
هارون مجیدی
راه  از  دیگر  که  پی برده اند  جنگ جو  گروه های  و  طالبان 
جنگ، خشونت و انتحار، نمی توانند اهداف شان را برآورده 

سازند.
با  این مطلب،  بیان  با  فعالین سیاسی  آگاهان و  از  شماری 
اشاره به تشکیل یک نهاد جدید از سوی مقام های پیشین 
طالبان می گویند که گروه های شورشی به یک نتیجۀ جدی 
رسیده اند و آن این که دیگر از طریق خشونت به مبارزۀ خود 

دوام داده نمی توانند.
یک عضو شورای عالی صلح نیز می گوید که طالبان به دلیل 
کاهش حمایت های کشورهای عربی از این گروه، دیگر از 

جنگ و خشونت خسته شده اند.
هفتۀ گذشته سید اکبر آغا یکی از مقام های پیشین طالبان، 
نهادی را زیر نام »جبهۀ نجات افغانستان« در کابل تأسیس 

کرد.
مراسم  این  سخنرانان  میان  در  رسانه ها،  گزارش  ابربنیاد 
کسانی نیز بودند که حمالت مسلحانۀ طالبان را توجیه و از 

آن دفاع می کردند.

تحلیلگران سیاسی همچنان باور دارند که طالبان اهل مبارزۀ 
مدنی و سیاسی نیستند و مهره های سوختۀ آن ها از جمله 
سید اکبر آغا و آغاجان معتصم در راستای تأمین صلح در 

کشور نیز کاری کرده نمی توانند.
می گوید،  نظامی  و  سیاسی  مسایل  آگاه  کوهستانی  جاوید 
اساسی  قانون  به  گذاشتن  احترام  که  نیست  این شکی  در 
افغانستان و مبارزات مدنی یک ارزش است که امروز در 
جامعۀ ما شکل گرفته است؛ افرادی مانند سید اکبر آغا که 
یک زمانی مسوول...                            ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

دیدگاه های متناقض دربارۀ تلفات

»تراژیدی ترسناک« ارگو

مسووالن اتاق تجارت و صنایع افغانستان در تازه ترین 
گزارش خود دیروز اعالم کرد که حجم صادرات کشور 
افزایش  قبل ۳۳ درصد  به سال  نسبت  در سال ۱۳۹۲ 

یافته است.
حقجو،  محمدقربان  جمهور،  خبرگزاری  گزارش  به 
یک  در  شنبه  روز  تجارت  اتاق  عامل  هیأت  رییس 
نشست خبری...                            ادامه صفحه 6

وزارت معارف افغانستان اعالم کرد: بیش از سه میلیون کودک از 
تحصیل محروم هستند.

فاروق  از  نقل  به  بیانیه  انتشار یک  با  شنبه  روز  معارف  وزارت 
میلیون  سه  حاضر  حال  در  افزود:  کشور  معارف  وزیر  وردک 
اند.  مانده  محروم  تحصیل  از  افغانستانی  کودک  هزار  یکصد  و 
دوازده سال پیش، شمار کودکان محروم از تحصیل در افغانستان 

هشت میلیون نفر بود.
در یک دهۀ گذشته نظام تحصیلی و آموزشی افغانستان متحول 
شده است. اما نبود آموزگاران مسلکی، کتاب و صنف های درسی 

  ادامه صفحه 6
همچنان از چالش هایی...                            

په داسې حال کې چې روښانه نه ده ټاکنې دویم پړاو ته 

ځي یا نه، ځینو نوماندو د مخکښو هغو مالتړ ته زړه ښه 

کړی دی. له ټاکنو وروسته لومړنی نوماند محمدشفیق 

ګل اغا شېرزی و، چې تېره ورځ د ډاکټر عبدالله عبدالله 

په ګټه تېر شو او له هغه یې خپل مالتړ اعالن کړ.

د ګل اغا شېرزي په مرشۍ د سولې او بیارغونې ټاکنیز 

او  د اصالحاتو  په مرشۍ  ډاکټر عبدالله عبدالله  د  ټیم 

همپالنې له ټیم نه خپل مالتړ اعالن کړ.

ولسمرشۍ  د  کې  غونډه  شوې  جوړه  په  اړه  دې  په 

نوماند محمدشفیق ګل اغا شېرزي وویل، چې له ډاکټر 

عبدالله عبدالله نه یې د امنیت او سولې د تامین، ښې 

ساملې   یوې  د  او  سپارل  کار  د  ته  اهل  حکومتولۍ، 

ادارې د جوړېدو لپاره، مالتړ کړی دی.

نوموړي زیاته کړه، دوی به په ګډه د ښځو له حقونو، 

ځمکنۍ بشپړتیا او د افغانستان د خلکو له حقونو دفاع 

وکړي او بېکاري به له منځه یويس: )) موږ غواړو داسې 

او  هېوادونو  ګاونډيو  له  چې  کړو،  رامنځته  حکومت 

نړۍ والې ټولنې رسه ښې اړیکې ولري. د ميل یووايل 

تر چرت الندې د خلکو خدمتګار اويس.((

د ښاغيل شېرزي په وینا، دوی هڅه کوي چې افغانان 

نور له وینه تویولو خالص او په هېواد کې رس تارسي 

سوله تامین کړي.

د سولې او بیارغونې د ټیم مرش وویل، دوی معامله ګر 

ډاکټر  له  لپاره  واک  یا  او  معاملې، څوکۍ  د  او  دي  نه 

عبدالله عبدالله رسه نه دي یو ځای شوي، بلکې موخه 

یې د الله رضا او هېوادوالو ته خدمت دی.

هغه ژبنیو مسایلو ته ملن وهل او د نفاق رامنځته کول 

ميل خیانت وګاڼه او زیاته یې کړه، چې په ټول توان رسه 

او ناموس نه ساتنه وکړي: )) نور  به د خلکو له عزت 

باید مخ ته الړ شو....                          ادامه صفحه 7 

افزایش 33 درصدی 
صادرات افغانستان

وزارت معارف: 
بیش از سه میلیون کودک از تحصیل 

محروم هستند

آگاهان: 
 طالبان اهل مبارزۀ مدنی و سیاسی نیستند
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هرات
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پاکستان و 
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انتخابات به دور 

دوم نخواهد 

رفت

در برگ ها

دگرديسـِی 
جهان

له ډاکټر عبدالله عبدالله نه د ګل اغا شېرزي مالتړ

صفحه 6

كه  برسد  اثبات  به  و  شود  بررسی  باید 
در  دارند  فعالیت  نهاد  این  در  چهره هایی كه 
كشتار مردم افغانستان دست دارند یا خیر؟ 
اجازة تأسیس چنین  باشند، آن ها  اگر شامل 
آنان  كار  از  باید  دولت  و  ندارند  را  نهادی 

جلوگیری كند



می زند،  حرفی  هرات  والی  وقتی  روزها  این 
ما  زباِن  از  سخن  »جانا  می گویند  طالبان 
فضل اهلل  اخیِر  ماه های  اظهاراِت  می گویی«. 
وحیدی والی هرات بیشتر از آن که دولتی باشد، 
ساختار  طالبان  گروه  می گویند  است.  طالبانی 
یعنی  دارد،  را  دولت  با  موازی  تشکیالتی 
مناطق  در  سایه  مقام های  عنوان  به  که  افرادی 
مختلِف کشور فعالیت های این گروه را رهبری 
می کنند. این افراد از والی ها شروع می شوند و 
در  گاهی  می یابند.  ادامه  کوچک  بخش های  تا 
رسانه ها نیز گزارش هایی منتشر می شود مبنی بر 
این که فالن ولسوال سایۀ طالبان در فالن منطقۀ 
افغانستان، کشته و یا بازداشت شد. اما وقتی به 
سخنان اخیِر والی هرات توجه کنیم، مشخص 
و  ساختار  کدام  از  نماینده گی  به  او  که  نیست 
ظاهراً  زیرا  می کند.  مطرح  را  مسایل  این  نظام 
به مواضع طالبان نزدیک هست و  این سخنان 
چنین  طالبان  سایۀ  مقامِ  یک  که  می شود  فکر 
ابراز نظری کرده است. مثاًل به این بخش از یک 
گزارِش تازه که نقل قول هایی از والی هرات را 

دارد، توجه کنید: 
»والی هرات می گوید: بیشتر گزارش های حقوق 
و  نادرست  به ویژه هرات،  و  افغانستان  از  بشر 
این  با  تا  دارند  قصد  آنان  و  است  غیرحقیقی 
عمل کردها اوضاع کشور را متشنج جلوه دهند. 
به هیچ  افغانستان  که  تأکید کرد  آقای وحیدی 
خارجی ها  ناچیِز  کمک های  تأثیر  زیر  عنوان 
قرار نمی گیرد و نباید چنین نقشه هایی در کشور 
گفته هایش  ادامۀ  در  هرات  والی  شود.  عملی 
مصلحت گرایی ها،  از  برخی  بر  بنا  که  افزود 

و  نمی شود  اجرا  افغانستان  در  اسالمی  قوانین 
بیرونی  دخالت های  از  برگرفته  مسأله  همین 
زیر عنوان حقوق بشر است. او عنوان داشت: 
می بایست سارقان و آدم ربایان به زودترین وقت 
شوند  مجازات  اسالمی  شریعت  احکام  بر  بنا 
تا درس عبرتی برای جامعه و زمینه ساز امنیِت 
اجتماعی گردد. این انتقادات پس از آن عنوان 
دفتر  یک  توسط  خارجی  موسسۀ  یک  که  شد 
نشر  به  را  گزارشی  هرات  در  بشری  حقوق 
این والیت  از کودکاِن  زیادی  رساند که شمار 
به گروه هایی در خارج از افغانستان قاچاق و به 

فروش می رسند«.
والی  تازۀ  گفت وگوی  یک  از  برشی  این   
در  که  بود  کشور  رسانه های  از  یکی  با  هرات 
آن به شکل مستقیم، همان مواضعی را بازتاب 
داده است که در سیزده سال گذشته طالبان و 
گروه های خشونت طلب و تمامیت خواه از آن 
نیز  پیش  چندی  هرات  والی  کرده اند.  حمایت 
در مورد عدم امضای توافق نامۀ امنیتی با امریکا 
با  بزرگ  از یک بالی  »افغانستان  که  بود  گفته 
عدم امضای پیمان امنیتی نجات پیدا کرد«. اما 
همین والی محترم چند ماه پیش که هنوز بحث 
امضا و عدم امضای پیمان امنیتی داغ بود، پس 
از دیدار با یک مقام امریکایی در هرات گفت 
که »امریکا تمام شرط های افغانستان را در مورد 
این  به زودی  و  پذیرفته  امنیتی  پیمان  امضای 
پیمان در کابل امضا می شود«. اما چنین نشد و 
شاید رییس جمهور کرزی به دنباِل این سخنان 
بر والی خود خشم گرفته و مواضِع او را تعدیل 
کرده است. تعدیل مواضِع والی هرات نیز چنان 
صد و هشتاد درجه یی انجام شده که حاال عماًل 
او به سخنگوی طالبان شباهت پیدا کرده است. 

به  و  متناقض  موضع گیری های  این گونه  البته 
دور از اصوِل دولت داری و دپیلماسی در دولِت 
آقای کرزی به فور یافت می شود و نباید زیاد 

جدی گرفته شوند. 
لباِس  در  وقت ها  گاهی  خود  کرزی  آقای 
اگر  پس  است،  کرده  عمل  طالبان  سخنگوی 
والِی او چنین موضع گیری هایی دارد، باید یک 
امر بدیهی پنداشته شود. اما جالب این جاست که 
والی هرات مشخص نیست با موضع گیری های 
کدام  آسیاِب  به  آب  می خواهد  خود  متناقِض 
پیمان  امضای  از  یک وقت  او  بریزد!  دشمن 
امنیتی دفاع می کند، ولی زمانی دیگر که آقای 
درِ  از  امنیتی  پیمان  امضای  به  نسبت  کرزی 
»بال«  را  آن  والی هرات  می آید،  پیش  مخالفت 

می خواند که افغانستان از آن نجات یافته است. 
با موضع گیری های طالبان و  این سخنان وقتی 
یا حزب اسالمی شاخۀ حکمتیار مقایسه شوند، 
کرد.  سراغ  آن ها  در  نمی توان  را  تفاوتی  هیچ 
را شر می دانند و  نیروهای خارجی  نیز  طالبان 
می گویند که موجودیت این نیروها جنگ را در 
افغانستان سبب شده است. طالبان نیز بر اجرای  
دارند  تأکید  خودشان  نظر  از  شرعی   احکام 
کشور  یک  به  باید  افغانستان  که  می گویند  و 
افغانستان  حاال  که  گویا  شود،  تبدیل  اسالمی 
اساس،  همین  بر  نیست.  اسالمی  کشور  یک 
طالبان جنگ با دولت فعلی و نیروهای خارجی 
را مشروع می دانند و به عنوان اصلی ترین گزینه 

از آن استفاده می کنند. 
این  بر  خود  سخناِن  با  دقیقًا  نیز  هرات  والی 
نیز مثل طالبان  او  تأیید می گذارد.  ُمهر  مواضع 
اجرا  افغانستان  احکام شرعی در  دارد که  باور 
نمی شوند و نهادهای خارجی و جامعۀ جهانی 
افغانستان  مردم  و  دولت  با  خصومت  سِر  از 
متحدانی  اگر  جهانی  جامعۀ  می کنند.  برخورد 
این چنین داشته باشد، بدون شک به دشمن نیاز 
پیدا نخواهد کرد، چون همین متحدان به اندازۀ 
هزاران دشمن می توانند برایش خطرناک ثابت 

شوند. 
زمانی  و  برگشته اند  غرب  از  خود  که  افرادی 
را  کشور  شرِف  و  آزادی  واقعِی  سنگرداران 
مشخص  حاال  می کردند،  تهدید  بی5۲ها  با 
بدل کرده اند  نیست که چرا و چه گونه موضع 
گروه های  به  نزدیکی  از  لبریز  سخنان شان  و 
هراس افکن شده است. آقای وحیدی فراموش 
در  افغانستان  مردم  نماینده گان  که  است  کرده 
اساسِی  قانون  و  نظام  نوع  کالن،  نشست  یک 

آن را که همه الهام گرفته از آموزه های اسالمی 
است، انتخاب کرده اند و اگر گفته شود که در 
افغانستان احکامی خالف اسالم اجرا می شود، 
عماًل بی احترامی به آرای مردم خواهد بود. چرا 
ناراضی اش  برادراِن  عمل کرد  از  هرات  والی 
انتقاد نمی کند که انتخابات را تحریم می کنند و 
با حمالت انتحاری و تهاجمی، افراد غیرنظامی 
و  طالبان  را  آن چه  آیا  می دهند؟  قرار  آماج  را 
می دهند،  انجام  افکن  دهشت  گروه های  دیگر 

می توان اسالمی خواند؟
 والی هرات از یاد برده است که در زیر چتر 
یک نظامِ اسالمی زنده گی می کند و در کشوری 
عهده دار یک مقام مهِم دولتی است که مردم آن 
به جهاد و دفاع از ارزش های اسالمی شهره  اند. 
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احمـد عمران

 

عمل  سرزمینی  در  گاهی  از  هر  طبیعت  عصیاِن  دسِت 
ساکنانش  همیشه گِی  قسمِت  فاجعه  و  مرگ  که  می کند 
دیگر  اهریمِن  هزار  و  طالب  از  اگر  که  به نحوی  است، 
در امان ماندند، طبیعت آن را جبران می کند و نمی گذارد 
خواِن چنین مردمی بی مرگ بماند. به همین دلیل، گاهی 
سیالب و گاهی زلزله و گاهی رانش زمین و گاهی ....، 
شهری را دسته جمعی به کامِ مرگ فرو می برد و عدالِت 
بخردی  هر  برای  میان تهی  کاماًل  مفهوم  یک  را  طبیعی 

می نمایاند.
خشم  تهیدستی  مردمِ  بر  طبیعت  بدخشان،  در  بار  این 
گرفت که فقط خدا آگاه است آن ها چه گناهی مرتکب 

شده بودند.
مرگ دسته جمعی ۲700 تن!... ۲700، فقط یک رقم است 
اما  به آسانی نوشته می شود،  تنها  روی صفحۀ کاغذ  که 

تماشای آن در حقیقت، چیزی کمتر از فاجعه نیست.
فاجعه در سرزمینی که انساِن آن جا محترم شمرده می شود، 
مفهومی ست عمیق و سخت دردآور؛ اما در افغانستان به 
یک رویدادِ روزمره شبیه شده که حتا رییس  جمهور و یا 
یکی از معاونانش را زحمِت رفتن به بدخشان نمی دهد 
تا ببینند مردمِ یک شهر چه گونه دسته جمعی و زنده زنده 

دفن شدند.
بماند این که در این کشور، نهادی پُرطمطراق وجود دارد 
به نام »ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی« که ساالنه بودجه 
و مصرف گزافی را هم به خود اختصاص داده است اما 
هرگز کارکرد موثری نداشته و اینک نیز توقع هم نمی رود 
آسیب زده گان  به  آن،  نظیر  نهادهایی  یا  و  نهاد  این  که 

فاجعۀ بدخشان کمک شایانی بکنند.
از  بیش  جاِن  حرمت  به  که  می طلبید  گذشته،  این ها  از 
انساِن این سرزمین، سوگواری عمومی اعالم  ۲700 تن 
می شد که هیچ کس به فکر آن نیافتاد. می طلبید که دولت 
و  داخلی  نیروهای  تمام  اضطرار،  وضعیت  اعالم  با 
خارجی را برای کمک به بدخشانی ها به کار می انداخت 
و یا با به راه انداختِن برنامۀ سراسری، توجِه تمام نهادهای 
حقوق بشری را در زمینۀ کمک به مردم بدخشان جلب 

می کرد.
به تنهایی  خصوصی،  نهادهای  از  بسیاری  اکنون  همین 
تبلیغات جلِب کمک ها را در شبکه های اجتماعی و سایر 
رسانه ها به راه انداخته اند. برخی از گروه ها نیز به صورت 
کمک رسانی  برای  بدخشان  سمت  به  پراکنده  و  مجزا 
رهسپار شده اند، اما مشخص است که این گونه کارهای 
پراکنده نتیجۀ مثمری ندارند. در ضمن، وقتی این گروه ها 
و نهادها بدون کدام هماهنگِی مشخصی به جلب کمک ها 
می پردازند، روشن نیست که چه قدر از این کمک ها واقعًا 
به آسیب دیده گاِن بدخشان می رسد و چه قدر آن، به کام 

فرصت طلبان. 
که  در کشوری  نمی کند.  فاجعه و حادثه خبر  می گویند 
سنگ و چوبش حادثه ساز و فاجعه آفرین است، طبیعت 
وحشِی آن به شدت مستعد ایجاد فاجعۀ انسانی می باشد 
و  اقلیمی  تغییرات  که  شده  ثابت  تجربه  به  بارها  نیز  و 
موسمی، باعث فاجعه ها و خرابی های کالن در این کشور 

می گردد؛ چرا حکومت پیش بیِن حوادث نیست؟
فاجعۀ طبیعی،  این  ویرانِی  تلفات و  آمار  دقیقًا  هر چند 
بیشتر  تلفات  آمار  که  است  روشن  اما  نشده،  مشخص 
نیز  و  یافته  بازتاب  رسانه های  در  که  است  آن چه  از 
باید نومیدانه عالوه کرد که به احتمال زیاد نجات جاِن 
گیر  آوار  و  گل  و  خاک  خروارها  زیر  که  انسان هایی 
مانده اند، دیگر ممکن نیست؛ اما به یقین که بازمانده گاِن 
و  کمک اند  نیازمند  شدیداً  فاجعه  این  آسیب دیدۀ 
بدیهی ست که اگر بی توجهی حکومت به بدبختی بزرِگ 
این فاجعۀ  تلفاِت  بلند  یابد، فهرست  استمرار  این مردم 

انسانی بلندتر خواهد شد!

فاجعۀ بدخشان را دست کم 
نگیــرید

ذهنیِت 

طالبانِی

والِی 

هرات
افرادی که خود از غرب 

برگشته اند و زمانی سنگرداران 

واقعِی آزادی و شرِف کشور را 

با بی52ها تهدید می کردند، 

حاال مشخص نیست که چرا و 

چه گونه موضع بدل کرده اند و 

سخنان شان لبریز از نزدیکی به 

گروه های هراس افکن شده است
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آن چه اوباما باید به مردم امریکا
 در مورد بحران اوکراین بگوید

مشاور اسبق امنیت ملی امریکا خاطرنشان کرد که 
الزم است باراک اوباما، آشکارا و خیلی زود به مردم 
چالش   مهمترین  اوکراین  بحران  که  بگوید  امریکا 

پایان جنگ  زمان  از  بین المللی  علیه سیستم 
سرد است.

منطقه  الحاق  از  که  است  ماه  یک  از  بیش 
اخیر  حوادث  و  می گذرد  روسیه  به  کریمه 
به  کرد؛  تشدید  را  اوکراین  بحران  فقط  نیز 
نظامیان  شبه  است  شده  گزارش  که  طوری 
حامی روسیه روز جمعه دو بالگرد اوکراین 

را در شهر اسالویانسک سرنگون کرده اند.
رییس  عنوان  به  اوباما  باراک  حال  این  با 
یا  و  بیانیه  یک  هنوز  جمهوری  امریکا 
واقعا چه  اینکه  با  رابطه  اظهارنظر جامع در 
چیزی در خطر است ارائه نکرده است. چرا 
ما با این مشکل رو به رو هستیم؟ چرا این به 
نفع ماست تا با همکاری روسیه این چالش 
را حل و فصل کنیم؟ چرا مذاکره برای حل 
به  کمک  برای  نمی کند.  عمل  بحران  این 

اوکراین همه ما تعهد داریم.«
برژینسکی در ادامه این مطلب نوشته است: 
»فراتر از این باراک اوباما، باید روشن بگوید 
را  بین المللی  سیستم  یک  نمی توانیم  ما  که 

که در آن کشورها توسط اراذل و اوباش و یا شبه 
خارج  از سوی  و  گرفته  قرار  حمله  مورد  نظامیان 

بی ثبات شده، تحمل کنیم.
رییس جمهوری امریکا باید بگوید که چرا این یک 
مسئولیت مشترک نه فقط برای ما بلکه برای دوستان 

دیگر همچون چین است.«
این مقام ارشد سابق امریکا در این مطلب خاطرنشان 
رییس  اقدامات  از  تاکنون  »در کل من  است:  کرده 
جمهور در قبال بحران اوکراین حمایت می کنم. با 
اوباما  می کنم  فکر  هم پیمانانمان،  شرایط  به  توجه 
شرایط  در  داشته  امکان  که  جایی  تا  کلی  طور  به 
داده  انجام  اوکراین  بحران  اقداماتی در مورد  فعلی 
است. اوباما مجبور بود که با دقت گام بردارد. انتقاد 
من به اوباما این است که به صراحت و آرامی در 

مورد اوکراین برای مردم امریکا سخن نگفته و این 
موضوع را به صورت یک چشم انداز گسترده عنوان 
کرده است. اوباما حتی یک سخنرانی و بیانیه مهم 

اینکه چه چیزی  امریکا در مورد  واحد برای مردم 
نداشته  باشد،  مهم  بین المللی  بحران  یک  می تواند 
مردم  حمایت  به  امریکا  جمهوری   رییس  است. 
مردم  اوباما  است  الزم  بنابراین  دارد.  نیاز  امریکا 
مساله یی  اوکراین  بحران  که  کند  متقاعد  را  امریکا 

مهم است که درک و حمایت ملی نیاز دارد.«
برژینسکی در ادامه این مطلب خود نوشت: »اوباما 
مساله  که  کند  ایجاد  غرب  در  را  باور  این  باید 
اوکراین یک مسئولیت مشترک است و باید مسکو 
را نسبت به این موضع متقاعد کند که ما در مورد 

بحران اوکراین جدی هستیم.
در  روسیه  اقدامات  ادامه  از  مانع  می خواهیم  اگر 
اوکراین شویم باید آن ها را متقاعد کنیم که تجاوز 
آن ها یک اقدام طوالنی و هزینه بر به همراه خواهد 

داشت.
در عین حال که ما باید در کمک به اوکراینی ها برای 
دفاع از خود آزادانه تر عمل کنیم، باید گزینه مذاکره 

با روس ها را نیز در دستور کار قرار دهیم.
که  زمانی  فقط  جنگید  خواهند  اوکراینی ها 
از  نهایت  در  که  برسند  نتیجه  این  به  آن ها 
سوی غرب کمک هایی را به دست می آورند 
به ویژه در مساله دریافت انواع تسلیحاتی که 

برای دفاع موفقیت آمیز الزم است.
یک  در  را  روسیه  دارند  قصد  اوکراینی ها 
میدان نبرد باز شکست دهند جایی که هزاران 
تانک وارد عمل می شوند. آن ها فقط می توانند 
شهری  مدت  دراز  مقاومت  یک  طریق  از 
وقوع  صورت  در  کنند.  غلب  روس ها  بر 
اقتصادی  هزینه های  مدت،  طوالنی  درگیری 
جنگ به طور چشمگیری به روس ها تحمیل 
از  برای روس ها  این  نهایت  خواهد شد. در 

لحاظ سیاسی بیهوده خواهد بود.«
این اظهارات برژینسکی در حالی اعالم شده 
که در اواخر ماه آوریل نتایج یک نظرسنجی 
 60 حدود  که  داد  نشان  راسموسن  موسسه 
اوضاع  که  معتقدند  امریکایی ها  از  درصد 
اوکراین، امریکا را نگران نمی کند. در تاریخ 
روزنامه  مشترک  نظرسنجی  نتایج  نیز  آوریل   ۲8
اکثر  داد که  نشان  پیو  تودی و موسسه  ای  یو اس 
مایحتاج  و  سالح  انتقال  ایده  مخالف  امریکایی ها 

نظامی به اوکراین هستند.
برژینسکی است که  با نظر  امریکا مغایر  نظر مردم 
معتقد به کمک نظامی امریکا به اوکراین برای دفاع 

از خود در برابر روسیه است.
در  امریکا  ملی  امنیت  اسبق  مشاور  اظهارات  این 
از آغاز  اوکراین  ارتش  حالی مطرح شده است که 
شهر  گیری  بازپس  برای  گسترده  نظامی  عملیات 

اسالویانسک خبر داده است.
پیش از این نیز رهبران جهان نسبت به ادامه تنش ها 

در اوکراین هشدار داده بودند.

هشدار اوباما و مرکل به روسیه:

روسیه شاهد تحریم های شدیدتری 

خواهد بود!

ائتالف حامی اخوان املسلمین بار دیگر حتریم انتخابات 

ریاست جمهوری را خواستار شد

مادلین آلبرایت: 

دموکراسی چیزی فراتر از برگزاری 

انتخابات است
مخالفت  و  مشروعیت  از  »حمایت  ائتالف 
رییس  مرسی«  »محمد  حامی  که  کودتا«  با 
خواستار  است،  مصر  شده  برکنار  جمهور 
آغاز موج سوم انقالب برای تحریم انتخابات 

ریاست جمهوری شد.
ائتالف  الشروق،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
حمایت از مشروعیت در بیانیه یی از حامیان 
منظور  به  مردمی  تبلیغات  تا  خواست  خود 
تحریم اقتصادی تولیدات و کاالهای مربوط 
به بازرگانان حامی نظام کنونی را آغاز کنند.

این ائتالف همچنین آغاز موج سوم انقالب 
و  ریاست جمهوری  انتخابات  تحریم  برای 
هفته اعتراضات به مدت ۳ هفته را خواستار 

شد.
المسلمین  اخوان  رهبری  به  مذکور  ائتالف 
پیش از این آغاز موج اول انقالب در روز 
۲5 جنوری گذشته تا ۱۱ فبروری به منظور 
درخواست سقوط نظام کنونی و پس از آن 
موج دوم انقالب از تاریخ ۱۹ مارچ گذشته 

تا ۳0 همان ماه را خواستار شده بود.
از سوی دیگر دفتر حقوقی حزب آزادی و 
عدالت منتسب به جماعت اخوان المسلمین 
رژیم  اقدامات  از  دیگر  بار  که  کرد  تاکید 
کنونی مصر علیه اخوان المسلمین به دادگاه 

بین المللی کیفری شکایت خواهد کرد.
بنابر اعالم »انور رشاد العاصی« رییس کمیته 
تبلیغات  مصر،  جمهوری  ریاست  انتخابات 

ریاست  انتخابات  نامزدهای  انتخاباتی 
جمهوری از امروز شنبه آغاز شده و تا ۲۳ 
ماه می )۲ خرداد( ادامه خواهد داشت و از 
»سکوت  گیری  رای  روز  به  مانده  روز  دو 

انتخاباتی« آغاز می شود.
روزهای  مصر  ریاست جمهوری  انتخابات 
پنجم و ششم خرداد ماه آینده با حضور »عبد 
الفتاح السیسی« وزیر سابق دفاع و »حمدین 
صباحی« بنیان گذار جریان مردمی در مناطق 

مختلف این کشور برگزار خواهد شد.

رییس جمهوری امریکا و صدراعظم آلمان به روسیه هشدار دادند که 
اگر به دنبال ایجاد اختالل در روند برگزاری انتخابات ۲5 می اوکراین 

باشد، تحریم های شدیدتری علیه مسکو اعمال می شود.
مرکل  آنگال  و  اوباما  باراک  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
جدیدترین  مورد  در  سفید  کاخ  در  دیداری  در  آلمان  صدراعظم 
تحوالت اوکراین مذاکره کردند. اوباما گفت که امریکا و اروپا اتحاد 

چشمگیری در مسیر پاسخ به اقدامات روسیه از خود نشان داده اند.
اعمال  می تواند  بعدی  گام  گفت:  روسیه  اقتصاد  به  اشاره  با  وی 
اختاللی  اگر  باشد.  روسیه  از  دیگری  بخش های  علیه  تحریم ها 
تحریم های  شاهد  شود،  مشاهده  اوکراین  آتی  انتخابات  روند  در 

شدیدتری خواهیم بود.
دیدار مرکل و اوباما در حالی انجام شد که اوکراین از روز گذشته 
اولین عملیات نظامی گسترده خود را علیه جدایی طلبان حامی روسیه 
در شهر اسالویانسک آغاز کرد که این حمله تلفاتی نیز در پی داشته 
است. روسیه اعالم کرده این حمله نظامی اوکراین تمامی شانس ها 
برای اجرای توافق نامه ژنو در مورد بحران اوکراین را از بین برده 

است.
در همین حال کشمکش رییس جمهوری امریکا و صدراعظم آلمان 
مذاکرات  درباره  متحده  ایاالت  جمهوری  رییس  پیشنهاد  رغم  علی 
سایبری با برلین و تعهد در از میان بردن شکاف ها و اختالفات که بین 
روابط دو کشور به وجود آمده، همچنان بر سر برنامه های جاسوسی 

و نظارتی امریکا در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رییس جمهوری امریکا و صدر اعظم 
امنیت  آژانس  برنامه های جاسوسی  سر  بر  را  اختالفات خود  آلمان 
ملی امریکا بار دیگر مطرح کردند؛ این اختالفات از زمان افشاگری 
ادوارد اسنودن، مقاطعه کار سابق آژانس امنیت ملی امریکا که سال 
گذشته میالدی برنامه های جاسوسی امریکا از سایر کشورها را افشا 

کرد، آغاز شده است.
باراک اوباما از آن زمان استراق سمع از رهبران سیاسی متحد امریکا 
را منع کرد اما این اقدامات تاکنون باعث رضایت دولت برلین نشده 

است.
مرکل در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اوباما در کاخ سفید با 
اشاره به فراز و نشیب های چند روز گذشته و کاهش اعتماد میان دو 
کشور و تاکید بر احیای این اعتماد گفت: ما اختالفات کمی را از آن 
زمان تاکنون از میان برده ایم. روابط میان دو کشور تا زمانی که این 
افشاگری ها و شنودها و استراق سمع ها ادامه پیدا کند پایدار نخواهد 
با  جاسوسی  عدم  توافق  یک  امضای  خواستار  همچنین  برلین  شد. 

واشنگتن است.
اوباما نیز اعالم کرد: ایاالت متحده تاکنون با هیچ کشوری چه دوست 
و چه دشمن چنین توافقی را امضا نکرده است. ایاالت متحده با آلمان 
تعبیرها همکاری  برداشتن سوء  میان  از  قانونی و  اقدامات  از طریق 

می کند.
رییس جمهوری امریکا همچنین ادامه داد: به عقیده من ما راه زیادی 
را برای از میان برداشتن این شکاف ها و اختالفات باید بپیماییم چرا 
که هنوز شکاف هایی میان امریکا و آلمان درباره مساله شنود و استراق 

سمع از صدر اعظم این کشور وجود دارد.
اوباما همچنین اعالم کرد: واشنگتن مذاکراتی سایبری برای از میان 
برداشتن اختالفات آتی درباره چگونگی عملکرد عملیات اطالعاتی 

برگزار خواهد کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که اظهارنظرهایی از سوی دولت آلمان 
مطرح شده که به شدت بر وی تاثیر گذاشته است و در ادامه گفت: 
برلین یکی از نزدیک ترین متحدان و دوستان امریکا محسوب می شود. 
امنیت، اطالعات،  دیپلماسی و اقتصاد از مسائل مختلفی هستند که دو 
کشور درباره آن ها به گفت وگو و مذاکرات می پردازد. مرکل یکی از 
نزدیک ترین دوستان من در صحنه جهانی محسوب می شود که من 
به شدت به وی احترام می گذارم و برایش ارزش قائلم. البته باید به 
این مساله اشاره کنم که افشاگری های اسنودن باعث مخدوش شدن 

این دوستی شده است.
مقام های آلمانی همچنین انتظار ندارند که یک اجماع نظر میان کاخ 
سفید و مرکل درباره برنامه جاسوسی از متحدان نزدیک امریکا در 

سفر مرکل به ایاالت متحده به دست آید.
رییس جمهوری امریکا ومرکل همچنین درباره مساله تجارت و از 
میان برداشتن اختالفات به منظور دستیابی به یک معاهده تجاری میان 

اتحادیه اروپا و امریکا به گفت وگو پرداختند.

این معاهده تجاری می تواند باعث ارتقاء و بهبود وضعیت اقتصادی 
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده و تجارت بیش از ۱00 میلیارد دالری 

در هر سال بین دو طرف شود.
مرکل درباره این معاهده تجاری افزود: تردیدها بر سر این معاهده 
با  رابطه تجاری خوبی  بتوانیم  تا  برداشته شود  میان  از  باید  تجاری 

یکدیگر برقرار سازیم.

وزیر امور خارجه پیشین امریکا ضمن بیان اینکه دموکراسی فراتر از 
برگزاری انتخابات است، گفت که همه رهبران باید به دیدگاه های 

کسانی که به سایر احزاب سیاسی رای داده اند، نیز توجه کنند.
به نوشته روزنامه تودی زمان، مادلین آلبرایت، وزیر خارجه پیشین 
این گونه است که عالوه  به  امریکا عنوان کرد: ماهیت دموکراسی 
بر برگزاری انتخابات، رهبران باید به دیدگاه های کسانی که به دیگر 
احزاب رای داده اند نیز توجه کنند و دموکراسی تک حزبی وجود 

ندارد.
وی ضمن اشاره به اقدامات مثبت اخیر انقره در جهت دموکراسی 
ترکیه از قبیل بسته اصالحاتی و سپردن ارتش به غیرنظامی ها اذعان 
آینده  به  باید نسبت  نبوده و شهروندان  این موارد کافی  داشت که 

دموکراسی در کشورشان مطمین باشند.
آلبرایت تاکید کرد که یک دموکراسی کامل به اپوزیسیون نیاز دارد 

اما در ترکیه این روند با مشکالتی رو به رو است.
وی همچنین به عدم آزادی رسانه ها در ترکیه اشاره و تصریح کرد که 
براساس آخرین گزارش روزنامه نگاران بدون مرز و دیده بان آزادی، 

آزادی رسانه ها در ترکیه یا نسبی است و یا وجود ندارد.
آلبرایت عنوان کرد که برخی رسانه های ترکیه از انتشار اخبار انتقادی 

خودداری می کنند.
وی ادامه داد که محدودیت در کار رسانه ها باید زمانی اعمال شود 

که شدیدا مورد نیاز باشد.
وی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان، نخست 
وزیر ترکیه که قدرت های خارجی را در دست داشتن در اعتراضات 
پارک گزی در ماه مه ۲0۱۳ متهم کرد، تصریح کرد که این ادعاها 

باید با اسناد توجیه شوند.

                                                                                                                                     زبيگنيو برژينسكی- نشريه پلتيكو
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9 روش برای سوزاندن سریِع 
چربی های اضافی

1. چای سبز
بیشتر مردم فقط از خاصیت ضدسرطانی بودِن چای سبز آگاهی دارند، اما این ماده، 
متابولیسِم بدن را نیز افزایش می دهد. افرادی که سه بار در طول روز چای سبز 
این  به  این شاید  افزایش می یابد.  متابولیسم بدن شان حدود 4 درصد  می نوشند، 
دلیل است که چای سبز حاوی کاتچین است که باعث افزایش سوخت وساز بدن 

و ترشحات کیمیایِی مغز می شود.

2. وزنه زدن
ورزش با دستگاه های بدن سازی، یکی از سریع ترین راه ها برای سوزاندن چربی های 
اضافۀ بدن است. این دستگاه ها باعث افزایش سوخت وساز بدن می شوند و مقدار 
زیادی از کالری را می سوزانند. وزنه زدن، یکی از بهترین وسایل و تمرینات است. 
وزنه زدن باعث می شود حتا دو ساعت پس از ورزش هم متابولیسم باالیی داشته 
باشید. فقط کافیست روزانه ۱0 بار این حرکت را تکرار کنید. نتیجۀ آن را خیلی 

سریع می توانید لمس کنید. 

3. مصرف آهن
اگر آهن خوِن شما کم باشد، نمی توانید آکسیجن کافی به سلول های بدِن خود 
برسانید و نتیجۀ آن، کاهش سوخت وساز بدن است. بیشتر مولتی ویتامین ها حدود 
۱8 میلی گرم آهن در خود دارند. اگر تمایلی به مصرف قرص های مکمل ندارید، 
که  کنید  و سویا مصرف  مرغ، غالت  قرمز،  غذاهایی هم چون گوشت  می توانید 
سرشار از آهن هستند. اگر چاق هستید و احساس ضعف دایمی دارید، حتمًا به 

پزشک مراجعه کنید. احتماالً دچار کم خونی هستید. 

4. آب زیاد بنوشید
حدود  شما  بدن  متابولیسم  می نوشید،  آب  لیوان  دو  حدود  زمان  یک  در  وقتی 
۳0 درصد افزایش پیدا می کند. برای سریع تر سوزاندن چربی های اضافه، روزانه 
باید ۱.5 لیتر آب بنوشید. با این کار می توانید ۱7 هزار و 400 کالری را در طول 

یک سال )حدود ۲.5  کیلوگرام( بسوزانید. 

5. آزمایش تیرویید بدهید
آیا سوخت وساز بدِن شما پایین است؟ شاید تیرویید پُرکار یا کم کار دارید. غدۀ 
تیرویید، مسوول سوخت وساز بدن است و اختالل در کارکرد این غده، موجب 
چاقی یا الغرِی زیاد می شود. برای این منظور باید نزد پزشک بروید و آزمایش 
بدهید. اگر این مشکل را داشته باشید، با مصرِف دارو می توانید آن را برطرف و 

متابولیسم بدِن خود را به حالت عادی بازگردانید.  

6. ورزش های روزانه
اگر هر روز تمرین های ورزشی سنگین داشته باشید، می توانید متابولیسِم بدن خود 
را افزایش دهید. به طور مثال، با انجام روزانۀ حرکاِت ایروبیک می توانید چربی 
بیشتری بسوزانید و خیلی سریع تر وزن کم کنید. یا مثاًل اگر ۱0 دقیقه روی تردمیل 
راه می روید، هر 5 دقیقه حدود ۳0 ثانیه با سرعِت باال بدوید. هر 5 دقیقه یک بار 

شیِب تردمیل را باال بیاورید.  

7. مصرف لبنیات
افردی که از شیر، ماست و پنیرهای کم چرب استفاده می کنند، حدود 70 درصد 
حذف  خود  غذایِی  رژیم  از  را  لبنیات  که  می سوزانند  کالری  افرادی  از  بیشتر 
کرده اند. لبنیات سرشار از کلسیم است و نباید آن را از غذای خود حذف کنید. 

برای جلوگیری از چاقی می توانید از انواع کم چرب استفاده کنید. 

8. ورزش جدیدی انجام دهید
آیا هر روز صبح یا غروب پیاده روِی تند انجام می دهید؟ می دانید هر چه قدر کاری 
نتیجه کالری کمتری  انجام دهید، بدن بیشتر به آن عادت می کند و در  را بیشتر 
می سوزاند؟ اگر می خواهید متابولیسم بدن خود را افزایش دهید و وزن زیادی کم 
کنید، هر چند وقت یک بار ورزش خود را تغییر دهید. باید در نظر داشته باشید اگر 
ورزشی انجام می دهید که فقط چند عضو مشخِص بدن درگیِر آن هستند، زحمت 

زیادی نمی کشید. باید سعی کنید به همۀ بافت های بدِن خود آکسیجن برسانید. 

9. ماهی مصرف کنید
افرادی که زیاد ماهی مصرف می کنند، لپتین کمی دارند. این بسیار خوب است، 
زیرا لپتین زیاد باعث کاهش سوخت وسازِ بدن می شود. سعی کنید در طول هفته، 

سه تا چهار وعده ماهی  مصرف کنید. 

نوام چامسکی

برگردان: ویدا امیر مکری

مبارزه و رسانه ها
توجه  جلب  اجتماعی،  مبارزات  از  هدف 
رسانه ها نیست. رسانه های امریکایی تقریبًا 
جهانی  اجتماعِی  مجمع  به  توجهی  هیچ 
انگشت شماری  گزارش های  و  نمی کنند 
می شوند،  داده  اختصاص  آن  به  که  هم 
مسخره اند. با وجود این صدهزار نفری که 
شرکت  مجمع  گردهمایی های  آخرین  در 
کرده اند، گمان نمی کنند که تالش های شان 
که  است  بهتر  همان  باشد.  وقت  اتالف 
مسکوت  را  گردهمایی ها  این  رسانه ها 
در  تاکتیک هایی  آن که  جای  به  بگذارند، 
پیش بگیرند که فرصت افترا و در سایه قرار 
دادِن اهداف معتبر حرکت را در اختیارشان 
اقدام های  که  می کنم  گمان  دهد.  قرار 
تحریک آمیز پولیسی هم ـ اگر آن چنان که 
به من اطالع داده شده روی داده باشند ـ 
این  از  اما  می کنند.  دنبال  را  هدف  همین 
نکته گذشته، هدف از گردهمایی ها جلب 
گردهمایی ها،  این  نیست.  رسانه ها  توجه 
آموزش،  پی گیر  فرایند  یک  از  جزیی 
آلترناتیوسازی اند.  و  مقاومت  سازمان دهی، 
دروغین  اتهاماِت  هدف  که  است  طبیعی 
موجود  ساختارهای  پشتیباِن  نهادهای 

قدرت و سلطه قرار گیرند.
آنارشیسم

دست کم برداشت من از آنارشیسم )که به 
دارد،  هم  استواری  توجیهات  خودم  نظر 
است(،  دیگری  چیز  بحث،  موضوع  ولی 
یک گرایش اندیشه و کنِش بشری است که 
در پی شناسایی ساختارهای اقتدار و سلطه 
این ساختارها می خواهد که  از  می باشد و 
خود را توجیه نمایند و در صورت امکان 
آنان  از  می کوشد  مهیاست(  اغلب  )که 

برگذرد.
سرگرمی و دروغ پراکنی

دیگر  و  نیویورک تایمز  دلیل  چند  به  من 
روزنامه های نخبه گان را با دقت می خوانم. 
دلیل اول این که این روزنامه ها تعیین کنندۀ 
برنامۀ کار هستند و دیگران کاری جز پیروی 
از آنان ندارند. دیگر این که آنان به فرهنگ 
بسیار  که  دارند  تعلق  مسلط  روشن فکری 
صنعت  بی تردید  است.  جالب  من  برای 
خبرسرگرمی، ابعاد غول آسایی دارد. بنا بر 
توضیحاتی که سردمداران این صنعت لطف 
کرده به ما می دهند، آنان از یک سو خود را 
فراغت«  اوقات  »در  کنترل  برقراری  وقف 
ساعات  »در  کنترل  مکمل  که  ـ  کرده اند 
کاری« است که در سیستم های تایلوریست 
برای تبدیل کارگران به روبوت های ناآگاه 
از  و  ـ  است  شده  طراحی  فرمان بردار  و 

سوی دیگر، کارشان برگرداندِن توجه مردم 
هم چون  زنده گی  سطحی  »امور  سوی  به 
نوعی  القای  و  است  روز«  باب  مصرف 
بی تردید  جماعت.  به  بیهوده گی«  »فلسفۀ 
و  دارد،  اهمیت  نکته ها  این  همۀ  بر  تأکید 
شده  انجام  زمینه  این  در  خوبی  کارهای 
ارجاع  کارها  این  به  فراوان  من  است. 
داده ام. خشنودم که می توانم این کار را به 
هم  بسیار  که  نمایم  واگذار  دیگری  کساِن 
خوب از عهدۀ آن برمی آیند، چرا که خودم 
چندان وارد نیستم و عالقه و منابع الزم را 
هم برای بیشتر آموختن در این زمینه، مثاًل 
تحلیل  ندارم. در عوض،  تلویزیون  دربارۀ 
انتقادی فرهنگ روشن فکری و رسانه های 
نخبه گان که تعیین کنندۀ موضوع های مورد 
بحث عمومی اند، کاری است که نخبه گان 
روشن فکر چندان خوش ندارند، که تعجبی 
هم ندارد، به همین سبب این کار به ندرت 
به نظر من،   )...( انجام می شود.  با جدیت 
نوع  یک  متضمن  پرسش ها  طرح  شکل 
بی عدالتی نسبت به اکثریت مردم است. من 
هیچ دلیلی بر این مدعا نیافته ام که اکثریت 
مردم بیش از نخبه گان روشن فکر تأثیرپذیر 
از حمله های تبلیغاتی باشد، و دالیل خوبی 
فرضیه  این  کنم عکِس  که گمان  دارم  هم 

ممکن است درست باشد.
آزادی و مردم ساالری

من با این پیش فرِض تلویحی که »محدود 
عاملی  کیوبا،  در  سیاسی«  آزادی  ساختن 
مؤثر در حفظ دستاوردها در زمینۀ گذراِن 
موافق  است،  عمومی  بهداشت  و  زنده گی 
این  برعکس،  می کنم  فکر  من  نیستم. 
محدودیت به نابودی بنیان این دستاوردها 
با  مقایسه  در  که  دستاوردهایی  می انجامد؛ 
ایاالت  مشتری  کشورهای  در  که  سطحی 
متحده و اروپا وجود دارد، بسیار هم قابل 
برگزاری  این که  اثباِت  برای  توجه اند. 
انتخابات به نوعی با مراقبت های بهداشتی 
یا تغذیه مباینت دارد باید دلیل آورد، حال 
آن که این نوع بیانات به جای اثبات مدعا، 
چنین  که  من  می گذارند.  آن  بر  را  فرض 
آزادی  که  دارم  باور  و  ندارم  سراغ  دلیلی 
تقویت کنندۀ  اجتماعی،  رفاه  و  سیاسی 
این  با   )...( یکدیگر.  ضد  نه  یکدیگرند 
در  انتخابات  که  نیستم  موافق  نیز  ایده 
»بی اهمیت«  غربی  مردم ساالری  نظام های 
تمرکز  نتیجۀ  در  که  است  درست  است. 
قدرت خصوصی، طیف گزینه های سیاسی 
بر  عالوه  است.  محدود  و  باریک  بسیار 
مردم ساالری  به  نئولیبرالیسم  تهاجم  این، 
به  ـ  است  نئولیبرالیسم  عمده  هدف  که  ـ 
هم  شدیدتری  حتا  محدودیت های  عمد 
تحمیل  دموکراسی  چرخ های  گردش  به 
نتیجه  نمی توان  این  با وجود  نموده است. 

گرفت که سیاست به یک »بازی بی اهمیت« 
به  نئولیبرالیسم  تهاجم  یا  شده  تبدیل 
در  راند.  پس  نمی توان  را  مردم ساالری 
امکان  انتخاباتی،  سیاست ورزی  گذشته، 
رفاه  در  را  پُراهمیتی  بسیار  پیشرفت های 
بشر فراهم نموده است، و این را تودۀ مردم 
دلیلی  هیچ  و  می کنند.  درک  خوب  بسیار 
کشورهای  در  انتخابات  که  ندارد  وجود 
مانند  کشورهایی  هم سطح  نتواند  غربی 
دشوارتری  بسیار  شرایط  با  که  برازیل 
دلیلی  باشد. هم چنین هیچ  روبه رو هست، 
وجود ندارد که ما از آزادی و امتیازهایی که 
در پی قرن ها مبارزه به دست آمده اند دست 
بدین سبب که موانعی جدی  تنها  بکشیم، 

در سر راه بهره برداری از آنان وجود دارد.
نقد پست مدرن علم

مذکر  »علم  ایدۀ  این  که  بگویم  باید 
کمال  با   white male science سفیدپوست« 
یهودی«  »فیزیک  ایدۀ  یاد  به  مرا  تأسف 
باشد،  من  ناتوانی  از  شاید  این  می اندازد. 
ولی من وقتی یک مقالۀ علمی را می خوانم، 
نویسندۀ  آیا  که  بدهم  تشخیص  نمی توانم 
در  نه.  یا  است  سفیدپوست  و  مرد  آن، 
گفت وگوهای کاری، در یک آمفی تیاتر، دفتر 
یا هر جای دیگری نیز وضع به همین منوال 
دانشجویان،  که  دارم  شک  واقعًا  و  است. 
یا  غیرسفیدپوست  دوستان  و  همکاران 
غیر مذکری که با من کار می کنند، چندان 
که  نظریه یی  از  باشند  پذیرفته  تأثیری 
»فرهنگ،  سبب  به  که  است  آن  به  قایل 
و درکی  اندیشه  باید  نژادشان«  یا  جنسیت 
با »علم مذکر سفیدپوست« داشته  متفاوت 
»شگفت زده گی«  که  می کنم  گمان  باشند. 
واژۀ  آنان،  احتمالی  واکنش  توصیف  در 
دانشمندان  گذشته  در   )...( است.  ناتوانی 
طبقۀ  فرهنگی  زنده گی  در  فعاالنه  بسیاری 
و  جسته اند  شرکت  خود  زمانۀ  کارگِر 
تالش کرده اند که خصلت طبقاتی نهادهای 
آموزشِی  برنامه های  خالل  از  را  فرهنگی 
زمینۀ  در  کتاب هایی  نوشتن  با  یا  کارگری 
برای  موضوعات  دیگر  و  علوم  ریاضیات، 
مخاطِب عام تعدیل نمایند. و روشن فکران 
چپی به هیچ وجه تنها کسانی نبودند که به 
اکنون  زده اند.  دست  این چنینی  تالش های 
روشن فکران  دیدن  از  مانده ام  حیران  من 
»پروژۀ  این که  اعالم  با  امروزه  که  چپی 
از  باید  ما  و  است  مرده  روشنگری« 
در  بکشیم،  دست  خرد  و  علم  »توهمات« 
پی آن اند که نه فقط خوشی های شناخت را 
از مردم مظلوم بگیرند، بلکه آنان را از ابزار 
آزادسازِی خویش نیز محروم نمایند. چنین 
ارباِب قدرت را شاد می کند که  پیامی دل 
انحصار  به  را  ابزار  این  می خواهد  از خدا 

خویش درآورد.

بخش دوم و پایانی

دگردیسـِی 

جهان



حبیب حکیمی 
نویسنده و پژوهشگر

پاکستان  که  زمانی  از  
کشور  یک  عنواِن  به 
آزادی  پی  در  مستقل 
استعمار  سلطۀ  از  هند 
گردید،  تشکیل  بریتانیا 
این  هویت بخِش  اسالم 
رهبران  و  شد  دولت 
بنا  دین  بر ستون  را  دولت  این کشور، سقف  نظامی  غالبًا 
سکوالریسم  داعیۀ  پاکستان  رهبران  ظاهراً  هرچند  کردند. 
دین  بی حد  مداخلۀ  طرف دار  و  داشتند  را  مدنی  دولت  و 
از  دولت،  دینی  هویت  حفظ  اما  نبودند،  دولت  امور  در 
دغدغه های آنان بوده است. دولت مداران و سیاست مداران 
و نخبه گان فکری و فرهنگِی پاکستان پیوسته تالش کردند 
که به جای پذیرش هویت متکثر و به تعبیر داریوش شایگان 
»هویت چهل تکۀ انسان مدرن«، آن را تنها در هویت دینِی 
او خالصه کرده و همۀ ابزارها را برای حفظ آن بسیج کنند. 
»باالدستی  و  جمهوریت«  »استحکام  شعار  همواره  گرچه 
قانون« ورد زباِن دولت مردان پاکستانی بوده است، اما هیچ 
تالش جدی یی از طرِف آنان در راستای تقویِت دموکراسی 
و حاکمیِت قانون و مؤلفه ها و زیرمجموعه های آن صورت 
نگرفته است و دموکراسی یی که در شعار و روی کاغذ و 
متون قوانین حضور داشته، هیچ گاه زمینۀ جوالن در زمین 
بلند  قد  برای  فرصتی  گاهی  از  هر  اگر  است.  نکرده  پیدا 
نظامی سرنگون  کودتای  با یک  مدتی  از  بعد  یافته،  کردن 
شده و سال های دیگر در گوشۀ انزوای خود خزیده است. 
و  حرکت ها  همواره  بستری،  و  فضا  چنین  از  استفاده  با 
فضای  و  برافراشته  قامت  انسان ستیز  دینِی  ایدیولوژی های 

فکری و سیاسی را بر آن هرچه بیشتر تنگ ساخته اند. 
استفاده از اسالم فقاهتی و مدرسی و اسالم رادیکال مسلح، 
ابزارهای سیاست خارجِی پاکستان به ویژه در  از مهم ترین 
برابر هند بوده است. این رویکرد دولت مردان پاکستان در 
و  ایدیولوژی ها  که  این کشور سبب شد  سیاست خارجِی 
حرکت های بنیادگرای دینی در چنین فضای مناسبی خود را 
فربه تر کنند و از حمایت دولت و حلقات مذهبی در دروِن آن 
برخوردار شوند. با مطالعۀ روند تکاملی بنیادگرایی اسالمی 
رادیکالیسِم  پدر  عنوان  به  رادیکاِل مودودی  اندیشه های  و 
که  درمی یابیم  بیستم،  قرن  در  اسالم  جهان  در  اسالمی 
به  تازه  پاکستان جنب وجوِش  با تشکیل دولت  بنیادگرایی 
خود می گیرد و و بسترها را برای پویایی خود مساعدتر از 
اندیشه ها و رویکردها و  بریتانیا می یابد و  هند زیِر اشغال 
جنبش های اومانیستی و انسان محور با پشتوانۀ اسالم معنوی 
دچار  آن  با  رویارویی  در  فردی،  و  فرهنگی  و  عرفانی  و 

عقب گرد و تا حدی افول می شوند.
فکری  و  سیاسی  نخبه گان  سیاست مداران،  دولت مردان، 
بهترین  مسلح،  بنیادگرای  اسالم  که  می پنداشته اند  پاکستان 
اهداِف سیاسی و  به  برای رسیدن  با هند  مبارزه  گزینه در 
در  اسالم گرا  گروه های  جنگیدن  است.  کشور  این  نظامِی 
پاکستان و حتا  از سراسر  آنان  کشمیر و سربازگیری برای 
جهان اسالم، کم هزینه تر از درگیری ارتش پاکستان با ارتش 
هند در آن وادی خواهد بود. اگر از منظر هزینۀ انسانی و 
درست  محاسبه  این  شاید  کنیم،  نگاه  مسأله  این  به  مالی 
امکاناِت  از  استفاده  با  چریکی  جنگ  یک  چون  باشد، 
خودی و محلی می تواند کم هزینه تر از یک جنِگ گسترده و 
جبهه یی باشد و هم زمان دردسر زیادی را برای یک ارتش 
منظم ایجاد کند؛ اما پیامدهای آن، چنان که تجربه نشان داده 
است، گوارا نخواهد بود و دامن بسیاری از چیزهای دیگر 

را خواهد گرفت.
درگیری درازمدت پاکستان با هند و حل نشدِن معضل کشمیر 
باعث شد که پاکستانی ها بتوانند احساسات دینِی عده یی از 
جوانان را در جهاِن اسالم تحریک و نوعی همدردی در میان 
آنان نسبت به خود ایجاد کنند و به این صورت در مقاطع 
مختلف، تعدادی از جوانان از کشورهای اسالمی و عربی 
به این جنگ بپیوندند و چه بسا با اندیشه های بنیادگرایانه تر 
به کشورهای خود برگردند و به این گونه ساحۀ پرواز اسالم 
در  اسالمی  بنیادگرایی  گسترش  شود.  گسترده تر  بنیادگرا 
پاکستان، بیشترین سربازگیری را در دهۀ هشتاد در دوران 
سربازگیری  این  کرد.  افغانستان  به  سابق  شوروی  تجاوز 
به  قریب  اکثریت  بل  نماند،  پاکستان محدود  به جغرافیای 
اتفاِق کشورهای اسالمی و برخی کشور های غیر اسالمی را 
دربرگرفت و تعدادی از افراد از کشورهای اروپایی و امریکا 
و حتا امریکای التین به این موج پیوستند. پس از فروپاشی 
و  رویاروی  دشمن  اسالمی،  بنیادگرایی  دیگر  که  شوروی 
در صحنۀ خود را از دست داده بود، برای مصرِف نیروی 
خود به دشمنی جدید نیاز داشت. این دشمنی و ستیز در 
در  طالبان  رژیم  سرنگونی  و  سپتمبر  یازدهم  حمالِت  پی 
آن،  اصلی  متحد  عنوان  به  القاعده  شکست  و  افغانستان 
متوجه غرب و در رأس آن امریکا و هم پیماِن آنان پاکستان 
شد. پاکستان از ناگزیری و بر اثر فشار امریکا، قسمتی از 

و  طالبان  رهبری  به  افراط  جریان  از  را  خود  حمایت های 
خشم  پاکستان،  سیاست  این  و  گرفت  منطقه  در  القاعده 
این  از  بسیاری  برانگیخت.  را  اسالمی  افراطی  گروه های 
گروه ها یا خود را از نظر فکری و ایدیولوژیک وابسته به 
طالبان و القاعده می دانستند یا در کنار آنان در دهۀ هشتاد و 
نود میالدی جنگیده بودند. وقتی خشم بنیادگرایی اسالمی 
به رهبری طلبان پاکستان و گروه های همدست آن، دولت 
جنگ  در  امریکا  با  همکاری  به دلیل  را  پاکستان  ارتش  و 
علیه آنان در خود پیچید، وضعیت تازه یی در این کشور به 
وجود آمد. برای اولین بار لبۀ تیز شمشیر بنیادگرایی به سوی 
منافِع  و حافظ  که خود حامی  برگشت  کشوری 
آن بود. پاکستان با گذشت یک 
این  از  دهه 

که  جنگ 
است  درگیر  آن  با  درون  از 

با  گرفته،  فرا  را  کشور  آن  جغرافیای  تمامی  و 
تاهنوز  است.  شده  مواجه  بی پیشینه  و  جدی  چالش های  
پاکستان هزاران سرباز و پولیس و نیروی امنیتی و غیرنظامی 
پرداخته  این جنگ  در  مالی  هزینۀ  دالر  میلیون ها  اضافۀ  به 
کاهش  به شدت  کشور  در  خارجی  سرمایه گذاری  است. 
تا  جهان گردی  دیده،  آسیب  داخلی  سرمایه گذاری  یافته، 
سرحد رکود رسیده، نرخ بی کاری باال رفته، ارزش پولی آن 
پایین آمده، قیمت مواد اولیه افزایش بی سابقه یافته، بی ثباتی 
سیاسی و اجتماعی گسترش پیدا کرده، اختالفات مذهبی و 
بیشتر شده و  تباری  باال گرفته، تنش های قومی و  فرقه یی 
قرار  قومی  تجزیه و جنگ های  در معرض خطِر  را  کشور 

داده و ده ها مشکل دیگر را دامن گیِر آن ساخته است.
رادیکالیسم اسالمی با حمایت دولت مردان پاکستانی، بافت 
مذهبی و اجتماعی جامعۀ پاکستان را به شدت آسیب زده و 

سیاست و دولت را دچار بن بستی کرده است که بیرون رفت 
که  عرفانی  و  معنوی  اسالم  نیست.  متصور  به آسانی  آن  از 
مدارا  عناصر  و  بوده  هند  شبه قارۀ  سنتی  و  تاریخی  اسالم 
اسالم  با ظهور  است،  داشته  در خود  همواره  را  تسامح  و 
کشیده  به چالش  دین  از  انسان ستیز  قرائت های  و  بنیادگرا 
نمی بیند.  فراخ  بود،  که  برای خود چنان  را  و عرصه  شده 
تنوع، تکثر، تسامح، مدارا و یکدیگرپذیری دینی دارد جای 
نفی  و  خشونت  خودبرتربینی،  انحصارطلبی،  به  را  خود 
دیگران می دهد. از منبر مساجد به جای محبت و صدق و 
بلند  نفرت  و  خشونت  فریاد  تحمل،  و  گذشت  و  راستی 
می شود و این چشم انداز تاریکی را برای این کشور ترسیم 

می کند. 
مجموعۀ این مشکالت دست به دسِت هم داده و باعث شده 
است که پاکستان به دردسرهای گونه گون از جمله بحران 
انرژی دچار شود. قطع برق در پاکستان در سال های اخیر 
به یک بحراِن فراگیر تبدیل شده است، تا جایی که خواجه 
بحران  شریف،  نواز  دولت  در  انرژی  وزیر  آصف،  محمد 
او  از تروریسم دانست.  انرژی را در کشورش خطرناک تر 
گفت از اولویت های حکومت جدید نواز شریف، مبارزه با 
تروریسم نیست که همه روزه مردم پاکستان را هدف قرار 
و  زنده گی یک صد  که  برق است  بل حل مشکِل  می دهد، 

هشتاد میلیون شهروند کشور را تهدید می کند.
پاکستان در سطح جهانی  این ها، وجهه و حیثیِت  کنار  در 
به شدت لطمه دیده است. پاکستان در جهان منبع تروریسم 
بنیادگرایی اسالمی شناخته می شود. در ده سال گذشته،  و 
حمالت  جهان  کنار  و  گوشه  در  که  افرادی  از  بسیاری 
تروریستی را به راه انداختند و یا تالش کردند به راه اندازند، 
و  سازمان ها  با  یا  و  بودند  دیده  آموزش  پاکستان  در  یا 
یا هم  پیوند داشتند و  این کشور  شبکه های تروریستی در 
پاکستانی تبار بودند. در کمتر کشور جهان با حامل پاسپورت 
پاکستانی برخورد عادی صورت می گیرد. کشته شدن اسامه 
بن الدن در خاک پاکستان توسط سربازان امریکایی، حمایِت 

تقویت  بیشتر  را در ذهِن جهانیان  تروریسم  از  این کشور 
کرد و به جایگاه این کشور در در عرصۀ بین المللی بیشتر 

ضربه زد.
فلج  اکنون  تا  که  است  کشوری  سه  جملۀ  از  پاکستان 
اطفال در آن محو نشده است. مبارزه با فلج اطفال در این 
کشور بر اثر حمالت تروریستی و هدف قرار دادِن عمدِی 
هنوز  تا  است.  مواجه  چالش جدی  با  آن  دست اندرکاراِن 
حمله  مورد  اطفال  فلج  علیه  مبارزه  کارمندان  از  نفر  ده ها 
قرار گرفته، کشته و یا زخمی شده اند. گروه های بنیادگرای 
عقیم  برای  بهانه یی  را  مرض  این  علیه  مبارزه  اسالمی، 
منطقی  بنیاد  هیچ  که  استداللی  می دانند؛  مسلمانان  ساختِن 

ندارد.
اما هند که در رویارویی با پاکستان قرار داشته، از گرفتن 
ایجاد یک  راه  در  را  استواری  گام های  این سو  به  استقالل 
و  رهبران  است.  برداشته  مدرن  دولِت 
هند،  سیاسی  کنش گران 
آغاز  از 

تا  کردند  تالش 
یک دموکراسی پایدار را با توجه به 

این  قومِی  زبانی و  متنوِع دینی و فرهنگی و  ساختار 
ایجاد دولت مدرن  زمینۀ  اولین گام در  کنند.  ایجاد  کشور 
که که پاسخ گوی نیازهای جدید جامعۀ هندی باشد، جدایی 
با  هند جدید  بنیان گذار  گاندی  مهاتما  بود.  دولت  از  دین 
وجودی که خود یک فرد مذهبی بود، به این باور بود که 
بنای دولت بر مبنای دین در هند که به موزیِم ادیاِن جهان 
معروف است، پیامدهای خونین و خطرناکی خواهد داشت؛ 
و  نفی،  را  دیگر  ادیان  دین،  هر  پایۀ  بر  دینی  دولت  زیرا 

خشونت  تولید خواهد کرد.
با  سیاسی  نخبه گان  و  روشن فکران  و  متفکران  و  رهبران 

گرایش های  و  متفاوت  فرهنگِی  و  مذهبی  پیشینه های 
آزادی خواهانه  مبارزات  در  که  گونه گون  سیاسِی  و  فکری 
سیاسِی  نظام  یک  شالودۀ  تا  کردند  کوشش  داشتند،  سهم 
عقالنی و مدرن را به دور از کشش های مذهبی و فردی شان 

پی ریزی کنند.
قوانین  رفع  دموکراتیک،  نظام  یک  ایجاد  با  توانست  هند 
تبعیض آمیز ـ که سابقه یی طوالنی در این سرزمین داشت ـ 
تسامح دینی، مدارا، تحمل، یکدیگرپذیری، پلورالیسم دینی، 
پذیرش تنوع قومی و فرهنگی و زبانی که الیه های زیریِن 
باثبات ترین  و  بزرگترین  می دهند،  تشکیل  را  دموکراسی 
دموکراسی جهان را داشته باشد. چنین رویکردی به مقولۀ 
دولت، هند را کمک کرد تا ثبات سیاسی و اجتماعی، یافته 
اقتصادی و نظامی  و گام های استواری را در راه پیشرفت 
بردارد. هند با داشتن یک نظام سیاسی و حقوقی سکوالر، 
توانسته  بحران ها و تنش ها میان ادیان و مذاهِب مختلف را 
در خود مهار کند. برابری همۀ شهروندان در برابر قانون، 
فتیلۀ بحران های اجتماعی و فرقه یی را تا حد زیادی پایین 

کشیده است.
بیرون رفتن هند به قول جواهر لعل نهرو نخست وزیر فقید 
تا  کرد  کمک  را  کشور  این  ناسیونالیسم،  منجالب  از  هند 
کالن  بحران های  بروز   از  قومی،  و  نژادی  تنوع  با  بتواند 
گام  ملی  وحدِت  مسیر  در  و  کند  جلوگیری  اجتماعی 
بردارد. مسلمانان مبارز و آگاه و دل سوز هندی  و رهبران 
و پیشوایان سیاسی و فکرِی آنان از جمله ابوالکالم آزاد و 
پهناور  کشور  این  در  نظامی  چنین  ایجاد  در  هم رزمانش، 

نقش به سزایی داشتند. 
»دیوبند«  که  هند  در  اسالمی  آموزشی  نهادهای  از  یکی 
حفظ  را  خود  آموزشی  نقش  هند  استقالل  از  پس  است، 
عکس  بر  نشد.  سیاسی  بازی های  و  سیاست  وارد  و  کرد 
این نهاد در پاکستان به یک نهاد سیاسی تبدیل شد و دین 
در جریان  فرقه یی ساخت،  و  سیاسی  زدوبندهای  وارد  را 
زدوبندهای سیاسی با جماعت اسالمی پاکستان به رهبری 

را  مودودی  کرد،  اتخاذ  تکفیری  رویکرد  مودودی،  موالنا 
سهم  و  دانست  اسالم  با  مغایر  را  او  اندیشه های  و  تکفیر 
با  نمود.  ایفا  این کشور  در  دینی   مهمی در خشونت زایی 
وجودی که« دیوبند« در پاکستان از لحاظ ایدیولوژیک، از 
اندیشه های سیاسیـ  دینی افراطِی مودودی سیراب می شود، 
اما عماًل در رویارویی با این گروه قرار دارد و هر دو، دو 

جریان افراطِی دینی را رهبری می کنند.
درصد،  هشت  اقتصادی  رشد  با  کذشته  سال  ده  در  هند 
که  وجودی  با  است.  شده  جهان  بزرگ  اقتصاد  چهارمین 
میلیون ها تن در این کشور با توجه به انبوهی جمعیتی که 
دارد تاهنوز در فقر زنده گی می کنند و ۳4% نفوِس آن کمتر 
با  مردم    %80 و حدود  دارند  درامد  روز  در  دالر  یک  از 
کمتر از ۲ دالر روزانه زنده گی را به سر می برند و بیشتر از 
۳00 میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند؛ با رشد اقتصادی 
مؤثری  گام  است  توانسته  گذشته  سال  ده  در  درصدی   8
کارشناسان  بردارد.  اشتغال زایی  و  فقرزدایی  راستای  در 
اقتصادی پیش بینی می کنند که در سال های آینده می تواند به 
رشد ۱0 درصدی نایل آید. تعداد فقرای هند در ده سال 
گذشته، ۱۳0 میلیون کاهش یافته است.

که  سنگ  من موهان 
ر  د

ل  سا
وزیر  میالدی   ۱۹۹۱

دارایی هند بود، با لغوقوانین دست و پاگیر، 
زمینۀ سرمایه گذاری خارجی را هرچه بیشتر فراهم ساخت 
و با تعدیل قوانین واردات و صادرات، امنیت سرمایه گذاری 
خارجی را تأمین کرد. از آن به بعد، سرمایه گذاری خارجی 

در هند رو به رشد بوده است. 
بنیادگرایی  سرایت  از  جلوگیری  زمینۀ  در  اکنون  تا  هند 
اسالمی به خاِک خودش با روش های مختلف بسیار موفق 
با پاکستان  با وجود همسایه گی  بوده است، به گونه یی که 
بوده  اخیر  سال های  در  تروریستی  حوادث  کمترین  شاهد 
است. مهار کردن حمالت تروریستی در این کشور باعث 
خارجی،  سرمایه گذاری  رشد  برعالوۀ  که  است  شده 
یابد. جهان گردان خارجی در  بیشتر  نیز رونق  جهان گردی 
هند احساس امنیت می کنند و به هر گوشه و کنار این کشور 
درامد  از  بخشی  می کنند.  سفر  هراس  بدون  بخواهند،  که 

ساالنۀ این کشور از طریق جهان گردی به دست می آید.
علیه  آزادی خواهانه  مبارزۀ  در  این که  وجود  با  هند  مردم 
استعمار انگلیس بهای بسیار پرداختند، ولی با ارزش های آن 
با عقده و کینه و نفرت برخورد نکردند. استعمار را راندند 
گریستن  به جای  آمدند.  کنار  آن  انسانی  ارزش های  با  اما 
و  مدرن  جهان  با  و  نهادند  آینده  با  رو  خود،  گذشتۀ  به 
هنجارهایش کنار آمدند. شعار دوستی با همه را که گاندی 
دروازه های  تا  شد  هندی  مبارزان  برای  سرمشقی  داد،  سر 
نبندند  به روی خود  در جهان جدید  را  ترقی  و  پیشرفت 
که  سرنوشتی  نپوسند؛  خود  بومی  ارزش های  الک  در  و 
بسیاری از کشورهای پسااستعمار دچار آن شده و گرفتار 
بحران ها و جنگ های داخلی شدند  و یا هم سال ها در انزوا 

ماندند و پیامدهای ناگوار آن را تجربه کردند.
فرهنگ متسامح تاریخی ـ دینی هندی، زمینه های هم زیستی 
مسالمت آمیِز اجتماعی و سیاسی را در جامعه فراهم ساخت؛ 
جامعه یی که رییس جمهور و نخست وزیر و وزیر خارجه 
اقلیت های مذهبی و  از  بلندپایۀ نظام می توانند  و مقام های 
کار  کشورشان  تعالی  برای  یک جا  و  باشند  مختلف  قومِی 
کنند؛ الگویی که کمتر می توان آن را حتا در جهان پیشرفتۀ 

امروز دید.
پیش  موفقیت  با  تاهنوز  هند  در  مدرنیته  و  دموکراسی 
برای  بسترهای سربازگیری  پاکستان که  در  اما  رفته است، 
جدی  بن بست های  به  است،  آماده  اسالمی  بنیادگرایی 
بر  المدب،  عبدالوهاب  قول  به  بنیادگرایی  است.  برخورده 

روی مخروبه های تجربه های شکست خورده بنا می شود. 
بنیادگرایی اسالمی که مقاومتی ناهنجار در برابر ارزش های 
ملت ها  ترقِی  و  پیشرفت  مسیر  در  است،  جدید  دنیای 
اصطکاک ایجاد می کند. بنیادگرایی، مقاومِت حاشیه در برابر 
متن است؛ متنی سیال و پویا و پیشرو، و حاشیه یی درمانده 
و جا زده. گذار جوامع سنتی از معبر رادیکالیسم اسالمی، 
این جوامع  بنیادهای اسالم سنتی و فرهنگی  به  از یک سو 
صدمه می زند و از سوی دیگر، مانع دست یابی ملت ها به 
ارزش هایی می شود که سعادت و سربلندی شان درگرو آن ها 

است .
برابری،  عدالت،  قانون،  بشر، حاکمیت  دموکراسی، حقوق 
آزادی و غیره ارزش ها و هنجارهای جهاِن نو جز با باور به 
مبانی فکری و فلسفِی آن ها ممکن نیست. هر حرکتی در 
جهت پارچه پارچه کردن مدرنیته، برخوردی ناشیانه با آن 
است که هیچ نتیجه یی از آن به دست نخواهد آمد. گرفتن 
پاره یی از ارزش های مدرن و رها کردِن پاره یی دیگر، تجربۀ 

ناکامی است که جوامِع اسالمی به خود دیده است.
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افزایش 33 درصدی صادرات... 
اعالم کرد که حجم صادرات کشور در سال ۱۳۹۲ نسبت به 

سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافته است.
آقای حقجو گفت: حجم صادرات افغانستان در سال ۱۳۹۱ 
در حدود ۳۹۳ میلیون دالر بود؛ این رقم در سال ۱۳۹۲ با ۳۳ 

درصد افزایش به 5۲4 میلیون دالر رسیده است.
طبق گزارش اتاق تجارت و صنایع کشور از میان کاالهای 
 ۱4۹.۱5 با  قالین  درصد،  با۱7۱.6۱  سبزیجات  صادراتی 
نیمه  و  قیمتی  های  سنگ  درصد،   ۱۳7.6۱ با  پنبه  درصد، 
با  الکولی  غیر  تولیدی  نوشابه های  درصد،   7۳ با  قیمتی 
۲6درصد میوه خشک با ۲7درصد، حبوبات با ۱0.۱۲ درصد 
از جمله کاالیی هستند که صادرات شان افزایش یافته است.
اروپا  اقالم صادراتی در  برای  بازاریابی خوب  او،  به گفته 
و کشورهای منطقه، کاهش آفات طبیعی، کاهش مشکالت 
دارای  کاالهای  صادرات  همسایه،  کشورهای  با  ترانزیتی 
ارزش افزوده، از جمله دالیل افزایش صادرات کشور است.
را  افغانستان  صادرات  عمده  بازارهای  می شود،  گفته 
کشورهای پاکستان، هندوستان، آسیای میانه، ایران، روسیه، 
می  تشکیل  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  و  اروپا  چین، 
پاکستان  به  بیشترین صادرات کشور  آن جمله  از  که  دهد 

می باشد.
بیان  کشور  واردات  باالی  حجم  به  اشاره  با  حقجو  آقای 
داشت که در سال ۹۲ بیشتر از ۹ میلیارد دالر واردات داشتیم 

که این رقم در مقابل رقم صادرات بسیار باالست.
به  دسترسی  عدم  زیربنایی،  امکانات  نبود  امنیت،  نبود 
امکانات پولی و قرضه ها، نبود حمایت کامل از سوی دولت، 
اخاذی، مشکل ویزه و مشکل قاچاق، از سوی اتاق تجارت 
از جمله مهمترین چالش های پیش روی فعالیت های تاجران 

و سرمایه گذاران شمرده شده است.
داغمه جات  تن  از 60  بیش  آقای حقجو، روزانه  گفته  به 
پاکستان قاچاق می شود و حدود ۹۲ در  به  از کشور  آهن 
صد از قالین افغانستان از طریق پاکستان صادر می شود که 

این یک ضربه جبران نشدنی به اقتصاد کشور می زند.
به باور رییس هیات عامل اتاق تجارت، با حمایت دولت 
و همکاری تاجران می توان این روند را به صورت قانونی 
دنبال کرد که در افزایش عایدات داخلی هم تاثیر به سزایی 

خواهد داشت.
وی همچنین به انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده و 
نتیجه  اول  در دور  ریاست جمهوری  انتخابات  اگر  افزود: 
بخش بوده و نیازی به دور دوم نباشد؛ کشور به سمت ثبات 

اقتصادی خواهد رفت.
ما  کشور  صادرات  عمده  بخش  که  است  یادآوری  قابل 

تولیدات زراعتی و مواد خام معدنی است.
هر چند در سال های اخیر نسبت رشد صادرات بر واردات 
افغانستان  اکثر صادرات  اما  یافته است؛  افزایش  برابر  چند 
طریق  از  هم  آن  و  پروسس  بدون  و  اولیه  مواد  قسم  به 
عمده  بخش  نتیجه  در  می شود؛  صادر  همسایه  کشورهای 
مفاد این صادرات را کشورهای همسایه می برد و در برخی 

موارد مشکالت نیز در برابر این صادرات ایجاد می گردد.

والیت  ارگوی  ولسوالی  مرگبار  رویداد  از  پس  روز  دو 
از  را  متفاوتی  آمارهای  والیت  این  مسووالن  بدخشان، 

تلفات این رویداد به دست می دهند.
این  در  نفر   ۲500 دست کم  که  می گوید  بدخشان  والی 
این  بدخشان  پولیس  فرماندۀ  اما  باخته اند؛  جان  رویداد 

اظهارات والی را یک »مبالغه« می داند. 
جان  رویداد  این  در  نفر  یک صدوبیست  که  می گوید  او 
به  مجلس  در  بدخشان  نمایندۀ  کوفی  فوزیه  اما  باخته اند. 
جان  تن   ۳00 رویداد  این  در  که  است  گفته  نیوز  طلوع 

داده اند.
با  نزدیک  از  که  می گوید  بدخشان  والی  ادیب  شاه ولی اهلل 
شورای انکشافی و مردم محل صحبت کرده و مدرک دارد 

که ۲500 نفر در این رویداد کشته شده اند.
 )WFP( غذا  جهانی  سازمان  نماینده گان  حال،  این  در 
می گویند که برآورد آن ها نشان می دهد که ۲700 نفر زیر 
خاک شده اند. مرلین نهاد دیگری که در کنار دفتر حمایت 
از کودکان برای کمک های فوری بهداشتی، غذایی و پاسخ 
 ۳00 که  گفته  هم  می کند،  کار  بدخشان  در  فوری  های 

خانواده زیر خاک و ۲700 نفر تلف شده اند.
که  می گوید  ریاست جمهوری  فیضی سخنگوی  ایمل  اما 
آمار های ارایه شده دقیق نیست و آنها منتظر آمار هیأت 

اعزامی مرکز هستند.
در همین حال، هزاران نفر از ساکنان بدخشان و والیت های 
همجوار این والیت، به ولسوالی ارگو برای بیرون کشیدن 

اجساد قربانیان رانش زمین رفته اند. 
همچنان، گروه های نجات به محل حادثه رسیده اند تا زنده 
مانده های احتمالی را نجات دهند. مردم با بیل و کلنگ به 

جست وجوی مفقود شده ها شروع کرده اند. 
بدخشان،  ارگوی  ولسوالی  در  جمعه  روز  زمین  رانش 
بزرگترین فاجعۀ طبیعی در تاریخ معاصر افغانستان را رقم 

زد. 
آگاهان می گویند که شبیه این حادثه در گذشته نیز اتفاق 
امیرعبدالرحمان  پادشاهی  زمان  در  باری  است.  افتیده 
خان)۱880- ۱۹0۱( و باری هم در دوران حکومت محمد 
اتفاق  مرگباری  حوادث  چنین   )۱۳5۲-۱۳۱۲( شاه  ظاهر 

افتیده است.

عبدالقادر صیاد، معاون فرمانده پولیس بدخشان گفت که 
به  تخار  و  بدخشان  از  همجوار  ولسوالی های  باشنده گان 
بگیرند.  تا در عملیات نجات سهم  محل حادثه رسیده اند 

او افزود که در روز شنبه هیچ جسدی یافت نشده است.
»یافته های  است:  گفته  بدخشان  والی  ادیب،  ولی اهلل  شاه 
ابتدایی ما براساس گفته های مردم محل نشان می دهد که 
حدود ۲500 تن به شمول زنان و کودکان ممکن است جان 
داده باشند«. او در عین زمان گفت که جمع آوری معلومات 
تایید شده دشوار است و در تالش اند که شمار دقیق تلفات 

را پیدا کنند.
در  باریک  آب  قریۀ  که  گفته اند  بدخشان  محلی  مقام های 
اغلب  بود.  تپه  لغزش  شاهد  بار  دو  ساعت  یک  فاصله 
باشنده گان محل برای ادای نماز جمعه در مسجد بودند که 
لغزش زمین صورت گرفت و زمانی که دیگر باشنده گان 
قریه به کمک آن ها شتافتند، تپه یی دیگر لغزید و آن ها را 

زیر گرفت.
ملی  اداره  والیتی  رییس  دهقان،  همایون  عبداهلل  سید 
است.  فاجعه  یک  »این  گفت:  حوادث  با  مبارزه  آماده گی 
لغزش زمین حدود یک هزار خانواده را متاثر کرده است. 
حدود ۳00 خانواده )زیر آوار( مفقود اند که شمار آنها می 

تواند به دو هزار تن برسد.«
مقام های محلی گفتند که شمار خانه های ویران شده به ۳50 
تا 400 خانه می رسد. دهقان گفت که حدود 700 خانواده از 
محل نجات داده شده و کمک های اولیه مانند خیمه و کمپل 

به آنها فرستاده شده است.
سازمان ملل متحد که کمک ها را هماهنگ می      کند، هشدار 
داده است که ممکن است سرک های مواصالتی این محل 
برای موترهای سنگین قابل استفاده نباشند. مارک بوودن، 
افغانستان  هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد در 
گفت: »مهمترین اولویت در این لحظه نجات تا حد ممکن 
نفس  آوار  زیر  که هنوز هم  بیشتر کسانی است  جان های 

می کشند«.
واکنش های جهانی

تلفات  امریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما،  بارک 
و  کرد  عنوان  ترسناک«  »تراژیدی  را  حادثه  این  از  ناشی 

کمک های کشورش را وعده داد.

آقای اوباما گفت: »ما گزارش هایی از لغزش ویرانگر زمین 
اتفاق  اخیر  سیالب های  دنبال  به  که  داشتیم  افغانستان  در 
افتاد. گزارش شده که افراد زیادی ناپدید شدند و عملیات 
نجات در حال انجام است. همان طور که ایاالت متحده در 
جریان یک دهه دشوار با مردم افغانستان بود، ما حاضریم 
که به شرکای افغان خود در این رویداد طبیعی کمک کنیم.«
رییس جمهوری امریکا افزود که هرچند جنگ امریکا در 
تعهدات  اما  یافت  خواهد  پایان  امسال  پایان  تا  افغانستان 

کشورش به افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت.
پیامی  در  نیز  ایران  جمهور  رییس  روحانی  حسن  دکتر 
از مردم  از کشته و مجروح شدن جمعی  اظهار تأسف  با 
افغانستان در حادثۀ سیل و رانش زمین، با دولت و ملت 

افغانستان ابراز همدردی کرد.
آقای روحانی گفته که الزم می دانم همچون همیشه، مراتب 
نوع دوستی و آماده گی دولت و ملت بزرگ ایران را برای 
کمک های مادی و معنوی در این زمینه، به دولت افغانستان 

اعالم نمایم.
مردم  به  تسلیت  ضمن  نیز  دیگر  کشورهای  از  برخی 
افغانستان، برای کمک به قربانیان این رویداد ابراز آماده  گی 

کرده اند.
ولسوالی ارگوی بدخشان کوهستانی است و جمعیت آن 

45 هزار نفر اعالم شده است. 
مسووالن محلی می گویند که مردم با بیل و کلنگ به جان 
زمین افتاده اند اما نیروی انسانی برای بیرون آوردن اجساد 
تجهیزات  و  وسایل  با  باید  و  نیست  کافی  خاک  زیر  از 

ماشینی دست به کار شوند.
رویداد بدخشان حدود یک هفته پس از آب خیزی ها در 
والیت های شمالی و والیت بادغیس در غرب افغانستان 
خبرساز شده است. در سیالب های هفته گذشته در والیت 
والیت های  در  و  دادند  جان  نفر  صد  از  بیش  جوزجان 
فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان و بادغیس نیز ده ها روستایی 

کشته شدند و خانه های شان را آب برد.
حدود ۲0 روز پیش هم رانش زمین در والیت تخار در 
همسایگی والیت بدخشان ۱۲0 خانواده را مجبور به ترک 

خانه  کرد.
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سیاست های بازداشت انگلیس...
به  جدید  اطالعات  متهمی  از  بدانند  که  در صورتی  می داد 
نگه  بازداشت  در  بیشتری  مدت  برای  را  آن  می آید،  دست 

می داشتند.
انگلیس حکم داد که ۹6  جورج لگات، قاضی دیوان عالی 
ساعت بازداشت سردار محمد قانونی بوده است اما ۱06 روز 
لزوم  بر  قاضی  این  است.  بوده  مقررات  مانده خالف  باقی 
کشورش  نیروهای  سوی  از  بازداشتی  قوانین  دقیق  اجرای 
در افغانستان تأکید کرد و افزود: سیاست های لندن با هدف 
پیگیری اهداف نظامی تنظیم شده است و فراتر از اختیارات 

حقوقی یی است که به آن ها داده شده است.
ابراز  این حکم  از اعالم  انگلیس  فیلیپ هاموند، وزیر دفاع 
»تاسف« کرد و گفت که دولت درخواست تجدیدنظر ارایه 

می دهد.
به  بسته  دست  را  سربازانمان  نمی توانیم  ما  گفت:  وی 
میدانهای جنگ  در  که  بفرستیم. سربازانی  میدان های جنگ 
آن ها  کنند چرا که  بازداشت  را  بتوانند دشمنان  باید  هستند 
را  انگلیس  سربازان  و  بی گناه  غیرنظامیان  تا  دارند  تالش 

بکشند.

طالبان اهل مبارزۀ مدنی...
بنابر  بودند،  جیش المسلمین  انتحاری  حلقات  آموزش 
می بردارند  دست  از خشونت  مجبوریت هایی  یا  و  دالیل 
و رو می آورند به مبارزات مدنی؛ این یک گام بزرگ برای 

آیندۀ افغانستان است.
هیچ  انتخابات  »برگزاری  کرد:  تصریح  نظامی  آگاه  این 
امیدی برای کسانی که از مجراهای خشونت در افغانستان 
می خواستند به قدرت برسند، نگذاشت و آن ها دانستند که 

این روش در میان مردم افغانستان جایگاهی ندارد.«
جاوید کوهستانی معتقد است، مردم به چنین چهره هایی 

اعتماد ندارند.
که  دیدید  انتخابات  روند  »در  افزود:  کوهستانی  آقای 
در  حکمتیار  آقای  نمایندۀ  حیث  به  هالل  قطب الدین 
انتخابات شرکت داشت و نتوانست سه درصد آرای مردم 
افغانستان  مردم  که  معناست  بدین  این  آورد؛  به دست  را 
دیگر به چنین رهبرانی باورمند نیستند و روی آن ها اعتماد 

ندارند.«
جاوید کوهستانی هم چنان می گوید، اکبر آغا و چهره های 
این  از  پیش  آن ها  از  شماری  که  هستند  کسانی  او  مانند 
توسط ارگان های استخباراتی با همکاری ارگان های جهانی 
در پاکستان گرفتار شدند و این ها در بدنۀ طالبان جایگاهی 

ندارند.
آقای کوهستانی با بیان این که این مهره ها با سطوح اجرایی 
شاید  چهره ها  این  گفت:  ندارند،  پیوندی  طالبان  بلند  و 
داشته  شورشی  طالبان  از  شماری  با  شخصی  پیوندهای 
طالبان  میان  در  جایگاهی  از  قطعی  گونۀ  به  اما  باشند، 

برخوردار نیستند.
آقای کوهستانی افزود، چهره هایی مانند اکبر آغا نمی تواند 

موثریتی برای روند صلح در کشور داشته باشد.
حاال  طالبان  گروه  می گوید،  هم چنان  کوهستانی  جاوید 
ضعیف شده اند و دیگر توان عملیات های بزرگ و پیچیده 

را ندارند.
افراد  از  شماری  شاید  می افزاید،  کوهستانی  جاوید 
سرخورده، از بدنۀ گروه طالبان جدا شوند و در این جبهه 
ِگرد بیایند، اما هیچ گاهی روشنفکران و مردم افغانستان از 

چنین افرادی حمایت نخواهند کرد.
مدنی  جامعۀ  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز  حال،  عین  در 
حال  در  طالبان  می گوید،  ماندگار  روزنامۀ  به  افغانستان 
چند  این  و  شده اند  تقسیم  دیگر  گروه  چندین  به  حاضر 

است  جدیی  بسیار  تحوالت  از  ناشی  هم  دسته شدنِ شان 
که پیرامون مبارزات خشن در افغانستان مطرح شده است.
نتیجۀ  یک  به  »گروه های شورشی  می افزاید:  رفیعی  آقای 
جدی رسیده اند که دیگر از طریق خشونت به مبارزۀ خود 

دوام داده نمی توانند.«
رییس مجما هم چنان می گوید، طالبان به این مسأله پی برده 
اند که میدان را باخته اند، این گروه محبوبیت های پیشین 
خود را از دست داده اند و حاال طالبان می پذیرند که در 

عرصۀ کسب حمایت مردم شکست خورده اند.
آقای رفیعی با اشاره بر این  که طالبانی که با دولت پیوسته 
می افزاید:  نیست،  ساخته  دستِ شان  از  کاری  هیچ  اند 
نتوانستند که  بردند  به حقایق پی  »این چهره ها زمانی که 
گروه های دیگر را به گونۀ کتله یی همراه با خود بیاورند؛ 
مراجعه  افغانستان  دولت  به  فراری  افراد  عنوان  به  آن ها 
پناه  را  خود  آرام  و  دمرکراتیک  فضای  یک  در  و  کردند 

دادند.«
آقای رفیعی تصریح کرد، دلیل دیگر هم این است که این 
چهره ها قربانی استخبارات درونی نظام استبدادی طالبانی 
هستند؛ یعنی گردانندگان اصلی گروه طالبان این ها را مورد 
تهدید قرار دادند و این ها مجبور شدند تا به جای دیگری 
قرار  موقفی  چنین  در  که  کسانی  از  بسیاری  و  کنند  فرار 

می گیرند و فرار نمی کنند، کشته می شوند.
تفکر  با  افراد  این  که  است  معتقد  رفیعی  عزیز  آقای 
دوگانه یی نیز به سر می برند و نمی توانند از بسیار مواردی 

که به عنوان ارزش می شناسند، بگذرند.
مردم  نزد  در  افراد  این  می گوید،  هم چنان  مجما  رییس 
عنوان  به  تا  می شوند  شناخته  قاتلین  عنوان  به  افغانستان 
کسانی که افغانستان را نجات دهند و برای نجات افغانستان 

هم نمی توانند برنامه یی داشته باشند.
برای  نمی توانند  مهره ها  این  گفت،  هم چنان  رفیعی  عزیز 

آیندۀ صلح در افغانستان نقشی داشته باشند.
رییس مجما، دربارۀ ایجاد نهاد راه نجات افغانستان گفت 
که این چهره ها با ساختن چنین نهادهایی می خواهند پایگاه 
امنی برای خود بسازند و گروهی می شوند تا از یکدیگر 

خود حمایت کنند.
صلح  عالی  شورای  عضو  مبارز  عبدالحمید  هم چنان، 
افغانستان به روزنامۀ ماندگار گفت: »باید بررسی شود و 
به اثبات برسد که چهره هایی که در این نهاد فعالیت دارند 
در کشتار مردم افغانستان دست دارند یا خیر؟ اگر شامل 

باشند، آن ها اجازۀ تأسیس چنین نهادی را ندارند و دولت 
باید از کار آنان جلوگیری کند.«

که  می گوید  تصریح  صلح  عالی  شورای  عضو  این  اما 
ساختن چنین گروهی در کابل و دادن آزادی عمل برای 
آن ها، طالبان دیگر را نیز ترغیب خواهد کرد تا به پروسۀ 

صلح بپیوندند.
او می افزاید، طالبان روزهای نخست با یک ایدیولوژی کار 
می کردند، اما طالبان امروز همه در دام استخبارات نظامی 

پاکستان افتاده اند.
در  تبلیغاتی که  اثر  »در  دارد:  باور  هم چنان  مبارز  آقای 
جریان سال های پسین توسط رسانه ها صورت گرفته است 
و هم چنان تغییراتی که در دیدگاه امریکا نسبت به تحریک 
طالبان به عمل آمده است؛ گروه طالبان روز به روز تغییر 

فکری داده می رود.«
دیگر  نیز  طالبان  این که  بیان  با  صلح  شورای  عضو  این 
محموله های  آن  »دیگر  گفت:  اند،  شده  خسته  جنگ  از 
کمکی یی که از طرف قطر، عربستان سعودی، امارات و... 
برای شان می رسد، وجود ندارد و این کشورها نیز در جنگ 
سوریه و عراق دخیل شده اند و به طالبان توجه آن چنانی 

ندارند؛ طالبان تنها راه درآمدشان کشت تریاک است.«
آقای مبارز بیان داشت: اگر حکومت مزارع کشت تریاک 

را از میان بردارد، گروه طالبان نیز ورشکسته خواهد شد.
عبدالحمید مبارز گفت، چون جنگ استخباراتی با الیه های 
این  در  بنابراین  دارد؛  جریان  افغانستان  در  بزرگ  بسیار 

مورد هم باید دولت افغانستان محتاط و مراقب باشد.
افغانستان  مردم  که  نشان ساخت  مبارز خاطر  عبدالحمید 
گروه  این  از  بعد  و  اند  دیده  را  طالبان  استبداد حکومت 

طالبان را نخواهند پذیرفت.
کارمند  به جرم ربودن سه  آقا،  اکبر  گفتنی است که سید 
به شانزده سال زندان  سازمان ملل متحد در سال ۲004، 
محکوم شد. اما در سال ۲0۱0 از سوی حامد کرزی عفو 

و از زندان آزاد شد.
سه کارمند سازمان ملل متحد نخستین شهروندان خارجی 
از  ربوده شدند و پس  کابل  در  که در سال ۲004  بودند 

نزدیک به یک ماه، از اسارت آدم ربایان آزاد شدند.
کرد گروهی  ربایی، تالش  آدم  این  از  استفاده  با  آقا  اکبر 
مجزا از طالبان را به نام جیش المسلمین ایجاد کند اما گروه 
تحت فرمان او در پی این آدم ربایی بازداشت شدند و اکبر 

آقا به زندان محکوم شد.

بیش از سه میلیون کودک...
است که سد راه نظام آموزشی افغانستان قرار دارد. 

معتقد  پرورش  و  آموزش  حوزۀ  پژوهشگران  از  بسیاری 
هستند که در سال های پسین به کمیت نظام معارف توجه 
شده، اما به کیفیت آموزش و پرورش توجه چندانی صورت 

نگرفته است. 
فقر و ناامنی از مهمترین عوامل بی سوادی و محرومیت از 

تحصیل در کشور است.

دیدگاه های متناقص دربارۀ تلفات

»تراژیدی ترسناک« ارگو



انتخابات به دور دوم نخواهد رفت
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مصاف تیم های ملی فوتبال افغانستان و تاجیکستان

سرمربی بایرن مونیخ سکوت خود را شکست و پاسخ انتقادات 
بکن باوئر را داد. او تاکید کرد به هیچ وجه فلسفه خود را در 

بایرن تغییر نخواهد داد.
اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  برگشت  دور  در  مونیخ  بایرن  
نتیجه   با  برابر رئال مادرید متحمل شد و  شکست سنگینی را 
چهار بر صفر بازی را واگذار کرد تا از تکرار عنوان قهرمانی 

خود ناکام بماند.
تا  شد  باعث  مادرید  رئال  برابر  مونیخ  بایرن   سنگین  شکست 

بسیاری از سبک بازی تیم گوآردیوال انتقاد کنند.
یکی از منتقدان جدی فلسفه تیکی تاکای گوآردیوال، فرانتس 
بکن باوئر، اسطوره فوتبال آلمان است. قیصر فوتبال آلمان پس 
از شکست بایرن  مونیخ برابر رئال مادرید بار دیگر به انتقاد از 

سبک بازی تیم گوآردیوال پرداخت.
باوئر  بکن  انتقادهای  برابر  خود  سکوت  سرانجام  گوآردیوال 
برابر  تیمش  دیدار  از  قبل  خبری  نشست  در  او  شکست.  را 
هامبورگ، گفت: بکن باوئر به جای این که درباره سبک کاری 

من صحبت کند بهتر است برود و این قصه های 
باشگاه  این  بخواند!  بچه ها  برای  را  کودکانه 
بایرن است که تشخیص می دهد که چه مربی 

را به عنوان سکاندار تیم خود انتخاب کند.
ایمان  آن  به  که  را  چیزی  نمی توانم  افزود:  او 
تالش  و  دارم  را  خود  خاص  فلسفه  من  بگیرم.  نادیده  دارم 
می کنم بازیکنانم را با این فلسفه آشنا کنم. شک نکنید که فصل 
آینده هم فلسفه خود را ۱00 درصد در بایرن اجرا خواهم کرد. 

نمی توانم بدون اطمینان به توانایی خود به کارم ادامه دهم.
پس از شکست بایرن برابر رئال مادرید بعضی از بازیکنان این 
تیم از جمله مانوئل نویر به انتقاد از سبک بازی تیم گوآردیوال 
اساس  بر  را  تیمم  نمی توانم  گفت:  بایرن  سرمربی  پرداختند. 
ممکن  غیر  این  بفرستم.  میدان  به  بازیکنان  از  بعضی  اندیشه 
است. من سبک خاص خود را دارم و آن را در هر تیمی که 

باشم عملی خواهم کرد.
گوآردیوال ادامه داد: وقتی تیم شما با چهار گل بازی را واگذار 
 ۱0 تنها  دارد.  وجود  اشتباهاتی  که  می دهد  نشان  این  می کند 
بود که متوجه شدم  مادرید نگذشته  برابر رئال  بازی  از  دقیقه  
شکست  تیمم  وقتی  خورد.  خواهیم  مشکل  به  تیم  این  برابر 
می خورد در گوشه ای می نشینم و به اشتباه ها فکر می کنم تا از 

این طریق از تکرار آنها جلوگیری کنم.
بایرن  از  او  جدایی  درباره  شایعه هایی  که  بازیکنانی  از  یکی 
تیم  این  اسپانیایی  ها فبک  مارتینس،  خاوی  می رسد  گوش  به 
است. گوآردیوال تاکید کرد که اجازه نخواهد داد مارتینس از 
این تیم جدا شود. سرمربی سابق آبی اناری ها گفت: مارتینس 
نقطه اتکای ما در میانه میدان است به هیچ وجه اجازه جدایی 
او را نخواهم داد. بایرن به بازیکنان بزرگی همچون مارتینس 

نیاز دارد.

منوچهر

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که طبق 
مراسم  برگزاری  برای  آماده گی ها  کرزی،  جمهور  رییس  دستور 
پنج شنبه  روز  نشستی،  در  تصمیم  این  شود.  گرفته  باید  تحلیف 
در ارگ ریاست جمهوری با حضور مقامات حکومتی و دو نامزد 
بیان  انتخابات، دکتر عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی  پیشتاز 
هنوز  که  می شود  منتشر  حالی  در  خبر  این  هم چنان،  است.  شده 
چانه زنی های انتخاباتی تمام نشده و نیز سرنوشت فرد برنده از سوی 

کمیسیون انتخابات روشن نیست. 
اعالم نتایج ابتدایی نشان داد که هیچ یک از نامزدان پیشتاز انتخابات، 

دست  به  را  مطلوب  رای 
داعیۀ  اما،  و  نیاورد 
تقلب و دست کاری در 
انتخاباتی  کمیسیون های 
باقی  جایش  سر  هنوز 
ثابت  اگر  که  است 
است  ممکن  گردد، 
سرنوشت  زودی  به 
دور  در  را  انتخابات 
در  کند.  روشن  اول 
چنین وضعی، زمانی که 
مراسم  برگزاری  دستور 
می شود،  داده  تحلیف 
بیان  را  چیزی  چه 

می کند؟
اند  ابراز داشته  کارشناسان 

که رییس جمهور کرزی با این عمل خویش سعی دارد که پابندی و 
تعهدش را به انتقال مسالمت آمیز قدرت نشان دهد و به این وسیله 
نام نیکی از خود در تاریخ برجا گذارد. اما سویۀ دیگر این حرکت 
سرنوشت  که  گرفته  تصمیم  جمهور  رییس  که  است  آن  بیانگر 

انتخابات در همین دور نخست روشن شود.
مؤید این حرف، چند مسأله می تواند باشد.

یکی آن که، حقیقتًا برگزاری انتخابات دور دوم ساده نیست. مصرف 
مالی انتخابات در دور دوم کمرشکن است که حکومت هم از توان 
پرداخت آن برنمی آید و جامعۀ جهانی قباًل، از پرداخت آن سرباز 

زده است.
دوم، تأمین امنیت انتخابات معضل دیگری است که شرایط را دشوار 
می سازد. انتخابات دور نخست در شرایط بسیار ویژۀ امنیتی برگزار 
همه  و  بود  شده  گرفته  قبل  ماه ها  از  آن،  الزم  آماده گی های  شد، 
نیروهای امنیتی با انرژی بسیار باالیی این شرایط را آماده کرده بودند 

که اینک دیگر، مجال آن میسر نیست.
دور  انتخابات  در  زیادی  هیجاِن  و  با شور  نیز  مردم  که،  این  سوم 

نخست اشتراک کردند. موج اشتراک گستردۀ مردم به معنای آن بود 
که همه دسته جمعی، تصمیم انتخاب زعیم خود را گرفته بودند و 
نیز این کار را انجام دادند. اکنون که بازی با آرای مردم و کشاندن 
انتخابات به دور دوم از چشم مردم پنهان نمانده، به یقین که اگر 
انتخابات به دور دوم برود، میزاِن اشتراک کم خواهد بود و آن گاه 

انتخابات دوم مشروعیت هم نخواهد داشت.
از این سه نکتۀ باال، مسالۀ دیگری هم است که بیشتر  اما فارغ  و 

مؤید نرفتن انتخابات به دور دوم است.
گزارش های غیررسمی  از جریان جلسۀ روز پنج شنبۀ ارگ ریاست 
دو  برای  کرزی  جمهور  رییس  که  است  آن  از  حاکی  جمهوری 
نامزد پیشتاز توصیه کرده 
است که یکی به سود 
دیگری باید کنار برود 
ملی  مصلحِت  هم  تا 
هم  و  آید  دست  به 
به  انتخابات  رفتن  از 
جلوگیری  دوم  دور 
و  مجال  هیچ  که  شود 
برگزاری  برای  توانی 
گفته  نیست.  میسر  آن 
می شود که اشرف غنی 
احمدزی از این توصیه 
از  و  کرده  استقبال 
خواسته  عبداهلل  داکتر 
تا به سود او بگذرد. و 
سنتی  از  عبداهلل  داکتر  اما 
حرف زده که به واسطۀ حامد کرزی بنیان نهاده شده است. آن گونه 
که در سال ۱۳88 دکتر عبداهلل در موقعیت امروزی اشرف غنی قرار 
داشت و به خاطر رعایت مصلحت ملی به سود آقای کرزی از رفتِن 

به دور دومِ انتخابات پرهیز کرد.
معنای  به  باشد،  نداشته  هم  حقیقت  اگر  داستان  این  حال،  هر  به 
آن نیست که انتخابات حتمًا به دور دوم می رود. زیرا گزارش های 
نیز  و  آرا  نتایج  در  انتخاباتی  کمیسیون های  دست کاری  از  زیادی 
ستاد  اعضای  که  چنان  است.  شده  نشر  انتخابات  روز  در  تقلب 
انتخاباتی داکتر عبداهلل عبداهلل می گویند، دست کم، هفده نوع تقلب 
را که علیه آرای اصلی آنان به کار گرفته شده، شناسایی کرده اند. 
نهادهای  و سایر  انتخاباتی  کمیسیون شکایات  بر فرض،  اگر  حاال 
ناظر به این تقلب ها و شکایات رسیده گی کنند و اگر این رسیده گی 
صادقانه باشد و راهِ خاک زدن به چشم مردم را نپیماید، به یقین که 
انتخابات به دور  انتخابات روشن خواهد شد و خیال رفتن  برندۀ 

دوم باطل.

مستقل  عملیات  دو  پی  در  طالب  شورشی 
نیروهای پولیس ملی در والیت زابل کشته و دو 

تن شان زخمی گردیدند.
وزارت امور داخله می گوید که این عملیات ها در 
مربوطات ولسوالی شاه جوی در منطقۀ خان کلی 
شهر قالت، مرکز والیت زابل به هدف پاک سازی 

از وجود شورشیان راه اندازی شده بود.
کیلوگرام   600 داخله،  وزارت  گفته های  بنیاد  بر 
زرنج  نوع  موترسایکل  یک  انفجاری،  مواد 
کالشینکوف  میل  یک  انفجاری،  مواد  از  مملو 
پولیس  نیروهای  دست  به  نیز  موترسایکل   5 و 

افتاده است.
به  عملیات  این  در  که  می گوید  وزارت  این 

نیروهای پولیس هیچ آسیبی نرسیده است.
این در حالی ست که سه شورشی ماین گذار نیز 

پیش از ظهر دی روز هنگامی که می خواستند یک 
حلقه ماین را در مسیر جادۀ ولسوالی میزان این 
دست داشتۀ شان  ماین  نمایند  جاسازی  والیت 

انفجار نموده و کشته شدند.
تروریستان  این گروه های  نابودی  داخله  وزارت 
را یک گام نیک در امنیت زابل می داند و می گوید 
زابل  اعمال هراس افگنانه در  بیش تر  آنان در  که 

دست داشته اند.

امروز)ساعت  شام  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
پنج ونیم به وقت کابل( در یک دیدار دوستانه به 

مصاف تیم ملی تاجیکستان می رود. 
در این بازی دوستانه که در شهر دوشنبه پایتخت 
تاجیکستان برگزار می شود، اکثریت بازیکنان مهم 

تیم ملی کشور حضور دارند. 
مسووالن فدراسیون فوتبال افغانستان گفته اند که 
برای  ملی  تیم  آماده سازی  منظور  به  دیدار  این 
برگزار  آسیا  کپ  چلنج  بازی های  در  شرکت 

می شود. 
پیش از این نیز تیم ملی فوتبال افغانستان بازی های 
کرده  برگزار  تاجیکستان  ملی  تیم  با  دوستانه یی 

بود که اکثراً تیم تاجیکستان پیروز بوده است. 
چندی پیش تیم ملی فوتبال کشور در یک بازی 
دوستانۀ دیگر به مصاف تیم ملی قرغزستان رفت 
صفر  تساوی  نتیجۀ  به  تیم  دو  این  پایان  در  که 

مقابل صفر رضایت دادند.
با تاجیکستان، قرار است تیم ملی  پس از دیدار 

فوتبال افغانستان عازم کویت شود.
بر بنیاد گزارش ها، تیم ملی فوتبال افغانستان بازی 
خواهد  برگزار  نیز  کویت  تیم  به  را  دوستانه یی 

کرد.
ماه  تا یک  آسیا  بازی های چلنج کپ  قرار است 
در  که  افغانستان  فوتبال  تیم  شود.  برگزار  دیگر 
در  رسید،  قهرمانی  به  آسیا  جنوب  مسابقات 
محسوب  پیروزی  اول  بخت  هم  مسابقات  این 

می شود.
به  مسابقات  این  در  افغانستان  فوتبال  تیم  اگر 
آسیا  ملت های  جام  مسابقات  به  برسد،  پیروزی 
که مهمترین بازی های فوتبال در آسیا را تشکیل 

می دهد، راه خواهد یافت.

یازده شورشی طالب در زابل کشته شدند

ورزش
گوآردیوال:

 بکن باوئر برود قصه های کودکانه بخواند!

له ډاکټر عبدالله عبدالله نه...
په دې پسې ونه ګرځو چې څوک څوک دی. 

باید شاته ونه  هر څه چې شوي، وشول اوس 

تفرقو  پر مخ والړ شو. همدې  باید  کتل يش، 

څوک او څوک هېواد ویجاړ کړ. داسې تاریخ 

باید راتلونکي نسل ته پرېږدو چې هغوی پرې 

وویاړي.((

او همپالنې د  په همدې حال کې د اصالحاتو 

د  بدخشان  د  عبدالله  عبدالله  ډاکټر  مرش  ټیم 

پېښو  د  پنجشېر  او  صوف  دره  پېښې،  خونړۍ 

په اړه د  غمرازۍ د ښودلو ترڅنګ پر حکومت 

او نړۍ والې ټولنې غږ وکړ، چې د بدخشان له 

پېښو رسه بېړنۍ مرستې وکړي.

هغه وویل، دوی له دغو قربانیانو رسه یوه اندازه 

مرسته کړې، خو په کار ده چې نړۍ واله ټولنه، 

حکومت، سوداګر او خلک هم د هغوی مرستو 

ته ودانګي.

نوموړي زیاته کړه، چې له ګل اغا شېرزي رسه 

پیله په متاس کې و؛ دا چې دواړه د خلکو  له 

همدې  په  غواړي،  رضا  ج  الله  د  او  خدمت 

مشرتک لید رسه نن یو د بل تر څنګ والړ دي.

چې  هم  څه  که  خربه،  په  عبدالله  ښاغيل  د 

ښاغلی شېرزی او ټول  ټیم یې د اصالحاتو او 

همپالنې له ټیم رسه ودرېد؛ خو ځینو کړیو هڅه 

هغه  وکړي.  مخنیوی  توافق  دې  د  چې  کوله 

روښانه نه کړه چې دغه کړۍ څوک دي.

زیاتوي،  مرش  ټیم  د  همپالنې  او  اصالحاتو  د 

دوی د خدای د رضا، د خلکو د خدمت ژمنې 

اهل  به  کار  توافق کړی، چې  يې  دې  په  لري، 

یو  به  تر چرت الندې  یووايل  ته سپاري، د ميل 

سامل حکومت رامنځته کوي او د دواړو ټېمونو 

یو ځای کېدل د ميل یووايل په برخه کې سرته 

السته راوړنه بويل.

د هغه په وینا، افغانان باید هڅه وکړي چې په 

همپالنې او یو بل السنیوي رسه اوسنۍ ستونزې 

شنډې  توطیې  شوې  پیل  لپاره  افغانستان  د  او 

پيل  یوه  نفاق اچول  ترمنځ  افغانانو  د  ده  کړي. 

شوې توطیه وبلله، چې له منځه وړل یې د ټولو 

مسوولیت یاد کړ.

د  او  اصالحاتو  د  چې  وویل،  عبدالله  ښاغيل 

خلکو د خدمت لپاره ژمن دی، له همدې امله 

په  چې  شوی،  یو  هم  شېرزی  اغا  ګل  وررسه 

هېوادنیو مسایلو کې به په ګډه او سال پرېکړې.

د یادونې وړ ده، چې دواړو لوریو یو توافق لیک 

هم السلیک کړ، چې په کې د ښې حکومتولۍ، 

د امن او ثبات تامین، کار اهل ته سپارل او نورو 

په موافقتنامه کې ویل  ټینګار شوی و.  مواردو 

شوي ول، که چېرې ټاکنې دویم پړاو ته الړې 

يش او یا الړې نيش، دوی به په توافق پاڼه کې 

په راغلو مواردو عمل کوي.

دا له رایه ورکونې وروسته لومړی ځل دی، چې 

په ګټه  نوماند  د بل مخکښ  نوماند  یو  ټاکنو  د 

تېرېږي. په تېرو ټاکنو کې ډاکټر عبدالله عبدالله 

خبل  مقام  شپږم  شېرزي  اغا  ګل  خو  لومړی 

کړی و.
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که  می گویند  کشور  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  مقام های 
نزدیک به صد هزار کارگر خارجی بدون داشتن جواز کار و 

به گونۀ غیر قانونی در افغانستان فعالیت می کنند.
بودن  باز  وزارت  این  سخنگوی  افتخاری،  علی  گفته  به 
مرزها با کشورهای همسایه زمینۀ ورود غیر قانونی کارگران 

خارجی به افغانستان را فراهم کرده است.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی دیروز در یک نشست 
خبری در کابل گفت که از سوی آن ها به وزارت امور خارجه 
گفته شده تا از ورود کارگران غیر تخصصی و رده پایین اتباع 

خارجی به افغانستان جلوگیری کنند.
که  بود  کرده  اعالم  افغانستان  کارگران  اتحادیۀ  نیز  پیشتر 
کار  در کشور  بدون جواز  کارگر خارجی  هزار  حدود صد 
افغانستان  مردم  درصد   56 است  که  درحالی  این  می کنند؛ 

بی کار هستند.
برای  خارجی  شهروندان  از  شماری  می گوید،  افتخاری 
سیاحت وارد افغانستان شده و بعداً به گونۀ غیر قانونی وارد 
بازار کار شده اند که به گفتۀ او، این افراد زمینۀ کاریابی را از 

شهروندان افغانستان گرفته اند.
به  وزارت  این  کارشیوه یی که  بنابر  افزود،  افتخاری  علی 
شورای وزیران پیشنهاد کرده، درخواست اتباع خارجی برای 
کار در نخست توسط وزارت کار و امور اجتماعی بررسی 
می شود و در صورت نبود نیروی کار داخلی در کشور، به 

اتباع خارجی جواز فعالیت داده خواهد شد.
شهروندان  برای  را  کاریابی  مرکز  دو  هم چنان  وزارت  این 
فعال  این مراکز در والیات  نزدیک  آینده  فراهم کرده و در 

خواهد شد.
توزیع جواز کار برای اتباع خارج

وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که از آغاز سال جاری 
کار  جواز  خارجی  کارگر   ۱4۲6 برای  کنون  تا  خورشیدی 

داده شده است.
اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  معین  همراه،  الدین  حسام 
سال  در  و  هزار  یک  و  بیست   ۱۳۹۱ سال  در  که  می گوید 
وزارت  این  از  کارگر خارجی  هزار  به هژده  نزدیک   ۱۳۹۲

جواز کار دریافت کرده اند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی این وزارت، توزیع جواز 

سال های  به  نسبت  کشور  در  خارجی  کارگران  برای  کار 
گذشته- کاهش یافته است.

دیروز سیستم جدید توزیع جواز کار اتباع خارجی  رسمًا در 
کابل افتتاح کرد.

برنامه  یک  سیستم-  این  که  می گوید  همراه،  الدین  حسام 
آن  از  استفاده  با  که  است  حساب ده  و  شفاف  الکترونیکی 
در زودترین زمان ممکن جواز کار در اختیار متقاضی قرار 

می گیرد.
در همین حال، سید کاظم فخری، آمر توزیع جواز کار اتباع 
خارجی گفت که پروسه کاری برای دریافت جواز کار کمتر 
شده و به گفته او از هر گونه جعل کاری نیز در این زمینه 

جلوگیری شده است.
توزیع جواز کار اتباع خارجی در کشور از سال ۱۳84 آغاز 
شده و همه ساله برای کارگران خارجی جواز فعالیت داده 

می شود.
با این حال، معین وزارت کار و امور اجتماعی می گوید، در 
صورتی که نیروی کار افغانستانی در بخش های مشخص پیدا 

نشود، به کارگران خارجی جواز کار داده خواهد شد.
به گفتۀ حسام الدین همراه، کارگران خارجی در بخش های 
خصوصی،  تلویزیون های  برق،  سازی،  سرک  بانک داری، 
شرکت های هوایی، امنیت و شفاخانه های خصوصی فعالیت 

می کنند.

وزارت کار و امور اجتماعی:

اتباع خارجی زمینۀ کار را از شهروندان کشور گرفته اند

ملیژورنالیستانبهرسانهها: اتحادیۀ

در برابر زورگویی ایستاده گی کنید
جهانی  روز  با  مصادف  ثور،  سیزدهم  شنبه 

آزادی بیان بود.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان فرا رسیدن 
این مناسبت را برای تمامی خبرنگاران، دست 
بیان،  آزادی  فعالین  و  رسانه ها  اندرکاران 

تبریک عرض می کند.
افغانستان  در  مناسبت  این  از  حالی  در  ما 
ماه های  در  که  می آوریم  عمل  به  بزرگداشت 
فعاالن  و  خبرنگاران  علیه  خشونت ها  اخیر 
داشته  افزایش چشمگیری  در کشور  رسانه ها 

است.
حالی  در  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
به  رابطه  در  افغانستان  دولت  پالیسی های  که 
عدم  از  می کند،  تقدیر  را  بیان  آزادی  تامین 
خبرنگاران  علیه  آن  در  قضایایی که  پیگیری 
اعمال  خشونت  رسانه ها  اندرکاران  دست  و 
وزارت  و  می کند  انتقاد  شدت  به  می شود، 
اطالعات و فرهنگ را که در واقع مسوولیت 
تامین مصونیت خبرنگاران و فعاالن رسانه یی 
را دارد، در اجرای این مسوولیت، کاماٌل ناکام 

می شمارد.
ما این اطمینان را برای همکاران مان می دهیم 
که در حد توان، از حقوق آن ها دفاع خواهیم 
آنان  کنار  در  شرایطی  گونه  هر  در  و  کرد 

خواهیم بود.
فعاالن  رسانه،  گرداننده گان  خبرنگاران،  از  ما 
رسانه یی و نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران، 

آزادی  تامین  زمینۀ  در  های شان  تالش  برای 
بیان و حق دسترسی مردم به اطالعات، تقدیر 
می کنیم و باور داریم که تالش های هماهنگ 
ما می تواند، هر مانعی را از  سرراه تامین آزادی 

بیان و تحقق دسترسی به اطالعات، بر دارد.
تمامی  از  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
سر  سرتا  در  رسانه یی  فعاالن  و  خبرنگاران 

کشور می طلبد تا برای گسترش آزادی رسانه، 
آزادی بیان  وحق دسترسی به اطالعات، بیشتر 
که  فشارهایی  برابر  در  و  نموده  پی تالش  از 
دولت،  درون  در  مشخص  حلقات  سوی  از 
و  تروریستی  گروه های  محلی،  زورمندان 
جنایت کار، پیوسته بر خبرنگاران و رسانه ها 

اعمال می شود، ایستاده گی نمایند.
کامگاری  و  موفقیت  بهروزی،  پیروزی، 
آرزو  از  رسانه یی،  فعاالن  و  عزیز  خبرنگاران 

های اصلی ماست.

دادگاه عالی انگلیس در جریان رسیده گی به پرونده 
فرماندهان  از  می شد  گفته  که  افغانی  مرد  یک 
طالبان است، اعالم کرد که سیاست های بازداشت 

انگلیس غیرقانونی است.
که  محمد  سردار  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
مدت  به   ۲0۱0 سال  تا جون  اپریل  ماه های  بین 
۱۱0 روز در پایگاه های انگلیس بازداشت بود، به 

دنبال دریافت غرامت است.
نیروهای  شکنجه  تحت  که  است  گفته  وی 
انگلیسی اعتراف کرده است و این اتفاق پس از 
انتقال وی به بازداشتگاه اداره امنیت ملی افغانستان 

در لشکرگاه رخ داده است.
به  کمک  بین المللی  نیروهای  اینکه  وجود  با 
بیش  بازداشت  اجازه  )ایساف(  امنیت  برقراری 
انگلیسی  نیروهای  نمی دهند،  را  ساعت   ۹6 از 
سیاست های خود را در سال ۲00۹ اجرا می کردند 
که به آن ها اجازه...                  ادامه صفحه 6

سیاست های بازداشت انگلیس در افغانستان
 »غیرقانونی« است
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