
سخنگوی کمیسیون انتخابات روز جمعه گفت روند 
مورد  ریاست جمهوری  انتخابات  آرای  بازشماری 
مناقشه افغانستان که تحت نظارت سازمان ملل متحد 

ادامه داشت، تکمیل شده است.
جمهوری  ریاست  انتخابات  دوم  دور  آرا  بازشماری 
از  بخشی  بود  شده  انجام  جون   14 که  افغانستان 
کاهش  منظور  به  امریکا  میانجی گری  با  موافقتنامه یی 

تنش روزافزون برسر انتخابات این کشور بود.
هرج و مرج در افغانستان آنهم در حالی که نیروهای 
را  کشور  این  امسال  پایان  تا  می شوند  آماده  غربی 
کشورهایی  به  جدی  سیاسی  ضربه  یک  کنند  ترک 
و  صلح  برقراری  راه  در  را  دالر  میلیاردها  که  است 
طالبان  رژیم  سرنگونی  زمان  از  افغانستان  در  امنیت 
در این کشور در سال 2001 هزینه کرده اند. در این 
نیز  سرباز   500 و  هزار  تالش ها همچنین حدود سه 

کشته شده اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نور محمد نور سخنگوی 
کمیسیون انتخابات در مصاحبه با خبرنگاران در کابل 
کشور  این  در  انتخاباتی  آرا  بازشماری  روند  افزود: 

پنجشنبه شب پایان یافت.
وی افزود این یک ماموریت...            ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

جنرال بسم اهلل محمدی وزیر دفاع ملی:

دست آورد نشست ویلز بیشتر از توقع ما بود

اجرا  دست  در  افغانستان  از  ناتو  نیروهای  خروج 
که  می آید  چه  انفجاری  مواد  بقایای  سر  بر  اما  است، 
اند؟ قربانیان مواد  این سربازان از خود به جا گذاشته 
این  به  ناتو  سران  کنفرانس  که  اند  امیدوار  انفجاری 

مسأله پاسخ گوید.
رحمت میرزایی می گوید:...               ادامه صفحه 6

دهاتن از دانشجویان دانشگاه کابل و انجمن اسالمی دانشجویان 
طی  گذشته  روز  پغمان  ولسوالی  باشنده گان  از  برخی  با  همراه 
بر  اعدام هرچه زودتر عامالن تجاوز جنسی  راه پیمایی خواهان 

چهار زن در مربوطات ولسوالی پغمان شدند.
آنان روز جمعه در یک راه پیمایی در نزدیکی تاق ظفر پغمان، از 
حکومت خواستند تا در این مورد خاموشی اختیار نکرده و هرچه 

زودتر اقدام نماید.
این  در  دانشجویان  اسالمی  انجمن  و  کابل  دانشگاه  دانشجویان 

خصوص قطع نامه یی را نیز صادر کرده کردند.
هفتۀ گذشته شماری از افراد مسلح...                ادامه صفحه 6

تیم اصالحات و همگرایی: ما با صدای بلند اعالم می کنیم 
که اگر نتیجه به همین شکل اعالم شود، آن را نمی پذیریم 

و نتیجۀ آن بحران است که به وجود می آید!
یا  و  خشونت  هرگونه  که  می گوید  افغان ملت  حزب 
ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج  دربارۀ  مدنی  تخطی های 

خالف قانون است.
احمدزی  اشرف غنی  از  انتخابات  در  که  حزب  این 
انتخابات  دوم  دور  نتایج  که  می گوید  است،  کرده  حمایت 

ریاست جمهوری باید هرچه زودتر اعالم گردد.
تیم  اعضای  از  یکی  و  این حزب  رییس  احدی  انوارالحق 
تحول و تداوم هرنوع اعتراض در برابر پروسۀ انتخابات را 

خالف قانون عنوان کرد.

حزبش  اعضای  از  تن  ده ها  حضور  در  گذشته  روز  او 
گفت: » درمورد نتایج انتخابات هرگونه خشونت و یا حتی 
تخطی های مدنی خالف قانون و اصول است؛ ما توقع داریم 
به فکر  با مسوولیت حرکت کنند و  از گروه های دیگر که 
تاحال  نباشند، هرچند  مدنی  و تخطی های  تشنج  هیچ گونه 
معلوم نیست که نتایج به نفع کی ختم می شود؛ اما توقع ما 

این است که نتایج را بپذیرند. »
تیم اصالحات و همگرایی  اگر  تأکید کرد که  آقای احدی 
نتیجۀ انتخابات را بپذیرد، تیم تحول و تداوم متعهد است و 

حاضر است تا به تیم رقیب در حکومت آینده سهم بدهد.
می گوید،  همگرایی  و  اصالحات  تیم  دیگر،  سوی  از 
کمیسیون مستقل انتخابات بی طرفی خود را حفظ نکرده و 

هرکار این کمیسیون برای آنان قابل قبول نیست.
هرگاه  تیم گفت  این  سانچارکی سخنگوی  فاضل  آقا  سید 
نتایج انتخابات شفاف نباشد آنان همانند گذشته به خاطر به 
دست آوردن حق شان دست به اعتراضات مدنی خواهند زد.
دربدری  و  جنگ  خشونت،  طرفدار  کس  هیچ  گفت:  او 
نیست. ما با صدای بلند اعالم می کنیم که اگر نتیجه به همین 
شکل اعالم شود، آن را نمی پذیریم و نتیجۀ آن بحران است 
که به وجود می آید. ماهمان طوری که در گذشته مظاهره های 
از همین  مدنی گسترده داشتیم، جنبش ضد تقلب داشتیم، 
احقاق حق خود تالش و کوشش خواهیم  به خاطر  راه ها 

کرد.«

ناتو میراثش را پاک 
کرده خارج شود!

مظاهره کننده گان در پغمان:

متجاوزین پغمان هرچه 
زود اعدام شوند!

کمیسیون انتخابات:

بازشماري آرا تکمیل شده است
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 و پيرشده گی«، اثِر 

ونسان كارادِک

صفحه 6

تیم اصالحات و همگرایی:

نتیجۀ تقلب پذیرفتنی نیست
 عضو ارشد تحول و تداوم: اعتراض مدنی خالف قانون است!



نشست سران پیماِن اتالنتیِک شمالی در ولِز 
بریتانیا بدون حضور رییس جمهورِی منتخِب 
افغانستان برگزار شد. بخشی از اجندای این 
داشت  ارتباط  افغانستان  مسایِل  به  نشست 
که بدون شک برای آیندۀ کشور از اهمیتی 
ناتو  سراِن  نشست  بود.  برخوردار  کم نظیر 
در ولز، در بیست وپنج سال گذشته، یکی از 
نشست های  تاریخی ترین  و  پُراهمیت ترین 
این پیماِن نظامی خوانده می شود که در آن 
سراِن نزدیک به شصت کشورِ جهان حضور 
داشتند. پرسش این جاست که چرا بر حضور 
این  در  افغانستان  منتخِب  رییس جمهوری 
او  حضورِ  عدم  و  می رفت  تأکید  نشست 
داشته  دنبال  به  می تواند  را  پیامدهایی  چه 
وزیر  محمدی  بسم اهلل  هرچند  باشد؟... 
این نشست حضور داشت  در  دفاع کشور 
و در آن سخنرانی کرد؛ ولی حضورِ او تنها 
می توانست جای خالِی افغانستان را در این 
حضور  دیگر،  معنای  به  کند.  پُر  نشست 
سران  که  نشستی  در  افغانستان  دفاع  وزیر 
کشورهای عضو ناتو در آن حضور داشتند، 
ناگزیری  سِر  از  و  نمادین  حضوری  تنها 
اساسی  پرسِش  چند  باشد.  می توانست 
می تواند ابعاد دیگِر این قضیه را آفتابی کند.
انتخابات  نتیجۀ  چرا  نخست:  پرسش 
کنند  فکر  بسیاری ها  شاید  نشد؟  مشخص 
به  انتخابات  جنجال های  و  مشکالت  که 
با  رابطه یی  هیچ  که  خورد  رقم  گونه یی 
نشسِت ولز نداشت؛ ولی وقتی عمیق تر به 
مسأله نگاه شود، آن گاه فهمیده می شود که 
از  یکی  در کشور  انتخابات  بحراِن  عامالن 
اهدافی را که برای خود تعیین کرده بودند، 
عدم حضور رییس جمهورِی منتخب کشور 
به  آقای کرزی  این نشست بوده است.  در 
از سال ها  افغانستان  رییس جمهوری  عنوان 
به این سو به ناقد اصلِی جامعۀ جهانی و ناتو 
تبدیل شده بود و عمدتًا به این می اندیشید 
ناتو  حضورِ  از  را  افغانستان  چه گونه  که 
با  امنیتی  پیمان  امضای  عدم  سازد.  خالی 
در  کرزی  آقای  اقدام های  از  یکی  امریکا، 
تقابل با حضور جامعۀ جهانی در افغانستان 
با  که  پسین  سال های  در  کرزی  آقای  بود. 
داشت،  مشکل  سفید  کاخ  در  دموکرات ها 
افغانستان  وضعیِت  کل  به  را  مشکل  این 
گسترش داد و رابطۀ فردی خود را به رابطۀ 
بخشید.  تعمیم  جهانی  جامعۀ  با  افغانستان 

که  شد  سبب  تعمیم بخشی  این  تبعاِت 
جامعۀ جهانی در وضعیِت بالتکلیفی نسبت 
به افغانستان قرار گیرد و در بدترین حالِت 
افغانستان را شریک مناسب برای استراتژی 
رییس جمهوری  حضور  بحث  نداند.  خود 
منتخِب افغانستان در ولز بریتانیا از مدت ها 
پیش بر سِر زبان ها بود و میانجی گری ایاالت 
انتخابات  بحراِن  رفع  برای  امریکا  متحدۀ 
صورت  منظور  همین  به  هم  افغانستان 
آن  پی  در  به شدت  جهانی  جامعۀ  گرفت. 
برسد  نتیجه  به  افغانستان  انتخابات  که  بود 
و رییس جمهوری منتخِب کشور در نشست 
تمهیدات  اما  کند.  پیدا  حضور  ناتو  سراِن 
پیروزی  راه  سر  بر  که  چالش هایی  و 
از  عماًل  شد،  داده  قرار  انتخابات  نامزداِن 
در  افغانستان  مردم  واقعی  نمایندۀ  حضور 
کل  کرد.  جلوگیری  پُراهمیت  نشسِت  این 
منظور  این  به  جنجالی  انتخاباِت  سناریوی 
طراحی شده بود که آقای کرزی در آخرین 
ساعات هم بتواند حقانیِت خودساختۀ خود 
را مبنی بر تعارض با غرب به اثبات رساند.
منتخب  رییس جمهوری  اگر  دوم:  پرسش 
چه  می داشت،  حضور  نشست  این  در 
حضور  می شد؟  برده  نشست  از  انتظاراتی 
نشست  در  افغانستان  مردم  واقعی  نمایندۀ 
ولز بریتانیا که بدون تردید رییس جمهوری 
منتخب می توانست باشد، از بسیاری جهات 
برای حال و آیندۀ کشور از اهمیت به سزایی 
برخودار بود. حضور رییس جمهوری کشور 
به  را  فرصت  این  مردمی  رای  پشتوانۀ  با 
مورد  در  که  می ساخت  مساعد  ناتو  سراِن 
رابطۀ خود با افغانستان وارد مرحلۀ تازه یی 
مناسبات  این  ادبیات جدید در  از  شوند و 
استفاده کنند. رییس جمهوری منتخب نیز با 
احساِس مسوولیتی که نسبت به آیندۀ کشور 
داشت، می توانست با زبان دیپلماسی فصل 
تازه یی از روابط با جامعۀ جهانی را باز کند. 
نیز وجود داشت که در  این احتمال  ضمنًا 
افغانستان و  میان  امنیتی  پیمان  نشسِت ولز 
جهات  خیلی  از  که  برسد  امضا  به  امریکا 
به  جهانی  جامعۀ  کمک های  ادامۀ  برای 
در  می شود.  خوانده  اهمیت  با  افغانستان 
همین حال فراموش نکنیم که جامعۀ جهانی 
با توجه به تنش هایی که میان کابل و ناتو در 
زمان ریاست جمهوری آقای کرزی به وجود 
آمد بود، تالش می کرد که در نشست ولز 

نوع  افغانستان  جدید  رییس جمهوری  با 
روابط خود را تجدید کند. احتمال این که با 
افغانستان،  منتخب  رییس جمهوری  حضور 
در  کشور  فعلِی  مشکالت  از  بسیاری 
حل  اقتصادی  و  امنیتی  نظامی،  عرصه های 
این  احتماِل  حتا  و  بود  زیاد  بسیار  می شد، 
ساخته  قانع  ناتو  سراِن  که  داشت  وجود 
شوند که در تأمین امنیت افغانستان و منطقه 
در  بگذارند.  اجرا  به  را  تازه یی  برنامه های 
همین حال، حضور رییس جمهوری منتخِب 
جدید  تکانه یی  می توانست  افغانستان 
با  افغانستان  خارجی  مناسبات  عرصۀ  در 
بدون  آورد.  وجود  به  آن  غربِی  متحدان 
می دانست  منتخب  رییس جمهورِی  تردید 
که افغانستان بر لبۀ پرتگاه برده شده و دور 
کردن از این لبۀ پرتگاه بدون همکاری های 
همه جانبۀ کشورهای عضور ناتو میسر شده 

نمی تواند.
پرسش سوم: در عدم حضور رییس جمهوری 
چه اتفاقی افتاد؟ این پرسش را از البه الی 
گزارش های  و  ناتو  اعضای  سخنرانی های 
داد.  پاسخ  می توان  ولز  نشسِت  به  مربوط 
تنها  کشور  دفاِع  وزیر  حضور  این که  در 
حضوری نمادین در این نشست تلقی شده، 
هیچ جای تردیدی نیست. آقای محمدی از 
کرد  شرکت  نشست  این  در  ناگزیری  سِر 
نشست  در  که  آن چه  از  بیشتر  انتظاری  و 
داشته  وجود  نمی توانست  شد،  گفته  ولز 
باشد. سران ناتو به گونه یی در نشست ولز، 
بیرون  خود  کارِی  اجندای  از  را  افغانستان 
به  را  خود  اصلِی  تعهدات  شاید  و  کردند 
در  ولی  باشند؛  کرده  موکول  دیگر  زمانی 
حال حاضر آن چه که به عنوان تعهد نسبت 
به افغانستان در این نشست داده شده، چیزی 
فراتر از تعهداِت پیشین و قول و قرارهای 
دشوار  ناتو  سراِن  برای  نیست.  گذاشته 
رییس جمهوری  حضور  عدم  در  که  بود 
بگویند  سخن  تازه  مناسبات  از  افغانستان 
مطرح  محمدی  آقای  که  را  مطالباتی  یا  و 
کرد، جدی بدانند. در نشسِت ولز هیچ تعهد 
تازه و جدیدی در قبال افغانستان ارایه نشد 
در  هم چنان  افغانستان  آیندۀ  و  وضعیت  و 
هاله یی از ابهام باقی ماند. در نتیجه می توان 
دیگر در صحنۀ سیاست  بارِ  گفت که یک 
شده  بن بست  دچار  افغانستان  بین المللی، 

است.
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احمـد عمران

نشست سراِن ناتو بدون حضوِر نمایندۀ 

واقـعِی افغـانستان

 

می گذرد،  پغمان  اسف بارِ  رویداد  از  روز  هشت  درست 
شده اند.  دستگیر  و  شناسایی  مجرمان  همۀ  تقریبًا 
این  پروندۀ  به  رییس جمهور کرزی، کمیسیون رسیده گی 
رویداد را تشکیل داده و نیز دستور صادر کرده که مجرمان 
باید به اشِد مجازات محکوم گردند. مردم همه یک صدا 
خواستار اعدامِ این مجرمان شده اند و رییس پولیِس کابل 
نیز وعده سپرده که دو تن از مجرمانی که هنوز دستگیر 
نشده اند، به زودی گرفتار و به پنجۀ قانون سپرده خواهند 

شد. 
مسلمًا این رویداد یکی از دردناک ترین حوادثی  بود که در 
پایتخِت کشور اتفاق  افتاد و اذهاِن عمومی را در بُهت و 
حیرت فرو  برد. به همین دلیل تصور می شود که همه گان 
کردنی  رها  را  قضیه  این  پِی  کشور  مقاماِت  شمول  به 
مجرمان،  این  محکمۀ  تشکیِل  از  پس  احتماالً  و  نیستند 
می رسد  نظر  به  اما  برپا خواهد شد.  مجازات شان  محفل 
که چنین تصوری، زیاد درست و عملی نیست. زیرا طبق 
مجرماِن  مجرمان،  این  از  بسیاری  پولیس،  مقامات  گفتۀ 
کامل  را  مجازات شان  میعاد  کدام،  هر  و  بوده اند  متکرر 

نکرده از بند رها شده اند. 
رییس جمهور کرزی بارها مجرمان را ـ به شمول مجرمان 
است.  کرده  رها  بند  از  گوناگون  بهانه های  به  ـ  جنایی 
وانگهی، گسترِش فساد روزافزون در نهادهای قضایی و 
عدلی، شرایط را طوری آماده کرده که هیچ جنایت کاری، 
و  زور  واسطه،  پول،  نمی کند.  کامل  را  مقررش  مجازاِت 
کرده  تضمین  را  جنایت کاران  معافیِت  قومی،  پیوندهای 
استمرارِ  شاهد  اکنون  ما  که  است  دلیل  همین  به  است. 

جنایِت جنایت کاراِن متکرر در جامعه هستیم.
معافیت جنایت کاران، شرایط را طوری ساخته که اکنون 
کارِ  یک  به  و...  اختطاف  مسلحانه،  سرقت  قتل،  دزدی، 
این جنایت کاران  به گونه یی که  تجاری بدل شده است؛ 
ده  و  دارند  وافری  بسیار  عاید  جنایت بارشان  اعماِل  از 
درصد از این عاید را وقتی صرِف رشوت در دادگاه های 

افغانستان می کنند، آزادی شان میسر می شود. 
رهایی  وسیلۀ  بارها  جنایت کاری،  از  ناشی  ثروِت 
می  نماید  دشوار  بسیار  بنابراین،  است.  جنایت کاران شده 

که این بار نیز مجرمان به کیفِر اعمال شان برسند.
به نظر می رسد که چه گونه گِی حادثۀ پغمان در شهر کابل، 
ذهنیت ها را متوجه پدیدۀ شومِ تجاوز و دزدی کرده است. 
افغانستان شاهد سرقت ها،  ورنه، در سیزده سال گذشته، 
تجاوزها و ستمگری های فراوانی بوده است. همین اکنون 
تجاوز،  کشور،  دوردسِت  روستاهای  و  شهرها  اکثِر  در 
شباروزی  و...  مسلحانه  سرقت  قتل،  اختطاف،  دزدی، 
جریان دارد، اما به دالیل گوناگون کمتر گزارش می شوند. 
به تجربه ثابت شده که اکثِر این جنایت ها از سوی محاکِم 
کشور پی گیری نمی شود و اگر گاهی هم پی گیری شود، 
مجرمان با همان معافیِت غیرقانونِی ناشی از فساد حاکم 

در افغانستان، از زندان رها می گردند. 
شرم آور،  و  سازمان یافته  جنایت های  این گونه  ختِم  برای 
استمرارِ  دلیِل  یگانه  فساد  کرد.  مبارزه  فساد  با  باید 
تنها  فساد  این  است.  کشور  در  سازمان یافته  جنایت های 
از  در حمایِت شماری  بل  نمی شود،  در رشوت خالصه 
که  است  نهفته  نیز  متکرر  جنایت کاراِن  از  دولت مردان 
رها  را  آنان  درون حکومتی،  روابط  از  استفاده  با  پیوسته 
می سازند. حتا گفته می شود که این جنایت کاران، مربوط 
به شبکه های مافیایی اند که گرداننده گان اصلِی این شبکه ها 

در دروِن حکومت جا خوش کرده اند.
حادثۀ  جنایت کاراِن  مجازاِت  به  اطمینان  اوصاف،  این  با 
پغمان، غیر واقعی به نظر می رسد. این بار نیز احتمال دارد 
یک  بعدتر  و  شود  سروصـدا  صباحی  چند  گذشته  مثِل 
محکمۀ صرفًا نمایشی برای مجازاِت آن ها دایر گردد. و 
حتا ممکن است حکِم اعدامِ آن ها صادر و سپس اجرای 
آن اعالم شود و همه گمان کنند مجرمین از میان رفته اند؛ 
اما چنــدی بعد در پِی یک حادثۀ مشابِه دیگر و دستگیری 
مجرماِن آن، ثابت شود که هیچ کدام از عامالِن حادثۀ پغمان 

اعدام نشده   بودند.

متجاوزان در انظاِر عمومی 

اعدام شـوند!
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تیم امنیتی رییس جمهور چین بعد از بررسی اوضاع اسالم آباد 
سفر وی به پاکستان را لغو کرد.

 شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین به توصیه تیم امنیتی خود 
سفرش به پاکستان را لغو کرد.

از  بعد  چین  رییس جمهور  امنیتی  تیم  نیوز،  دنیا  از  نقل  به 
برای  این کشور  اوضاع  کرد،  اعالم  اسالم آباد  اوضاع  بررسی 

سفر مقامات سیاسی چین مناسب نیست.
رئیس جمهور چین قرار بود در 14 سپتمبر به طور رسمی از 

پاکستان بازدید کند.
انصاف  تحریک  حزب  رهبر  »عمران خان«  حال،  همین  در 
رئیس جمهور  سفر  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  امروز 
چین به پاکستان به دلیل قراردادن کانتینرهای متعدد در سطح 

شهر بوده است و ربطی به معترضان ندارد.
طاهر القادری نیز لغو سفر رییس جمهور چین را ناکامی دولت 

پاکستان دانست.
وی افزود: تأمین امنیت رییس جمهور چین وظیفه دولت است.
تحریک  حزب  و  عوامی  تحریک  حزب  نیز،  پیش  ساعتی 
سفر  بعدی  تاریخ  کردند،  اعالم  مشترک  بیانیه ای  در  انصاف 
زمان  هر  اما  نشده  مشخص  پاکستان  به  چین  رییس جمهور 
استقبال طرفداران طاهر  مورد  کند  اسالم آباد سفر  به  که وی 

القادری و عمران خان قرار خواهد گرفت.

نشست ناتو در ویلز زیر سایۀ 

بحـران اوکـراین، داعـش و افغـانـستان
شمالی  آتالنتیک  پیمان  سازمان  عضو  کشورهای  سران 
)ناتو( که نشست آنها روز پنج شنبه در ولز انگلیس آغاز 
تا  از مسکو خواستند  پایان  رسید،  به  شد و روز جمعه 
سربازان خود را از اوکراین خارج کنند و در عین حال 
رییس جمهور امریکا و هم پیمانان غربی وی متعهد شدند 
تا از کی یف حمایت کرده و تدابیر دفاعی خود در مقابل 
از  ناتو  راهبردی  تغییر  بزرگترین  راستای  در  را  روسیه 

زمان جنگ سرد تقویت کنند.
ناتو طی نشست  به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران 
ائتالف نظامی آنها برای  خود در ولز تصریح کردند که 
زور  از  نیست،  سازمان  این  عضو  که  اوکراین  از  دفاع 
استفاده نخواهد کرد اما برای اعمال تحریم های اقتصادی 
ریزی  برنامه  روسیه  رفتار  تغییر  منظور  به  تر  سخت 

کرده اند.
رهبران کشورهای غربی با احتیاط زیادی درباره صحبت 
ماه  پنج  برای  قریب الوقوع  آتش بس  به  نسبت  کرملین 
درگیری مسلحانه در شرق اوکراین اظهار نظر کردند. این 
در حالی است که اظهارات مسکو در مورد طرح آتش بس 
در شرق اوکراین همزمان با نشست ناتو و تدارک اروپا به 

منظور اعمال تحریم های جدید مطرح شدند.
دنبال نشست  به  ناتو  دبیر کل  راسموسن  آندرس فوگ 
25 تن از رهبران غربی با پترو پوروشنکو رییس جمهور 
از جانب  بیانیه هایی  پیشتر چنین  اظهار داشت:  اوکراین 
روسیه به منظور پوششی در راستای تداوم از بین بردن 
استفاده  اوکراین  در  قومیتی  رسوم  و  آداب  و  ترکیب 

شده اند .
به  تا  می خواهیم  روسیه  از  ما  نشان ساخت:  وی خاطر 
جزیره  شبه  الحاق  در  خوانده  خود  و  غیرقانونی  اقدام 
روسیه  از  ما  دهد.  پایان  کشور  این  خاک  به  کریمه 
کرده  خارج  اوکراین  از  را  خود  سربازان  تا  می خواهیم 
طلبان  جدایی  برای  اعتبارات  و  نیرو  سالح،  ارسال  و 
تا از رویارویی  را متوقف کند. ما از روسیه می خواهیم 

اجتناب کرده و راه صلح را در پیش بگیرد.
غرب  داشت:  اظهار  نیز  آلمان  اعظم  صدر  مرکل  انگال 
آماده است تا برای پشتیبانی از این تقاضاها تحریم های 
بیشتری اعمال کند اما در این حال آماده مذاکره با مسکو 

درباره راه حل سیاسی است.
پوروشنکو به خبرنگاران گفت: روز جمعه در صورتی که 
توافق نامه بر سر طرح صلح برای پایان دادن به جنگ در 
شرق اوکراین طی مذاکرات در جریان در کشور بالروس 

امضا شود دستور آتش بس خواهد داد.
تنها  ساخت:  نشان  خاطر  نیز  اوکراین  جمهوری  رییس 
چیزی که ما اکنون برای صلح و ثبات نیاز داریم نخست 
این است که روسیه سربازان خود را خارج کند و دوم 

اینکه مرزهایش را ببندد.
رهبران  و  اوباما  کرد،  اعالم  سفید  کاخ  حال  همین  در 
ناتو  نشست  حاشیه  در  ایتالیا  و  انگلیس  فرانسه،  آلمان، 
افزایش  با  امکاناتش  سبب  به  روسیه  تا  کردند  توافق 
جمهوری  رییس  اوالند  فرانسوا  شود.  روبرو  هزینه ها 
فرانسه نیز عنوان کرد: تحریم های سخت تر اتحادیه اروپا 
علیه روسیه که قرار است از امروز جمعه تصویب شود، 

وابسته به تحوالت ساعات آینده هستند.
رییس جمهوری اوکراین اظهار داشت: من آماده هستم 
جنگ  ساختن  متوقف  برای  را  خود  تالش  بیشترین  تا 

انجام دهم.
جمهوری  رییس  با  نشست  طی  اروپا  مقامات  و  اوباما 

اوکراین تاکید کردند که همچنان به حمایت از دیپلماسی 
فعال پوروشنکو به امید کاستن از شدت درگیری ها ادامه 

خواهند داد.
نشان  اوباما خاطر  ملی  امنیت  مشاور  معاون  بن رودس 
یک  ساختن  نهایی  حال  در  ناتو  پیمانان  هم  ساخت: 
بسته دیگرر تحریم ها علیه روسیه هستند هرچند که وی 

جزئیات بیشتری درباره نوع این تحریم ها فاش نکرد.
ناتو  اعضای  افزود:  ادامه  در  اوکراین  جمهوری  رییس 
به اوکراین شامل پول،  از کمک ها  روز پنج شنبه طیفی 
نیروهای  بازسازی  منظور  به  دهی  مشاوره  و  تجهیزات 

مسلح این کشور را وعده دادند.
برای  زیادی  اروپا شانس  اتحادیه  دیپلمات های  گفته  به 
لغو این تحریم ها حتی در صورت امضای یک آتش بس 
چطور  اینکه  درباره  همچنین  ناتو  رهبران  ندارد.  وجود 
نظامیان داعش در عراق و سوریه مقابله کنند و  با شبه 
همچنین چطور با خروج نیروهای رزمی ناتو از افغانستان 

در این کشور ثبات ایجاد کنند، به بحث پرداختند.
و  سالح  خواهان  همچنین  اوکراین  جمهوری  رییس 
آموزش نظامی به منظور حمایت از نیروهای مسلح خود 
و همچنین کسب حمایت سیاسی علیه والدیمیر پوتین 

رییس جمهوری روسیه شد.
تا  کردند  قبول  ناتو  کشور  چند  که  کرد  عنوان  وی 
اما  کنند  تامین  را  غیرمرگبار  و  مرگبار  نظامی  تجهیزات 
این حال پوروشنکو  با  بیشتری مطرح نکردند.  جزئیات 
از صحبت علنی درباره احیای تقاضای اوکراین به منظور 

پیوستن به ناتو خودداری کرد.
بر  روسیه  امور خارجه  وزیر  همچنین سرگئی الوروف 
و  کرد  تاکید  ناتو  به  پیوستن  منظور  به  مسکو  مخالفت 
گفت: چنین کاری به امنیت آسیب خواهد زد. وی امریکا 
را متهم به حمایت از طرف جنگ طلب در کی یف کرد.

قرار است طی امروز رهبران ناتو طرح ایجاد یک نیروی 
اعالم  را  حمله«  »نوک  نیروی  به  موسوم  سریع  واکنش 
که  بود  خواهد  سرباز   4000 شامل  نیرویی  چنین  کنند. 

می توانند طی دو روز به مناطق بحران اعزام شوند.
اگرچه مسئله اوکراین محور نشست ناتو در روز پج شنبه 
این گردهمایی  از  اروپا  اوباما و دیگران رهبران  اما  بود 
تروریست های  علیه  ائتالفی  تا  کردند  استفاده  بزرگ 

داعش ایجاد کند.
کرد:  عنوان  ناتو  در  امریکا  سفیر  ای.لوته  داگالس 
کشورهای اروپایی نسبت به تعداد فزاینده شهروندان این 

بیشتر  به داعش هستند هرچه  پیوستن  قاره که در حال 
نگران شده ام.

در  یهودیان  موزه  به  مه  به حمله 25  زمینه  این  در  وی 
بروکسل که از سوی گروهی از تروریست های اروپایی 
بازگشته از سوریه انجام شد، اشاره کرد. لوته تاکید کرد: 
دیگر  اروپایی  تروریست  هزاران  که  می کنند  درک  آنها 
در مسیر بازگشت هستند. آنها می دانند ما با یک تهدید 

امنیتی جدی روبرو هستیم.
طی نشست ناتو در رو پنج شنبه مراسمی به منظور پایان 
عملیات های رزمی ناتو در افغانستان برگزار شد و ائتالف 
افغانستان  در  اراضی  از  دفاع  برای  خود  تمرکز  از  ناتو 

خبر داد.
تقاضا  لهستان  شامل  اروپا  در شرق  ناتو  اعضای  برخی 
در  دائم  به طور  را  هزاران سرباز  این سازمان  تا  کردند 
یکی  را  ایده  این  ناتو  اعضای  اما  کند  آنها مستقر  خاک 
به دلیل هزینه های آن و دوم به دلیل عدم زیرپا گذاشتن 
توافق 1997 با روسیه نپذیرفتند و به جای آن این رهبران 
با طرح تجهیز پیش از موضع گیری و تامین سوخت و 
مهمات در کشورهای شرق اروپا از طریق پایگاه هایی که 
آماده نیروهای واکنش سریع ناتو در صورت لزوم باشند 
میالدی  جاری  ماه  اواخر  است  قرار  کرده اند.  موافقت 
ده ها کشور به یک رزمایش در شهر لویو اوکراین که به 
میزبانی این کشور و نیروی زمینی امریکا برگزار می شود 

بپیوندند.
به  منظور کمک  به  ناتو  نیست که سران  هنوز مشخص 
عراق برای مبارزه با داعش چه کاری انجام خواهند داد.

درخواست  هرگونه  ناتو  پیمانان  گفت: هم  راسموسن 
جدی  طور  به  را  داعش  با  مقابله  به  کمک  برای  عراق 
بررسی خواهند کرد. بعید است که این ائتالف از اقدام 

امریکا در حمله نظامی به داعش پیروی کند.
نظیر  ناتو  اعضای  برخی  دیپلمات ها  برخی  گفته  به 
فرانسه و انگلیس ممکن است چنین کاری انجام دهند. 
دیپلمات های ناتو اعالم کردند که آنها همچنین به دنبال 
در  که  هستند  عراق  ارتش  آموزش  برای  هیاتی  احیای 

سال 2011 کار خود را متوقف کرد.
اوباما روز پنج شنبه به دلیل نشست با ملک عبداهلل اردن 
با پادشاه اردن که نحوه مبارزه با داعش مورد بحث قرار 
دیدار  به  دیروز  وی  رسید.  ناتو  نشست  به  دیر  گرفت 

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه رفت.

ســفر رییس جمـهور چـین
 به پاکستان لغو شد

سازمان ملل: 

حدود 250 هزار تن از طرابلس 
و بنغازی گریخته اند

ادامۀ مذاکرات دولت پاکستان با رهبران مخالفان
استعفای  دنبال  به  که  پاکستان  معترضان  رهبران 
نخست وزیر هستند روز جمعه مذاکرات با دولت را ادامه 
داده و امید برای دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران 

این کشور را افزایش دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چند روز پیش اعتراضات 
ضد دولتی در پاکستان به خشونت کشیده شد و هزاران 
تن تالش کردند تا به خانه نواز شریف نخست وزیر این 

کشور حمله کنند.
با این حال طی امروز محل اعتراضات خلوت بود و به 
دلیل بارش باران های سیل آسا تنها چند صد تن دست 

به تجمع زدند.
عمران خان یکی از رهبران اصلی اعتراضات پس از چند 
هفته بن بست سیاسی همراه با طاهر القدری رهبر دیگر 
معترضان وارد مذاکره با مقامات دولت شدند تا به یک 
راه حل سیاسی دست پیدا کنند. این مذاکرات حول شش 
نخست  گیری  کناره  شامل  خان  عمران  اصلی  خواسته 
انتخاباتی  اصالحات  و  جدید  انتخابات  برگزاری  وزیر، 

است.

نواز شریف نخست وزیر پاکستان به پارلمان این کشور 
گفت: ما در حال مذاکره با معترضان هستیم اما انگیزه های 

آنها برای همه آشکار شده است.
القادری  طاهر  و  خان  عمران  که  است  حالی  در  این 

هیچ انعطافی نسبت به خواسته خود برای استعفای نواز 
راه  نوع  چه  که  نیست  مشخص  و  نداده  نشان  شریف 
حلی همه طرفها را راضی می کند با این حال روز جمعه 
گمانه زنی های گسترده ای در اسالم آباد مطرح شد مبنی 
اینکه مخالفان ممکن است از تقاضای استعفای نواز  بر 
شریف دست کشیده و با پایان دادن به اعتراضات ضد 

دولتی موافقت کنند.
با این حال احسان اقبال یکی از وزرای حزب حاکم با 
اشاره به تقاضای مربوط به استعفای نواز شریف گفت: 
خواسته  شش  مجموع  از  خواسته  پنج  پاکستان  دولت 
غیرقابل  خواسته  ششمین  و  است  پذیرفته  را  معترضان 

مذاکره و نامعقول است.
برخی از مقامات حزب حاکم ارتش پاکستان را متهم به 
تحریک کردن به ناآرامی به منظور متزلزل کردن دولت 
این حال  با  کردند.  بر وی  کنترل  اعمال  و  نواز شریف 
ارتش پاکستان مسئله مداخله در امور غیر نظامی را رد 
حل  راه  خواهان  و  مانده  طرف  بی  است  گفته  و  کرده 

سیاسی است.

هیات حمایتی وابسته به سازمان ملل در لیبی و دفتر حقوق بشر 
این سازمان در گزارشی اعالم کردند که از آغاز درگیری های 
دو  این  از  تن  بنغازی حدود 250 هزار  و  در طرابلس  شدید 

شهر گریخته اند.
حمایتی  هیات  عربی،  نیوز  اسکای  خبری  شبکه  گزارش  به 
در  سازمان  این  بشر  حقوق  دفتر  و  ملل  سازمان  به  وابسته 
گزارشی اعالم کردند که از آغاز درگیری های شدید در طرابلس 
و بنغازی لیبی از حدود چهار ماه پیش تاکنون 250 هزار تن 
از این دو شهر گریخته و به مناطق دیگر مهاجرت کرده اند و 

حدود صد هزار تن از آنها در داخل لیبی آواره شده اند.
در این گزارش آمده است که فضای هولناک و درگیری ها در 
طرابلس و بنغازی و اقدامات شبه نظامیانی از جمله »عملیات 
فجر لیبی« و گروه تندروی »انصار الشریعه«، لیبیایی ها را مجبور 

به گریختن از این مناطق می کند.
همچنین منابع گزارش دادند که درگیری های مسلحانه ای میان 
جنوب  در  الزنتان  شهر  از  مسلحی  گروه  و  غریان  انقالبیون 
نگذاشته  جای  بر  قربانیانی  درگیری ها  این  داد.  رخ  طرابلس 

است.
لیبی  به سازمان ملل در  از سوی دیگر هیات حمایتی وابسته 
و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش مشترکی نسبت به 
بین المللی و حقوق بشر در و شهر  قانون  وقوع نقض شدید 

طرابلس و بنغازی هشدار دادند.
به  حمالت  طریق  از  که  نقض هایی  به  گزارش  این  در 
نظامیان،  غیر  ربودن  همچنین  و  عمومی  اماکن  بیمارستان ها 

شکنجه و کشتار صورت گرفته اشاره داده شده است.
از  نظامیان  غیر  علیه  که  به حمالتی  این گزارش همچنین  در 
جمله زنان و کودکان و همچنین روزنامه نگاران صورت گرفته، 

اشاره شده است.

                                                                                                                                       



تغییر رابطه یی که در جریان سال ها و ماه ها ساخته شده آسان نیست، اما باور کنید 
دارید.  نیاز  اساسی  به دو قدم  برای دگرگون کردن روابط تان،  عملی است. شما 
اول باید خودتان و آن چه از دیگران می خواهید را بشناسید و بعد هم شناخت تان 
از آن ها را تکمیل کنید. کامل کردِن این شناخت، تازه شروِع راه شماست. پس 
ناامید نشوید و با کمک راهکارهای زیر، به جای از دست دادِن روابطی که آزارتان 
دوستی  باشد،  هرچه جدیدش خوب  نرود  یادتان  دهید.  تغییر  را  آن ها  می دهد، 

قدیمی اش خوب است!

اندازۀ ناراحتی تان را نشان دهید
اگر شما در شرایطی قرار دارید که از آن ناراضی هستید، گناه را بر گردِن دیگران 
نیندازید. شاید آن ها نمی دانند شما از اطرافیان و زنده گی تان چه می خواهید. پس 
این سکوت را بشکنید و به جای رنجیدن در این مورد با آن ها صحبت کنید. کاماًل 
شفاف و با بیان مصداق برای شان توضیح دهید که از چه ناراحتید و انتظار دارید 
اوضاع به چه شکلی تغییر کند. یادتان نرود که دیگران ذهِن شما را نمی خوانند. 
اگر می خواهید برخوردی که دیگران با شما دارند را تغییر دهید، باید حرف تان 
متوجه  اشاره  و  ایما  با  دیگران  باشید  نداشته  انتظار  بزنید.  پرده پوشی  بدون  را 
نظر یا دل خوری های شما شوند. آدم ها شما را از روی حرف ها و رفتارهای تان 
می شناسند. پس تا زمانی که به آن ها نگویید به چه اندازه و به چه دلیل رنجیده اید، 

نمی توانید انتظار داشته باشید که رفتارشان را تغییر دهند.
 

خود را مقصر ندانید
اگر دیگران با بی توجهی یا رفتارهای نادرست شما را آزار می دهند، تصور نکنید 
می شناسید  آن ها  از  که  با شخصیتی  را  رفتارها  این  بلکه  کرده اید،  اشتباهی  شما 
اما  دهیم،  تغییر  را  دیگران  نمی توانیم  ما  که  باشید  داشته  خاطر  به  دهید.  تطبیق 
را  آن ها  شما  باشد  بهتر  شاید  کنیم.  را عوض  آن ها  به  نسبت  نگاه مان  می توانیم 
همان طور که هستند، بشناسید و برای کمتر شدن سوءتفاهم ها، به جای یک سان 
تأثیر  با هر شخص به شیوه یی که بیشترین و بهترین  برابر همه،  رفتار کردن در 
را روی او می گذارد، رفتار کنید. آسان نیست و از همین امروز هم نمی توانید به 
هدف تان برسید، اما می توانید از همین امروز برای رسیدن به آن تالش کنید. حتا 
اگر اشتباه شما دلیل به خطا افتادن دیگران باشد، به جای سرزنش خود، از آن چه 

پیش آمده درس بگیرید و برای جبران و البته تغییر دادنش تالش کنید.

آن ها را تربیت کنید
یادتان نرود که آدم ها به همان شیوه یی با ما رفتار می کنند که از آن ها می خواهیم. 
یاد  آن ها  به  و  می کنیم  تربیت  را  اطرافیان مان  رابطه  جریان  در  ما  بگوییم  اگر 
می دهیم چه رفتاری با ما داشته باشند، بی راه نگفته ایم. اما امروز وقت آن رسیده 

که چشم های تان را باز کنید. آدم ها را همان طور که هستند ببینید، نه آن طوری که 
دوست دارید باشند. این بار به جای رنجیدن از آدم ها، به آن ها یاد دهید که با رفتن 

از این مسیرهای قدیمی، به جایی نمی رسند.
باور کنید آدم ها هرچه هم سالخورده باشند، مثل کودکان رفتار می کنند. اگر با یک 
راه به جواب برسند، دوباره امتحانش می کنند. مثل بچه یی که اگر بعد از هر بار 

گریه چاکلیت بگیرد، دست از گریه کردن برنمی دارد.

تا ندانید، تغییر نمی دهید
شناخت شرط اول تغییر است. برای آن که زنده گی تان را تغییر دهید، باید بدانید 
پیرامون تان چه می گذرد و با چه کسانی روبه رو هستید. تا زمانی که ندانید چه 
روی  به  را  راه  نمی توانید  می کند،  بهره برداری  شما  از  شیوه یی  چه  به  و  کسی 
سوءاستفادۀ دیگران ببندید. به جای این که همۀ آدم ها را به یک شکل ببینید، سعی 
کنید با رفتارهای شان روی آن ها ارزش گذاری کنید و شناخت تان نسبت به دیگران 

و شرایطی که در ارتباط با آن ها دارید را روز به روز کامل تر کنید.
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راه را به روی سوءاستفادۀ 
دیگران از خود ببندید!

زهره روحی

هم چون  »پیری«  گفتیم،  که  همان گونه 
با  پیوند  در  دیگر،  اجتماعِی  مقولۀ  هر 
آن ها  با  که  است  دیگری  موقعیت های 
رابطۀ شبکه یِی زمانی، مکانی، فرهنگی و... 
دارد، و به طور کلی، زمانی به وزنۀ اثرگذار 
ارتباطی«  ـ  شبکه یی  »موقعیت های  این 
و  خاص  فضایی  در  که  برد  خواهیم  پی 
به اصطالح  جواناِن  حکم  از  مشخص، 
آن هم  »سالمندی«،  دربارۀ  امروزی«  »بالغ 
در خصوص فردی مشخص مطلع شویم. 
فضای   ، مکان  ـ  فضا  آن  اگر  فی المثل 
دانشگاهی ـ روشنفکرِی امریکای  195۸و 
دوبووار  سیمون  چون   زنی  شخص،  آن 
باشد.  فرانسوی  متفکر   ،)19۸۶ ـ   190۸(
از  می خواهد  که  آن جا  کتاب خود،  در  او 
خود  مواجهۀ  اگزیستانسیالیستِی  تجربۀ 
نگاه  از  را  آن  گوید،  سخن  »پیری« اش  با 
می کند:  بازگو  چنین  امریکایی  جوانان 
وقتی  لرزیدم،  خود  به  ساله گی   50 ”در 
حرِف  امریکایی  دانشجویان  از  یکی 
بازگو  برایم  را  هم صنفی هایش  از  یکی 
یک  دوبووار  سیمون  پس  عجب،  کرد: 
عبارتی،  به  است”)ص1۳4(.  پیرزن 
دارد،  باور  کارادک  که  همان گونه  هرچند 
و  جسم  به  نسبت  آن  قوای  و  »ذهن« 
معیار  و  شاخص  فیزیکی،  توانایی های 
اصطالح  به  ساختِن  متعین   برای  مهم تری 
را  واقعیت  این  اما  باشد،  واقعی«  »پیری 
هم  هنوز  که  کرد  فراموش  نمی باید  هم 
در عصر حاضر )یعنی هزارۀ سوم( »بدن« 
از  خصوصًا  آن،  پیرشده گِی  نشانه های  و 
حیث جاذبه های جنسی، هم چنان موقعیتی 
شکننده و تعیین کننده دارد. بنابراین، آن چه 
که دوبووار نقل کرده است نه تنها کمرنگ 
نشده، بلکه برعکس در عصر سرمایه داری 
پیشرفته و زمانۀ مبتنی بر تبلیغاتی که بدن 
شده  تبدیل  تمام عیار  کاالیی  ـ  شیء  به 
عمل  گذشته  از  پُررنگ تر   امر  این  است، 
که  تبلیغاتی  میزان  به  است  کافی  می کند. 
و  کوچک  یا  و  چاقی  یا  الغری  َصرف 
در  باسن(  و  )سینه  اندام ها  کردِن  بزرگ 
اساسش  بر  و  می شود،  تجاری  رسانه های 
بسیاری از زنان مسن را جهت قیچی کردِن 
نشانه های پیری زیر تیِغ جراحان »زیبایی« 

می برد، توجه کنیم.
نشان  این دست  از  مسایلی  حال،  هر  به 
نیز  پیرشده گی«  »احساس  که  می دهد 
یعنی  دارد.  تعامالتی  و  اجتماعی  فرایندی 
اگزیستانسیالیستی  نگرش های  یاری  با 
و...(  دوبووار   ، سارتر  )خصوصًا 
نقش  یاری  به  چه گونه  که  درمی یابیم 
حال  عین  در  )که  دیگری«  »نگاه  پُرتوان 
فرهنگی  فضای  جامعه شناسی  لحاظ  به 
می کند  نماینده گی  را  جامعه  اجتماعی  ـ 
)هربرت مید(( با »پیری خویش« »روبه رو« 
این  الحاق  گفت،  باید  واقع  در  می شویم. 
بحث های  به  اگزیستانسیالیستی  آیینۀ 
مهم  بسیار  اتفاقات  از  ُخرد،  جامعه شناسی 
نوربرت  )؟(  بار  نخستین  احتماالً  و  است 
سود  تلفیقی  روِش  این  از  که  بود  الیاس 
آن  مرگ«  دمِ  »تنهایِی  کتاب  در  و  جست 
www.an�  را به کار گرفت )نگاه شود به
 )thropology.ir/node/10164
رابطۀ  بودن  دیالکتیکی  از  خبر  که  روشی 
نگاه دیگری می دهد.  از طریق  پیرشده گی 
به  خود  دیدیم،  که  همان گونه  که  نگاهی 
موقعیت های دیگر نیز حلقه خورده است.

اکنون اگر به جای »نگاه دیگری«، مکان های 
بین  ارتباط  نحوۀ  و  بگذاریم  را  شهری 
سالمندان و شهرها را از طریق این عناصر 
نوع دیگری  کنیم، آن گاه متوجه  بازخوانی 
به  قلمرو  از  سالمند  افراد  راندِن  بیرون  از 
شد.  خواهیم  اجتماعی:  »فعال  اصطالح 
پیرشده گی«  و  »پیری  کتاب  در  که  چیزی 
از آن با اصطالح »برکنده گی« یاد می شود. 
شده  ایجاد  »مشکالت  می گوید:  کارادک 
پیرامونی،  اشیای  و  افراد  با  تعامل  راه  در 
است،  برکنده گی  ایجادگر  عوامل  از  یکی 
که باعث می شود فرد سالمند هرچه بیشتر 
سنش باال می رود، بیشتر در فضای خانگی 
بماند ... ترس از این که آدم نتواند دنباله رِو 
معیارهای حرکت با خودرو شود و خشِم 
دیگر راننده گان را برانگیزد؛ ترس از این که 
پیاده رو، سد راه دیگر رهگذران  مبادا در 
بشود، اتوبوس سوار شدن هم به این دلیل 
که پلۀ مرتفِع اتوبوس مانعی خطرناک است 
و هم این که فرد باید زیر نگاه راننده یی که 
همیشه صبور نیست، به سرعت از پله  باال 
یا پایین برود. بنابراین”)ص140(. بنابراین 
آن دسته از عناصر شهرهای مدرنی که از 

تحت  غیرانسان دوستانه،  مدیریِت  طریق 
و  بزرگراه ها  و  خودرو سواران  حاکمیِت 
می کنند،  عمل  ذهنی  ـ  جسمی  توانمندان 
در حقیقت به طرز وحشیانه یی باعِث تبعید 
شهروندان  »ضعیف«  به اصطالح  گروه های 

می شوند.
باعث بروز مشکل  از دالیلی که  اگر یکی 
و تبعیض می شود، در مفهوم سازی »گسترۀ 
اجتماعی« و »فعالیت داشته گی« باشد، شاید 
هم چون  نگرش هایی  پشتوانۀ  به  بتوان 
سالمنداِن  خصوص  در  )که  اون رو  دیوید 
است(،  بسته  کار  به  »وابسته«،  اصطالح  به 
مبتنی  نگرش های  در  را  بازنگری هایی 
راه  از  و  داد  انجام  تبعیض«  و  »قدرت  بر 
ساختارهای  سالمندی،  خاص  مطالبات 
کالن را در استندردسازی ها وادار به تجدید 
نظر کرد. در نگاه اون رو، »فعالیِت« شخص 
ـ  فیزیکی  کنش گری های  در  نه  سالمند، 
کارکردگرایانۀ  نقش های  یا  و  جسمانی 
زیستن  شوق  بر  بل  اجتماعی؛  سودمندی 
می شود.  متمرکز  آن ها  عالقه مندی های  و 
اون رو  نظریه های  از  برخی  در  که  چیزی 
کارادک  کتاب  طریق  از  و  دارد  وجود 
می توان با آن ها آشنا شد. دیدگاهی مترقی 
است.  پیرشده گی  پدیدۀ  به  حرمت آمیز  و 
دیوید اون رو در مرحله یی از نظریۀ خود، به 
یاری موقعیت »سالمندی و پیرشده گی« به 
گسترۀ اجتماعی مشترکی دست می یابد که  
مشترک   دیدگاه های  یا  و  عالیق  طریق  از 
سالمندان برساخته می شود. آن هم بی آن که 
نیازی به حضور شخص در مکانی خاص 

و یا فعالیتی خاص باشد. 
بخشی  در  که  »حضور«ی  فضای  گسترۀ 
به  قادر  )که  دارد،  وجود  اون رو  نظریۀ  از 
است(،  اجتماعی  ساحت های  بازتعریف 
هرچند  که  مشترکی ست  اجتماعِی  گسترۀ 
که در مرحله یی متکی به عالقه مندی هایی 
یا  و  رقص  کلوپ های  به  رفتن  هم چون 
باشگاه های مخصوص بازنشسته گان است، 
به  قادر  دیگر  که سالمند  در جایی هم  اما 
رفتن به چنین فضا ـ مکان هایی نیست، باز 
هم چنان به دلیل فضای گفت وگو و یا حتا 
عالقه مندی های  و  خاطرات  ذهنی  مرور 
در  مشارکت  نوعی  می تواند  اجتماعی، 

گستره یی اجتماعی محسوب شود. 

یادداشتی بر »جامعه شناسِی پیری

 و پیرشده گی«، اثِر ونسان کاراِدک

بخش دوم



بخش نخست

عزت اهلل فوالدوند

سال  دوصد  متفکران  پرتأثیرترین  از  یکی  نیچه 
اخیر بوده است. نفوذ او کمابیش در همه جا ـ از 
ادبیات و هنر گرفته تا فلسفه و سیاست و اخالق 
ـ به چشم مي  خورد و مي  توان گفت اندیشۀ غربی، 
جهان  سراسر  در  اندیشه  اخیر،  سال  پنجاه  در  و 
است.  بوده  او  از  متأثر  انحا  از  نحوی  به  متمدن، 
البته چنان که خواهیم دید، این تأثیر بعضی فراز و 
نشیب ها نیز داشته است، ولی مسلمًا امروز نادیده 

گرفتِن آن به  هیچ وجه روا نیست.
همیشه بهترین راه برای فهم اندیشۀ هر فیلسوف 
یا  مسأله  چه  با  را  خود  او  ببینیم  که  است  این 
مسایل عمده یی روبه رو مي  دیده است. بنیادي ترین 
مسأله یی که نیچه جهان غرب را در روزگار خود 
با آن مواجه مي  دید، بحران عمیق فرهنگی و فکری 
بود که او چکیدۀ آن را در عبارت »مرگ خدا« و 
است.  کرده  بیان  هیچ انگاری  یا  »نیهیلیسم«  ظهور 
و  دینی  سنتی  تفکر  که  بود  داده  تشخیص  نیچه 
متافیزیکی از اعتبار افتاده و خألیی بر جای گذاشته 
که علم جدید قادر به پر کردِن آن نیست و برای 
حفظ سالمت تمدن که به عقیدۀ او با خطر جدی 
روبه  رو بود، باید برای دیدگاه های دینی و فلسفی 

گذشته، جانشینی پیدا کرد.
برای این منظور، او ابتدا در یکی از نخستین آثارش، 
زایش تراژدی، به هنر یونانیان باستان روی آورد، و 
به این عقیده رسید که کلید شکوفایی مجدد انسان 
مدرن را که از دل داري های دینی و اطمینان عقلی 
و عملی محروم شده، باید در هنر جست وجو کرد. 
داد  تغییر جهت  کم کم  نیچه  بعدی،  آثار  در  ولی 
رشتۀ  که  تاریخی  زبان شناسی  و  هنر  از  بیشتر  و 
تخصصي  اش بود، به جانب فلسفه و خصوصًا نقد 
روشن فکری  و  فرهنگی  و  پدیده های  اجتماعی 
آخرین  واقع  در  که  دوره  این  در  شد.  متمایل 
سال های زنده گی سالم او پیش از ابتالی کامل به 
از  آثار خود  نیچه پخته  ترین  بود،  جنون در1۸۸9 
جمله »چنین گفت زرتشت«، فراسوی نیک و بد، 
دانش طرب ناک، غروب بتان، دجال را پدید آورد. 
معتقد است  او  دیده مي شود که  نوشته ها  این  در 
دیدگاه های  ترک  نیهیلیسم،  بر  شدن  چیره  برای 
بلکه  نیست،  کافی  متافیزیکی  و  دینی  مطلق گرای 
تازه  به کلی  از نظرگاهی  به زنده گی و جهان  باید 

نگریست.
نهایتًا  افول و  از »مرگ خدا«، در واقع  نیچه  مراد 
نسبت  مسیحی  اخالق  و  مسیحی  دیدگاه  مرگ 
عظیم  جنایت  این  او  است.  جهان  و  زنده گی   به 

)یعنی کشتن خدا( را که مي گوید به دست آدمیان  
نرسیده  ما  به  هنوز  خبرش  ولی  گرفته  صورت 
است، هم واقعه یی فرهنگی مي داند و هم  حادثه یی 
فلسفی، و به عقیدۀ او، باید آن واقعه را مبدأ قرار 
داد و بي رحمانه و از بیخ و بن همه چیز را ـ اعم از 
حیات و جهان و هستی آدمی و معرفت و اخالق 

و ارزش ها ـ از نو ارزیابی کرد.
باید یادآور شویم که حتا در میان ارادت مندان نیچه 
در  او  که  مسایلی  آیا  که  ندارد  وجود  نظر  اتفاق 
مورد آن ها موضع مي گیرد دقیقًا همان مسایل مبتال 
به فیلسوفان قبل و بعد از اوست، یا الاقل  در بعضی 
نوظهور  یک سره  مسایلی  مي گوید  آن چه  موارد 
به  اغلب  نیچه  این که  است  واضح  آن چه  است. 
فالسفۀ سلف و معاصِر خود به شدت انتقاد دارد و 
از بنیاد از افکار اساسی آن ها فاصله  مي گیرد. سبک 
نگارش او هم به مشکِل فهم نوشته هایش مي افزاید 
که گاهی مستدل و تحلیلی و گاهی به شدت جدلی 
و گاهی سخت شاعرانه و سرشار از استعارات و 

صنایع ادبی است.
از  فالسفه  میان  در  تلقی  نوع  سه  روي هم رفته، 

افکار نیچه وجود داشته است.
بوده  اند  معتقد  و  جدی  نگرفته  اند  را  او  عده یی 
که نوشته های او نه تنها نشان گر مرگ تفکر دینی 
و  است  فلسفه  مرگ  نمایندۀ  بلکه   متافیزیکی،  و 
عیار است که می خواهد  تمام  نیهیلیستی  او  خود 
با شگردهای ادبی، اندیشۀ انسانی را از قید مسایل 
مربوط به معرفت و حقیقت برهاند. عده یی دیگر 
عقیده  و  گرفته اند  به شدت جدی  را  او  به عکس، 
اصوالً  داده،  که  سرمشقی  با  نیچه  که  داشته اند 
و  است  انداخته  نوینی  یک سره   راه  به  را  فلسفه 
یگانه،  معرفت  و  حقیقت  مسالۀ  به  او  نگاه  نحوۀ 

طریق چیره گی بر نیهیلیسم  است.

تفکر  که  داشت  راسخ  اعتقاد  نیچه  این که  مسلم 
تأویلي  و  تفسیری  کیفیت  دارای  شدیداً  انسان 
ممکن  مستقیمًا  مي  پندارند  که  کسانی  و   است 
را  خود  کنند،  پیدا  دست  »واقعیات«  به  است 
فریب  مي  دهند، و صرف نظر از این که حقیقت در 
معرفِت  به هر حال  باشد،  نفس خودش چه گونه 
ما حاصل تفسیر و تلقی ما از آن است. بنابراین، 
کاری که از دست ما برمی آید، ارزیابی مجدد نحوۀ 
راه  مهم ترین  ماست.  ارزش های  نهایتًا  یا   تلقی 
یعني  است،  تبارشناسی  نیچه،  عقیدۀ  به  کار  این 
ما  ارزش های  و  تلقی  و  تفسیر  این که  در   تحقیق 
باید  دیگر،  سوی  از  گرفته اند.  سرچشمه  کجا  از 
در »چشم اندازها« یا »نظرگاه ها« تحقیق کنیم؛ زیرا 
اگر حقیقت مطلق الاقل برای موجوداتی هم چو ما 
وجود نداشته باشد، آن چه به آن حقیقت مي گوییم، 
الجرم وابسته به چشم انداز یا نظرگاه ماست. ولی 

این پایان داستان نیست.
و  تفسیرها  از  فارغ  معرفتی  که  است  درست 
نظرگاه ها به طور مطلق  وجود ندارد، اما با تحقیق 
دقیق تر در تبار ارزش ها و جست وجوی بیشتر در 
نظرگاه ها، مي توانیم شیوۀ  تفکر خود را به پایه یی 
در  چه  و  اجتماعی  روابط  در  چه  که  برسانیم 
مناسبات مان با عالم طبیعت،  فهم بهتر و عمیق تری 
پیدا کنیم و از خطر هیچ انگاری که با فرو ریختن 
روبه رو  آن  با  فلسفی سنتی  و  دینی  ارزش های 

شده  ایم، بپرهیزیم.
فهم عمیق تری که خود نیچه پس از انکار وجود 
آن رسید، در دو اصل  به  خدا و جوهریت روح 
به  معطوف  ارادۀ  یکی  مي گردد:  خالصه   اساسی 
قدرت، و دیگری بازگشت یا تکرار ابدی، که هر 
دو متأسفانه مورد سوء تعبیر و سوء فهم و سوء 
استفادۀ بسیار بوده اند. آن چه نیچه دربارۀ هر یک 

 از این دو می گوید، به هیچ وجه روشن و خالی از 
ابهام نیست و بحث دربارۀ آن، از حوصلۀ این  گفتار 
بیرون است، ولی ظاهراً غرض از ارادۀ معطوف به 
قدرت این است که هر جزیی از طبیعت،  پیوسته 
در پویش و تحرک و در صدد افزایش قدرِت خود 

نسبت به سایر اجزا است.
این انرژی  حیاتی در انسان ها می تواند صورت های 
بسیار مختلف ـ اعم از سازنده و ویران گر ـ پیدا 
سیاسی  نهادهای  صور،  آن  از  یکی  تنها  که  کند 
و مذاهب و هنر و اخالق و فلسفه است. مسالۀ 
تکرار ابدی هم  ظاهراً بر همین محور دور می زند 
و مقصود از آن، نگرش اثباتی و تأییدی به زنده گی 

به رغم همۀ  فراز و نشیب های آن است.
متفکران  و  هنرمندان  در  که  نیچه  افکار  دیگر  از 
یا  »ابرانسان«  مفهوم  داشته،  عمیق  تأثیر  بعدی 
انسان هایی  امکان ظهور  به معنای  »ابرمرد« است، 
باالتر  و  خالقیت  و  استقالل  لحاظ  به  استثنایی 
به  که  کاالنعام«  »عوام  یا  گله وار«  »تودۀ  سطح  از 
پست  اخالق   از  تفکیک  )به  »سروری«  اخالق 

برده گی( آراسته باشند.
بحث مفصل تر دربارۀ اندیشه های نیچه و متفرعات 
کوتاه  میسر  فرصت  این  در  آن  و شاخ وبرگ های 
کنیم  اگر دقت  نیز  از همین مختصر  ولی  نیست؛ 
عرصۀ  در  نفوذ  برای  او  افکارِ  توان  به  می توانیم 
نظر و عمل پي  ببریم. ناگفته نماند که نفوذ نیچه 
بعضی  و  است،  نبوده  روبه رو  استقبال  با  همواره 
مدعی  بلوم  اَلن  امریکایی  منتقد  و  نویسنده  مانند 
بوده اند که نیچه ارزش ها را به عرصۀ  نسبیت برده 
مثل  ـ  اخالق  بنیادی  مفاهیم  و  کرده  تخریب  و 
خداشناسی  و  بد  و  خوب  و  رذیلت  و  فضیلت 
و غیره ـ را در معرض شک و سوال قرار داده و 
ذهن جوانان را به فساد کشانده است. ولی به هر 
حال، واقعیت این است که امروز کتاب های نیچه 
شاید بیش از هر زمان در گذشته در سراسر جهان 
از  بسیاری  خاستگاه  یافتن  برای  و  دارد  خواننده 
مکتب های فلسفی معاصر ـ از قبیل  پست مدرنیسم 
و پساساختارگرایی و ساختارشکنی و مانند آن ـ 

باید به عقب برگشت و به او رجوع کرد.
از مرگ  به طور کلی، در یک صدوچند سالی که 
او را مي توان به چهار دوره   تأثیر  نیچه مي گذرد، 

تقسیم کرد:
 1( از ابتدای قرن بیستم تا آغاز جنگ جهانی دوم 

 2( 19۳9 دورۀ جنگ جهاني  دوم
۳( از پایان جنگ جهانی دوم تا اواخر دهۀ 19۶0 

4( از دهۀ 1970 تا امروز.
در دورۀ جنگ جهانی دوم، به علت سوء استفادۀ 
خدمت  در  نیچه  مفاهیِم  بعضی  از  هیتلری  رژیم 
نوعی  نژادپرستانه،  و  توتالیتاریستی  نظریه  های 
بدبینی و سکوت نسبی دربارۀ او به ویژه  در جهان 
آن  استثنای  به  اما  آمد.  وجود  به  انگلیسی زبان 
چیره گی  بیستم،   قرن  اول  نیمۀ  سراسر  در  دوره، 
جنبۀ  عمومًا  اروپا  روشن فکری  حیات  بر  نیچه 
و  دانونتسیو  گابریله،  مانند  کسانی  داشت.  ادبی 
اشتفان گئورگه او را به مقام پیامبری رساندند، و 
ادبیاِت اروپا ـ از توماس مان  تأثیر او همه جا در 
گرفته تا سمبولیست های روس و استریندبرگ و 
شا  برنارد  هرمان هسه و  و  موزیل  روبرت  و  ییتز 
و  دلیوس  و  مالر  مانند  آهنگ سازانی  در  حتا  و  ـ 
ریشارد اشتراوس، دیده می شد. تنها بحث های مهم 
فلسفی دربارۀ نیچه در پنجاه سال اول قرن بیستم 
در کارهای کارل یاسپرس و ماکس  ِشلِر صورت 
گرفت و نیز در درس گفتارهای هایدگر از 19۳۶ 
انتشار  جلد  دو  در   19۶1 در  بعدها  که   1945 تا 

یافت.
یاسپرس معتقد بود که نیچه احیانًا آخرین فرد از 
فیلسوفان بزرگ گذشته است، و او وکي یرکه گور 
شوند  محسوب  متفکرانی  اعالی  نمونۀ  دو  باید 
که با گرایش فلسفی غرب که  مي خواهد هر چیز 
مبارزه  به  ببرد،  عقالنیت  دایرۀ  به  را  عقالنی  غیر 
برخاسته  اند، و با این ادعا که  پایۀ معرفت انسانی 
چیزی به جز تعبیر و تفسیر نیست، در واقع از عصر 
احترام مطلق به عقالنیت وحقیقت مستقل از بشر 

با یک پرش بزرگ گذر کرده اند.
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انديشه  بر فلسفه،  نيچه  تأثير 
و ادبيات قرن بيستم
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نيچه اعتقاد راسخ داشت كه تفكر انسان شديداً داراى كيفيت تفسيرى و تأويلي  است 
را  پيدا كنند، خود  به »واقعيات« دست  و كسانى كه مي  پندارند مستقيمًا ممكن است 
به هر  باشد،  در نفس خودش چه گونه  اين كه حقيقت  از  فريب  مي  دهند، و صرف نظر 
ما  از دست  كارى كه  بنابراين،  است.  آن  از  ما  تلقى  و  تفسير  ما حاصل  معرفِت  حال 
برمى آيد، ارزيابى مجدد نحوۀ  تلقى يا نهايتًا ارزش هاى ماست. مهم ترين راه اين كار به 
عقيدۀ نيچه، تبارشناسى است، يعني  تحقيق در اين كه تفسير و تلقى و ارزش هاى ما از 

تحقيق كجا سرچشمه گرفته اند. از سوى ديگر، بايد  »نظرگاه ها«  يا  »چشم اندازها«  در 
كنيم؛ زيرا اگر حقيقت مطلق الاقل براى موجوداتى هم چو ما وجود نداشته باشد، آن چه 
به آن حقيقت مي گوييم، الجرم وابسته به چشم انداز يا نظرگاه ماست. ولى اين پايان 

داستان نيست
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وزیر دفاع ملی می گوید که در نشست سران ناتو در 
ویلز روی کمک یک میلیارد دالری به افغانستان تعهد 

صورت گرفته است.
نشست  بحث های  پایان  در  محمدی  بسم اهلل  جنرال 
ویلز دربارۀ افغانستان گفت حکومت این کشور بیشتر 
از آنچه که از نشست سران ناتو توقع داشت، به دست 

آورده است.
بسم اهلل محمدی می گوید که رییس جمهور امریکا در 
ناتو  سران  نشست  در  افغانستان  به  مربوط  اجالس 
اعالم کرد که این سازمان ساالنه یک میلیارد دالر بیشتر 
از مبلغی که قباًل وعده سپرده شده بود، به نیروهای 
نظامی افغانستان کمک می کند. آقای محمدی که در 
یک کنفرانس خبری صحبت می کرد، گفت که اکنون 
حمایت مالی ناتو با نیروهای نظامی افغانستان افزایش 
یافته است و افغانستان ساالنه پنج اعشاریه یک میلیارد 
دالر را از ناتو به دست خواهد آورد. به اساس توافقی 
که در نشست سران ناتو در شیکاگو در سال 2012 
شده بود، ناتو ساالنه مبلغ چهار اعشاریه یک میلیارد 
دالر را به نیروهای نظامی افغانستان کمک می کرد، اما 
در این نشست، یک میلیارد دالر بر این مبلغ افزوده 

شده است. 

بیشتر کمک های نظامی به نیروهای افغان که در نشست 
شیکاگو وعده سپرده شده بود، از جانب ایاالت متحده 
کمک می شد. اکنون رییس جمهور امریکا اعالم کرده 
است که یک میلیارد دالر بر این مبلغ افزوده می شود. 
از  بین المللی  جامعۀ  حمایت  ادامۀ  محمدی  آقای 

نیروهای امنیتی کشور را مهم خواند.
مبلغ چهار اعشاریه یک میلیارد دالر کمک نظامی ناتو 

به افغانستان، برای در حدود 2۳۸ هزار نیروی نظامی 
افغانستان در نظر گرفته شده بود و با توجه به افزایش 
شمار نیروهای نظامی به ۳52 هزار، مقامات افغان از 
کمبود منابع مالی شکایت می کردند. در آخرین مورد، 
کمبود  از  نیز  زاخیلوال  آقای  افغانستان،  مالیه  وزیر 
امنیتی  نیروهای  هزینه های  تامین  برای  کافی  بودجه 

سخن گفته بود.
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بازشماري آرا تکمیل...
 بسیار مهم برای کمیسیون انتخابات و دیگر نهادهای مهم 

این کشور بود که اکنون تکمیل شده است.
عادالنه  تفتیش  روند  که  گفته  همگرایی  و  اصالحات  تیم 

نبوده است. 
این تیم باور دارد که جامعۀ بین المللی اراده یی به پاک سازی 

آرای تقلبی از آرای واقعی نداشته است. 
اگر  که  اند  داده  هشدار  همگرایی  و  اصالحات  تیم  سران 
نتیجۀ تقلبی اعالم شود، آن ها این نتیجه را نخواهند پذیرفت 

و احتمال پیش آمده هر نوع شرایطی وجود دارد.
سران تیم اصالحات و همگرایی همچنان از مردم خواسته 

اند که آمادۀ حرکت  های سبز و نارنجی باشند. 

متجاوزین پغمان هرچه...
 که لباس پولیس بر تن داشتند، اعضای یک خانواده 
تجاوز  مورد  بی رحمانه  سپس  و  کرده  اختطاف  را 

جنسی قرار دادند. 
پس از این حادثۀ تکان دهنده، پولیس کابل در عملیات 
جداگانه همکاری پولیس والیت غزنی، شش تن از 
عامالن این قضیه را بازداشت کرد. این افراد به جرم 

شهروندان  و  کابل  پولیس  است.  کرده  اعتراف  شان 
کشور خواهان اعدام آنها گردیده است.

رییس جمهورکرزی به دادگاه عالی و دادستانی کل 
دستورداده است تا این مساله را جدی پی گیری کنند.
سفارت امریکا درکابل نیز تجاوز گروهی باالی زنان 
در پغمان را محکوم کرده و نهادهای حقوق بشر نیز 

خواهان اعدام عاملین این کارشده اند.
این مظاهره  این حال، برخی ازشرکت کننده گان  در 

حکومت  سوی  از  مساله  این  به  هرگاه  اند  گفته 
رسیده گی نشود، دست به اعتراضات گسترده خواهند 

زد .
مردم می گویند هرگاه به این افراد مجازات اعدام داده 
شود و این افراد در محضر عام به دارآویخته شوند، 
این گونه جنایت ها درآینده گرفته شده وکسی  جلو 

جرأت این گونه اعمال را نخواهد کرد.

جنرال بسم اهلل محمدی وزیر دفاع ملی:

دست آورد نشست ویلز بیشتر از توقع ما بود

برابر  تیمش  پیروزی  از  فرانسه  ملی  تیم  سرمربی 
کرد  عنوان  او همچنین  کرد.  ابراز خوشحالی  اسپانیا 
تا  را  او  بازیکنان جوان  به نفس  اعتماد  پیروزی  این 

حد زیادی باال خواهد برد.
فرانسه پنج شنبه شب موفق شد با تک گل لویک رمی، 

اسپانیا را در پاریس شکست دهد.
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه پس از پیروزی 
تیمم  گفت:  خبری  نشست  در  اسپانیا  برابر  تیمش 
نمایش  به  روان تری  بازی  جهانی  جام  به  نسبت 
بازی  امشب  ما  می گویم  تبریک  تیمم  به  گذاشت. 
خیلی خوبی برابر اسپانیا داشتیم البته آن ها چند چهره 
جدید در ترکیب خود داشتند. می خواهم چند تغییر تا 
شروع جام ملت های اروپا در ترکیب تیمم ایجاد کنم 
که فعاًل در حال بررسی آن هستم. من به دل بوسکه 
وقتی  آن هم  داشت  کار سختی  او  تبریک می گویم. 
برود  کنار  تیمتان  ترکیب  از  بزرگی  بازیکن های 
نمی توانید به سرعت جایگزینی مثل آن ها را پیدا کنید. 
دل بوسکه مربی خیلی خوبی است اما جادوگر نیست 
را  اسپانیا  ترکیب  بتواند در عرض یک شب کل  که 
تغییر دهد. مطمئنمًا آن ها پیشرفت خواهند کرد و بهتر 

از این خواهند شد.
گذشته  والبوئنا شب  متئو  و  پوگبا  پل  واران،  رافائل 
بازی  این  داشتند که  اسپانیا  برابر  بازی  خیلی خوبی 
زیبا از چشم سرمربی خروس ها دور نماند. دشان در 
گفت:  و  پرداخت  تیمش  از جوانان  تمجید  به  پایان 
من ترکیب خیلی جوانی در اختیار دارم که این برد 
برابر اسپانیا روحیه آن ها را قطعًا باال خواهد برد. از 
آخرین باری که بازی کردیم خیلی بهتر بودیم، البته 
پس  ما  بازی  اولین  این  داریم.  پیش  در  زیادی  راه 
از جام جهانی بود و خیلی مهم بود که نشان دهیم 
تیم خیلی خوبی هستم. هشت سال بود که اسپانیا را 
شکست نداده بودیم البته به نظرم طبیعی بود چرا که 
آن ها شش سال بر فوتبال اروپا و جهان سلطه داشتند. 
بازی های پیش رو  بازیکنانم را برای  انگیزه  این برد 
زیادی  حدی  تا   201۶ اروپا  ملت های  جام  از  قبل 

افزایش می دهد.
و  است   201۶ اروپای  ملت های  جام  میزبان  فرانسه 
در مرحله انتخابی حضور نخواهد داشت. این تیم در 
جام جهانی توانست به جمع هشت تیم نهایی راه یابد 
ولی با شکست یک بر صفر برابر آلمان از صعود به 

مرحله نیمه نهایی بازماند.

دشان:

 خوشحالم پس از 8 سال 
اسپانیا را بردیم

ورزش

ناتو میراثش را پاک...
که  وقتی  بودم.  راحت  نا  داشتم  که  وضعی  از  من 
دختری را در سرک می دیدیم، آرزو می کردم که کاش 
در آنجا نمی بودم و خودم را پنهان می کردم«. او برای 
لحظه یی می ایستد. چشمان آبی و روشن اش دوباره 
یاد  من  امروز  می گوید:»  و  می درخشند  خوشی  با 
گرفته ام که با این وضعم زنده گی کنم. کارم، اینهمه 

اعتماد به خود را به من داده است«.
از  را  پایش  هردو  که  بود  ساله  نه  رحمت  درست، 
دست داد. او هنگامی که در بیرون خانه بازی می کرد، 
باماینی تصادف نمود. فقط برای لحظه کوتاهی، برای 
یک ثانیه، او ندانست که به کجا رفته است و زندگی 
اش برای همیشه تغییر خورد؛ زیرا رحمت می بایست 
پروتیز یا پای ساختگی بپوشد و به کمک عصای زیر 

بغل راه برود . اما او حاال دیگر تسلیم نمی شود.
رحمت اکنون مدیر برنامه سازمان »السو« یا »سازمان 
نجات یافتگان افغان از ماین زمینی« و عضو گروه » 
طرفداران منع«یا » بان ادوکیتس« است که مشتمل از 
جان به سالمت بردگان از ماین وسایر مواد انفجاریه 
اند که خواهان منع اسعتمال آن در یک کنفرانس بین 
المللی اند. در این جا او این فرصت را دارد که یکجا 
با دیگر قربانیان بیایستد و به جانبداری از آن ها سخن 

گوید.
می  مهم  خاص  طور  به  وی  برای  که  موضوع  یک 
باشد، خارج شدن نیروهای بین المللی از افغانستان 
در  نباید  ناتو  گوید:»  می  وله  دویچه  به  است.او 
حالی که برای ترک افغانستان عجله دارد، پاکسازی 
کند«.  فراموش  را  انفجاریه  مواد  بقایای  سیستمایتک 
او می افزاید : » هنگامی که شوروی در سال 19۸9 
افغانستان را ترک گفت، کشور را در حالی که ماین 
این  ترک گفت«  بودند،  زیادی جاگذاری شده  های 
به قیمت از دست دادن دستها و پاهای هزاران افغان 
تمام شد. رحمت سوال می کند که » آیا ناتو نیز می 

خواهد عین اشتباه را تکرار کند؟«.
پاکسازی

با  کشور  الوده ترین  از  یکی  اینکه  تنها  نه  افغانستان 
ماین، درجهان محسوب می شود، این کشور جنگزده 
امر  این  دارد.  نیز  را  ماین  قربانیان  شمار  بیشترین 
بلکه  است،  نکرده  تغییر  افغانستان  به  ناتو  حمله  با 
از  ناشی  انفجاریه  مواد  بقایای  مربع  کیلومتر  هزاران 

عملیات آیساف وضع را خرابتر گردانیده است.
طبق گزارش اداره معاونت ملل متحد برای افغانستان 
)یونما(، شمار ملکی های قربانی بقایای مواد انفجاریه 
در نصف اول سال 2014 میالدی در مقایسه با سال 
گذشته 14 در صد افزایش یافته است. درجریان بیش 
از سی سال جنگ،، عالمتی دیده نشده است که شمار 
دیگر  دهنده  تکان  واقعیت  بیاید. یک  پایین  قربانیان 
این است که بسیاری از کسانی که آسیب دیده اند، 
اطفال بوده اند. رحمت می گوید: » بسیاری اطفال می 
کوشند فلزات را پیدا کنند تا در بازار بفروشند. برخی 
اوقات آن ها نمی توانند بین فلزات و مواد انفجاریه 
فرق کنند و در آن صورت بسیار ناوقت می باشد و 

دیگر کار ازکار گذشته می باشد«.
رحمت  چرا  دریافت  می توان  که  جاست  همین  از 
از سال  که  ای(  اچ   ( الملل«  بین  »معلول  و سازمان 
در  پذیر  آسیب  و  معلول  افراد  به  این سو  به   199۶
در  ناتو  کنفرانس سران  از  می کنند،  افغانستان کمک 
این  در  را  شان  های  مسئولیت  تا  خواهند  می  ولز 

زمینه بشناسند.
کمیله گوسلین، مدیر کمک های بشری درنهاد موسوم 
این  روی  ناتو  که  می خواهد  بین الملل«  معلول   « به 
کنفرانس  این  که  بدهد  اطمینان  و  کند  کار  موضوع 
روی  همچنان  بلکه  خارج شدن  روی  تنها  نه  سران 
بوده  متمرکز  نیز  میراث شان  این  پاکسازی  چگونگی 
است. گوسلین به دویچه وله گفت:» ما از کشورهایی 
که برای آیساف سرباز تهیه کرده اند تقاضا می کنیم 
بودن  آلوده  با  رابطه  در  را  شان  اطالعات  همه  که 
بقایای مواد انفجاری جنگی در پایگاه های نظامی ، 
محالت تیراندازی و میدان های جنگی شناخته شده، 
ما  همینکه   « وی  گفته  به  دهند«.  قرار  ما  اختیار  در 

ناتو  بینیم،  می  ملکی  قربانیان  در شمار  افزایش  یک 
مکلفیت دارد که پایگاه های آلوده با ماین را پاکسازی 
کند و برنامه عاجلی را برای تدریس خطرات ماین 
زیردست گیرد تا از قربانیان ملکی جلوگیری شود« . 
عالوه براین گوسلین امیدوار است که کنفرانس سران 
ناتو در افغانستان، به قربانیان، خانواده های آن ها و 

جماعات متعلقه شان کمک مالی کند.
یک فرصت جدید

این از آن جهت برای افغانستان مهم است که شمار 
هرچه بیشتر کشورهای پول دهنده، پروژه های شان 
را از افغانستان بیرون می کشند. یکی از دالیل عمده 
آن بیرون رفتن سربازان است، همچنان نتیجه وضع 
بی ثبات سیاسی است که در اثر جنجال انتخاباتی به 
وجود آمده است. فقط همین چند روز پیش رحمت 
شد.  خواهد  حذف  السو«   « پروژه  که  یافت  اطالع 
عرابه  چوکی  به  را  هایش  عصا  که  حالی  در  وی 
دار) ویلچیر( اش تکیه داده است می گوید: » بسیار 
برصورتش  لبخندی  اینهم  با  است«.  کننده  مایوس 
ظاهرمی شود و می گوید» با اینهم کارم به من زیاد 

قوت بخشیده است«.
رحمت از کمک به کسانی که داستان زندگی مشابهی 
با وی دارند لذت می برد و به آن ها امید تازه ای می 
بخشد. پس از حادثه ای که برایش اتفاق افتاد او را به 
آلمان فرستادند و در آنجا او دوباره به زندگی امیدوار 
شد. او به دویچه وله گفت:» وقتی که من پاهایم را 
از دست دادم، آن ها به من چانس یک آغاز جدید 

را دادند«.
تا کمتر از چهار ماه دیگر ناتو می خواهد نیروهایش 
 « موسسه  و  رحمت  کشد.  بیرون  افغانستان  از  را 
مواد  بقایای  همه  که  گویند  می  الملل«  بین  معلول 
انفجاریه و ماین ها باید پاکسازی گردند ویک نقشه 
در  پاکی  ماین  های  سازمان  به  تا  شود  ترسیم  باید 
افزاید:  می  کند. رحمت  کار شان کمک  دادن  انجام 
ماین در  قربانیان  نمی خواهم یک نسل دیگر  » من 

کشورم به وجود بیایند«.



آزاد  رسانه های  کننده  حمایت  دفتر 
تا  می خواهد  ناتو  سازمان  از  افغانستان)نی(، 
به حفظ  را مشروط  افغانستان  به  کمک هایش 

و تقویت آزادی بیان در کشور سازد.
مجیب خلوتگر رییس دفتر نی در یک نشست 
همکاری های  ادامه  خواهان  کابل،  در  خبری 
جامعه جهانی در بخش تقویت و حفظ آزادی 

بیان در افغانستان شد.
در  می خواهد  ناتو  سران  از  خلوتگر  آقای 
نشست ولز، ادامه کمک های خود به افغانستان 
بیان در  آزادی  تقویت  به حفظ و  را مشروط 

افغانستان سازند.
آقای خلوتگر تصریح نمود: » درخواست دفتر 
کمک هایی  که  است  این  ولز  نشست  از  نی 
به  شرایطی  تحت  می شود،  افغانستان  به  که 
افغانستان داده شود؛ چه در بخش ملکی و چه 

در بخش نظامی«.

رییس دفتر  نی افزود: » شرایط طوری باشد که 
نظامی  به خصوص بخش  افغانستان و  دولت 
از  بشری  حقوق  که  باشند  متعهد  افغانستان 
این  تا  کنند  را رعایت  بیان  آزادی  جمله حق 

کمک ها را دریافت کنند«.
افزایش خشونت در برابر خبرنگاران

در همین حال، رییس دفتر نی از افزایش ۶۳ 
داده  خبر  خبرنگاران  علیه  خشونت  درصدی 
و بیان داشت: »قتل خبرنگاران نسبت به سال 

گذشته 100 درصد افزایش یافته است«.
به گفتۀ آقای خلوتگر: از سال 2002 میالدی 
بدین سو به طور اوسط ، ساالنه ۳ خبرنگار در 
افغانستان به قتل می رسیدند که متاسفانه آغاز 
سال جاری میالدی تاکنون ۶ خبرنگار به قتل 

رسیده است.
حملۀ  در  که  است  مدعی  خلوتگر  آقای 
گروهی انتحاری بر ریاست امنیت ملی والیت 
غزنی که روز پنجشنبه در غزنی اتفاق افتاد نیز 
باالی 5 خبرنگار از سوی منصوبین امنیت ملی 

خشونت صورت گرفته است.
مقامات  معلومات  براساس  که  است  گفتنی 
پنجشنبه  بامداد  شش  ساعت  غزنی،  امنیتی 
گروهی از افراد مسلح نخست یک موتر مملو 
از بمب را در مقابل ریاست امنیت ملی منفجر 

ساخته و بعداً حمله گروهی را آغاز نمودند.

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟
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عبدالرزاق قادری آمر امنیت پولیس بلخ 
در  نظامی  عملیات  نتیجۀ  در  می گوید: 
بلخ  والیت  چمتال  ولسوالی  البرز  کوه 
4۸ مخالف مسلح دولت کشته و بیش 

از 10 تن دیگر آنان زخمی شدند.
به گفتۀ قادری اجساد کشته شده گان در 
میدان جنگ باقی مانده است، مخالفان 
البرز  کوه  ساحۀ  در  دولت  مسلح 
شکست  بلخ  والیت  چمتال  ولسوالی 

خورده و به والیت سرپل فرار کردند.
در این حال ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی 
گروه طالبان به رسانه ها گفته است که 
نیروی  از  از ۳0  بیش  این عملیات  در 
امنیتی افغانستان کشته و زخمی شدند 
این  بلخ  والیت  پولیس  امنیت  آمر  اما 
ادعا را رد می کند و می گوید: دو سرباز 

پولیس ملی و یک سرباز پولیس محلی 
در این عملیات جان باخته اند.

از مرکز  از 70 کیلومتر  البرز بیش  کوه 
ولسوالی چمتال والیت بلخ فاصله دارد 
که یکی از مراکز مهم گروه طالبان در 

این والیت به حساب می آید.
سيدعلی حسينی

در  »واقعیت ها«  به  توجه  با  که  خواسته  ناتو  سران  از  طالبان 
افغانستان یک تصمیم معقول در مورد پایان »اشغال« بگیرند.

سران ناتو در دو روز گذشته در نشستی دوروزه ماموریت این 
بررسی می  در آخرین سال حضورش  را  افغانستان  در  سازمان 

کنند. ماموریت جنگی ناتو تا پایان امسال به پایان می رسد.
از  شده،  خوانده  نرمتر  آن  لحن  که  خبرنامه یی  در  طالبان  گروه 
را  افغانستان  »مردم  و  دهند  پایان  جنگ  به  خواسته  ناتو  سران 
بگذارند؛ تا بدون زور و فشار سرنوشت خود را انتخاب کنند. »

آنها گفته اند: »زور و زر هیچ وقت راه حل مشکالت نیست و 
تجربه 1۳ سال در افغانستان این را ثابت می کند. به همین دلیل 
سیاست زورگویی دیگر نباید تجربه شود. یگانه راه حل دایمی و 
معقول تامین عدالت و انصاف و دادن حق مظلومان به آنهاست. »
طالبان همچنین بحران انتخابات را »شرم تاریخ« خوانده و گفته 
سال   1۳ دست آورد  بزرگترین  را  انتخابات  »خارجی ها  که  اند 
گذشته می خواندند و می گفتند انتخابات برای افغان ها به اصطالح 
انتخاب  را  شان  رهبر  خود  دل  به  مردم  و  می آورد  دموکراسی 

می کنند؛ اما حاال همه می بینند که دموکراسی آنها چه شد؟«
 24 از  پس  انتخابات  درباره  طالبان  گیری  موضع  نخستین  این 

جوزاست. 
این نامه طالبان از منظرهای بسیاری جالب توجه است و با موارد 

مشابه در گذشته، متفاوت می نماید.
نامه، برخالف موارد  این  اینکه لحن به کار رفته در  1. نخست 
پیشین، بسیار نرم و آرام و مسالمت جویانه و نزدیک به ادبیات 
که  است  متخاصمی  سابقا  های  طرف  میان  دیپلماتیک  معمول 
اکنون در تالش اند؛ تا اختالفات را کاهش دهند و راهی برای 

آشتی پیدا کنند.
البته این لزوما نمی تواند به معنای آن باشد که طالبان در کوتاه 
پایدار و کنار گذاشتن  مدت، متمایل به تامین صلحی واقعی و 
مخالفت های خود با نیروهای خارجی مستقر در افغانستان هستند؛ 
اما لحن این نامه، این شهادت ضمنی را به مخاطب، القا می کند.

2. نکته دوم در این نامه، اشاره به تعیین سرنوشت مردم افغانستان 
لحاظ  به  است.  خارجی  دخالت  بدون  و  شان  خود  دست  به 

تصویری که از عملکرد طالبان در طول 5 سال حکومت داری 
نام  به  چیزی  به  اساسًا  آن ها  داریم،  سراغ  اداری شان  و  سیاسی 

تعیین سرنوشت، قایل نیستند.
می دانند  زمین  روی  در  او  خلیفه  و  خدا  نماینده  را  خود  آنها 
خود  اراده  تابع  منطق،  همین  بنیاد  بر  نیز  را  مردم  سرنوشت  و 

می  انگارند.
این در حالی است که تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان، 
چنین منطقی را بر نمی تابد و دست کم به لحاظ تاکتیکی، نیازمند 
چنین  تحقق  برای  تالش  بتواند  که  است  کارابزاری  و  مکانیزم 
تایید کند؛  ایده ای را از سوی یک گروه یا یک رژیم سیاسی، 
سال   17 به  نزدیک  و  داری  حکومت  سال  پنج  در  طالبان  اما 
جنگجویی، هیچگاه چنین رویه ای از خود بروز ندادند؛ تا مؤید 

این منظور باشد.
این شاید دست کم بربنیاد نشانه هایی که از ظاهر امر بر می آید، 
با  به روند سیاسی  پیوستن  برای  این گروه،  تمایل  نشان دهنده 
برداشت  این  باشد.  افغانستان  در  آینده  دولت  کارآمدن  روی 
اگرچه با پیروز اعالم شدن اشرف غنی که هم به لحاظ قومی و 
هم از نظر ایدیولوژیک، میانه مستحکمی با طالبان دارد، عملی تر 
می نماید؛ اما بستگی به اراده های داخلی و خارجی زیادی دارد.
۳. نکته سوم اینکه در ادامه این نامه، طالبان دچار تناقض جالبی 
شده اند. آنها در حالی به ناتو توصیه کرده اند که از زورگویی 
و خشونت، دست بکشد که خود در کنار ناتو، یکی از دو متهم 
اصلی کشتار غیر نظامیان، توسل به زور و راه اندازی خشونت و 

چه بسا نماد اصلی خشونت و وحشیگری در افغانستان هستند.
ساختکار  و  سازمان  در  را  آشکاری  رخنه های  تلخ،  طنز  این 

دیپلماسی بی بنیاد طالبان نشان می دهد.
4. موضوع چهارم مرتبط با انتشار نامه اخیر طالبان این است که 
با وجود همه اینها نمی توان انکار کرد که بازی های انتخاباتی 
افغانستان به اندازه ای کسل کننده و کودک مآبانه شده است که 
قرار  نیز  مانند طالبان  بدنامی  اختیار گروه  را در  بهانه  این  حتی 
را  موجود  و وضعیت  بگیرد  به سخره  را  آن  محابا  بی  که  داده 
نشانگر شکست دموکراسی وارداتی در افغانستان قلمداد کند و 

این متاسفانه شاید کاربرد تعبیر »شرم تاریخ« را توجیه کند.

نزدیک به پنجاه مخالف مسلح در بلخ کشته شدند

نی:

کمک های ناتو به افغانستان مشروط به حفظ آزادی بیان باشد
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بتواند  تا  است  افغانستان  با  موافقتنامه  یک  امضای  خواهان  ناتو 
حضور نیروهایش را پس از 2015 تضمین کند. این درحالی است 
که رییس جمهور آینده افغانستان تعیین نشده و کابل قادر به امضای 

چنین موافقتنامه یی نیست. 
در چمن سبز گلف پیشروی هوتل سلتیک مانور، محل برگزاری 
جنگی،  هواپیمای  بریتانیایی،  نظامی  تانک  ناتو،  سران  کنفرانس 
اسلحه وخمیه های شفاخانه نظامی قرار داده شده بودند. پیشروی 
داخل  حکومت ها  و  دولت ها  سران  که  اصلی  ورودی  دروازه 
امر  حقیقت  در  بود.  ایستاده  سبزرنگ  جنگی  یک جت  می شدند 
اصلی  بزرگی یک هواپیمای  به  که  بود  پالستیکی  مودل  این یک 

ساخته شده بود.
نشست سران ناتو در ویلز، کاماًل متفاوت از اجالس شیکاگو یک 
شیکاگو  درکنفرانس  گذشت.  نمایش  به  را  ازخود  رزمنده  برآمد 

جلوه های نظامی بسیار مطرح نبود.
خروج از افغانستان ادامه دارد

در عین زمان ناتو بزرگترین پروژه اش را تا کنون به پایان رساند 
که در سال های گذشته روی دست گرفته بود. این پروژه عبارت 
افغانستان  در  آیساف(  امنیتی)  المللی  بین  نیروهای  توظیف  بود 
که توسط ناتو هدایت می  شد و تاپایان سال جاری به طور منظم 
پایان می یابد. خارج شدن 40 هزار سرباز باقی مانده مطابق به برنامه 
ناتو جریان دارد. 2۸ کشور عضو و 20 کشور متحد ناتو به عین 
خروج  زمان  از  بعد  که  می کنند  فکر  نیروهایی  مورد  در  ترتیب 
کامل این نیروها از افغانستان مطرح می   باشند. در نیوپورت، همه 
کشورهایی که به افغانستان سرباز فرستاده اند مشترکًا باهم مشورت 
همایش شرکت  این  در  دولتی  رییس  کدام  افغانستان  از  می کنند. 
تا  جمهوری  ریاست  انتخابات  آرای  شمارش  زیرا  است،  نکرده 
هنوز پایان نیافته است. اما ناتو به یک حکومت کارآ در کابل نیاز 
دارد، تا یک قرار داد مستقر شدن نیروها را برای ماموریت بعدی 

ای که در افغانستان در نظراست امضا کند.
نشان  خاطر  نیوپورت  در  ناتو  پیمان  دبیرکل  راسموسن  فو  اندرز 
است:»  افزوده  او  می گردد«.  کوتاه  آهسته  آهسته  زمان   « که  کرد 
من از این واقعیت تشویق شده ام که هردو نامزد ریاست جمهوری 
آماده اند همین که کارشان را آغاز نمایند، موافقتنامه را امضا کنند. 
به  موقع  به  بتواند  توافقات ضروری  که  امیداوارم  من  رو  این  از 
عمل بیاید«. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در ولز تقاضا نمود 
در  مردم  بزرگ  مشارکت  از  پس  باید  افغانستان  سیاستمداران  که 
انتخابات به فکر این باشند که در فرجام نتیجه آن در عمل پیاده 
شود. کامرون در نشت مشترک کشورهای های آیساف گفت» حتا 
اگر ما به خاطر یک مرحله جدید مناسبات با افغانستان تالش کنیم، 
ما در آن کشور می مانیم و به امید آن که مردم آن در صلح و رفاه 

باشند، مکلف می باشیم«

ماموریت جدید ناتو در افغانستان معلوم نیست

ایاالت متحده امریکا و ناتو می خواهند حدود 
15 هزار سرباز در افغانستان نگهدارند تا به 
اردو و پولیس آن کشور مشورت و آموزش 
بدهد. رهبری همه عملیات ها در جنگ علیه 
نیروهای  است  قرار  را  شورشیان  و  طالبان 
افغانستان به تنهایی بردوش گیرند. قرار است 
مسئولیت امنیت به حدود ۳00 هزار سرباز و 
پولیس انتقال داده شود که در سال های اخیر 
توسط ماموریت آیساف آموزش داده شده و 
اند. اردوی فدرال آلمان نیز در  تمرین دیده 

این ماموریت بعدی سهم می گیرد.
در  ناتو  فرمانده  کانوایل،  مک  جیمز  جنرال 
والیت های شرقی افغانستان ، اندکی پیش از 
این در یک کنفرانس مطبوعاتی اعتراف نمود که وضع امنیتی در 
بسیاری از مناطق افغانستان خرابتر شده است. در خود شهر کابل 
صورت  طالبان  حمالت  و  بمب  با  قصد  سوء  منظم  طور  به  نیز 
می گیرد. اما او به این نظر است که ادارات افغانستان سر از سال 
2015 می توانند از عهده تامین امنیت برآیند. مک کانوایل گفت:» 
تاحال شورشیان می گفتند که ما علیه نیروهای اشغالگر می جنگیم. 
با خارج شدن نیروهای آیساف این دلیل از بین رفت. آن ها آشکارا 

علیه مردم بی گناه و ملکی افغانستان بمب پرتاب می کنند«.
ناتو پیوسته گفته است که وضع امنیتی افغانستان بهبود یافته است. 
اما گزارش های مخالف زیادی از افغانستان این نگرانی را به وجود 
برکنار شدند،  از قدرت  پیش  طالبان که 1۳ سال  که  است  آورده 
توانسته اند به طور قابل مالحظه یی قوی تر گردند. این که اوضاع 
چقدر مطمیین است، یک حادثه در حاشیه مالقات سران ناتو در 
اهلل  بسم  هیأت  عضو  دگرمن  یک  می باشد.  آن  بیانگر  نیوپورت 
پناهنده گی  درخواست  بریتانیا  در  افغانستان،  دفاع  وزیر  محمدی 
سیاسی داد. روزنامه بریتانیایی »تایمز« گزارش داده است که این 

افسر دیگر نمی خواهد به افغانستان برگردد.
افغانستان نباید عراق گردد

راسموسن دبیرکل ناتو به طور بالشرطی حضور این اتحادیه نظامی 
 2011 سال  در  نتوانست  ناتو  می داند.  ضروری  را  افغانستان  در 
چونکه  بدهد،  ادامه  را  عراق  سربازان  به  دادن  آموزش  ماموریت 
بغداد  با  موافقتنامه یی در مورد حضور سربازان  به کدام  نتوانست 
دست یابد. راسموسن گفت که نتیجه آن را می توان اکنون مالحظه 
کرد. تمامیت ارضی عراق از بین می رود و ملیشه های تروریستی 
را  بیشتری  اراضی  و  می شود  بزرگتر  پیوسته  اسالمی«  »دولت 
متصرف می شود. راسموسن در نیوپورت گفت: ناتو حاضر است 
درچنین اوضاعی به عراق برگردد. دبیرکل ناتو افزود:» ما تاکنون 
کدام تقاضایی برای مداخله ناتو به دست نیاورده ایم. اما مطمین 
مطرح  عراق  جانب حکومت  از  تقاضایی  چنین  هرگاه  که  هستم 

شود، متحدان ناتو آن را به صورت جدی ارزیابی خواهند نمود«.
ملیشه های  مواضع  علیه  را  امریکا حمالت هوایی  متحده  ایاالت 
تروریستی »دولت اسالمی« در عراق انجام می دهد. در آغاز همایش 
سران ناتو، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت که بریتانیا می 
تواند به زودی این مثال را دنبال کند. بارک اوباما رئیس جمهور 
در  بریتانیا  وزیر  نخست  کامرون  دیوید  و  امریکا  متحده  ایاالت 
یک مقاله مشترک روزنامه یی نوشتند که پس از آنکه تروریست 
های دولت اسالمی دو ژورنالیست امریکایی را به شکل بیرحمانه 
یی به قتل رساندند ویک گروگان بریتانیایی را به عین سرنوشت 
کشاندند» ما علیه »دولت اسالمی« اقدام می کنیم و بر نمی گردیم«. 
می  نیز  ناتو  آیا سایر کشور های عضو  که  نیست  معلوم  هنوز  تا 

خواهند به این حمالت هوایی بپیوندند.

پیگیری پروندۀ متوقف شدن ساخت یک بیمارستان آیا مأموریت ناتو در افغانستان پایان یافته است؟

از سوی قزاقستان در بامیان
ده ها فعال رسانه یی و یک نهاد مدنی در شهر آلماتی 
یک  ساخت  متوقف شدن  پرونده  قزاقستان،  کشور 
بیمارستان در ولسوالی ورس والیت بامیان را دوباره 

به گردش انداخته اند.
در این نامه آمده که دولت قزاقستان مکلف است که 
در راستای تعهد که انجام داده موضوع را پیگیری و به 

نهاد های زیربط قزاقستانی هدایت بدهد
قرار بود که قزاقستان یک بیمارستان پنجاه بستر را در 
ساکنان  بسازد جایی که  بامیان  ولسوالی ورس والیت 
آن بسیار محروم هستند و اشد ضررورت به بیمارستان 

و دسترسی به امکانات بهداشتی دارند.
کار ساخت این بیمارستان به دالیلی که تاهنوز معلوم 
نیست از شش سال بدین سو متوقف شده و شرکت 
که قرار بود این بیمارستان را بسازد نیز از کار دست 

کشیده است.
هزینه ساخت این بیمارستان از سوی دولت قزاقستان 

پرداخت می شد.
های  دولت  میان  که  توافق  براساس  بیمارستان  این 
افغانستان و قزاقستان صورت گرفته بود، باید ساخته 
ساخت،  کار  شروع  کوتاه  مدت  از  پس  اما  شد  می 

پروژه متوقف شد.
متوقف شدن این پروژه باعث شده است که ساکنان 
ولسوالی ورس، بیماران خود را با گذشتن از راه های 
صعب العبور به مرکز والیت و یا دیگر مناطق انتقال 

دهند.
قزاقستان حدود  دانشگاه های  دانشجویان  از  شماری 
یک ماه پیش در دیدار با حامد کرزی، خواهان پیگیری 
ساخت این بیمارستان از سوی رییس جمهوری شدند.
دانشجویان به آقای کرزی گفتند که به منظور تحکیم 
بنام  شفاخانه  این  قزاقستان  کشور  با  حسنه  روابط 
کرزی  جمهور  مسمیشودکهرییس  سنجراسفندیاروف 

نیز در مورد موافقت کرده است.
این  که  بود  داده  هدایت  مسووالن  به  کرزی  حامد 

موضوع را پیگیری کنند.
دولت  از  قزاقی  مشهور  مدنی  فعال  نهاد  یک  حال، 
بیمارستان  این  ساخت  تکلیف  که  خواسته  قزاقستان 

را مشخص کند.
منظور  به  )آینده(  بولشق  به  موسوم  مدنی  نهاد 
کریم  عنوانی  به  اعتراضی  نامه  ارسال  با  دادخواهی 
وسیموف، نخست وزیر قزاقستان خواهان پیگری این 

پروژه شده است.
در این نامه آمده که دولت قزاقستان مکلف است که 
داده  انجام  افغانستان  جانب  با  که  تعهد  راستای  در 
قزاقستانی  زیربط  های  نهاد  به  و  پیگیری  را  موضوع 

هدایت بدهد.
در بخش نامه آمده : این پروژه در یک منطقه محروم 
که  داریم  مکلفیت  ما  و  شود  ساخته  باید  افغانستان 

مردمان محروم را مورد حمایت خود قرار دهیم.
نهاد بولشق از نخست وزیر خواسته است که باید در 
این مورد تحقیق شود که چرا این پروژه متوقف شده 

است؟ و پول آن از بودجه دولت به کجا رفته است؟

ایمن ظواهری، رهبر القاعده، در یک پیام ویدئویی 
از تشکیل شاخه این گروه در شبه  قاره هند خبر 

داد.
ایمن  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
الظواهری، رهبر القاعده در این نوار ویدیویی که 
به زبانی آمیخته از عربی و اردو سخن می گوید بار 
دیگر با مال عمر، رهبر طالبان اعالم بیعت کرده و 

گفته است که شاخۀ هندی القاعده، »پرچم جهاد« 
را در آسی-ای شرقی به اهتزاز در می آورد.

در   « است  خواسته  اسالمی  »امت«  از  الظواهری 
مقابل دشمنان به جنگ متوسل شوند تا سرزمین 
و  یابند  باز  را  آن  استقالل  کنند،  آزاد  را  اسالمی 

خالفت اسالمی را احیا کنند«.
القاعده پیش تر در پاکستان فعال بوده است. شاخه 
پاکستان  پیشاور  در   19۸۸ سال  در  گروه  این 
تاسیس شد. در مناطق قبیله یی در مرز افغانستان 
القاعده  پایگاه های  شناخته شده ترین  پاکستان،  و 
قرار دارد. گروه های هم پیمان القاعده در پاکستان، 
شبکه  هستند.  طیبه«  »لشکر  و  جنگوی«  »لشکر 
از  نیز  پاکستان  طالبان  گروه های  سایر  و  حقانی 
متحدان القاعده هستند. جنبش اسالمی ازبکستان 
پناه  پاکستان  مرزی  مناطق  در  القاعده  مانند  هم 

گرفته است.

ایمن ظواهری با اعالم بیعت با مالعمر:

شاخۀ جدید القاعده در هند فعال می شود


