوب می شود.
داشت:  عنوان  فلسطین  تشکیالت خودگردان  رییس 
اسراییلی ها تا به حال نشان داده اند که خواهان حل 
عادالنه و عاقالنه مشکالت نیستند و نمی خواهند دو 

کشور مستقل در کنار هم تشکیل شود.
عباس تاکید کرد: هیچ کس حق قبول یا رد مذاکرات 
این  که  زمانی  تا  را  گرفته  صورت  توافقنامه های  یا 
به  فلسطین در سراسر جهان  میان ملت  در  توافق ها 

همه پرسی گذاشته شود ندارد.
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین گفت: تالش ها 
کارشکنی های  دلیل  به  صلح  مذاکرات  احیای  برای 

اسراییل با شکست مواجه شده است.
داد:  ادامه  شهرک سازی ها  کردن  محکوم  با  وی 
انجام  فلسطین  خاک  در  اسراییل  شهرک سازی های 
می پذیرد و ما به هیچ وجه آن را قبول نخواهیم کرد.

سرانجام بعد از عملیات هوایی ارتش پاکستان گروه های خان سید 
برای  می دهند،  تشکیل  را  طالبان  مرکزی  که هسته  و شهریار  سجنا 
را  دولت  از سوی  آتش بس  پیشنهاد  اخیر  ماه های  طی  بار  چندمین 

پذیرفتند.
  ادامه حمالت ارتش به مواضع طالبان و کشته شدن دست کم 44 
سرانجام  قبایلی  مناطق  به  ارتش  جنگنده های  حمله  در  نظامی  شبه 

طالبان را وادار به پذیرفتن آتش بس کرد.
بر اساس این گزارش دولت توافق کرده 13 زندانی طالب را آزاد کند 
تا 21  پایبند بودن به آتش بس  به  نیز  این در حالی است که طالبان 

سرطان سال جاری موافقت کردند.
با وجود افزایش فشارها علیه شبه نظامیان هنوز هم گروه خان سید 
 2 این  اختالف  و  به صورت مستقل عمل می کنند  سجنا و شهریار 

گروه بر سر حاکمیت وزیرستان جنوبی حل نشده است.
گزارش های تازه نشان می دهد گروه خان سید سجنا و شهریار برای 
آتش بس با دولت به توافق رسیدند و قطع حمالت ارتش همچنین 
اعالم  آتش بس  این  به  بودن  پایبند  شرط  را  طالبان  زندانیان  آزادی 

کردند.
بیانیه یی  در  طالبان  که شاهداهلل شاهد سخنگوی  است  درحالی  این 
گفته بود، دولت پاسخ رضایت بخشی به آتش بس 40 روزه نداده 
است و در طول این مدت 50 نفر از اعضای بازداشت شده طالبان 

کشته شده اند.
بس  آتش  تمدید  عدم  تصمیم  که  گفت  طالبان  تحریک  سخنگوی 
توسط شورای طالبان گرفته شده و اگر دولت هر اقدامی انجام دهد 

با عکس العمل طالبان مواجه خواهد شد.
طالبان در اوایل مارچ 2014، آتش بس یک ماهه با دولت اعالم کرده 

بود و پس از آن این مدت تا 10 آوریل 2014 تمدید شد.

رییس  جمهوری امریکا متعهد شد که همتای روس 
خود را از »غرق شدن« نجات دهد.

اوباما،  باراک  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
یک  سوال  به  پاسخ  در  امریکا  رییس جمهوری 
خبرنگار در کره جنوبی گفت: اگر والدیمیر پوتین، 
رییس جمهوری روسیه در حال غرق شدن باشد، 
او را نجات می دهم. ما هر کس را که در حال غرق 

شدن باشد نجات می دهیم.
امریکا همچنین در یک کنفرانس  رییس جمهوری 
با پارک گئون های، همتای کره جنوبی اش  خبری 
اعالم  پوتین  شخصیت  درباره  را  خود  قضاوت 
چرا  نیست.  احمق  مرد  یک  پوتین  گفت:  و  کرد 
الحاق  از  که اذعان داشته تحریم های غرب ناشی 
اقتصاد  بر  تحریم ها  این  است.  کریمه  شبه جزیره 

روسیه اثر گذاشته است.
پیش از بحران اوکراین هم پوتین و اوباما روابط 
خوبی با یکدیگر نداشتند و تصاویر گرفته شده از 
حضور این دو در کنفرانس ها و نشست های خبری 

مصداق این مساله است.
»پسربچه  یک  به  را  پوتین  زمانی  حتی  اوباما 
که  بود  گفته  و  کرده  تشبیه  بی حوصله« 
است  سرسخت  مرد  یک  روسیه  رییس جمهوری 
که می خواهد حوزه ریاست داخلی خود را تحت 

تاثیر قرار دهد.

                                                                                                            گاردین
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حافــظه؛
 فرامفهوم یا پارادایم؟

سارا محمد كمال 

 )Maurice Halbwachs( مفهوم حافظه در قرن بیستم برای نخستین بار در آثار هالبواکس
جامعه شناس فرانسوی و زیر عنوان »نظریۀ حافظۀ جمعی« وارد ادبیات آکادمیک 
شد. بنابراین خاستگاه این مفهوم، متعلق به دورۀ پساجنگ بوده و در طلیعۀ دوره 

پست مدرن قرار می گیرد.
ساخت  جنگ،  حافظۀ  خصوص  به  حافظه،  بر  فرانسوی ها  تأکید  از  نظر  صرف 
یادمان های جنگی متعدد، موزیم ها و توریسم جنگ، یادمان های سربازاِن گمنام و 
پیوند آن با تروما)trauma(ی شکست و اشغال فرانسه و کشتار وسیع سربازاِن آن در 
جبهه های ملی و بین المللی در دوران جنگ های جهانی، عالقۀ آکادمیک به مفهومِ 
در  بوآس  که  جریانی  دانست.  امریکایی  انسان شناسان  نوستالژی  باید  را  حافظه 
امریکا پایه گذار آن بود، چهار حوزۀ انسان شناسی )فرهنگی، زیستی، باستان شناسی 
و زبان( را در پیوند با هم قرار داده و بر وحدت و همکارِی چهار حوزه و توجه همۀ 
این حوزه ها به »تاریخ« تأکید داشت. اما به نظرمی رسد سنت انگلیسی با پرچم داری 
رادکلیف براون، دست انسان شناسی را از دامان تاریخ، کوتاه کرده و آن را به ورطۀ 
نوعی حال زده گِی معلق و بی ریشه کشاند و اسباب تفکیِک چهار حوزه را فراهم 
کرد. در این زمینه مطالب فراوانی وجود دارد که در کتاب های تاریخ انسان شناسی 

قابل تدقیق است.
امروز حافظه را بدون تردید نه یک مفهوم، بلکه فرامفهوم می دانند و حتا از پارادایم 
شدِن آن سخن می گویند. اما دالیل چنین اطالق هایی به زعم نگارنده، چنین قابل 

توضیح است:
و  اروپا  در  حافظه  با  مرتبط  نشریات  و  موسسات  مقاالت،  گسترۀ  بررسی  با 
مردم نگاری ها و نیز عالیق آکادمیک پژوهش گران و مدرسان در دانشگاه های امریکا، 
می توان شاهد گرایش طیف متکثری از متخصصان به این حوزه بود: باستان شناسان، 
و  عصب شناسان  روان شناسان،  روان پزشکان،  جغرافی دانان،  انسان شناسان، 

فارماکولوژیست ها، مورخان و زبان شناسان.
این پژوهش گران معموالً درحوزه های کالن زیر فعالیت می کنند:

عصب شناسی،  و  زیست  مادی،  فرهنگ  خشونت،  و  جنگ  زبان،  روان پزشکی، 
عمل گرا  گرایش های  و  جنسیت  مطالعات  متأخر  دورۀ  در  و  باستان شناسی 
)pragmatist( یا فعاالن حافظه )memory activists( در نقطه یی متفاوت و حتا متقابل با 

نظریه پردازان حافظه که عدالت اجتماعی و حقوقی برای قربانیان جنگ ها، اقلیت ها 
و... درحوزۀ کار آن ها قرار می گیرد.

فرامفهوم  معرف  می دهند،  نشان  عالقه مندی  حافظه  به  که  رشته هایی  تنوع 
مطالعات  با  فوق  مجموعۀ  تکمیل  این که  ضمن  است.  آن  بودِن   )metaconcept(

جنسیت و گرایش های عمل گرا به خوبی پارادایمی شدن آن را تصویر می کند. امروز 
این طیف پردامنه و پرکار، حافظه را در پیوند با مضامین زیر، موضوع پژوهش های 
خود قرار می دهند: ملی گرایی، هویت و تشخص)personhood(، تداوم زمان، تروما، 
جنگ، اقلیت ها، زنان و حافظه های زن محور و مادرمحور، تاریخ شفاهی، یادآوری 
حافظۀ  حافظه ها،  تنازع  فرهنگی،  سیاست های  نسلی،  بین  تعامالت  فراموشی،  و 
دولتی ـ حافظۀ مردمی، یادمان ها و بناهای یادبود، مکان ها و انباشت معنا، تکنالوژی 

وحافظه های فالشی و سایبر و باالخره اشیا و فرهنگ مادی.
در پایان باید گفت، گرچه ادبیات پژوهشی حافظه در مقایسه با مفاهیم و حوزه های 
علمی سلف خود، هنوز نوپا است و غنای نظری الزم را به لحاظ کمی و حجم 
آن،  دنبال  به  و  پارادایم  یک  به  آن  تبدیل  اما  نیاورده،  دست  به  کیفی(  نه  آثار)و 
سازمان دهی و تشکل هدف مند انبوه پژوهش گران با عالیق گوناگون درون پارادایم 
و باال رفتن سطح تحلیل در تحقیقات، از لنز پاردایم حافظه، امری نیست که برای 
آیندۀ نزدیک قابل پیش بینی نباشد؛ موضوعی که اینک امکان آن یا حتا تحقق یافت 

آن در حال حاضر، گاه در مقاالت پژوهش گران مطرح می شود.

بهاره بیات 
گونه یی،  به  که  است  کوشیده  نوشتار  این 
حیوانات  حقوق  نقض  ابعاد  از  بخشی 
حقوق  مسالۀ  به  سپس  و  دهد  نشان  را 
حیوانات در اندیشۀ دکارت به عنوان یکی 
از بنیان گذاران اندیشۀ مدرن بپردازد، و بر 
که  دهد  نشان  است  داشته  سعی  پایه  این 
فاقد  دیگرِی  عنوان  به  حیوانات  چه گونه 
شعور و خرد، در تاریخ مدرنیته به حاشیه 
رانده شده اند و چه گونه در دهه های اخیر، 
تحقیقات جدید در زمینۀ حیوانات، آن ها را 

به متن باز گردانده است.

1ـ می کشم، پس هستم: 
در سال هایی که دکارت در هالند زنده گی 
آمستردام شاهد مرد عجیب  مردم  می کرد، 
به  کوچکش  قصر  در  که  بودند  غریبی  و 
همراه خدمتکارانش زنده گی می کرد. او گه 
لباس تمام سیاه  گاه از خانه بیرون می آمد، 

می پوشید و به سبک اشراف زاده ها شمشیر 
در  را  گشت وگذارش  وقتی  و  می بست. 
مقصدهای  از  یکی  می کرد،  شروع  شهر 
هیچ  شاید  بود،  قصابی ها  همیشه گی اش 
کدام از قصابان آمستردامی هرگز ندانستند 
که مردی که تکه های بزرگ بدن حیوانات 
را می خرد و به خانه می برد، قرار است پدر 

علم جدید باشد.
تشریح  جز  به  جدید  دوران  پدر  این 
الشه های گوشت تعدادی خرگوش، ماهی و 
مارماهی را هم در ارضای کنجکاوی هایش 
تشریح  زنده  به صورت  علم،  به  کمک  و 
کرد تا عمل کرد قلب و عروق گردش خون 

آن ها را زنده تماشا کند.

2ـ ُخرده جنایت های انسانی: 
یکی  به  تبدیل  حیوانات،  با  انسان  رابطۀ 
دیدگاه های  از  که  شده  مهمی  مسایل  از 
در  و  است  شده  نگریسته  آن  به  متفاوتی 
طی سالیان اخیر، مباحث مهمی را در حیطۀ 
زیست شناسی  و  حقوق  فلسفه،  اخالق، 

به راه انداخته است.
طوالنی  رابطه یی  حیوان،  و  انسان  رابطۀ 
و  شکار  دورۀ  از  است.  بوده  دوطرفه  و 
بین  تغذیه یی  رابطۀ  که  است  جمع آوری 
دیری  و  می شود  برقرار  حیوان  و  انسان 
به  حیوانات  کردن  اهلی  که  نمی گذرد 
منظور تغذیه و بهره برداری شروع می شود 
همین  تا  سنتی  کردن  اهلی  روند  این  و 
فقط  و  داشت  ادامه  گذشته  یک صدسال 
است  حیوانات  جهان  به  صنعت  ورود  با 

می شود  دگرگون  به شدت  توازن  این  که 
فصلی  وحشی،  حتا  و  اهلی  حیوانات  و 
تلقیح  هورمون،  می کنند.  آغاز  را  تاریخی 
مصنوعی، زنده گی در اصطبل های در بسته 
و بی نور، وزن زیاد، ناراحتی های قلبی، قطع 
ترجیع بند  دسته جمعی،  مرگ های  عضو، 
جدید  جهان  در  حیوانات  این  زنده گی 
نیستند  پرورشی  این حیوانات  فقط  است، 
حتا  است،  شده  دگرگون  زنده گی شان  که 
بی بهره  قافله  این  از  هم  وحشی  حیونات 
زیستگاه های شان  تخریب  از  نمانده اند؛ 
گرفته تا شکارهای گسترده، از نمایش در 
سیرک تا باغ وحش ها و یا تجارت پُرسود 
اهلی  گونه یی  به  هم  وحشی ها  پوست! 
دامداری های  در  گاوها  زنده گی  شده اند. 
صنعتی، یکی از این خرده جنایت ها را رقم 
به  دامداری های صنعتی  می زند، گاوها در 
گاوهای  می شوند:  تقسیم بندی  گونه  دو 

شیری و گاوهای گوشتی.

بین  طبیعی  حالت  در  شیرده  گاوهای 
در  اما  می کنند،  عمر  سال   25 تا   20
دامداری های صنعتی، بیشتر از 5 سال دوام 
نمی آورند. این گاوها بیشتر زنده گی خود 
را در اصطبل های پُر ازدحام یا سلول های 
انفرادی می گذرانند. در حالت طبیعی یک 
گاو بین نیم تا 2 کیلوگرام در روز می تواند 
شیر تولید کند، اما در دامداری های صنعتی 
غذاهای  ژنتیکی،  تغییرات  از  استفاده  با 
هورمونی وخوراندن غالت به جای علوفه، 
کیلو می رسانند.  تا50  به 25  را  مقدار  این 
حیوانات،  این  شایع  بیماری های  از 
عفونت  و  تورم  قلبی،  ناراحتی  باال،  وزن 
گاوهای  است.  گاوی  جنون  و  سینه ها 
بیشتر  ندارند؛  بهتری  وضع  هم  گوشتی 
خورشید  نور  و  آزاد  هوای  از  گاوها  این 
و  اصطبل های کوچک  در  هستند،  محروم 
داغ  شاخ ها،  قطع  می کنند،  زنده گی  بُتونی 
از  بی حسی،  بدون  شدن  اخته  و  خوردن 
یک  زنده گی  قسمت های  دردناک ترین 
دیگر  گوسفندها،  است.  پرورشی  گاو 
حیوانات  زنده گی  صنعتی سازی  قربانیان 
تا  می شوند  داده  پرورش  آن ها  هستند. 
انتقال  شوند،  خورده  کوتاهی  مدت  در 
فله یی و تل انبار حیوانات در هنگام انتقال 
به  که  است  فجایعی  از  کشتارگاه ها،  به 
و  مرغ ها  زنده گی  می شود.  دیده  کرات 
خروس ها، مرغابی و غازها هم از جنبه یی 
سربسته  محیط های  در  آن ها  است.  جالب 
الکتریکی  تیغه های  با  و  می آیند  دنیا  به 
آن ها  پوست  زنده،  نیمه  و  می شوند  کشته 

کنده می شود و در طی دوران زنده گی شان، 
داروهای  مصرف  و  بیماری ها  انواع  از 
هورمونی رنج می برند. حتا ماهی ها هم در 
امان نبوده اند؛ ماهی ها در پرورشگاه های با 
تراکم زیاد زنده گی می کنند که در ان انواع 
انگل ها گوشت  این  انگل ها رشد می کنند، 
ماهی ها را می خورند و باعث افتادن فلس ها 
و ایجاد زخم های بزرگ می شوند، ماهی در 
تهاجمی  و  مضطرب  بسیار  شرایط  این 
می شوند، آن ها اغلب با هم می جنگند و این 
جنگ ها بیشتر باعث کشته شدن ماهی های 

کوچک تر می شود. آن ها در کشتارگاهها بر 
اثر خفه گی و یا پاره شدن آبشش ها، با رنج 

و تشنج فراوان می میرند.
در  حیوانات  زنده گی  دیگر  فراز 
اخیر،  قرن  در  می خورد.  رقم  آزمایشگاه ها 
تیوری  اثبات  برای  دانشمندان  از  برخی 
خود یا آزمایش داروها، به طور گسترده یی 
را  مختلفی  آزمایش های  بر روی حیوانات 
تاریخی  نمونه های  اولین  از  داده اند.  انجام 
آن می توان به آزمایش لویی پاستور اشاره 
یک  به  را  سیاه زخم  میکروب  که  کرد 
معروِف  آزمایش های  کرد.  تزریق  گوسفند 
پاولوف و سگش هم دیگر جزیی از تاریخ 
علم شده است. کشف واکسن فلِج اطفال 
را هم مدیون میمون ها هستیم. در دهۀ چهل 
سابین  البرت  و  سالک  و  یوناس  که  بود 
برای کشف این واکسن صدهزار میمون را 
داشته  ادامه  امروز  به  تا  روند  این  کشتند. 
انسان ها  بدیل  عنوان  به  حیوانات  و  است 
پزشکی،  بزرگ  کشف های  از  بسیاری  در 

پیش مرگ انسان ها شده اند.

در قرن اخیر، برخی از 
دانشمندان برای اثبات تیوری 
خود یا آزمایش داروها، به طور 
گسترده یی بر روی حیوانات 
آزمایش های مختلفی را انجام 
داده اند. از اولین نمونه های 
تاریخی آن می توان 
به آزمایش لویی 
پاستور اشاره 
کرد که میکروب 
سیاه زخم را به یک 
گوسفند تزریق 
کرد. آزمایش های 
معروِف پاولوف 
و سگش هم دیگر 
جزیی از تاریخ 
علم شده است. 
کشف واکسن 
فلِج اطفال را هم 
مدیون میمون ها 
هستیم. در دهۀ 
چهل بود که یوناس 
و سالک و البرت 
سابین برای کشف 
این واکسن صدهزار میمون را 
کشتند. این روند تا به امروز 
ادامه داشته است و حیوانات به 
عنوان بدیل انسان ها در بسیاری 
از کشف های بزرگ پزشکی، 
پیش مرگ انسان ها شده اند

دکارت و مسالۀ حقوق حیوانات
بخش نخسـت



رحمت اهلل بیگانه

که  بودم  نوجوان 
عوض  جامه  حکومت 
با  آسان،  بسیار  کرد. 
صدای  و  جت ها  غرِش 
هواپیماها،  هولناک 
خلقی ها  که  شدم  خبر 
حکومِت  پرچمی ها  و 

داوود را سرنگون کرده و قدرت را گرفته اند.
 مردم به خاطر آگاهی از رویدادها و تحوالِت سیاسی 
رادیوهای  پای  در  که  بودند  مجبور  اجتماعی،  و 
خارجی و یا تنهاتلویزیوِن دولتی بنشینند و ماجرا را 
دنبال کنند. تلویزیون دولتی که یگانه دستگاه نشراتی 
در تمام افغانستان بود، ساعت شش شام، آغاز می شد 
و تا یازده شب اطالعیه ، خبر و موسیقی نشر می کرد؛ 
نوپاِی  نظام  دل بسته گاِن  اتِن  و  سرنا  و  دهل  صداِی 

خلق و پرچم، گوِش مردم را کر کرده بود.
هنوز  افغانستان  دولتِی  تلویزیون  نشرات  آغازِ  از 
یک سال نگذشته بود که رقص های وطنی و عربی 
گذاشته  نمایش  به  نبود،  معمول  گذشته  در  که 
بودن شان  نو  به خاطر  تلویزیون  نمایش های  شد. 
تبلیغاِت  برای  خلقی ها  داشت.  بسیار  عالقه منداِن 
خود در بعضی از نواحی شهر کابل، باالی سِر دروازۀ 
بودند.  گذاشته  را  تلویزیون هایی  مردم  خانه های 
تلویزیون ها  آن  پای  در  ساعت ها  مردم  از   شماری 
خرید  بضاعت  مردم  زیرا  می ایستادند؛  تماشا  به 

تلویزیون را نداشتند.
امور مداخله داشت، تلویزیون ها،  حکومت در تمامِ 
اخبار، جراید، مجالت و حتا مساجد و منابر در زیر 
سلطۀ حکومت قرار داشتند و هیچ کس بدون اجازۀ 
آن  در  نمی توانست.  کرده  بیان  را  حرفی  حکومت 
زمان، من دانش آموز بودم و در مکتب مدیری داشتم 
دانش آموزان  کارهای  در  او  نام داشت.  ثمرگل  که 
سرِخ  چراِغ  تا  گرفته  برک  از  داشت؛  دراز  دسِت 

بایسکل ، همه را بازجویی می کرد!
در مکتِب ما نظم حکم فرما بود. بعد از ایستاده شدن 

در قطارهای منظم، سرود ملی نواخته می شد:
څوچه دا ځمکه آسمان وی 

څوچه دا جهان ودان وی 

څوچه ...

 و در پایان، یک آهنگ و ترانه به صورت زنده توسط 
شاگرداِن لیسۀ دخترانۀ خیرخانه اجرا می گردید.

رنگ سرخ، مورد توجه حکومِت خلقی ها بود. و هر 
شعاری  که در آن کلمۀ خلق نبود، محکوم به نابودی 
می شد. در آن زمان مضموِن سیاست از صنف ۸ تا 12 
باید می دانست  اجباری تدریس می گردید، هر کس 
که »سندیکا« چه را می گویند و »طبقۀ کارگر« کی ها 

است و »بورژوازی« چه معنا دارد!
از بر کردِن زنده گی نامۀ نورمحمد تره کی که با القاب 
شده  نوشته  پُربها  کاغذهایی  در  بلندباال  عباراِت  و 
بود، از وظایف خانه گِی دانش آموزاِن مکاتب به شمار 
می آمد. به  هر صورت، گپ ها و حدیث هاِی جالبی 
مکاتب  در  جوانان  سازماِن  اعضای  داشت.  جریان 
دانش  سازمان،  این  اجازۀ  بدون  بودند،  همه کاره 

آموزان حِق نفس کشیدن را هم نداشتند!
جوانان  سازمان  عضو  اندکی  تعداد  مکتب،  هر  در 
فرمان  اکثریت  باالی  اندک  تعداد  همین  بودند، 
می راندند. افراد غیرحزبی حِق پیشنهاد و مداخله در 
امورِ سیاست و  اداره را نداشتند، اگر کسی  چیزی 
می گفت به زندان می رفت، جاسوس ها در هر جا و 

به  هر رنگی وجود داشتند.
استادان،  دانشجویان،  دانش آموزان،  از  شماری 
و  ادارات  مأموراِن  هیزم  شکنان،  راننده گان،  نانوایان، 
داشتند.  قرار  دموکراتیک  نظامِ  در خدمت  مالامامان 
در هیچ جا حرف بر ضد حکومت جواز نداشت، حتا 
با صمیمی ترین دوستت نمی توانستی رازِ دل کنی و 

همه به یکدیگر بی اعتماد و بی باور بودند!
به قول اخوان ثالث:

سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت 
سرها در گریبان است 

کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را 
نگه جز پیش پا را دید، نتواند 

که ره تاریک و لغزان است 
وگر دست محبت سوی کس یازی 

به اکراه آورد دست از بغل بیرون 
که سرما سخت سوزان است!

خودسانسوری، یکی از ویژه گی های نظام دموکراتیِک 
خلق و پرچم بود. اگر در آن سوی مرزها، برگی بر 
حکومت  کابل  در  می خورد،  شور  ثور  انقالِب  ضد 
باید  می ساخت.  مجبور  راه پیمایی  به   را  مردم  تمام 
بر  مرگ  انقالب،  ضد  بر  مرگ  می دادی:  سر  شعار 
پاکستان، مرگ بر امریکا، عربستان سعودی، چین و...! 
جنبِش ناخودآگاهی در سر و وضِع جامعه پدید آمده 
بود؛ برای ادامۀ زنده گی باید یک جهت را می گرفتی، 

چون بی طرف بی شرف شمرده می شد!
برای  مردم  که  بود  بلندگویی  یگانه  بی بی سی  رادیو 
دانستن حقیقت، در زیر لحاف و در انزوای خانه های 

در بسته، به آن گوش می دادند. اگر دستگاه حاکمیت 
را  امپریالیستی  رادیوی  این  کسی  که  می  فهمید 

می شنود، بدون درنگ بازداشتش می کرد!
فرهنگی  و  اقتصادی  انزوای  یک  در  افغانستان 
دست وپا می زد. مردم برای به دست آوردِن یک قرص 
نان و گرفتن یک لیتر تیل، باید ساعت ها در صف های  
طوالنی ایستاده می شدند تا چیزی دستگیرشان شود.

جوانان در هر قدم برای نشان دادِن شناسنامه متوقف 
به خاطر  که  سربازانی   برای  بودند  مجبور  و  شده 
گشت  پس کوچه ها  و  کوچه ها  در  سربازگیری 

می زدند، کارت نشان دهند.
از  شدن  فارغ  زماِن  تا  دانشگاهیان  و  دانش آموزان 
حق  معتبر،  اسناد  ارایۀ  با  آن هم  دانشگاه  و  مکتب 

داشتند در جاده ها رفت وآمد کنند. 
در یکی از روزهای بهاری که در مکتب بودم و خبر 
نداشتم که در بیرون راه پیمایی جریان دارد، خواستم 
بود،  شاگردان  از  خالی  مکتب  حویلی  بنوشم.  آب 
ما،  مکتب  مدیر  که  بودم  رسیده  آب  مخزِن  نزدیک 
قادرخان که مسلح به کالشینکوب بود صدایم کرد. 
کردم  تقال  هرچه  کردند.  دستگیر  مرا  کردم،  توقف 
آب  نوشیدن  برای  فقط  نداشتم،  بدی  قصد  گفتم  و 
به  مسلح  افراد  توسط  نشد.  قبول  بودم،  بیرون شده 
یک اتاق انداخته شدم و بعد از هشت ساعت انتظار 
که تعداد ما به 50 نفر رسید، ابتدا ما را به خاد و در 

نیمه های همان شب به پلچرخی انتقال دادند.
روزها را در زندان گذراندم، در آن شب و روز تعداد 
زندانیان از دانش آموزان و دانشجویان به هزارها نفر 
رسیده بود و پلچرخی مملو از دانشگاهیان شده بود 
رها  تعدادی  حد،  از  بیش  تراکم  و  فشار  اثر  بر  که 

گردیدند.
شب و روز، مردم در تفتیش  و تعقیب قرار داشتند، 
نمی کرد.  احساس  مصونیت  جا  هیچ  در  کس  هیچ 
فرزنداِن  به  که  نداشتند  صالحیت  مادران  و  پدران 

خود بگویند که باالی چشِم تان ابروست.
شماری  روز  هر  می گذشت،  همین گونه  روزها 
دولِت  مخوِف  زندان های  راهی  انقالب  ضد  به نام 

دموکراتیک می شدند.
و  رنج، عذاب   تا 136۷، سال های  سال های 1359 
سال های جبر حکومِت دموکراتیک بر مردم بود. به 

قوِل شهید عبدالقهار عاصی: 
سال فرمان راندن و ویرانگری کلبه های کوچک اما 

سخت 
سال اعدام برادرهای آزادی 

هم در این سال از گلوی کودکان شمشیر بر کردند 
مادران در سوگ بنشستند
خواهران فریاد سر کردند!

وقتی به خاطر دوست آزاده یی به نام حفیظ، بار دیگر 
در سال 136۸ راهی زندان شدم، با وجود این که هیچ 

گناهی نداشتم، همه چیز را پایان یافته تلقی کردم.
شب ها از ته کاوی ریاست هفت، صدای نالۀ جوانان 
به جرم آزادی خواهی، گوشت و استخواِن انسان را 

می سوزاند.
با خود می گفتم »آیا در زیر تیِغ این جالدان روزگار، 

می شود مقاومت کرد؟«
»مگر با این برق دادن ها، بی خوابی ها و انواع زجر و 
شکنجه های جسمی و روانی، می شود ایستاد و دم از 

مقاومت زد؟«
قادر  تو  »خدایا،  می گفتم  و  می کردم  نیاز  خدا  به 
مرا  نیستند،  چیزی  تو  قدرِت  پیش  این ها  متعالی، 

کمک کن!«
آخ که چه قدر جگرسوز و دل خراش بود شبی که در 
دهلیز ریاسِت هفت به جرم اعتراف نکردن به گناهی 

که نمی دانستم چه است، شکنجه شدم!
زندانی ها  از  طویلی  وقتی صف  اذان صبح،  هنگام   
بسته  وضو صف  گرفتن  برای  که  کردم  مشاهده  را 
همین  در  افغانستان  جواناِن  تمام  کردم  فکر  بودند، 
با  زعفرانی  و  زرد  چهره های  زندانی اند؛  ریاست 
ریش های تنک و آثار غِم بزرگی که در پشت چشمان 
به  و  می کردم  روزشماری  بود.  هویدا  حلقه زدۀشان 
خود می گفتم شاید روزی و روزگاری، تو  هم مثل 
همین ها این راهِ صعب العبور و طاقت فرسا را بپیمایی!
لرزه بر اندامم می افتید به خدای خود که یگانه ناجی و 
پناهگاهِ بشر در تنهایی و بی کسی است، پناه می بردم.
ما سپری  ملِت  را  واه که چه روزهای وحشت ناکی 
کرد و افسوس که این جنایات در گیرودار حوادث، 

هم چنان سرپوشیده باقی مانده اند!
در یکی از شب ها، مستنطقین ریاست خادِ شش درک 
که می خواستند از من اعتراف بگیرند ـ از کسی که 
هیچ چیز برای اعتراف نداشت ـ، از سر شب تا صبح  
مرا در زیر شال عسکری روی یک پا ایستاد کردند، 
به  گونه یی که حق نداشتم روی بگردانم و یا این که 

از یک پا به پای دیگر استراحت کنم!
صبح دمید. یک تن از هم صنفانم به نام مسجدی را از 
الی درزهای شال مشاهده کردم که در نوبت رفتن 
به تشناب ایستاده بود. با صدای آهسته پرسیدم »چه 

مدتی ست زندانی استی؟«
پاسخ داد: »هفت ماه است زیر تحقیق ام!« 

روزِ روشن برایم شب تار شد، در دل گفتم: هفت ماه 
من هم خواهم ماند، خدایا به فریادم برس!

از سیستِم جاسوسی روی  شیوه های عجیب وغریبی 
من پیاده شد، اما خدای قادر متعال نخواست که من 
در دامِ این ددمنشاِن تاریخ گرفتار شوم، همه به آسانی 

سپری گردید.
آن ها!...  حکومت داری  شیوۀ  بود  شگفت  چه 
حیرت می کردی وقتی می دیدی هیچ مخالفی را در 
قلمروشان نمی خواهند!... آن ها مجاِل همه چیز را از 
مردم گرفته بودند. وقتی یک متهم راهِی سلول های 
زندان می شد؛ فرق بین متهم و مجرم وجود نداشت، 
آن، همانا  برخورد می شد و  با یک روش  با هر دو 

شکنجه های گوناگون و تهدید و توهین بود.
شده  سپری  خونین  کودتای  آن  از  سال   36 اکنون 
و  از جنایاِت هولناِک خلق  تاریخ  و هنوز صفحاِت 
پرچم رنگین است. مردم افغانستان نباید آن سال های 
سخت و آن اعماِل وحشیانه را به فراموشی بسپارند 
و باید آن همه را برای عبرِت آینده گان سینه به سینه 

نقل کنند!

یادی 
از آن 

کودتای 
سرخ 

و 
نکبت بار
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اولیۀ  نتایج  اعالم  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات ریاست جمهوری کشور، اعالم کرد که هیچ 
یک از نامزدها در دور اول پیروز نشده اند و دور دوم 
انتخابات با شرکت داکتر عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی 

احمدزی برگزار خواهد شد.
یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات 
آمار کامل نتایج اولیه را در حضور ناظران انتخاباتی 
و خبرنگاران اعالم کرد که براساس آن داکتر عبداهلل 
عبداهلل با 44.9 درصد، اشرف غنی احمدزی با 31.5 
درصد و زلمی رسول با 11.5 درصد آرا به ترتیب 

اول تا سوم هستند.
که  گفت  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
بررسی های این کمیسیون نشان می دهد انتخابات به 

دور دوم خواهد رفت.
سوی  از  شده  انجام  بررسی های  اعالم  اساس  بر 
کمیسیون انتخابات، در روز رای دهی 20561 محل 
انتخاباتی باز اعالم شده که از این بین 19431 محل 

عماًل در روز انتخابات باز بوده است.
این میان 139  از  در 54۷ مرکز رای داده نشده که 

محل بسته بوده است.
444 محل با مشکالتی نظیر تقلب و تخلف همراه 

بوده که کاًل شمارش آن باطل شده است.
۸10 محل مجدداً شمارش شده است.

1964 محل به تفتیش سپرده شده است.
525 محل مطابق به معیار کمیسیون، انتخابات در آن 

جریان شفاف نداشته و آرای آن باطل شده است.
2346۷4 رای از شمارش خارج شده و باطل اعالم 

شده است.
میزان اشتراک مردم: 

انتخابات  در  زنان  درصد   36 و  مردان  درصد   64
اشتراک کرده بودند که در مجموع 6.۸92.۸16 نفر 

در این پروسه سهم گرفته بودند.
که  کرد  اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  همچنین 
از جریان  که  داده شده  کاندیدانی  به  رأی   40.4۷6

انتخابات انصراف داده بودند.
آنان،  بررسی های  مطابق  که  کرد  تأکید  نهاد  این 
انتخابات به دور دوم خواهد رفت؛ اما پیش از آن، 

نظر کمیسیون شکایات انتخاباتی باید در مورد آمار 
ارایه شده لحاظ گردد.

 50 از  بیش  که  نامزدی  افغانستان،  قانون  اساس  بر 
درصد آرا را به دست آورد، برنده شناخته می شود 
و اکنون که آرای هیچ یک از نامزدها به این میزان 
نرسیده، دور دوم انتخابات با شرکت دو نامزدی که 
بیشترین آرا را به دست آورده اند، در روز هفتم جوزا 

برگزار خواهد شد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی تا کمتر از 20 روز دیگر 
نامزدها  احتمالی  شکایت های  به  که  دارد  فرصت 
ترتیب  این  به  و  کند  رسیده گی  نتایج  این  درباره 

احتمال تغییر نتایج اولیه انتخابات منتفی نیست.
مهندسی انتخابات

در زمان شمارش نتایج اولیه انتخابات، آرای صدها 
هرات  والیت  در  ابتدا  شد.  اعالم  باطل  صندوق 
حدود صد هزار رای از سوی دفتر والیتی کمیسیون 
آن،  دنبال  به  و  اعالم شد  باطل  انتخاباتی  شکایات 
دفتر مرکزی این نهاد از ابطال هزاران رای دیگر خبر 

داد.
انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  گزارش ها،  بربنیاد 
در برخی مراکز و محالت بدون این که هیچ شکایتی 
کرده  اعالم  باطل  را  رأی  هزاران  باشد،  شده  درج 

است. 
کمیسیون  و  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  اقدامات 
بر  را  کشور  شهروندان  تند  انتقادهای  انتخابات، 

انگیخته است. 
آگاهان می گویند که برخی چهره ها در کمیسیون های 
انتخاباتی، به گونۀ سازمان یافته رأی نامزد مشخصی را 
باطل کرده و رأی نامزد مشخص دیگری را افزایش 

بخشیده اند.
آن ها باور دارند که در همسویی چهره هایی در این 
دو کمیسیون، از پیروزی داکتر عبداهلل در دور نخست 

انتخابات جلوگیری صورت گرفته است.
این  پیشتاز  اکنون  تا  همگرایی که  و  اصالحات  تیم 
انتخاباتی خواسته  انتخابات است، از کمیسیون های 
که دست کم دو صد هزار رأیی را که بدون دلیل باطل 

کرده اند، به درستی بررسی کنند.

احتماالً خواستار اصالحات الزم  تیم داکتر عبداهلل، 
در نتایج آرا و باز شماری نتایج خواهد شد.

پس از رسیده گی به شکایت ها، نتایج نهایی انتخابات 
در 24 ثور اعالم خواهد شد.

این دومین بار است که انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان به دور دوم کشیده می شود. 

حامد  میان  انتخابات  نیز   13۸9 سال  انتخابات  در 
اما  به دور دوم کشیده شد  کرزی و عبداهلل عبداهلل 

عبداهلل از شرکت در دور دوم انصراف داد.
هنوز جزییات بیشتری درباره نتایج انتخابات اعالم 
نشده اما عبداهلل در والیت عمده یی مانند کابل، هرات 
و بلخ و چند والیت دیگر پیشتاز است و اشرفغنی 
در چند والیت مهم دیگر از جمله ننگرهار و هلمند.

درج شکایت
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی 
که  داشت  اظهار  خبری  نشست  یک  در  شنبه  روز 
اعالم  از  پس  کشور،  ریاست  جمهوری  کاندیداهای 
نتایج مقدماتی، در صورت داشتن اعتراض طی 24 
ساعت آینده می توانند شکایت های خود را در این 

کمسیون به ثبت برسانند.
به  شده  اعالم  مهلت  از  پس  که  کرد  تأکید  وی 
نخواهند  پاسخ  معترض  کاندیداهای  شکایت های 

گفت.
در  فرنطینه  صندوق های  تمام  محسنی،  گفتۀ  به 
به دفتر کمیسیون مستقل  والیت ها، بررسی شده و 

شکایت انتخاباتی تحویل داده شده است.
در همین حال، کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی 
اعالم کرده که تا اکنون از دو هزار و 133 شکایت 
رسیده گی  شکایت  یکهزار  از  بیش  به  انتخاباتی 

صورت گرفته است.
این درحالی است که کمیسیون شکایت های انتخاباتی 

خود متهم به مهندسی انتخابات است. 
کمیسیون  که  می گویند  مهم  منابع  از  برخی 
فساد  و  معامله  مرکز  به  انتخاباتی  شکایت های 
انتخاباتی تبدیل شده است. اما تا کنون اسناد موتقی 

در این زمینه ارایه نشده است.
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روی منافع مان در افغانستان...
شریف خاطرنشان کرد: پاکستان نمی تواند نفوذ هند در افغانستان 
را  اسالم آباد  به  زدن  ضربه  برای  کشور  این  خاک  از  استفاده  و 
را درک  ما  نگرانی  این  به خوبی  باید  امریکایی ها  و  کند  تحمل 

کنند.
از  چند  تنی  و  پاکستان  در  امریکا  سفیر  اولسون  ریچارد 
دیپلمات های امریکایی جیمز دابینز را در مالقات با فرمانده ارتش 

پاکستان همراهی کردند.
خاک  از  نظامی  نیروهای  خروج  گرچه  کارشناسان،  باور  به 
افغانستان امری نیازمند هزینه و زمان می باشد، لیکن بیرون بردن 
تدارکات ناتو و نیروهای امریکایی از خاک پاکستان امری بسیار 
امنیتی  نگرانی های  زیاد  زمان  و  هزینه  بر  عالوه  که  است  مهم 

خاص خود را نیز در پی دارد.

آزادی بیان تحفۀ بیرونی ها...
بیرونی ها برای ما نیست؛ ما چند نسل در راه آزادی 
و  کرده ایم  مبارزه  دموکراسی  و  مشروطیت  بیان، 
دردهای  کشیدن  با  عرصه  این  در  ما  روشنفکران 

فراوان دستآوردهایی را برای ما به ارمغان آوردند.
رسانه ها  کارکردهای  از  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
گفت،  و  کرد  یاد  ستایش  با  گذشته  سال  سیزده  در 
رسانه های ما رسالت خود را در راستای اطالع رسانی 

و روشنگری به شیوۀ بسیار نیکو به جا آوردند.
در عین حال، سیمین حسن زاده معین نشراتی وزارت 
اطالعات و فرهنگ در این نشست گفت، روز جهانی 
از اصول آزادی  مطبوعات در اصل روز پاس داشت 
مطبوعات است و در این روز باید دولت ها متعهدانه 
رسانه ها،  عملکرد  و  بیان  آزادی  حفظ  برابر  در 

تالش های خود را پیگیرتر سازند.
خوانش  به  را  آماری  گزارش  یک  حسن زاده،  بانو 
گرفت که توسط ریاست های اطالعات و فرهنگ در 
بنیاد این گزارش در  والیات ترتیب شده بود که بر 
در سراسر کشور 6۸ رسانۀ چاپی، 26  سال گذشته 
نهاد شامل شرکت های اعالنات و تبلیغات و آموزش 

ژورنالیزم، به ثبت رسیده است.
ملی  اتحادیه  رییس  مبارز  عبدالحمید  هم چنان، 
از  را  بیان  آزادی  نیز  افغانستان،  ژورنالیستان 
نظام سیزده ساله در کشور  مهمترین دست آوردهای 
پایمردهای  و  با رشادت ها  آزادی  این  دانسته گفت: 
ژورنالیستان به دست آمده و تا حال حفظ شده است.
بیان  آزادی  تاریخی،  اسناد  بنیاد  بر  مبارز  عبدالحمید 
نخستین  از  افزود:  و  دانسته  پیشینه  با  کشور  در  را 
آزادی  موضوع  اکنون  تا  و  کشور  در  اساسی  قانون 
بیان هموارده در قانون اساسی تأکید شده است و این 
آزادی را هیچ کشور بیرونی برای ما تحفه نداده است.
در این نشست پاولوفونتانی به نماینده گی از یونسکو، 

روز جهانی مطبوعات را به ژورنالیستان تبریک گفت 
روزهایی  از  مطبوعات  جهانی  روز  داشت:  بیان  و 
است که در آن برای امنیت روزنامه نگاران در سراسر 

جهان مبارزه و تعهد صورت می گیرد.
آقای پاولوفونتانی از کارکردهای رسانه های افغانستان 
انتخابات  در  به  ویژه  و  گذشته  سال های  جریان  در 
اخیر با ستایش یاد کرد و افزود: خبرنگاران با به خطر 
افغانستانی ها  که  دادند  نشان  خود  زنده گی  انداختن 

خود زنده گی و آیندۀ شان را رقم می زنند.
وحیدغروال رییس دانشکدۀ ژورنالیزم دانشگاه کابل 
و یکی از سخنرانان این نشست، در پیوند به نهادهای 
گفت،  و  کرد  صحبت  کشور  در  ژورنالیزم  آموزش 
الزم  دانش  و  نشوند  حرفه یی  ما  ژورنالیستان  اگر 
برای  بهتری  آیندۀ  ما  باشند،  نداشته  ژورنالیستیکی 

عرصۀ خبرنگاری در کشور نخواهیم داشت.
ژونالیزم  دانشکدۀ  افزود،  هم چنان  غروال  استاد 
دانشگاه کابل بعد از گذشت چهار دهه از فعالیتش، 
آموزشی،  استدیوهای  بهتر،  ساختمان  دارای  حاال 
تلویزیون و رادیو است و دانشجویان در آن مصروف 

اندوختن تجربه هستند.
وحید غروال وعده سپرد که در آیندۀ نزدیک دانشکدۀ 
ژورنالیزم آخرین و مدرنترین وسایل چاپ را نیز در 

اختیار دانشجویان قرار می دهد.
در حین حال، احمد سعیدی یکتن از آگاهان مسایل 
جهانی  روز  از  گرامی داشت  برنامۀ  در  نیز  سیاسی 
حکومت  قبال  در  مردم  نگرانی های  از  مطبوعات 
از  تا  هستم  »نگران  گفت:  و  کرد  صحبت  آینده 
در سیزده سال گذشته  ما  دست آوردهای رسانه های 
افت  شاهد  ما  و  برود(  بین  )از  آینده  حکومت  در 

رسانه  ها در کشور باشیم.«
حامی  های  نهاد  از  یکی  رییس  ساپی  خپلواک 
حامی  اتحادیه های  در  دسته گی  چند  از  خبرنگاران، 
خبرنگاران شکوه کرد و بیان داشت، از این وضعیت 

تالش هایی  زمینه  این  در  چند  هر  هستم؛  نگران 
صورت گرفته است، اما تا حال شاهد کدام نتیجه یی 
نبوده ایم و آرزو داریم تا در آینده این تالش ها نتیجه 

بدهد.
هم چنان، نظری پریانی مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار 
در  من  تجربۀ  سال  »چندین  گفت:  نشست  این  در 
عرصۀ روزنامه نگاری نشان داد که عمده ترین چالش 

ما دست نیافتن به آزدای بیان است.«
آقای پریانی تصریح کرد، ما می توانیم از رییس جمهور 
و اراکین دولتی انتقاد بکنیم، اما برای نشر یک خبر 
آن  به  که  داریم  نیاز  اسنادی  به  مستند  یا گزارش  و 
بیان صحبت  آزادی  از  در حالی  و  نداریم  دسترسی 
می کنیم که مدیر یک ریاست و یا یک مکتب اجازۀ 
را  کار  این  اگر  و  ندارد  را  رسانه  با  کردن  صحبت 
وظیفه  اش سبکدوش  از  روز  همان  شام  دهد،  انجام 

می گردد.
آقای پریانی از حوصله مندی رییس جمهور در مقابل 
رسانه ها با ستایش یاد کرد و افزود: این حوصله مندی 
انتقاد  قبال  در  رییس جمهور  بی توجهی  با  هم زمان 

رسانه ها بوده است.
نظری پریانی هم چنان گفت، ما زمانی به تأثیرگذاری 
کار خبرنگاران و رسانه ها در کشور پی می بریم که 
مسووالن اهمیتی به انتقادهای رسانه ها داشته باشند و 

از آن سود بجویند.
از حکومت  ماندگار هم چنان  روزنامۀ  مدیر مسوول 
آیندۀ افغانستان خواست تا بیشتر از آقای کرزی در 
عین  در  و  نشان دهد  قبال رسانه ها صبر و حوصله  

حال با مطبوعات برخورد مسووالنه داشته باشد.
او گفت که  بهایی را به رسانه ندهیم که هر چه گفت 
چیزی نگوییم و در عین حال به حرف آنها توجه نیز  

نداشته باشیم. 
در اخیر این برنامه، به شماری از خبرنگاران و مدیر 

مسووالن رسانه ها ستایش نامه توزیع گردید.

مرگـبارتـرین روز...
بالگرد انگلیسی هنوز مشخص نشده است، اما ضیا درانی 
سخنگوی پولیس والیت قندهار گفت این بالگرد در بخش 
 50 حدود  در  و  والیت  این  شرق  جنوب  در  پل  تخت 

کیلومتری مرز پاکستان سقوط کرده است.
وی افزود پنج نیروی بین المللی کشته شدند اما علت این 

حادثه هنوز مشخص نشده است.
نیز اعالم کرد در حال تحقیقات درباره علت سقوط  ناتو 
این بالگرد انگلیسی است اما تاکنون گزارشی درباره فعالیت 

خصمانه در این منطقه دریافت نشده است.
بوده  انگلیسی  بالگرد  این  تایید کرد  انگلیس  وزارت دفاع 

است اما قادر به تایید ملیت کشته های این حادثه نیست.
کرد  اعالم  مکتوب  بیانیه یی  انتشار  با  طالبان  سخنگوی 
شورشیان این گروه به طرف این بالگرد انگلیسی شلیک و 

آن را سرنگون کرده اند.
راکت  از  استفاده  با  »طالبان  افزود:  احمدی  یوسف  قاری 
بالگرد نیروهای خارجی را هدف قرار دادند و 12 سرباز 

داخل آن کشته شدند.«
شورشیان طالبان اغلب در مورد شمار کشته های حمالت 
خود اغراق می کنند و گاهی نیز به دروغ مسوولیت چنین 

حمالتی را به عهده می گیرند.
 1۷ خارجی  نیروهای  برای  گذشته  در  روز  مرگبارترین 
دسمبر سال 2013 بود یعنی زمانی که یک بالگرد خارجی 
در افغانستان سقوط کرد و براثر آن شش نیروی امریکایی 

کشته شدند.
با کشته شدن این پنج سرباز ناتو در حادثه سقوط بالگرد 
انگلیسی در افغانستان تعداد نیروهای بین المللی کشته شده 

در افغانستان طی این ماه به هفت نفر رسید. 
آمار اسوشیتدپرس نشان می دهد از آغاز سال تا کنون 23 
با  مقایسه  در  که  اند  شده  کشته  افغانستان  در  ناتو  سرباز 
سال های قبلی پایین تر است، آنهم در حالی که نیروهای 
بین المللی در حال خروج از افغانستان و واگذاری کنترل 

امنیت در این کشور به نیروهای داخلی هستند.
ناتو آماده می شود پس از 13 سال از حمله تحت  نیروی 
فرماندهی امریکا به افغانستان به سرنگونی رژیم طالبان در 
افغانستان  از  امسال  پایان  تا  را  نیروهای خود  کشور،  این 

خارج کند.
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان که از سال 2002 برای 
دو دوره رییس جمهور این کشور بوده تاکنون از امضای 
زمینه ساز  می تواند  که  امریکا  با  دوجانبه  امنیتی  موافقتنامه 
ادامه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان پس از پایان 
باشد،  کشور  این  در  خارجی  نیروهای  نظامی  ماموریت 

خودداری کرده است.
از  کرزی  اند خودداری  کرده  اعالم  دو  هر  ناتو  و  امریکا 
واشنگتن که چارچوبی  با  امنیتی دوجانبه  موافقتنامه  امضا 
قانونی برای ادامه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان 
خواهد بود می تواند برنامه ها را در این زمینه به خطر اندازد 
و باعث خروج سریع تر و کامل نیروهای خارجی از این 
کشور شود که می توان از آن به عنوان » گزینه صفر « یاد 

کرد.
ناتو  نیروهای  خروج  آستانه  در  افغانستان  در  خشونت ها 
و همچنین در آستانه انتخابات پنجم اپریل کشور افزایش 

یافته است. 
اخیرا گزارش هایی نیز در مورد »  حمالت خودی « منتشر 
طرف  به  افغانستان  امنیتی  نیروهای  آن  در  که  است  شده 
همقطاران خود یا مربیان آموزشی خارجی یا غیر نظامیان 
روز  افغانستان  امنیتی  نیروی  یک  می کنند.  تیراندازی 
را  نفر  و سه  کرد  تیراندازی  به طرف خارجی ها  پنجشنبه 

کشت.
حاضر  حال  در  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  تعداد 
حدود 33 هزار نفر است که در مقایسه با زمان اوج حضور 
یعنی   2011 سال  در  کشور  این  در  امریکایی  نیروهای 
حضور 100 هزار نیروی امریکایی در افغانستان، تعداد آنها 
به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر 50 هزار نیروی 

خارجی در افغانستان مستقر است.

مهندسی ماهرانۀ انتخابات
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برخی  منچستریونایتد  باشگاه 
لوئیس  انتخاب  درباره  گزارش ها 
آینده  سرمربی  عنوان  به  فان خال 

این تیم را رد کرد.
هلندی  روزنامه   شنبه  روز  صبح 
»تلگراف« در گزارشی مدعی شد 
فعلی  سرمربی  فان خال،  لوئیس 
برای  شب  جمعه  هلند  ملی  تیم 
مدیران  با  سرخ  شیاطین  هدایت 
این باشگاه به توافق نهایی رسیده 
بازی های  به محض تمام شدن  و 
انگلیس  به  جام جهانی  در  هلند 

می رود.

آورده  همچنین  گزارش  این 
برای  این  از  پیش  فان خال  بود: 
از  یکی  تاتنهام  سرمربیگری 
گزینه های اصلی بود اما با اخراج 
دیوید مویس از منچستریونایتد او 
نظرسنجی ها  اول  مرد  به  تبدیل 
روی  مویس  جانشینی  برای 

نیمکت داغ منچستر شده است.
»اسکای  پایگاه  همه  این  با 
و  رابطه  همین  در  اسپورتس« 
باشگاه  از  نقل  به  گزارشی  در 
رد  را  فان خال  با  توافق   منچستر 
اعالم  باشگاه  این  مدیران  کرد. 
به  با هیچ مربی  کرده اند که هنوز 
زمانی  و  نرسیده اند  قطعی  توافق 
این توافق حاصل شد خبر را  که 
به صورت رسمی از طریق سایت 

باشگاه اعالم می کنند.
در  فرگوسن  سرآلکس  همچنین 
است،  گفته  کوتاه  اظهارنظری 
به  می تواند  ساله   40 گیگز  رایان 
عنوان یک گزینه بلند مدت برای 

هدایت منچستر به شمار رود.

درگذشت سرمربی سابق بارسلونا احساسات 
بازیکنان این تیم را برانگیخت.

پیام هایی  بارسا در  پیشین  بازیکنان کنونی و 
نابهنگام  مرگ  از  را  خود  ناراحتی  جداگانه 
بازیکنان  این  دادند.  نشان  ویالنووا  تیتو 

پیام های خود را از طریق شبکه های اجتماعی 
همانند فیس بوک و توئیتر ارسال کردند.

کنار  که  لحظاتی  تمام  به خاطر  آبیدال:  اریک 
دارم،  یاد  به  را  تو  هم زندگی کردیم، همیشه 

رفیق!
تیتو  از  سرطان  با  تقابل  زوبی زارتا:  آندونی 
نزد ما شخصیت بزرگی ساخت. باید در کنار 

خانواده تو، مونتس، آدریا و شارلوت باشیم. آنها دوره 
سختی را می گذرانند. ما پدری خوب، همسری عاشق، 
دست  از  را  عاشق  بارسلونایی  یک  و  خوب  دوستی 

دادیم.
ویکتور والدس: تیتو یکی از بهترین مربیانی بود که در 
دوران بازیگری ام داشتم. از تو متشکرم به خاطر این که 

به ما همه چیز دادی.
خارج  و  داخل  مسایل  همه  خاطر  به  پویول:  کارلس 
فراموش  را  تو  تو سپاسگزاریم. هیچ وقت  از  از زمین 

نمی کنیم.
افتخار  بگویم.  چیزی  نمی توانم  واقعا  اینیستا:  آندرس 
می کنم که در بخشی از زندگی با تو بودم. تو هیچ وقت 

خانواده ات را فراموش نکردی.
می کنم.  تشکر  چیز  همه  خاطر  به  تو  از  پیکه:  جرارد 
را  بزرگی  لحظات  همه  رفتی.  زود  خیلی  که  چند  هر 
با  همیشه  تو  می سپارم.  به خاطر  بودم،  تو  کنار  در  که 

ما می مانی.

نیمار: با تمام احترام!
روحت  ممنون.  چیز  همه  خاطر  به  ماسکرانو:  خاویر 

شاد!
مارک بارترا: تالش کردم که آرزوی دوران کودکی ام را 
تحقق بخشم. تو همیشه در سر و قلبت قدرت زیادی 

داشتی که به خانواده می دادی.
می کند،  خداحافظی  تو  از  عزیز  فردی  وقتی  پینتو: 
در درونت چه  بگویی  او  به  که  نمی کنی  پیدا  کلمه یی 

می گذرد. سپاسگزار برای هر چیزی که به ما دادی.
دنی آلوس: خدا صاحب همه چیز است و زمان ورود 
کردیم  دیدار  زمین  روی  یکدیگر  با  ما  می داند.  را  ما 
چیز  هیچ  ما  رسید.  رفتن  زمان  کردیم،  دیدار  وقتی  و 
نیستیم. ما یک روح بزرگ و یک شخصیت بی نظیر را 
برای خانواده ات خوشحالی و  از خدا  از دست دادیم. 

برای خودت آمرزش می خواهم.
آیزاک کوئنکا: یک خبر تلخ. زندگی بعضی مواقع خیلی 

بی رحم است. هیچ وقت فراموش نمی شوی.
نمی کنیم.  فراموش  را  تو  وقت  هیچ  رودیگس:  پدرو 

و  بودی  من  زندگی  از  بخشی  که  خوشحالم 
یک شخص بزرگ.

همه  که  این  از  سپاسگزاریم  مونتویا:  مارتین 
کار کردی تا از بارسا لذت ببریم و تا آخرین 

لحظه بجنگیم. روحت شاد.
تلخ.  درگذشت  یک  د س سانتوس:  جاناتان 
صمیمانه ترین تسلیت های من به خانواده تیتو. 

همیشه او را به یاد خواهم داشت.
سسک فابرگاس: تیتو از تو به خاطر هر چیزی 
بارسلونا دادی، تشکر می کنم.  فوتبال و  به  که 
یاد  به  را  تو  بزرگ  شخصیت  کاتاالن ها  همه 
خواهند داشت. تو را از 14 سالگی می شناختم. 
سپاسگزارم که همیشه به من اعتماد داشتی. به من کمک 
کردی پیشرفت کنم و بر موانع حرفه ای و شخصی غلبه 

کنم. روحت شاد.
کریستین تیو: مرگ بر سرطان. تو زندگی یک آدم بزرگ 
را گرفتی اما تو هیچوقت نمی توانی خاطره های بزرگی 

را که از او دارم، از من بگیری.

جرارد دلوفو )بازیکن قرضی در اورتون(: تیتو روحت 
شاد و آرزوی صبر برای خانواده ات.

شدم.  ناراحت  بسیار  تیتو  مرگ  از  مارکس:  رافائل 
اعضای  تمام  به  تسلیت  دارم.  او  از  بزرگی  خاطرات 

خانواده اش.
سرخی روبرتو: از تو به خاطر هر چیزی که به ما یاد 
بکشیم،  دست  جنگیدن  از  نگذاشتی  که  این  و  دادی 

سپاسگزارم. تو همیشه با ما می مانی.
تمام  خاطر  به  ممنون  قوی!  تیتوی  مونیه سا:  مارک 

چیز هایی که به ما آموختی. تسلیت به خانواده ات.

مبارزه یی رو به...
متاثر  المللی  بین  کمک های  کاهش  از  کمتر  کشور،  این  شرق  و 
مالی  کمک  کاهش  غیرمستقیم  و  مستقیم  تاثیرات  شد،  خواهد 
کشور  این  سراسر  در  مختلف  درجات  به  افغانستان  به  خارجی 

محسوس خواهد بود.
بخش امنیتی

سرازیر شدن پول  بین المللی به افغانستان به باور بسیاری، توانسته 
بود در ده سال اخیر نوعی امنیت را برای این کشور »بخرد« اما 
حاال کاهش حضور نیروهای بین المللی و کاهش کمک های مالی 

خارجی می تواند روی امنیت افغانستان تاثیری منفی بگذارد.
با توجه به اینکه چنین کاهشی می تواند به افزایش جرایم منجر 
شود، افراد و گروه های مختلفی در پی یافتن منابع جایگزین برای 

کمک های مالی بین المللی بوده اند.
شواهدی که در سالهای اخیر به دست آمده نشان می دهد که اراده 
حکومت افغانستان در زمینه توسل به زور برای از بین بردن مزارع 

خشخاش رو به کاهش بوده است.
بسیار دشوار خواهد بود که در مبارزه با کشت خشخاش، دولت 
افغانستان کماکان به زور متوسل شود آنهم در وضعیتی که انتظار 
می رود بی ثباتی و رقابت های سیاسی بعد از سال 2014 شدت 

گیرد.
در این شرایط، زیاد انتظار نمی رود که حکومت و یا نماینده های 
با توسل به زور بر  برنامه های خود را  آن بخواهند خط  مشی و 

افراد و گروه های مخالف تحمیل کنند.

در سال 2012 تا 2013، فعالیت در زمینه از بین بردن کشت زارهای 
خشخاش در افغانستان به تناسب سال قبلی آن، 24 درصد کاهش 

داشت.
مواد  و  جرایم  با  مبارزه  اداره  همچنین  و  افغان  مقام های  اگرچه 
مخدر سازمان ملل متحد دلیل این کاهش را »هوای گرم« توصیف 
کردند، اما این مساله می تواند در عین حال نشان دهنده کاهش اراده 
نیروهای امنیتی در زمینه توسل به زور برای نابودی کشت زارهای 

خشخاش باشد.
مبارزه سیستماتیک

در  مخدر  مواد  تولید  مورد  در  که  هایی  نگرانی  همه  وجود  با 
دارد، سوال  این کشور وجود  اقتصاد  بر  آن  تاثیرات  افغانستان و 
اصلی برای دولت افغانستان و جامعه بین المللی این است که چه 
نوع برنامه ای به اجرا گذاشته شود تا با توجه به کاهش کمک های 
بین المللی و احتمال افزایش مشکالت داخلی در افغانستان، بتواند 

در جلوگیری از کشت خشخاش و تولید مواد مخدر موثر باشد.
در شرایط کنونی، به نظر می رسد که توجه سیاستمداران افغان و 
همچنین حامیان بین المللی این کشور بیشتر به مسائل داغی چون 
انتخابات، آینده سیاسی و جنگ یا صلح با مخالفان مسلح دولت 
متمرکز شده است. به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که از 
اهمیت مبارزه سیستماتیک با کشت خشخاش و تولید مواد مخدر 

در افغانستان برای سیاستگذاران این کشور کاسته شود.
در چنین صورتی، بحران تجارت غیرقانونی مواد مخدر به چالشی 
میان  آن در  تبدیل شده و حل  افغانستان  برای  بزرگتر  مراتب  به 

مدت کار آسانی نخواهد بود.

اکنـون در نـیمۀ راه...
ما هم اکنون این شرایط را نداریم، بنابراین 
من تمایل دارم که توافقنامه امنیتی دو جانبه 
با امریکا را امضا کنم و از همکاری امنیتی 
نظامی جامعه بین الملل که برای افغانستان 

الزم است، بهره بگیرم.
سوال  این  به  پاسخ  در  عبداهلل  عبداهلل 
از  یکی  امریکایی  نیروهای  خروج  که 
درخواست های طالبان برای برقراری صلح 
بوده است و ادامه این روند شبه نظامیان را 
تحریک می کند یا خیر، گفت: فعالیت های 
از  پیش  افغانستان  در  تروریسم  یا  طالبان 
امریکایی در کشور آغاز  نیروهای  حضور 
تا   1996  -1995 سال های  بین  بود.  شده 
این  در  خارجی  نیروی  یک  حتی   2001
کشور نبود و افغانستان به پناهگاهی برای 
قفقاز،  جمله  از  بین المللی  تروریست های 
جهان  و  مرکزی  و  جنوبی  آسیای  چچن، 

عرب تبدیل شده بود.
نامزد پیشتاز انتخابات افغانستان تاکید کرد: 
این یک حقیقت است. این یک ایدیولوژی 
)شبه نظامیان(  آن ها  البته  است.  برنامه  و 
خارجی  نیروهای  حضور  از  می توانند 
بر  برخی  کنند.  استفاده  بهانه  عنوان  به 
امروز  امریکایی  نیروهای  اگر  باورند  این 
بروند، فردا صلح برقرار می شود و طالبان 
ندارد  دلیلی  دیگر حاال  می گویند:« خوب 
که ما اقدامات تروریستی انجام دهیم«. این 
یا توهم است یا سرخوردگی. متأسفانه این 
دارد و  ادامه  یک واقعیت است که جنگ 
داشته  وجود  سازش  روند  که  است  الزم 
باشد اما همزمان شهروندان افغانستان باید 
مطمین شوند که حقوقشان حفظ و حمایت 
می شود و دستاوردهای مردم افغانستان از 

دست نمی رود.
بیشترین  اینکه  در خصوص  عبداهلل  داکتر 
است  مواد مخدر  از فروش  طالبان  درآمد 
گفت:  آن  با  مبارزه  در  خود  طرح های  و 
یک  مخدر  مواد  مشکل  و  تریاک  تجارت 
این  با  همزمان  است.  بین المللی  مشکل 
مسأله افغانستان به مرکز تامین کننده تبدیل 

شده است اما کشورهای ترانزیت و آنهایی 
که در نهایت این مواد را دریافت می کنند، 
را  چالش  این  با  برخورد  مسوولیت  نیز 
دارند. ما تالش می کنیم که برای کشاورزان 
افغانستان راه های درآمدزایی دیگری ایجاد 
کنیم که بخشی از آن از طریق قانون گذاری 
و اجرای قانون است. گمان نمی کنم که راه 
داشته  وجود  مساله  این  برای  فوری  حل 

باشد.
این  ادامه  در  راشاتودی  شبکه  خبرنگار 
را مطرح کرد که طی  این مساله  مصاحبه 
این سال ها به سربازان ناتو گفته شده است 
که مزارع کشت خشخاش را در افغانستان 
برای  درآمدی  منبع  که  چرا  نکنند  نابود 
کشاورزان و امرار معاش آنهاست. عبداهلل 
بخشی  که  داشت  عنوان  پاسخ  در  عبداهلل 
از راه حل  این مساله، انهدام مزارع است و 
بخش دیگری جایگزین کردن خشخاش با 
به گفته وی فقر و  محصولی دیگر است. 
بیکاری باید ریشه کن شود و این مساله را 

نمی توان یک شبه حل کرد.
عبداهلل عبداهلل همچنین در خصوص نحوه 
کشور  در  فساد  دیرینه  مشکل  با  مبارزه 
گفت: وضعیت افغانستان امروز خیلی بهتر 
از سال های قبل از 2001 است. افغانستان 
بارها و بارها تخریب شده است؛ افغانستان 
درآمد و پس  نیروهای شوروی  اشغال  به 
آن  تروریستی  گروه های  و  طالبان  آن  از 
را تخریب کردند. پس از آنکه البته مساله 
توسعه  مساله  نداشتن  اولویت   و  فساد 

افغانستان مطرح شد.
وی افزود: ما هم اکنون در نیمه راه هستیم 
و دولت آینده که نتیجه انتخاباتی مشروع 
خواهد بود، این فرصت را در اختیار دارد 
افغانستان  کند.  مبارزه  چالش ها  این  با  که 
و  است  بسیار غنی  منابع طبیعی  لحاظ  از 
منطقه  در  کاال  ترانزیت  و  تجارت  برای 
مورد توجه است. بنابراین کشورم به برنامه 
توسعه چند بعدی نیاز دارد تا افغانستان رو 

به جلو حرکت کند.

منچستریونایتد: 

با فان خال توافق نکرده ایم

ورزش

د ثور امته ارزښتمنه...

غواړي چې په بېالبېلو بڼو مجاهدین له صحنې وبايس، خپل پروګرامونه 

پلې کړي، ځکه دوی فکر کوي چې د مجاهدینو د بریا له ورځې منانځنه 

د مجاهدینو له بهادرۍ او رسښندنې ملانځل دي چې دوی یې نه غواړي.

د ښاغيل حمیدالله توخي په وینا، حکومت نه یوازې دا چې د ثور امته 

په شاندارو مراسمو او الزم ډول نه ملانځي بلکې د اسد اته ویشتمې نېټې 

ملانځلو ته هم الزم پام نه کوي.

او  پاملرنه  نه  ته  هغه د اوسني حکومت ستونزو اصيل المل مجاهدینو 

ترې د مخ اړول بويل او وایي، بریالی حکومت به هغه وي چې مجاهدین 

تر خپل څنګ ونیيس، پام ورته وکړي او سال مشورې ترې واخيل.

نوموړی زیاتوي، چې راتلونکی حکومت باید مجاهدینو ته په ځانګړي 

ډول پاملرنه وکړي، هغوی وهڅوي، مالتړ یې وکړي، تر خپل څنګ یې 

ونیيس او قدر یې وکړي.

شخصیت  جهادي  او  شننونکی  چارو  سیايس  د  کې  حال  همدې  په 

قايض رازمحمد دلیيل هم ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې د 

ثور امته د افغانانو او افغانستان لپاره خورا ارزښتمنه ورځ ده چې ملانځل 

او یادول یې اړین دي.

او  په خورا رسښندونو  ملت  مجاهد  افغان  ورځ  په دې  کړه،  زیاته  هغه 

مېړانې د دوو میلیونو وګړو په شهادت رسه وتوانېدل چې د وخت زبر 

ځواک شوروي اتحاد ځواکونو ته ماتې ورکړي.

دی وايي، هیچا تصور نه کاوه چې شوروي اتحاد دې د افغان مجاهدینو 

په تشو السونو ماتې وخوري.

ښاغلی دلیيل زیاتوي، چې د دې سرتې ورځې ملانځل د افغانستان او 

افغان ملت لپاره ډېر ویاړ، حیثیت او وقار دی، ځکه دا ورځ د افغان ملت 

د همت، شجاعت او غیرت ښکارندوی ده.

په  افغانانو  تېرو دیارلسو کلونو کې  په  په وینا،  یاد جهادي شخصیت  د 

نورو چارو بوخت دي، ځکه یې د دې ورځې ملانځل له یاده وتيل او دا 

چې مجاهدینو او افغانانو ونشو کوالی په خپل منځ کې یووالی، همپالنه 

او همغږي رامنځته کړي، د افغانستان لپاره ځینې ستونزې رامنځته کړې؛ 

خو زیاتوي چې په هر حال کې د دې ورځې ملانځل اړین دي.

هغه وویل، که چېرې راتلونکی حکومت د مجاهدینو رامنځته يش؛ نو 

په  کتابونه ولیکي،  او  یادګارونه، مقالې  تاریخي  به  پار  په  د دې ورځې 

خوښۍ به یې ملانځي او په دې کار کې د ملت خیر دی.

د یادونې وړ ده چې د ثور امته د شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې 

کې  هېواد  په  کال  هر  ورځ  دغه  ده.  ورځ  بري  د  مجاهدینو  افغان  د 

په  ورځ  دغه  کې  پيل  په  حکومت  د  کرزي  ولسمرش  د  کېږي.  ملانځل 

 ۱۳۸۳ په  چې  هغې  له  وروسته  خو  وملانځله  مراسمو  شاندارو  خورا 

کال کې په کابل کې د دې ورځې په مراسمو چې ولسمرش کرزي هم 

په کې ګډون کړی و، برید وشو له هغې وروسته د یادې او نورو ټولو 

په دې وروستیو کې خورا کمرنګه  او  ارزښتمنو ورځو ملانځل محدود 

شول. مجاهدین وايي، په کار ده چې دا ورځ په خورا شاندارو مراسمو 

رسه هر کال وملانځل يش.

ادامۀ واکنش ها به مرگ تیتو ویالنووا

»همیشه تو را به یاد داریم، رفیق!«
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رامین انوری- واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان- بی بی سی
تحوالت وابسته به انتخابات ریاست جمهوری و انتقال قدرت 
از دولت حامد کرزی به رییس جمهوری بعدی، همزمان با 
پایان ماموریت نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان، این 
کشور را در مهم ترین مرحله تاریخ سیاسی و اجتماعی اش 

در چند دهه اخیر قرار داده است.
تاثیر  آن  روی  تحوالت  این  که  مهمی  های  عرصه  از  یکی 
مستقیم خواهد داشت، مساله تولید مواد مخدر در این کشور 

است.
افغانستان از سال 2011 تا سال 2013، سه سال پی در پی 
افزایش کشت خشخاش بود و شواهد نشان می دهد  شاهد 
که سیر صعودی کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در سال 

2014 و پس از آن نیز کماکان ادامه خواهد داشت.
ارزیابی  و  تحقیق  »واحد  مطالعه جدید  کلیک  براساس یک 
بلخ  به طور مشخص والیت های بدخشان و  افغانستان« که 
در شرق و شمال افغانستان را مورد بررسی قرار داده، عوامل 
مختلفی باعث خواهد شد که کشت خشخاش در افغانستان 
به دلیل تحوالت سیاسی و کاهش حضور نیروهای بین المللی 

در این کشور افزایش پیدا کند.
بخش اقتصادی

درافغانستان و کاهش  بین المللی  نیروهای  با کاهش حضور 
جز  دیگری  راه  روستایی  خانواده های  از  بسیاری  کمک ها 

کشت خشخاش و تولید مواد مخدر ندارند.
افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد  مطالعات  که  آن گونه 
نشان می دهد، شرایط شکننده سیاسی و امنیتی افغانستان در 
ساله های اخیر باعث شده که سرمایه گذاری های بزرگی در 
این کشور صورت نگیرد در حالیکه اینگونه سرمایه گذاری 
می توانست به توسعه و انکشاف اقتصادی افغانستان کمک 

کند.
با کاهش حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، کاهش 
ناپذیر است و  اجتناب  این کشور  به  المللی  بین  کمک های 
این وضعیت به نوبه خود، باعث کاهش فرصت های اشتغال 
روستاییان  ویژه  به  کارجویان  برای  غیرکشاورزی  بخش  در 
افغانستان خواهد شد که از قبل نیز با مشکل بیکاری روبرو 

بوده اند.
راه  روستایی  خانواده های  از  بسیاری  شرایطی،  چنین  در 
دیگری جز بازگشت به کشاورزی نخواهند داشت و در این 
در  که  کرد  انتخاب خواهند  را  محصولی  نیز، کشت  بخش 
دارد،  همراه  به  را  فایده  بیشترین  افغانستان  بی ثبات  فضای 

یعنی کشت خشخاش و تولید مواد مخدر.
در  افغانستان  و شمالی  مرکزی  مناطق  احتماال  که  در حالی 
مقایسه با مناطق جنوب...                        ادامه صفحه 7

مواد مخدر در افغانستان؛ 

مبارزه یی رو به فراموشی؟
معادن  قانون 
نشد تصویب 

د ثور امته ارزښتمنه

 او عظیمه ورځ ده
شنبه  روز  که  افغانستان  معادن  قانون 
آن  مادۀ  سه  بررسی  و  تصویب  برای 
آورده  مجلس  عمومی  نشست  به 
رای  نصاب  حد  کمبود  به دلیل  شد 
نماینده گان، مورد تصویب قرار نگرفت.  
بحث  با  مجلس  این  اعضای  از  برخی 
این  اختالفی  ماده   3 دانستن  برانگیز 
قانون، خواستار بررسی مجدد آن شدند.
پارلمان  اعضای  از  دیگر  برخی  اما 
سرآغاز  را  قانون  این  تصویب 
معادن  در  خارجی  سرمایه گذاری های 

افغانستان عنوان کردند.
با این حال، برخی دیگر از اعضای این 
و  پائین ترین  بررسی  خواستار  مجلس 
باالترین ارزش معادن این کشور شدند.
درباره  مجلس  عضو  بارکزی  شکریه 
تعیین  بر  که عالوه  گفت  معادن  قانون 
ارزش معادن، بایستی تمام قراردادها به 
تأئید نماینده گان پارلمان این کشور نیز 

برسد.
روی  حالی  در  افغانستان  معادن  قانون 
برخی  که  بود  مجلس  این  اعضای  میز 
از فعاالن مدنی کشور با تجمع در مقابل 
عدم  خواستار  مجلس،  این  ورودی 

تصویب این قانون شده بودند.
در  افغانستان،  مدنی  فعاالن  باور  به 
این  معادن  قانون  تصویب  صورت 
تاراج  به  کشور  این  معادن  کشور، 

می روند.

په دې ورځ  بریا ورځ ده.  د  په هېواد کې د مجاهدینو  د ثور امته 

افغان مجاهدینو له اوږدې خونړۍ مبارزې وروسته بریا خپله کړه. 

واله  وسله  په  مجاهدینو  د  وړاندې  پر  ځواکونو  اتحاد  شوروي  د 

مبارزه کې کابو دوه میلیونه افغانان شهیدان، یو نیم میلیون وګړي 

شپږ  یوازې  شول.  اړ  ته  وتلو  هېواده  له  نور  میلیونونه  او  معیوب 

میلیونه وګړي پاکستان او څلور میلیونه وګړي نور ایران ته کډوال 

شول.

تېرو دیارلسو کلونو کې دغه ورځ په هېواد کې په کمرنګ  په  خو 

ډول ملانځل کېږي. مجاهدین او د چارو شننونکي وايي، چې دغه 

ورځ د افغانستان لپاره خورا ارزښتمنه ورځ ده او په کار ده چې هر 

کال په شاندارو مراسمو رسه وملانځل يش.

د وليس جرګې  غړي حمیدالله توخي ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه 

عظیمه  او  لویه  یوه  لپاره  افغانستان  د  امته  ثور  د  چې  وویل،  کې 

ورځ ده.

وګړي  میلیونه  دوه  کابو  افغانانو  لپاره  ورځې  دې  د  وایي،  هغه 

ده  کار  په  نو  ورکړل؛  معیوبین  او  کډوال  وګړي  میلیونه  شهیدان، 

چې هر کال له دې ورځې نه په ښه توګه یادونه او منانځنه ويش.

نوموړي زیاته کړه، چې مجاهدین په افغانستان کې د یوې ډلې نوم 

نه بلکې د یوه ملت نوم دی، ځکه افغان ملت ټول مجاهدین دي؛ 

خو واک یوې داسې کړۍ ته په الس ورغلی چې له مجاهدینو رسه 

مخالفت کوي.
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انتخابات  پیشتاز  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
گفت:  افغانستان  جمهوری  ریاست 
نیروهای  از حضور  پیش  طالبان  فعالیت های 
امریکایی آغاز شده بود و این اشتباه است که 
گمان کنیم اگر آن ها امروز بروند، فردا صلح 

برقرار خواهد شد.
انتخابات  پیشتاز  نامزد  عبداهلل،  عبداهلل 
شبکۀ  با  مصاحبه  در  ریاست جمهوری 
راشاتودی تاکید کرد: درباره توافقنامه امنیتی 
وجود  شکی  که  بگویم  باید  آن  امضای  و 
ندارد افغانستان به همکاری ادامه دار نیاز دارد 
بین المللی  جوامع  کمک  نیازمند  همچنان  و 
این  است.  امریکا  شامل  جمله  از  که  است 
امنیتی  نهادهای  ما  که  دلیل است  این  به  امر 

خودمان را تقویت کنیم و بتوانیم از کشورمان 
در مقابل گروه های تروریستی دفاع و امنیت 

شهروندانمان را تضمین کنیم.
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داکتر عبداهلل در گفت وگو با راشاتودی:
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