
850 سرباز آلمانی بعد از ختم عملیات جنگی ناتو نیز 
آلمان تصویب  پارلمان  این را  افغانستان می مانند.  در 
امنیتی  نیروهای  از  آلمان  ارتش  است  قرار  نمود. 
افغانستان حمایت کند. احزاب مخالف در زمینه ابراز 

شک وتردید نمودند. 
یا  تاگ  بوندس  جمعه،  روز  وله،  دویچه  گزارش  به 
پارلمان آلمان به اتکای آرای دموکرات های مسیحی، 
در  شرکت  سبزها،  حزب  و  دموکرات ها  سوسیال 
عملیات بعدی ناتو موسوم به عملیات » حمایت قاطع« 
را تصویب کرد. این مجوز سر از اول جنوری شروع 
می باشد.  محدود  سال  یک  برای  امر  بدو  در  و  شده 
قرار است تا 850 سرباز آلمانی در افغانستان بمانند. 
به حکومت  آلمان  والترشتاینمایر وزیرخارجه  فرانک 
داد. حزب  اطمینان  آلمان  ادامه حمایت  از  افغانستان 
این  برای  متحد  ملل  مجوز  نبود  از  سبزها  و  چپ ها 

عملیات انتقاد کردند.
که  آورد  میان  به  سخن  جدیدی  فصل  از  شتاینمایر 

افغانستان در سال آینده ورق می زند. طبق آن حکومت 
افغانستان مسوولیت کامل امنیتی را بردوش می گیرد. 
وظایف سربازان آلمانی عبارت خواهند بود از آموزش 
امنیتی  نیروهای  از  حمایت  و  دادن  مشورت  دادن، 
این عملیات  آلمان گفت که  افغانستان. وزیر خارجه 
وزیر  می باشد.  حمایتی  عملیات  بلکه  نیست  جنگی 
نامبرده تاکید نمود که سربازان آلمانی در مبارزه علیه 

مواد مخدر و یا جنگیدن علیه ترور داخل اقدام
 نمی شوند.                                ادامه صفحه 6
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اعالم  جمعه  روز  امریکا  انتقال  فرماندهی  رییس 
کرد خروج نیروهای جنگی یگان های ارتش امریکا 

از افغانستان در عمل، تکمیل شده است.
امریکا  انتقال  فرماندهی  رییس  سلوا  جی.  پل 
ارتش  نیروهای  گفت  باره  این  در  )ترنسکام( 
امریکا، تجهیزات و ارایه کنندگان خدمات حمایتی 

از این نیروها همگی از افغانستان خارج شده اند.
وی افزود خروج...                     ادامه صفحه 6

پس از مالقات های متواتر و طوالنی با اعضای پارلمان اروپایی 
در استراسبورگ، همین که چاشت روز موقع یافت، به قدم زدن 
به دور پارلمان در کنار رودخانه پرداخت. پکول خود را از سر 
آهسته گی  به  و  نزدیک شد  به من  به دست گرفت،  و  برداشت 
تکان خوردم که عجب!  بلد هستی؟«  را  امنیتی  »وسایل  پرسید: 

آمرصاحب هیچگاهی از من چنین سوالی نکرده بود.
 گفتم: »نه چندان.« کنجکاو شدم؛ زود سوال کردم که »چطور؟« 
گفت: »دشمن از شکستن مقاومت مأیوس گردیده است. نزدیک 

احساس می کنم تصمیم بر حذف فیزیکي ام دارند.« 
چند ثانیه مکث کرد و ادامه داد: »وقتی برگشتی، ببین، چه نوع 

وسایل امنیتی پیدا می شود، به من خبر بده!«
 گفتم: »حتمًا!« 

خبر  که  بودم  لندن  در  امنیتی  وسایل  جست وجوی  جریان  در 
شهادتش رسید.

            از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

امتداد  در  را  کیلومتر   ۴85 طول  به  خندقی  پاکستان 
با  این کشور  بلوچستان  ایالت  خط مرزی دیورند در 

افغانستان حفر کرده است.
با حفر  پاکستان  به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس 
به  افغانستان  با  خود  مرزی  خط  امتداد  در  خندقی 
طول ۴85 کیلومتر و ایجاد مانع فیزیکی 2 کشور را از 

یکدیگر جدا می کند.
کرده  پاکستان حفر  که  این گزارش، خندقی  براساس 
مانند دیوار برلین و دیوار بتنی که اسرائیل را از کرانه 
غربی باختری جدا می کند عمل کرده و مانعی میان این 

کشور و افغانستان است.
 6۴0 و  2هزار  مرزی  خط  از  قسمتی  در  خندق  این 

کیلومتری دیورند که در زمان عبدالرحمان خان کشیده 
شده بود، حفاری می شود، اما حکومت افغانستان این 

خط را به رسمیت نمی شناسد.
حفاری  دیورند  مرزی  خط  امتداد  در  که  خندق  این 

شده، 2متر و نیم عمق و 3متر عرض دارد.
پاکستان دلیل حفر این خندق را جلوگیری از قاچاق و 

عبور شورشیان و جدایی طلبان می خواند.
اظهار  اعالمیه ی  انتشار  با  پاکستان  مرزی  نیروهای 
داشتند: این خندق نه تنها انتقال اسلحه، مهمات و مواد 
مخدر را کنترل خواهد کرد، بلکه از ورود تروریست ها 
و مهاجرین غیرقانونی به پاکستان نیز جلوگیری می کند.
عبدالرازق فرمانده پولیس والیت قندهار در واکنش به 

هیچ  پاکستان  گفت:  پاکستان  مرزی  نیروهای  اعالمیه 
اقدامی برای توقف تروریسم انجام نمی دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر پاکستان واقعًا قصد کمک و 
جلوگیری از رشد تروریسم دارد آن ها را تولید نکند.

بخش عمده تجهیزات نظامی از افغانستان
 به کویت انتقال داده شده است
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افغانستان در چشم جامعۀ جهانی

پاکستان در مرز با افغانستان خندق کنده است

صفحه 6

عبدالرازق فرمانده پولیس والیت قندهار: پاكستان هیچ اقدامی برای توقف تروریسم انجام نمی دهد.
اگر پاكستان واقعاً قصد كمک و جلوگیری از رشد تروریسم دارد آن ها را تولید نکند

آلمان 150 میلیون یورو ساالنه به افغانستان كمک می كند



جهان  دسمبر،  چهارمِ  با  برابر  پنج شنبه  روز 
افغانستان  با  رابطه  در  دیگری  کنفرانس  شاهد 
حضور  با  لندن  جهانی  کنفرانس  سومین  بود. 
بین المللی  نهاد  و  کشور  هفتاد  از  نماینده گانی 
برگزار شد و تعهداِت تازه و مهمی برای ادامۀ 
جهانی  جامعۀ  و  افغانستان  میان  همکاری ها 

شکل گرفت. 
خارجۀ  وزیر  هاموند  فلیپ  را  لندن  کنفرانس 
اجراییۀ  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  و  بریتانیا 
دولت وحدِت ملی با سخناِن خود افتتاح کردند. 
کنفرانس  در  خود  سخنرانی  در  عبداهلل  آقای 
امید در  این  به  افغانستان  لندن گفت که هیأت 
تعهدات  که  است  یافته  حضور  لندن  کنفرانس 
غنی  اشرف  ببرد.  کشورش  به  را  جهان  جدیِد 
رییس جمهوری نیز در سخنرانی خود از جامعۀ 
جهانی خواست که پس از پایان مأموریِت ناتو 

در این کشور، افغانستان را تنها نگذارند. 
یک ماه بعد مأموریت نظامی ناتو در افغانستان 
و  تهدیدها  سطح  که  حالی  در  می یابد،  پایان 
افغانستان  است.  نکرده  چندانی  تغییِر  آسیب ها 
قرار  جدی  امنیتِی  تهدیدهای  معرض  در  هنوز 
دارد و وضعیت در روزهای پس از شکل گیری 
تهدیدهای  که  داد  نشان  ملی،  وحدِت  دولت 
امنیتی هنوز به عنوان مهم ترین چالش در برابر 
دولِت جدید قرار دارد. در همین حال، افغانستان 
جهانی  جامعۀ  با  خود  رابطۀ  بازتعریِف  به  نیاز 
گذشته  سال  سیزده  ظرف  که  رابطه یی  داشت؛ 
همواره در حال نوسان بوده است. گاهی رابطۀ 
درِک  عدم  دلیِل  به  جهانی  جامعۀ  با  افغانستان 
نیازهای دو طرف آسیب دید و گاهی  دقیق از 
تصور  قابل  آن  برای  حدی  که  شد  گرم  چنان 

نبود. 
سیزده سال گذشته نشان داد که جامعۀ جهانی 
و افغانستان به یک دیگر نیاز دارند و نمی توانند 
که  مشکالتی  بر  نزدیک  همکاری های  بدون 
کشوری  افغانستان  شوند.  فایق  دارد،  وجود 
تروریسم  از چنِگ  پیش،  سال  سیزده  که  است 
شد  رها  جهانی  جامعۀ  کمک  به  بنیادگرایی  و 
ارادۀ  و  خواست  بر  مبتنی  جدید  نظامی  و 
اکثریِت مردم شکل گرفت. اگر طی این سال ها 
شک  بدون  نمی بود،  جهانی  جامعۀ  کمک های 
برابِر ما قرار  نبود که حاال در  افغانستان چیزی 

دارد. 
دلیل  به  نیز  جهانی  جامعۀ  حال  همین  در 
بنیادگرایی و تروریسم  آسیب هایی که از ناحیۀ 
افغانستان  کمک  به  است،  آن  منافع  متوجه 

باثبات  و  امن  افغانستاِن  می کند.  نیاز  احساس 
چیزی است که می تواند برای امنیِت جهان نیز 
مفید باشد. اما افغانستان در سیزده سال گذشته، 
همواره مشکالتی داشته و نتوانسته به تعهداتی 
که در برابر همکاری های جامعۀ جهانی به آن ها 

اقرار کرده، عمل کند. 
سازمان  گزارش  آخرین  اساس  بر  افغانستان 
جهانی شفافیت، چهارمین کشور جهان است که 
میزان باالی فساد را دارد. یکی از تعهدات اصلِی 
افغانستان برای جامعۀ جهانی، همواره مبارزه با 
نگران مصرف  جهانی  جامعۀ  است.  بوده  فساد 
افغانستان  در  خود  دهنده  گاِن  مالیه  پول های 
یا  و  شده  حیف ومیل  اکثراً  پول ها  این  است. 
کمک دهنده  کشورهای  جیب های  به  دوباره 
پول های  از  نیز  گاهی  است.  خورده  برگشت 
جامعۀ جهانی، گروه های بنیادگرا و دهشت افکن 
استفاده  کرده اند و از آن ها علیه جامعۀ جهانی و 

مردم افغانستان سالح ساخته اند. 
کارنامۀ  فساد،  با  مبارزه  عرصۀ  در  افغانستان 
است؛  کرده  خود  آِن  از  را  شرم آوری  به شدت 
عرق  باید  آِن  شنیدن  و  دیدن  از  که  کارنامه یی 
ادامۀ وضعیت  به  نسبت  و  آورد  بر جبین  شرم 
کمک  دالر  میلیاردها  با  افغانستان  بود.  نگران 
کشور  نیازمندترین  و  فقیرترین  هنوز  جهان، 
جهان است؛ کشوری با سطح باالی بی سوادی، 
بیماری و مرگ ومیِر ناشی از عدم رعایت اصول 
بهداشتی و صدها مشکل دیگر. کشوری که برق 
ندارد و مجبور است برای تأمین برِق شهرهای 
پول های  با  همسایه  کشورهای  از  خود،  بزرگ 
خریداری  برق  جهانی  جامعۀ  دهنده گاِن  مالیه 
کند. کشوری که هنوز سطح وارداِت آن به هیچ 
عنوان با صادراِت آن نزدیکی ندارد و بزرگ ترین 
کشور مصرف  کننده در جهان به شمار می رود. 

اما با این همه، بی انصافی است اگر گفته شود در 
نگرفته  افغانستان صورت  این سال ها کاری در 
گذشته  سال  سیزده  ظرف  افغانستان  در  است. 
مشکالت  ولی  گرفته،  صورت  زیادی  کارهای 
برجا  پا  هم چنان  افغانستان  مردم  اساسِی 
در  افغانستان  مردم  کامیابی های  کنار  در  استند. 
عرصه های دموکراتیزه کردِن جامعه و بازسازی 
کشور، ناکامی های فراوانی نیز وجود داشته اند. 
افغانستان در سیزده سال گذشته در عرصۀ تأمین 
امنیت، تامین حقوق شهروندی، حقوق زنان و 
اقلیت ها، دستاوردهای درخشانی را از آِن خود 
بیداد  نکرده است. خشونت در کشور هم چنان 
می کند و هر روز قربانی می گیردـ خشونت چه 

از نوع جنگ مسلحانه و چه از نوع قتل و کشتار 
و تجاوز.

وارد  هنگفتی  پول های  سال  سیزده  این  طی 
کارا  و  سالم  مدیریِت  با  اگر  که  شد  افغانستان 
تضرِع  دست  شک  بدون  امروز  می شد،  همراه 
هم چنان  کمک دهنده  کشورهای  سوی  به  ما 
جهانی  جامعۀ  کمک های  اگر  نمی بود.  دراز 
به  گذشته  سال  سیزده  در  درست  صورت  به 
لندن  کنفرانس  در  امروز  می رسید،  مصرف 
افغانستان از دستاوردهای کم نظیر خود  رهبران 
در راستای تعمیق دموکراسی سخن می گفتند و 
نه این که »ما آمده ایم که از شما کمک بخواهیم«. 
لندن نشان داد که جهان  با این حال، کنفرانس 
هنوز به افغانستان توجه دارد و می داند که رها 
گذشته  به  برگشت  معنای  به  کشور  این  کردِن 
را  سخن  این  لندن  کنفرانس  در  بود.  خواهد 
افغانستان  مردم  که  کردند  اعالم  کشور  رهبراِن 
ارادۀ قوی دارند که دیگر به گذشته برنگردند؛ 
اما آیا در دولت مردان کشور نیز چنین اراده یی 

به چشم می خورد؟
برابر  آقایان غنی و عبداهلل تالش کردند که در 
را  کشور  و  اند  متحد  که  دهند  نشان  جهانیان 
آن ها  اما  می کنند.  مدیریت  متحدانه  گونۀ  به 
کنفرانِس  این  وارد  جدید  کابینۀ  با  نتوانستند 
لندن یک  کنفرانس  در  افغانستان  حیاتی شوند. 
زد.  تأیید  مهر  گذشته  تعهداِت  بر  دیگر  بارِ 
با  مبارزه  در  که  سپردند  تعهد  کشور  رهبراِن 
صورِت  به  بی عدالتی  و  فقر  بی قانونی،  فساد، 
تعهدات  این  آیا  اما  کرد.  خواهند  عمل  جدی 

عملی خواهند شد؟ 
کنفرانس لندن افغانستان را در برابر یک آزموِن 
داد. خوش بینی جامعۀ جهانی در  قرار  تاریخی 
جهت وارد کردِن اصالحات در افغانستان، توام 
نماینده گان  شد.  اعالم  نگرانی  و  شکاکیت  با 
جامعۀ جهانی گفتند در صورتی به همکاری های 
خود با افغانستان ادامه می دهند که دولِت جدید 
معنای  به  باشد.  اصالحات  آوردن  به  مصمم 
برای  جهانی  جامعۀ  کمک های  بار  این  دیگر، 

افغانستان مشروط خواهد بود. 
یک  در  نیز  افغانستان  رهبران  حال،  همین  در 
گزارش نوزده صفحه یی، شرایط و تعهداِت خود 
را برای گرفتن کمک های تازه اعالم کردند. گذرِ 
عمل  چه گونه  آن ها  که  داد  خواهد  نشان  زمان 

خواهند کرد! 
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احمـد عمران

کنفرانس لندن
 »یک گام به پیش دو گام به پس«

 

دیگر  بارِ  یک  و  شد  برگزار  افغانستان  برای  لندن  کنفرانس 
جهان به تعهداتش نسبت به افغانستان اعالِن موضع کرد. 

افغانستان با به میان آمدِن دولت وحدِت ملی بر بنیاد یک توافق 
سیاسی در کشور، وارد فصِل نوینی از حیاِت سیاسی ِ خویش 
شد. افغانستان از سال 201۴ تا ساِل 202۴ دهۀ تحول را پشِت 
سر می گذارد. کنفرانس لندن به عنوان نخستین نشسِت جهانی 
سیاسی اقتصادی برای افغانستان در آغاز دهۀ تحول، از اهمیِت 
بسیار زیادی برخوردار است. افغانستان در سیزده سال گذشته 
میلیاردها دالر کمک های جامعۀ جهانی را به دست آورد و در 
دهۀ تحول نیز میلیاردها دالِر دیگر را طی چند کنفرانِس جهانی 

به دست خواهد  آورد.
به  افغانستان  برای  جهان  کمک های  گذشته  سال  سیزده  در 
شکل سخاوت مندانه جریان داشت و از چه گونه گِی مصرِف 
این کمک ها هیچ حسابی گرفته نمی شد و هیچ کس هم در 
نشان  مسوولیت  و  دل سوزی  خود  از  کمک ها  آن  مصرِف 
توانستند  تا  گذشته  سال  سیزده   در  دولت  مسووالن  نمی داد. 
حیف ومیل کردند و کسانی از این پول های باد آورده صاحِب 
میلیون ها و حتا میلیاردها دالر سرمایه شدند. تا هنوز هیچ کسی 
نیز دستبردهایی که  پول ها و  این  از  بی رویه  استفادۀ  دلیل  به 

صورت داده اند، محاکمه نشده است.
جهان این بار هم، نظر به تعهداتی که در قبال افغانستان داشت، 
کمک هایش را سخاوت مندانه ارایه کرد؛ اما از رهبراِن دولت 
وحدت ملی خواست که در زمینه های حکومت داری خوب و 

مبارزه با فساد گام های عملی تری بردارند. 
افغانستان، در نشست  در  ملی  اگرچه رهبران دولت وحدت 
در  و  می کنند  کار  هم  با  که  داند  اطمینان  جهان  به  لندن 
نظر  به  اما  کرد؛  خواهند  تالش  فساد  با  مبارزه  زمینه های 
افغانستان بسیار زیاد هم  نمی رسد که کمک های جهان برای 
ایجاد  و  فساد  با  ما  دولت مرداِن  مبارزۀ  چه گونه گِی  به  منوط 
حکومت درای خوب باشد. حد اقل تجربۀ سیزده ساِل گذشته 
چنین بوده و به نظر می رسد که تجربۀ ده  سال آینده نیز چنان 
حیف ومیل  کردِن  و  بی پُرسان  کمک های  گونه  همین  باشد. 
آن سبب شد که افغانستان در طول این مدت نتواند زیربنای 
اقتصادِی خود را اعمار کند و در مسیر خودکفایی و اشتغال زایی 
گام بردارد. هم اینک اگر افغانستان بر  پشِت کمک های جهان 
سوار نمی بود، برای یک سال هم نمی توانست هزینه های خود 
ما هیچ ذخیرۀ  یعنی  بایستد؛  پای خود  تأمین کند و روی  را 
احتیاطی هم از این کمک ها نداریم. چنان که دو ماه پیش اعالم 
شد خزانۀ افغانستان تهی شده، در حالی که هیچ کسی هم در 

این باره مسوولیت به عهده نمی گرفت.
 اما حاال که دولت وحدت ملی مورد حمایِت جهان قرار گرفته 
باید از این فرصت طالیی استفادۀ بهینه شود. رهبران  است، 
افغانستان باید همان گونه که در کنفرانس لندن تعهد داده اند، 
در راستای مبارزه با فساد گام بردارند. مسلمًا اگر کمک هایی 
که قرار است بر بنیاد تعهداِت کنفرانس توکیو و در ادامۀ آن 
کنفرانس لندن برای افغانستان صورت بگیرد، طی یک برنامۀ 
شفاف و منسجم به مصرف برسد، می تواند این کشور را در 

دهۀ تحول متحول سازد.
درخواسِت ما از رهبراِن دولت وحدِت ملی این است که از 
این فرصِت طالیی برای افغانستان استفادۀ اعظمی کنند. ما در 
شرایطی قرار نداریم که فرصت ها را یکی پِی دیگر از دست 
باشیم.  داشته  را  جهان  همیشه گِی  کمک های  انتظار  و  دهیم 
بدون شک دیر یا زود سفرۀ سخاوِت جهان بسته خواهد شد 
انبوهِ مشکالت مان تنهـا خواهیم ماند. دولت وحدت  با  و ما 
ملی از حاال باید به شدِت نگراِن آینده باشد و کاری کند که 
این بار کمک های جهان در مسیری هزینه شود که پاسخ گوی 

چالش ها و نیازهای آیندۀ کشور باشد. 
بهینۀ  مصرِف  برای  شفاف  و  منسجم  استراتژی  یک  تدویِن 
کمک ها و پاسخ گویی همۀ مدیران و مقامات نسبت به نحوۀ 
استفاده از آن ها، یکی از بایدهای مهمی ست که توقع می رود 
دولِت وحدِت ملی آن را در دستور کارش قرار دهد. اما اگر 
فراوانِی  از  کرزی  آقای  دولِت  مانند  نیز  ملی  وحدت  دولت 
کمک ها ذوق زده شود و نتواند برنامه یی را برای مصرِف سالم 
بازهم کمک ها  بدون شک  آن ها روی دست گیرد،  و شفاِف 
ملت  دارایِی  حیف ومیل کننده گاِن  و  حرفه یی  دزداِن  توسط 
از آن خیری  باید،  افغانستان آن گونه که  تاراج خواهد شد و 

نخواهد دید.

کـمک های جـهان
 و دزداِن حرفه یی
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فشارهای  کرد:  اعالم  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین  والدیمیر 
کشورهای غربی بر روسیه کارساز نیست و آنها از این اقدامات خود 

نمی توانند نتیجه یی بگیرند.
›اال  خانم  با  دیدار  در  جمعه  روز  پوتین  ریانووستی،  گزارش  به 
پامفیلووا‹ نماینده تام االختیار رییس جمهوری روسیه در امور حقوق 

بشر، گفت: دست های غرب از فشار بر روسیه کوتاه است.
رییس جمهوری روسیه در پاسخ به اظهارات خانم پامفیلووا که به 
فشارهای همه جانبه غرب بر روسیه اشاره کرد، گفت: در این مورد 
مبالغه می کنید هیچکس به روسیه فشار وارد نمی کند.آنها سعی می 

کنند فشار وارد آورند.
وی ادامه داد: این فشارها همه جانبه نیست.

نویسنده  سولژنیتسین‹  ›الکساندر  سخنان  به  استناد  با  سپس  پوتین 
منافع آن دفاع  از روسیه و  باید  فقید روس گفت: همه آحاد ملت 

کنند، در غیر این صورت دشمنان بر ما غلبه می کنند.
باید اوضاع پیرامون خود را  وی اضافه کرد: هر فرد میهن دوست 
درست ارزیابی کرده و بطور مناسب با آن رفتار کند و در همین حال 

مواضع خود را حفظ کند.
روابط روسیه و غرب به دلیل اختالف دو طرف در مساله اوکراین 
تیره شده و رییس جمهوری روسیه در ماههای اخیر بارها از مواضع 

کشورهای غربی در قبال کشورش انتقاد کرده است. 
پوتین روز پنجشنبه نیز در سخنرانی ساالنه خود در مجلس فدرال 
روسیه با انتقاد از سیاست های غرب در قبال روسیه، گفت: غرب 
و آمریکا از مساله اوکراین به عنوان دستاویزی برای تحریم روسیه 

استفاده می کنند.
وی افزود: اطمینان دارم اگر مساله اوکراین نبود بهانه دیگری برای 

تحریم روسیه و اعمال فشار بر این کشور می یافتند.
از  روسیه  با  گفتن  کرد: سخن  روسیه خاطرنشان  رییس جمهوری 
موضع زور را نمی پذیریم. این گونه موضع گیری ها در مورد مسکو 

بی فایده است و از آن نتیجه ای نمی گیرند.
وی اضافه کرد: غرب نمی خواهد با روسیه قدرتمند سر و کار داشته 

باشد و به همین سبب این کشور را تحریم می کند.
پوتین گفت: آنها در گذشته هم چنین رفتار کرده اند. هر موقع این 
برای تضعیف و تجزیه آن تالش  کشور قدرتمند می شد دشمنان 

می کردند.

شیوخ و شیل: اقتـصاد جـدیـد نـفت

آینده بازار نفت، سقوط شیوخ عرب و دنیای دگرگون اقتصاد نفت تغییر کرده است. برخی از کسب و کارها ورشكسته میشوند، اما بازار سالم تر خواهد شد.
برگردان: ابتهاج عبیدی/ ماندگار

منشور رسمی اوپک از هدف اساسی این گروه »تثبیت 
قیمت ها در بازارهای بین المللی نفت« سخن میگوید، 
اما در عمل چنین نیست. در ماه جون، قیمت یک بشکه 
نفت، 115 دالر بود، که پس از آن نرخ آن رو به سراشیبی 
به 70 دالر  نفت  بشکه  قیمت یک  امروز  اینکه  تا  نهاد، 

رسیده است.
علت  به  تاحدی  قیمتها  در  درصدی   ۴0 سقوط  این 
کسادی اقتصاد جهانی وابسته است که نفت کمتر از آنچه 
پیشبینی شده بود، بمصرف میرسد و تاحدی هم اوپک 
خود مقصر هست چون بیشتر از آنچه پیشبینی شده بود، 
نفت تولید کرده اند. اما مقصرین اصلی صاحبان شرکتهای 
نفتی مستقر در ایالتهای داکوتای شمالی و تگزاس هستند. 
در طول چهار سال گذشته، قیمت هر بشکه نفت حدود 
110 دالر باقی مانده بود، آنها استخراج نفت از تشکیالت 

شیل که قبال زیست ناپذیر دانسته میشدند را آغاز 
از سال 2010  که  آنها  آمیز  کردند. حفاری جنون 
تاکنون حدود 20 هزار چاه جدید حفر کرده اند )ده 
سعودی(،  عربستان  چاههای  تعداد  از  بیشتر  برابر 
به  داده و  افزایش  را یک سوم  آمریکا  نفت  تولید 
9 ملیون بشکه در هر روز رسانیده است. این فقط 
یک ملیون بشکه از آنچه عربستان سعودی روزانه 
شیل  میان  رقابت  این  هست.  کمتر  میکند،  تولید 
به  نفت  از کمبود  را  کارها و شیوخ عرب، جهان 

مازاد نفت رسانیده است.
تزریق سوخت

به  آدرنالین  جرعه  یک  همانند  تر  ارزان  نفت 
در  کاهش  دالر   ۴0 میکند.  عمل  جهانی  رشد 
را  دالر  تریلیون   1.3 نفت،حدود  بشکه  هر  نرخ 
داده  انتقال  کنندگان  مصرف  به  تولیدکنندگان  از 
است. رانندگان معمولی آمریکایی که ساالنه حدود 
3000 دالر را بنزین میزند، حال ممکن 800 دالر 
را بتوانند پس انداز کنند - معادل 2 درصد افزایش 
مانند منطقه  حقوق. کشورهای بزرگ وارد کننده، 
بزرگ  ثروتهای  ازین  ترکیه  و  جاپان  هند،  یورو، 
بادآورده بسیار خوب بهره میگیرند. از آنجایی که 
این پول به جای انباشته شدن در صندوقهای ثروت 
اندوزی، به احتمال زیاد بمصرف میرسند، که باعث 
افزایش تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد شد. 
سقوط قیمت نفت نرخ تورم در حال حاضر کم را 
این کار ممکن است  داد، و  بیشتر کاهش خواهد 

بانک های مرکزی را برای نسبتًا گشوده تر کردن سیاست 
مرکزی  بانک  یا  رزرو  فدرال  کند.  تشویق  پولی  های 
آیاالت متحده، افزایش نرخ بهره را برای مدت طوالنی 
تری به تاخیر خواهد انداخت و بانک مرکزی اروپا هم 
برای دفع تورم منفی، جسورانه تر اقدام به خرید اوراق 

قرضه خواهد کرد.
کشورهای  میبینند.  هم  زیان  تعدادی  همه،  این  با  البته 
تولید کننده نفت که بودجه آنها بستگی به قیمت باالی 
میشوند.  متضرر  قیمتها  کاهش  ازین  بشدت  دارد،  نفت 
روبل در هفته گذشته، سقوط وحشتناکی را تجربه کرد 
برای روسیه خواهد  تاریکتر  انداز  بیانگر یک چشم  که 
بود. نیجریه مجبور به افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش 
نیره )واحد پولی نیجیریه( شده است. ونزوئال به نظر می 
لبه ورشکستگی بدهی های خود رسیده است.  رسد به 
اشباح ورشکستگی، و سرعت و مقیاس سقوط قیمت ها 
بازارهای مالی را عصبانی و دلسرد ساخته است. اما تاثیر 

کلی اقتصادی نفت ارزان تر به وضوح مثبت است.

اما تا چه حد مثبت؟ این وابسته است به این که تاچه حد 
و زمانی قیمتها پائین باقی میمانند. این یکی از موضوع 
شیل  های حفاری  و شرکت  اوپک  بین  های کشمکش 
سطح  میخواهند  کارتل  این  اعضای  از  تعدادی  میباشد. 
استخراج و تولید را پائین بیاورند، تا قیمت ها را بتوانند 
دوباره باال ببرند. اما تعدادی بخصوص عربستان سعودی 
بزرگ  که یک جهش  دهه 1970 هستند  تجربه  امید  به 
در قیمت باعث جذب سرمایه گذاری های هنگفت در 
حد  از  بیش  تولید  به  منجر  که  گردید  جدید  بخشهای 
میخواهند  سعودی  عربهای  عوض  در  شد.  دهه  یک 
تاکتیک دیگری را روی دست بگیرند؛ بگذار قیمتها پائین 
بیاید و تولید کنندگان پرهزینه از میدان کنار بروند. این 
خود عرضه را آسیب میرساند که بالواسطه قیمت ها را 

خودبخود باال خواهد برد.
بزرگ  لرزش  همچو  که  است  این  نمایانگر  شواهد 

عنقریب در راه است. قیمت سهم شرکت های که در نفت 
شیل تخصص دارند، در حال ضعف و نیم ورشکستگی 
است. تعدادی از آنها تا چوبه دار در زمینه بدهی های 
خود پیش رفته اند. حتی قبل از آغاز سقوط قیمت نفت، 
بسیاری از آنها بیشتر از آنچه از چاههای موجوده درآمد 
داشتند، بر چاههای جدید سرمایه گذاری کردند. با این 
وضعیت که درآمد آنها بشدت دارد سقوط میکند، بزودی 
خود را در حالت بسیار نامعقول خواهند یافت و امکان 
ورشکستگی آنها بسیار محتمل است. این به نوبه خود، 
میان سرمایه گذاران  را در  شهرت و حیثیت نفت شیل 
لکه دار خواهد ساخت. حتی بازماندگان این فاجعه هم 
را  آنها  نیابند،  راه  دوباره  بازار  به  مدتی  تا  است  ممکن 
مجبور به مهار هزینه هایشان خواهد کرد تا هزینه هایشان 
را با پولهای بدست آمده از فروش نفت برابر سازند. از 
آنجا که چاه نفت شیل کوتاه مدت اند )تولید در سال اول 
تا 60 و 70 درصد هم کاهش خواهد یافت(، کاهش در 

سرمایه گذاری منجر به سقوط تولید خواهد شد.

این لرزش خیلی دردناک خواهد بود. اما در دراز مدت 
شکستگی  رسد.  می  نظر  به  مطمئن  شیل  صنعت  آینده 
 Hydraulic Fracturing or( یا  هایدرولیکی 
Fracking(، که در آن مخلوطی از آب، ریگ و مواد 
شیمیایی برای اکتشاف نفت به تشکل های شیل تزریق 
بهره  برای  هنوز  و  نسبتا جدیدیست  تکنولوژی  میشود، 
وری کامل نیاز به دستاوردهای زیادی دارد. IHS، یک 
شرکت تحقیقاتی، ادعا دارد که هزینه یک پروژه معمولی 
سال  در  دالر   57 به  نفت،  بشکه  هر  برای  دالر   70 از 
گذشته کاهش یافته است، چون نفت کاران یا شرکتهای 
نفتی چگونگی حفر سریع چاهها و استخراج نفت بیشتر 

از هر یک را آموخته اند.
طوفانی  خود  را  هوا  که  نفت  استخراج  های  شرکت 
برداری  بهره  برای  شیل  زیاد  های  توده  اند،  ساخته 
تشکالت  در  تازه  حفاری  مثال  بطور  داشت.  خواهند 
نایبریرا در کلرادو آغاز شده )ممکن دوباره متوقف 
شود(، و همچنان آهک های میسیسیپی، در امتداد 
مرز بین اوکالهما و کانزاس. دیگر نفت شیل یک 
زمین  تشکالت  نیست؛  آمریکایی  منحصر  پدیده 
شناسی در سراسر جهان، از چین تا جمهوری چک 
مشابه و یکسان است. اگرچه هیچ کشور دیگری 
اینقدر سرمایه گذاران مشتاق ندارد که نفت پیشه 
انعطاف پذیر باشند،  گان باتجربه و بیوروکراتهای 
ثروتمندانی که در هر جای فرصت برای اکتشاف 

نفت بیابیند مشتاقانه آنجا سر خواهند زد.
مهم تر از همه، سرمایه گذاری در نفت شیل درآمد 
یا سود نسبتًا کمتری دارد. میدان های نفتی قدیمی 
بزرگ که تاهنوز بسته نشده اند، در نقاط غیرقابل 
دسترس همانند عمق اقیانوسها یا در باالی قطب یا 
هردو قرار دارند. اکسون موبیل امریکا و روسنفت 
برای  را  دالر  ملیون   700 و  ماه  دو  اخیراً  روسیه 
سیبری  شمال  در  کارا  دریای  در  چاه  یک  حفر 
اما توسعه  یافتند،  نفت  آنها  اگر چه  هزینه کردند. 
ملیاردها دالر  بر خواهد گرفت و  را در  آن سالها 
هم هزینه برخواهد داشت. در مقابل چاه نفت شیل 
را در کمتر از یک هفته میتوان حفر کرد و هزینه 
آن هم حدود 1.5 ملیون دالر خواهد بود. شرکت 
و  میشناسند  را  شیل  ذخایر  ساحات  شیل  های 
استخدام سکوهای جدید برای آنها نیز خیلی آسان 
است، سوال اساسی اینست که چند چاه باید حفر 
کرد؟ همه این ها به یک کسب و کار تولید نوشابه 
تولید  جریان  شما  بود،  تشنه  جهان  زمانیکه  هر  میماند؛ 

نوشابه را آغاز کنید.
شیخ ها بیرون میشوند

بنابرین همه اقتصاد نفت تغییر کرده است. بازار هنوز هم 
منوط به شوک های سیاسی میباشد؛ جنگ در شرق میانه 
های  دزدساالری  از  ناشی  التوقع  قریب  درونفجاری  یا 
والدمیر پوتین، شاید قیمت ها را افزایش بخشد. اما، در 
نبود همچو رویدادها، قیمت نفت باید کمتر به شوک و یا 
دستکاری ها آسیب پذیر باشد. حتی آن تولید اضافه سه 
ملیون بشکه ی در روز ایاالت متحده، بخش کوچکی از 
مصرف 90 ملیون بشکه ی جهان خواهد بود. شیل امریکا 
یک رقیب واقعی برای عربستان سعودی به عنوان تولید 
کننده حاشیه ی در جهان است. این نه تنها نوسانات در 
قیمت نفت، بلکه اقتصاد جهانی را نیز باید کاهش دهد. 
میتوانند  که  اند  صنعتی  دو  تنها  مالی  معامالت  و  نفت 
جهان را به رکود مواجه سازند. حداقل یکی از آنها باید 

در آینده کمی باثبات تر باشد.

پوتین: 
فشارهای غرب بر روسیه کارساز نیست

اشتون کارتر به عنوان وزیر دفاع 
جدید امریکا معرفی می شود

برگزاری نخستین سالگرد درگذشت نلسون ماندال در آفریقای جنوبی

مردم آفریقای جنوبی روز جمعه نخستین سالگرد درگذشت نلسون ماندال را 
با برگزاری مراسم هایی وهمچنین برگزاری یک مسابقه کریکت به افتخار وی 

گرامی داشتند.
سالگرد  نخستین  ویژه  مراسم های  کننده  آغاز  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
آپارتاید آفریقای جنوبی یک  درگذشت نلسون ماندال، رهبر فقید جنبش ضد 
مراسم گفت وگوی بین ادیان بود که در محل پارک آزادی شهر پرتوریا پایتخت 

این کشور برگزار شد.
یکی از سخنگوهای مراسم رسمی روز جمعه در این شهر گریسا ماچل، همسر 
نلسون ماندال بود. وی اظهار داشت که ماندال هنگامی که درگذشت کامال در 

صلح و آرامش بود.
پرتوریا  شهر  در  ماندال  نلسون  برنزی  مجسمه  پای  در  که  رسمی  مراسم  این 
و  وی  نزدیک  دوستان  ماندال،  خانواده  حضور  شاهد  همچنین  شد  برگزار 
همچنین احمد کاتراده یکی از هم سلولی های سابق ماندال در زندان و جورج 

بیزوس وکیل وی بود.
عالوه بر مراسمی که در شهر پریتوریا برگزارشد، چند مراسم گرامیداشت دیگر 
نیز در سراسر آفریقای جنوبی از جمله در روستای کانو، زادگاه ماندال برگزار 

شد.
گروهی از کهنه کاران مبارزه با رژیم آپارتاید در پای مجسمه برنزی پنج متری 

ماندال یک حلقه گل گذاشتند.
مراسم های ویژه سالگرد درگذشت ماندال قراراست تا روزهای شنبه و یکشنبه 

نیز ادامه پیدا کند.

یکی از مقامات کاخ سفید اعالم کرد: رییس جمهوری امریکا 
به  بوده،  آمریکا  دفاع  وزیر  سابق  معاون  که  را  کارتر  اشتون 

عنوان وزیر دفاع جدید معرفی خواهد کرد.
رییس  سابق  معاون  کارتر،  اشتون  گفته  این  تایید  در صورت 
سمت  از  پیش  روز  چند  که  هاگل  چاک  جایگزین  پنتاگون 

وزارت دفاع استعفا داد، خواهد شد.
اشتون کارتر از اکتبر 2011 تا دسامبر 2013 به عنوان معاون 

لیون پانه تا، وزیر دفاع سابق امریکا خدمت کرد.
یک مقام کاخ سفید که نام خود را فاش نساخت، گفت: باراک 
اوباما، رییس جمهوری امریکا قصد دارد اواخر جمعه همراه با 

کارتر و هاگل حضورا این خبر را اعالم کند.
بلندپایه  به عنوان یک کارشناس  بیشتر  اشتون کارتر 60 ساله 
نظامی شهرت  بودجه های  و  پیشرفته  تکنولوژی  با  سالح های 

دارد.
این در حالی است که اشتون کارتر در زمینه نظارت بر راهبرد 
جنگ تجربه کمتری داشته و هرگز به عنوان یک سرباز یونیفرم 
چاک  وی  عکس  به  که  حالی  در  است  نکرده  خدمت  پوش 

هاگل در جنگ ویتنام شرکت داشته و زخمی شده بود.

                                                                                                                                       منبع: مجله اکونومست
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        دكتر شهین اعوانی
ادعای  نه  امروز  دنیای  در  غرب  فلسفۀ 
پاسخ گویی به سوال »فلسفه چیست؟« را دارد 
و نه می خواهد مبانی کلی نظیر »وجود«، »مطلق 
وجود«، یا کلی ذاتی و عرضی و... را بجوید و 
ابتدای  از  را  فلسفه  تاریخ  این جست وجو  در 
تاریخ تا دوران کنونی بکاود. در غرب، فلسفه 
آن جا  در  دهد.  ارتقا  را  خود  جایگاه  توانسته 
شروع فلسفه با »حیرت« بوده، ولی در »حیرت« 
مسایل  جدید  دورۀ  در  که  طوری  به  نمانده، 
اقتصادی،  اجتماعی،  مسایل  فلسفه،  خاص 
سیاسی و... است که این ها بدون توجه به مبانی 
اواخر  تا  نمی شوند.  حل  خاص شان  فلسفِی 
دورۀ قرون وسطا گمان بر این بود که این مبانی 
)کلیسا(  مسیحیت  دیدگاهِ  اساِس  بر  می باید 
حل وفصل شود. اما در دوران جدید، مسیحیت 
از عهدۀ رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و حل 
جدایی  مقدمات  و  برنیامد  روز  فکرِی  مسایل 

فلسفه از دین فراهم شد.
یعنی  دین،  به  مربوط  مسایل  ترتیب  بدین    
مباحث پیرامون وحی، رسالت، تثلیث، معاد و... 
را  خود  مبانی  هم  فلسفه  شد.  واگذار  دین  به 
محدودتر کرد. »حیرت« در فلسفه جای خود را 
به »دغدغه« داد. »دیالکتیک فلسفی« هم زمینه را 

برای گفت وگو و »تعامل« و »همزیستی« فراهم 
و  مسایل  دنبال حل  به  در غرب  فلسفه  آورد. 
است.  غربی  جامعۀ  به  مبتال  دغدغه های  رفِع 
این وجه از تفکر غربی، خیلی هم جدی است. 
و  تعلیم  اقتصاد،  فرهنگ،  سیاست،  در  فلسفه 

تربیت و... تأثیر چشم گیری دارد.
مقید  بنیادین  به صورِت  فلسفه  چیستی  البته 
است  ملزم  فلسفه  است.  »الزام«  و  »اخالق«  به 
و  »وظیفه«  و  آورد  فراهم  را  پرسش  امکان 
»مسوولیت« بررسِی آن ها را هم بر عهده دارد. 
را  فلسفی  پرسش  ما  می گوید  غربی  فیلسوف 
مطرح می کنیم، چون خواستار دانایی هستیم و 
خود را موظف می کنیم در حوزه های مختلف 
دینی، علمی، اجتماعی پاسخ به آن ها را بیابیم. 
ما می خواهیم جهان را بشناسیم و برای زنده گی 
به  هرچند  کنیم.  تالش  آن  در  سالم تر  و  بهتر 
قرون  و  یونان  دورۀ  از  نباید  تاریخی،  لحاظ 
وسطا و به طور کلی تاریخ فلسفه غافل بمانیم، 
ما  کنونی  مسایل  مشابه  آن ها  مسایل  هرچند 

نیستند.
فهم  برای  مبنایی  بشناس« سقراط،  را  »خودت 
این نکته قرار گرفته است که بر اساس آن، ما 
یکدیگر  با  باید  چه گونه  که  بفهمیم  انسان ها 

در  امروز  انساِن  فردی  کمال  زیرا  کنیم،  رفتار 
هر  این صورت  در  است.  نهفته  کمال جمعی 
خود  عملی  و  نظری  کمال  در  که  ما  از  یک 
بکوشیم، آزادانه سهمی در کمال انسان به طور 
کلی خواهیم داشت. به عبارت دیگر، مسوولیتی 
که فرد در برابر خود دارد، مسوولیتی است که 
کل«  یک  مثابۀ  به  بشر  نوع  »به  حال  عین  در 

مربوط می شود.
مسایل  به  پاسخ گویی  »دغدغه«ی  فلسفه  وقتی 
فکری و بنیادی را داشته باشد و فالسفه هدِف 
علمی،  بحران های  رفع  یا  مسایل  را حل  خود 
فرهنگی و فکری بدانند، پاسخ به این پرسش 
و  انسجام  از  اندازه  چه  تا  غرب  فلسفۀ  که 
روز  مسایل  به  پاسخ گویی  برای  استدالل الزم 
بسته گی  می شود.  مشخص  است،  برخوردار 
دارد که چه تعریفی یا مقصودی از استدالل و 
انسجام داشته باشیم! اگر تعریف ما از استدالل، 
هر  مسلمًا  باشد،  منطقی  چیدن  کبرا  و  صغرا 
فکری بر این اساس شکل می گیرد و حدودش 
با  فکر  این  این که  ولی  می کند.  مشخص  را 
همان منطق، قابلیت فراگیری و گسترده گی در 
چنین  به  من  که  باشد،  داشته  را  جوامع  همۀ 
هر  دغدغه های  که  چرا  نیستم،  معتقد  نظری 
به  می دانم.  جامعه  همان  مختص  را  جامعه یی 

نباید  غربی  »دغدغه«ی  رفع  نسخۀ  بنده،  نظر 
اگر  شود.  پیچیده  غیرغربی  جوامع  همۀ  برای 
چنین اتفاقی بیفتد یا انتظار انتشار حل المسایل 
فکری با روش غربی را داشته باشیم، خدشه دار 
شدن »هویت« فکری فرهنگی ملت ها را مجاز 

دانسته ایم.
 برای مثال در میان فیلسوفان بریتانیایی، فلسفۀ 
»فایده گرایی« از این دیدگاه حمایت می کند که 
این  میزان ارزش یک عمل می تواند بر اساس 
بیشترین  عمل،  این  آیا  که  شود  تعیین  معیار 
مردم  از  تعداد  بیشترین  برای  را  خوشحالی 
آلمان،  در  که  صورتی  در  خیر.  یا  می آفریند 
رویکرد  بر  اعمال،  اخالقی  ارزنده گی  برای 
تأکید  »وظیفه گرایانه«  یا  »تکلیف شناسانه« 

می شود.
عقل  که  است  این  بر  فرض  دیدگاه،  این  در 
هر فرد پایۀ آزادی و قانون اخالقی را تشکیل 
تفاوت  مثال  دو  این  در  شما  ُخب  می دهد. 
فرهنگ، فکر، برداشت و... را مالحظه می کنید. 
و  دارد  کاربرد  آلمان  در  بریتانیایی  نسخۀ  نه 
و  بریتانیا. هر یک مسایل  در  آلمانی  نسخۀ  نه 
در  است  دارند. ممکن  را  دغدغۀ خاِص خود 
یا  او«  »خودآگاهی  یا  »انسان«  کلمۀ  تعریف 

آزادی اراده اش، خواه به صورت »بودن« و خواه 
به نحو »صیرورت و شدن«، نظر مشترکی داشته 
تکلیف گرایان  هم  و  فایده گرایان  هم  باشند. 
معتقدند ارزش »من« انسان، از طریق عمل کرد 

او تعیین می شود.
خواه در فلسفۀ غرب به دنبال نکات مثبت باشیم 
و خواه در آن نقاط منفی را بجوییم، از دریچه و 
زاویۀ نگاه خود به آن نگریسته ایم. ما به دنبال 
آنیم که از این زاویه و دیدگاه، غرب را بشناسیم 
بسنجیم.  خود  معیارهای  و  محک  با  را  آن  و 
آن  نکند،  تطبیق  یکدیگر  با  این سنجش  وقتی 
آزادی غربی  را ضعف می شماریم. می خواهیم 
بفهمیم،  خودمان  فرهنِگ  و  دین  اساس  بر  را 
بدیهی است این دو سِر سازگاری ندارند. مثال 
فلسفه در بریتانیا و آلمان را که قباًل به آن اشاره 
کردم، دقیقًا در این جا هم مصداق پیدا می کند. 
بنده به هیچ وجه در صدد دفاع از غرب نیستم 
ولی در قضاوت و قیاس، خودمان را هم تخطئه 

نمی کنم.
مفاهیمی  از  غرب  که  تعریفی  است  بدیهی 
و...  »بشریت«  »عدالت«،  »انسان«،  هم چون 
دارد، مبتنی بر فکر، هدف و زیربنای فرهنگی، 
بر  را  »انسان«  او  است.  خودش  و...  تاریخی 
این  از  خارج  و  می کند  تعریف  »غرب«  مبنای 
حیطه را مشمول این تعریف نمی داند. »حقوق 
و  حقوقی  پشتوانۀ  غربی،  انسان  برای  بشر« 
حقوق  همین  ولی  می شود؛  محسوب  قانونی 
بشر برای »انسان غیرغربی« پتکی است که برای 

تهدید استفاده می شود!
از چه  این پرسش مطرح می شود که ما   حال 
غرب«  »فلسفه  بررسی  و  تحلیل  به  زاویه یی 

می پردازیم؟ 
اگر از منظر یک موحد، یک فرد دینی معتقد، 
تفکر  به  فلسفه  دوست دارِ  مسلماِن  انساِن  یک 
غرب،  فلسفۀ  حتم  به طور  کنیم،  نگاه  غربی 
فلسفۀ دینی نیست )که ادعای آن را هم ندارد(؛ 
در  و  است  سکوالر  کاماًل  فلسفۀ  یک  بلکه 
صدد تأمین زیربنای فکرِی انسان غربی در این 
دنیاست و به آخرِت او هم کاری ندارد. مشکل 
از این جا شروع می شود که ما از فلسفۀ غربی، 
حل مشکالِت خودمان را انتظار داشته باشیم یا 
آن چه را خود داریم، به بهای کم از دست بدهیم 
یا بی ارزش تلقی کنیم و داشتۀ خود را از بیگانه 

طلب نماییم.
که  است  این  این سوال  از طرح  مقصود  اگر   
باید  داریم،  انتظاری  چه  غرب  فالسفۀ  از  ما 
به صراحت بگویم بنده معتقدم هیچ! زیرا معتقدم 
داشته  غربی  تفکر  از  انتظاری  این که  به جای 
پیرامون  پرسش  طرح  در  تالش  باید  باشیم، 
آن از دین، فرهنگ و فکر اسالمی خودمان را 
فراهم کنیم. تالش کنیم تا بعد از طرح مسأله، 
و  قدیم  مسلماِن  فالسفۀ  دیدگاه  از  پرسش  به 
معاصر پاسخ داده شود. مسأله و پرسش غربی، 
را  فارابی  مسلمانان  نیست.  ما  مسألۀ  و  مشکل 
حکمت  پایه گذار  چون  نامیدند،  ثانی«  »معلم 
متفکراِن  اشتباه  است.  اسالم  جهان  در  مشایی 
مسلمان از آن جا شروع شد که زیربنای فلسفۀ 
پایه گذاران  از  و  دانستند  ارسطویی  را  اسالمی 
فکر و حکمت ایران باستان، مکتب های هرمسی 
ابن سینا،  موجود در اسکندری و نوآوری های 

سهروردی، ابن عربی و... غافل ماندند.
  بهره گیری از میراث فکری، فرهنگی و تاریخی 
این حِق خود  ما  فردی است.  بشری، حق هر 
به  را  کم کاری مان  گناه  بیاییم  نشناخته ایم.  را 
اسالمی  فلسفۀ  میراث  نیندازیم.  دیگران  گردِن 
را احیا کنیم، آن را پاس بداریم و مباحِث آن را 
با روش درست و زبان علمِی صحیح به دیگران 
بشناسانیم. تالش کنیم برای سواالِت مطرح شده 
از سوی فالسفۀ غربی، پاسخی مناسب، منطقی 
و مستدل از البه الی گنجینه های به جا مانده از 
به  را  آن  و  بجوییم  مسلمان،  متفکرین  میراث 

عنوان پاسخ عرضه کنیم.

در کنار لذتی که همسران باید از اخالق و منِش یکدیگر ببرند، لذت بردن 
از ظاهر و قیافۀ یکدیگر نیز امری مهم است؛ زیرا تأمین این نیاز مستقیمًا 
بر ایجاد روابط صمیمانه تر  و روابط زناشویِی مطلوب تر اثرگذار است. با 
این وجود، چه حد و مرزی را باید برای زیبایی در ازدواج در نظر گرفت؟
می گویند زیبایی عادی نمی شود، اما زشتی برای همیشه در چشم می ماند 
و فرد را آزار می دهد. یعنی اگر خصوصیتی در ظاهر نامزدتان می بینید که 
نمی پسندید، باید بدانید که همیشه با آن مشکل خواهید داشت. منظور از 
زشتی، معیارهای عمومِی جامعه نیست. ممکن است چیزی از دید اجتماع 
زشت نباشد اما در نظِر شما به شدت ناخوشایند جلوه کند. بنابراین، معیارها 

در زیبایی کاماًل فردی است.

جذاب باشیم یا زیبا؟
تا  شاید  که  دارد  وجود  اساسی  نکته یی  شوهر  و  زن  »زیبایی«ِ  بحث  در 
کنون کمتر به آن پرداخته شده باشد. تا زمانی که ما به اشتباه تصور کنیم 
زیبایی انسان فقط و فقط در چهره و ظاهِر او خالصه می شود، آن گاه با این 
سردرگمی بزرگ روبه رو می شویم که چرا در موارد زیادی زن یا مردی 
زیبا را در کنار همسری معمولی یا نه چندان زیبا می بینیم اما زنده گی شان 
سرشار از پویایی و نشاط است، هرگز فرد زیباتری به چشم شان نمی آید و 
رضایت مندی از زنده گی در وجود هر دوی شان موج می زند؛ ولی آن طرِف 
اما زنده گی شان  ماجرا زوج هایی را می بینیم که همسری بسیار زیبا دارند 
از شدِت یکنواختی به نوعی مرِگ تدریجی و طالِق عاطفی رسیده است؟

بین »زیبایی« و »جذابیت« تفاوتی محسوس وجود دارد. آن چه یک زن یا 
جذابیت  می دهد،  جلوه  دوست داشتنی  و  زیبا  همسرش  در چشم  را  مرد 
است که ما از آن به »زیبایی باطنی« یاد می کنیم و آن چه در صورت و قیافۀ 
فرد هویدا می شود، »زیبایی ظاهری« نام دارد. عده یی از افراد با ناامیدی و 
به اشتباه معتقدند چون زیبایی ظاهری نداریم، پس هرگز جذابیتی نخواهیم 

داشت!
این باور غلط که سالیان سال است در ذهن افراد جامعه خصوصًا زنان جا 
خوش کرده است، نادرست است و آن چه می تواند حتا زیبایِی ظاهری شما 

را به راحتی زیر سوال ببرد، بحث »جذابیت« است.
 خود را این طور مطلوب کنید:

جذابیِت شما این گونه به چشم همسرتان می آید:
1ـ خودتان را دوست بدارید و »اعتماد به نفس« داشته باشید

نازیبایی داشته  از این که ظاهر  جالب است بدانید بسیاری از خانم ها قبل 
این  و  ندارند  خود«  داشتِن  »دوست  برای  مناسبی  نفس  به  اعتماد  باشند، 
ضعف در اعتماد به نفس مستقیمًا روی نگرش همسرشان نسبت به جذابیِت 

آن ها تأثیر می گذارد.

سال ششم       y شمارة  یک   هزار  چهار صدُ  بیسُت  هفت          y  شنبه             15قو  س/ آ ذر    y 1393     13صفر المظفر  y 1436  6د   سمبر   42014 www.mandegardaily.com

بخش نخست

چه گونه برای
از چه زاویه یی  همسرمان جذاب شویم؟

به تحلیل و بررسِی »فلسفۀ غرب« بپردازیم؟



اشاره:
کاری  کتاب،  تولید  فرآیند  در  ویراستاری  و  ویرایش 
پذیرد،  انجام  به درستی  اگر  که  است  باارزش  و  مهم 
را  مترجم  یا  و  مؤلف  نویسنده،  میان  ارتباط  می تواند 
به  خوب  ویراستارِ  کند.  برقرار  به خوبی  مخاطب  با 
گفتۀ اسداهلل معظمی گودرزی می کوشد تا اندیشه های 
مبهم را واضح کند و سطح کیفِی اثر را ارتقا بخشد. او 
همچون اقیانوسی است به عمق یک بند انگشت، از هر 
دانسته  آن  متخصِص  بی آن که  موضوع چیزی می داند، 
این گفت وگوی  شود. ویرایش و ویراستاری موضوِع 
کوتاه با این نویسنده، محقق، ویراستار و استاد دانشگاه 

است که تقدیم حضورتان می شود.
***

نویسنده گی  از  بااهمیت تر  را  ویرایش  برخی ها 
کتاب های  در  که  است  همین  برای  شاید  می دانند، 
مرجِع جهان دیده می شود که بر روی جلد آن ها نام 
ویراستار یا گروه ویراستاری آمده، در حالی که نام 
نویسنده گان در داخل کتاب ذکر شده است. از نظر 

شما هم ویرایش بااهمیت تر از نویسنده گی است؟
نویسنده گی  از  بااهمیت تر  را  ویرایش  بعضی  این که 
دید  زاویۀ  از  که  است  نگرشی  نوع  دلیِل  به  می دانند، 
ویراستار ارایه شده و اگر همین مطلب از زاویۀ نگاه 
بااهمیت تر جلوه  را  نویسنده  کار  ارایه شود،  نویسنده 
خواهد داد؛ بنابراین ذکر این نوع مباحث گره از بحراِن 
به  کرد.  نخواهد  باز  ما  جامعۀ  در  علم  تبیین  و  تولید 
به نفسه  یک  هیچ  نویسنده گی  و  ویرایش  من،  اعتقاد 
دو  و  موضوع  دو  بلکه  ندارند،  یک دیگر  بر  تفضلی 
زنجیره یِی  زبر  و  زنجیره یی  زیر  ارتباط  که  مدخل اند 
منسجم با یک دیگر دارند و به نوعی در تعامل اند و در 

عین حال خاستگاه و جایگاه مستقلی دارند.
صورِت  به  چه  و  خالق  به صورِت  چه  نویسنده 
امور  و  می نگارد  مطلبی  گردآورنده،  یا  اُلفت دهنده 
در  موضوعی،  پیرامون  را  خویش  ذهِن  انتزاعی 
می دهد.  ارایه  نویسنده گی  اصول  از  اصلی  چارچوب 
گاه بریده نگار است و از نوشته های دیگران مطالبی را 
به دقت  را  دیگران  مطالِب  گاه  و  می کند  گزیده نگاری 
یا  و  می کند  تلخیص  یا  چکیده نگاری  و  می خواند 
اقتباس نگار است که جرقۀ اصلی موضوع را از نوشته، 
فکر و یا ایدۀ دیگران گرفته و موضوع را بسط داده و به 
شکل تفصیلی بدان پرداخته است و گاه همین نویسنده 

بر اثر دیگری حاشیه یی امال و تقریر کرده است.
کار  از  که  اجمالی  تفکیک  و  تعاریف  مختصر  این  با 
که  درمی یابیم  شد،  ارایه  نویسنده گی  فن  و  نویسنده 
کار نویسنده با هنر ویراستار کاماًل متمایز است. و اما 
امانت دار  و  اخالق مند  انسانی  ویراستار  که  آن جا  از 
پاسدار صحِت  و  دل سوز  و  نکته سنج  و  باریک بین  و 

به نوعی  و  کالم  بالغِت  و  فصاحت  در  دقیق  و  بیان 
است  مخاطب  به  مترجم  یا  نویسنده  مطالب  تفهیم گِر 
و بدون آن که دخل و تصرف و یا رد و تأییدی بر اثر 
نویسنده بگذارد، واژه گان و به طور کل نوشتۀ نویسنده 
را در اختیار گرفته، بی آن که سبک اثر را مخدوش کند، 
خمیرمایۀ اثر را به شیوه ها و اصول و طریقی از طرق 
ارایه  مخاطب  به  و  می کند  پخته  داده،  ورز  ویرایش 

می دهد.
نویسنده  و  ویراستار  کار  تمایز  وجوه  تفاسیر  این  با 
قیاسِی کار  ارتباط  عینی تر می شود و همین جاست که 
این دو نمایان می گردد، و به همین دلیل است که در 
نام  دیگر،  آثار  برخی  و  مرجع  کتاب های  جلد  روی 
ویراستار به تنهایی و یا هم عیار و هم طراز با نام نویسنده 

یا گروه نویسنده گان و مترجمان درج می شود.

و  پژوهش  اخالق  اهمیِت  نظیر  دیگری  مسایل  البته 
جلد  روی  بر  ویراستار  نام  ذکر  در  تدوین  و  تحقیق 
کار  انجامِ  اخالِق  که  آن جا  از  و  دارد  اهمیت  کتاب 
گروهی در جوامع دیگر امری نهادینه است و احترام 
امری  افراد  قراردادِی  به حق طبیعی و حق وضعی و 
با  تعامل  در  ویراستار  کار  ارزش  است،  شده  شناخته 
نویسنده سنجیده شده و ذکر نامِ او بر روی جلد کتاب 
از مقولۀ ارج نهادن به حقوق مادی و معنوی ویراستار 

است.
به امید آن روز که اخالق حرفه یی تا افق های شناخته 

و ناشناختۀ حریم های انسانی توسعه یابد.
***

ادبیات  دانش آموختۀ  یک  چون  می کنند  فکر  مردم 
دستور  همچون  فنونی  نیز  و  دارد  کار  سرو  متن  با 
زبان و فهم متون را در دانشگاه می گذراند، می تواند 
درست  تصور  این  آیا  باشد.  هم  خوبی  ویراستار 

است و اصاًل ویراستار خوب چه کسی است؟
از  آن ها  انتظاراِت  و  به جاست  مردم  تصور  این  البته 
فارسی  ادبیات  و  زبان  دانشگاهی  دانش آموخته گان 
بتوانند  خوب  ویراستارِ  یک  عنوان  به  که  است  این 
نمایند؛  آراسته  شیوا  را  نامه یی  و  کرده  منقح  را  متنی 
در  آموزش  شیوه های  ضعف  علت  به  متأسفانه  ولی 
آن ها  اغلِب  مادر،  رشتۀ  این  دانش آموخته گان  تربیِت 

نتوانسته اند راه به معبد مقصود برند و در نیمه های راه 
اندر خِم یک کوچه مانده اند.

دکتر  فقید  استاد  قول  به  آموخته گان  دانش  از  مردم 
توقع  جوان،  علمان  طالب  زرین کوب،  عبدالحسین 
حداقل شناخِت مشتی واژه و کلیـدواژه و محفوظاتی 
شامل ابیات شعر را دارند و این حق طبیعی مردم است 
مسوول  نهادهای  و  عالی  آموزش  مراکز  متأسفانه  که 
بوده اند.  ناتوان  گاه  و  کم توان  خود  وظیفۀ  انجام  در 
به اعتقاد من، ویراستار خوب همان  طور که در پاسخ 
اخالق مند،  انسانی  کردم ـ  اشاره  هم  قبل  پرسش  به 
نکته سنج  باریک بین،  و  محققی صبور  امین،  و  رازدار 
و دل سوز به مراجع است و مسایل امالیی و نگارشی 

را هم می داند.
***

با این توضیح، وظیفۀ ویراستار خوب چیست؟
مبهم  اندیشه های  تا  می کوشد  خوب  ویراستار  یک 
بخشد.  ارتقا  را  اثر  کیفِی  سطح  و  کند  واضح  را 
اقیانوسی است به عمق یک  ویراستار خوب همچون 
بی آن که  می داند،  چیزی  موضوع  هر  از  انگشت،  بند 
متخصص آن موضوع باشد. بارزترین مشخصۀ مندرج 
و  اخالق  تلفیق  خوب،  ویراستار  وظایف  سیاهۀ  در 
تبحر و تخصص با یک دیگر بوده که منتج به اسلوبی 
علمی است؛ اما از نگاه حرفه یی، ویراستار تنها در قبال 
ناشر و نویسنده مسوول نیست، بلکه به عنوان اولین 

خوانندۀ اثر، در قبال مخاطب مسوول است.
یکی از مسایلی که در مورد ویرایش مطرح است، 
وجود شیوه نامه های مختلفی است که هر ناشر برای 
بهتر  یا  این تفاوت شیوه ها خوب است  خود دارد. 

است تمامی ویرایش ها از یک قاعده تبعیت کنند؟
اگرچه یک دستی در ویرایش و نگارش، نشانۀ استحکام 
این  نمی توان  اما  نوشته محسوب می شود،  و صالبِت 
و  مؤلفان  و  نویسنده گان  همۀ  که  داشت  را  انتظار 
مترجمان تنها از یک شیوۀ امالیی و رسم الخطی تبعیت 
کنند. مسـلمًا تحمیل یک صورت نگارشی نه تنها کاری 
علمی و فرهنگی نیست، بلکه خود نوعی سانسور و 
اختناق امالیی است که شایستۀ فرهنگ غنِی ما نیست.
ثبت و ضبط  بهتر آن است که در  این گونه مواقع  در 

واژه گان و اشکال امالیی مندرج در متون قدیم، دست 
نویسنده و محقق و پژوهش گر را بازگذاشته، در ثبت 
لغات و اصطالحات جدید، رسم الخطی واحد را ارایه 
خط  برای  منسجم  برنامه ریزی  مستلزم  این  و  کرد 

فارسی است.
***

برای  را  حدودی  و  مرزها  چه  ویرایش  اخالق 
ویراستار تعریف می کند؟

ویراستار اخالق مند با صبر و شکیبایی تا مرز سبک اثر 
نزدیک شده، ابهامات و مجهوالِت متن را بی تکبر و به 
دور از هرگونه جنجال و در هاله یی رازآلوده، همراه با 
نویسنده گوش زد می کند و  به  احترام  ادب و  چاشنی 
ابهام  با نویسنده تعامل کرده رفع  با تواضع و فروتنی 
ناهنجاری هایی  و  خطاها  گاه  که  آن جا  از  می نماید. 
می کند،  بروز  نویسنده  متن  در  نادانسته  یا  دانسته 
ویراستار اخالق مند پس از اصالح، آن ها را در سوابِق 
خود ثبت می کند و بعدها در مقاالت انتقادی، تحلیلی 
از  نامی  بی آن که  می کند  استفاده  آن ها  از  پژوهشی  یا 
نویسنده ببرد و یا خدشه یی به نام و نشان و اعتبار او 
وارد کند. این ویراستار عیب پوش و چشم نگه دار در 

نهایت رفیق و شفیِق همه است.
***

 دشواری های کار ویرایش چیست؟
ویراستار  است.  دشواری  و  پُرمخاطره  کار  ویرایش 
شناسایی  به  موظف  که  است  طالسازی  همچون 
نامرغوِب  آلیاژهای  میان  از  طال  ارزش مند  بُراده های 
نه  و  ناشر  نه  مترجم،  نه  نویسنده،  نه  است.  دیگر 
هیچ یک از نهادهای دولتی و نه حتا اطرافیان و خانوادۀ 
آن جا  تا  و  نمی دانند  را  او  پُرارزِش  کار  عیار  هم،  او 
هم  دیگر  جوامع  در  کرده ام،  تجربه  و  مطالعه  من  که 
آن  در  که  تفاوت  این  با  است.  گونه  این  حدودی  تا 
ما  جامعۀ  در  اما  می پردازند،  ارج  و  اجر  ثمن  جوامع 
کار ویراستار  این هاست که  نمی شود. و  بدان توجهی 
عدم  می دهد.  جلوه  بی ارزش  و  دشوار  پُرزحمت،  را 
رعایت نکات اخالقی از طرف ناشران و صاحبان آثار 
در رعایت حقوِق ویراستار باعث شده است که کوله بار 
پاسداران  این  دوش  بر  خطیر  مسوولیِت  این  سنگیِن 
حریم زبان و ادب و خط و فرهنگ، سنگینی کرده، زیر 
این بارِ سنگین قامت بچکانند. نبودن صنف و اتحادیۀ 
بی پشت وپناهی  باعث  روز  به  روز  قدردان،  و  کارآمد 
کار  دشواری  این هاست  است.  زحمت کش  قشِر  این 

ویراستار، نه شب بیـداری و تصحیح متن.

مصاحبه کنند: محمد شفیعی
تهیه و تنظیم: مهسا رضایی

منبع: ادبیات تبیان
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گفت وگو با اسدالله معظمی، پژوهش گر، ویراستار و استاد دانشگاه
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ویراستار همچون طالسازی است كه موظف به شناسایی بُراده های ارزش مند طال از میان آلیاژهای 
نامرغوِب دیگر است. نه نویسنده، نه مترجم، نه ناشر و نه هیچ یک از نهادهای دولتی و نه حتا اطرافیان و 
خانوادة او هم، عیار كار پُرارزِش او را نمی دانند و تا آن جا كه من مطالعه و تجربه كرده ام، در جوامع دیگر 

هم تا حدودی این گونه است. با این تفاوت كه در آن جوامع ثمن اجر و ارج می پردازند، اما در جامعۀ 
ما بدان توجهی نمی شود. و این هاست كه كار ویراستار را پُرزحمت، دشوار و بی ارزش جلوه می دهد. 

عدم رعایت نکات اخالقی از طرف ناشران و صاحبان آثار در رعایت حقوِق ویراستار باعث شده است كه 
كوله بار سنگیِن این مسوولیِت خطیر بر دوش این پاسداران حریم زبان و ادب و خط و فرهنگ، سنگینی 

كرده، زیر این باِر سنگین قامت بچکانند
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کنفرانس افغانستان در لندن با تجدید تعهد کشورهای 
شرکت کننده پایان یافت.

در این کنفرانس بیش از هفتاد کشور و نهاد بین المللی 
با هدف تجدید تعهدات مالی و سیاسی از این کشور 

شرکت کردند.
دولت  رهبران  عبدهلل،  عبداهلل  و  غنی  اشرف  محمد 
وحدت ملی افغانستان و تنی چند از مقامات ارشد 
دیگر در این نشست طرح های شان را برای اصالحات 

ارائه دادند.
این کنفرانس با سخنرانی داکتر عبداهلل رییس اجرایی 

دولت وحدت ملی افغانستان آغاز شد.
داکتر عبداهلل در این نشست گفت: »ما برای گرفتن 
به  دیگر،  برای یک دهه  تعهد مجدد جامعه جهانی 

لندن آمده ایم.«
در  ویژه  به  بشر  حقوق  تأمین  که  داشت  اظهار  او 
بخش زنان و کودکان در اولویت کارهای حکومت 

افغانستان قرار دارد.
آقای عبداهلل گفت که در برگزاری لویه جرگه برای 
تغییر در قوانین افغانستان تالش می کند هم چنان او 
تعهد کرد که در کابینه آینده دولت از افراد توان مند، 

مسلکی و دور از فساد استفاده خواهد شد.
عبداهلل حکومت داری خوب، مبارزه با فساد و آوردن 
عنوان  ملی  دولت وحدت  اولویت های  از  را  امنیت 
کودکان حمایت  و  زنان  از حقوق  که  افزود  و  کرد 
می کند و در امر مبارزه با خشونت در برابر زنان و 

کودکان برنامه های کالن را روی دست دارد.
رشد  به  سخنانش  از  بخشی  در  اجرایی  رییس 
اقتصادی افغانستان اشاره کرد و افزود که خودکفایی 
دولت وحدت  برنامه های  از  مهمی  بخش  اقتصادی 

ملی است.
بین الملل  جامعه  از  افغانستان  جمهوری  رییس 
در  کشورها  این  ماموریت  پایان  با  تا  خواست 

افغانستان، کابل را رها نکنند.
تا کمتر از یک ماه دیگر ماموریت 13 ساله ایساف در 
افغانستان رسمًا به پایان می رسد و کابل مصمم است 
تا در رویارویی با مشکالت عدیده یی که ثبات کشور 

را تهدید می کند، تنها نماند.
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا، دیوید کامرون، 
وزیر  نخست  شریف،  نواز  انگلیس،  نخست وزیر 
کشور پاکستان، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه 
در امور افغانستان و بسیاری دیگر از مقامات ارشد 

کشورهای جهان در این گردهمایی شرکت کردند.
کشورها و سازمان های شرکت کننده کنفرانس لندن 
جهانی،  جامعه  و  افغانستان  رابطه  بازتعریف  برای 

تعهدات خود نسبت به این کشور را تجدید کردند.
برخی از کشورها، مانند امریکا اعالم کردند که سعی 
می کنند سطح کمک و همکاری شان با دولت جدید 
افغانستان، از سال 2015 به بعد هم، به سطح فعلی 
خود ادامه یابد، و بعضی دیگر از کشورها مانند چین 
ارایه  کمک  برای  جدیدی  تعهدهای  قزاقستان،  و 

کردند.
رییس جمهوری افغانستان به حاضران در کنفرانس 
گفت: اینجا آمده ایم که بگوییم حاال ما متحدیم و به 
ما کمک کنید. ما توافقنامه های امنیتی را امضا کردیم، 
پرونده کابل بانک را گشودیم و دادگاه عالی در یک 
ماه آینده این پرونده را نهایی خواهد کرد. در مواجهه 

با مشکالت درنگ نکردیم، مشکالت را می دانیم و 
می خواهیم آن را حل کنیم.

دامن گیر  کماکان  شدید  فقر  افزود:  همجنین  غنی 
افغانستان است، فقر از عوامل بی ثباتی است، عامل 
تولید مواد مخدر است، باید به فقر زدایی به عنوان 
معضل اصلی تمرکز کنیم، اصالحات دولت ما طوری 
داشته  کاری  بتواند  هرکسی  که  رفت  خواهد  پیش 

باشد عرضه خدمات برای ما بسیار مهم است.
وی از شرکای بین المللی این کشور خواست با آنها 
همکاری کنند، تا بتوانند یک سیستم پاسخگو و کارا 
ایجاد کنند. او گفت که افغانستان توانایی های بالقوه 

زیادی دارد.
رییس جمهور افغانستان در کنفرانس خبری مشترک 
صلح  کرد  تاکید  لندن  در  انگلیس  وزیر  نخست  با 

اولویت مهم دولت افغانستان است.
او گفت مردم افغانستان امیدوارند که دیگر هرگز به 
نداشته  نیاز  دیگر  مستقیم رزمی کشورهای  حمایت 
باشند زیرا مردم افغانستان نمی خواهند دیگر خونی 
اولویت  صلح  کند.  پیدا  ادامه  جنگ  و  شود  ریخته 
که  هستیم  مصمم  ما  و  است  افغانستان  دولت  مهم 
این  و  کنیم  حل  سیاسی  طریق  از  را  مشکالت مان 
مشکالت اساسًا فقط از طریق سیاسی قابل حل است. 
مالحظه یی  قابل  پیشرفت های  ما  افزود:  غنی  دکتر 
ما  آینده  ایم.  داشته  منطقه  به  رویکردمان  نحوه  در 
به تالش ها و مسوولیت پذیریمان بستگی دارد. دکتر 
عبداهلل و من بسیار خوشنودیم که دولت وحدت ملی 
حمایت اکثریت مردم را از دولت تضمین کرده است. 
بلکه  نیست  و خطر  تهدید  فقط سرزمین  افغانستان 
انسجام  برای  افغانستان  نیز هست.  سرزمین فرصتها 
و وحدت اقتصادی آسیا و صلح و ثبات منطقه بسیار 

حیاتی است. 
از  انگلیس  حمایت  ادامه  بر  انگلیس  وزیر  نخست 

افغانستان تاکید کرد.
دیوید کامرون گفت ما تالش می کنیم به طور همه 
در  همچنان  ما  کنیم.  حمایت  افغانستان  از  جانبه 
این  به  افغانستان  ارتش  و  امنیتی  نیروهای  آموزش 
از  نیز  سیاسی  عرصه  در  ما  می کنیم.  کمک  کشور 
در  سیاسی  روند  به  ما  می کنیم.  پشتیبانی  افغانستان 
افغانستان کمک می کنیم تا نهادهای قوی و مسوولیت 
پذیر در این کشور شکل بگیرد و با فساد اداری و 
مالی در مبارزه شود. همانطور که بان کی مون دبیر 
موشک  یک  است  گفته  هم  متحد  ملل  سازمان  کل 
می تواند یک تروریست را بکشد اما حکومت داری 
درست است که می تواند تروریسم را از بین ببرد و 
این مسأله همانند دیگر مناطق جهان در افغانستان نیز 
درستی  تصمیمات  افغانستان  در  اگر  می کند.  صدق 
داشته  روشنی  اقتصادی  آینده  می تواند  شود  اتخاذ 
و  زیرزمینی  و  معدنی  منابع عظیم  این کشور  باشد. 
نیروی کار بسیار توانمند و سخت کوشی دارد. ما با 
دانش فنی و همچنین مبادالت تجاری به افغانستان 

کمک می کنیم تا این کشور به شکوفایی برسد. 
جان کری: کمک های جامعه جهانی به افغانستان تا 

سال 2017 ادامه می یابد
جان کری وزیر امور خارجه امریکا با سخنرانی در 
نسبت  امریکا  تعهدات  بر  تأکید  با  لندن،  کنفرانس 
دیگر  بار  داد  نخواهیم  اجازه  گفت:  افغانستان  به 

افغانستان به بهشت تروریست ها تبدیل شود.
وی با تقدیر از توافق اشرف غنی و عبداهلل به خاطر 
ایجاد حکومت وحدت ملی، گفت: این دو، رهبری 
و  داده اند  نشان  زمینه  این  در  خود  از  فوق العاده یی 
رضایت  کسب  و  سیاسی  عالقه مندی های  جای  به 
یکپارچگی  خاطر  به  حامیانشان،  از  زیادی  تعداد 
ملی و کشور خود کار کرده اند و این کار به صورت 

فوق العاده ای برای آینده خوب است.
به گفته کری، افغانستان پس از کنفرانس 2 سال قبل 
انتقال  برنامه  و  داشته  زیادی  پیشرفت های  توکیو، 

مسئولیت ها صورت گرفته است.
وزیر امور خارجه امریکا افزود: برای نخستین بار در 
از  قدرت  مسالمت آمیز  انتقال  یک  افغانستان  تاریخ 
منتخب  رییس جمهور  به  منتخب  رییس جمهور  یک 
اکنون هر دو رهبر )غنی و  دیگر صورت گرفت و 
عبداهلل( به پیشرفت و بهبود بخشیدن وضعیت کشور 
متعهد  اخیر  دهه  یک  دستاوردهای  حفظ  و  خود 

هستند.
رابطه  در  افغانستان  جدید  حکومت  تعهد  کری 
مبارزه با فساد و بهبود حکومتداری و توسعه روابط 
در  جمله  از  پاکستان  ویژه  به  منطقه  کشورهای  با 
برای  یاد آوری کرد و آن را  اقتصادی را  زمینه های 

تقویت و ثبات منطقه یی مهم و مؤثر خواند.
 2015 تا   2012 سال های  بین  افزود:  کری  جان 
به  غیرنظامی  کمک های  دالر  میلیارد  از هشت  بیش 
این  در  حاضرین  از  و  داده ایم  اختصاص  افغانستان 
نشست خواهیم خواست تا حمایت بیشتری تا سال 

2017 از افغانستان داشته باشیم.
وی تأکید کرد: روابط افغانستان و امریکا بر اساس 
و  می یابد  ادامه  استراتژیک  همکاری های  موافقتنامه 
امریکا پس از آن تاریخ نیز همچنان به کمک خود 

برای پیشرفت و توسعه افغانستان ادامه خواهد داد.
وزیر امور خارجه امریکا تصریح کرد: پس از ارایه 
این  به  افغانستان،  آینده  برای  رییس جمهور  طرح 
و  ثبات  سوی  به  افغانستان  که  رسیده ایم  اطمینان 

شکوفایی بیشتر حرکت خواهد کرد.
تعهد  قزاقستان  خارجه  امور  وزیر  حال،  همین  در 
کرد که کشورش 50 میلیون دالر را برای برنامه های 
آموزشی و نیروی انسانی به افغانستان کمک می کند.

نماینده چین نیز در این کنفرانس گفت که پکن دو 
میلیارد یوان را تا سال 2016 برای افغانستان کمک 
می کند و او هم چنان به اعطای 500 بورسیه تحصیلی 
اشاره کرد که با هزینه دولت چین در اختیار دولت 

افغانستان قرار خواهد گرفت.
در  نیز  روسیه  جمهوری  رییس  خاص  نمایندۀ 
امنیتی  نیروهای  به  کمک  که  گفت  لندن  کفرانس 
به  و  است  مسکو  برنامه های  اولویت  در  افغانستان 
گفته او، سطح کمک های روسیه در بخش امنیتی با 

افغانستان افزایش خواهد یافت.
که  گفت  کنفرانس  این  در  کانادا  نمایندۀ  هم چنان، 
نیروهای  تقویت  برای  دالر  میلیون   350 کشورش 

امنیتی افغانستان کمک می کند.
برنامه  به  سعودی  عربستان  نماینده  حال،  همین  در 
صلح افغانستان اشاره کرد و افزود که از برنامه صلح 

دولت با مخالفان مسلح دولت حمایت می کند.
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آلمان هم تا یک سال...
نیروهای  تقویت  به  آلمان  حکومت  زمان  عین  در 
امنیتی افغانستان ادامه می دهد. شتاینمایر کمک مالی 
ملیون   80 کرد.  اعالم  را  یورو  ملیون   150 ساالنه 
ملیون   70 و  افغانستان  ملی  ارتش  برای  آن  یوروی 
داده  تخصیص  کشور  این  پولیس  نیروی  برای  آن 
برای  یورو  ملیون   ۴30 براین،  عالوه  است.  شده 
و  اعمار  جهت  که  است  نظامی  غیر  انکشافی  امور 
توسعه زیرساخت ها و مکاتب و یا تمدید شبکه برق 
یک  شتاینمایر  نگاه  از  اما  می شود.  داده  اختصاص 
صلح دوامدار می تواند تنها پس از »یک پروسه آشتی 

بین افغانی« به وجود آید.
در  کنون  تا  که  عملیاتی  موصوف،  وزیر  نظر  از 

افغانستان جریان داشت، به این کشور و انکشاف آن 
از  کمک کرده است. چنانکه حداوسط توقع حیاتی 
۴5 سال به 60 سال بلند رفته است و مرگ و میر زنان 
است.  آمده  پایین  مالحظه یی  قابل  طور  به  اطفال  و 
می روند. عالوه  مکتب  به  دختران  زیاد  شمار  اکنون 
براین یک جامعه مدنی با شمار قابل توجه رسانه های 
مستقل وجود دارد. ماموریت آیساف زیر فرماندهی 
ناتو در پایان سال 2001 پس از حمله تروریستی 11 
سپتمبر در ایاالت متحده امریکا آغاز یافت و منجر به 

سرنگونی رژیم طالبان در کابل شد.
ماموریت »حمایت قاطع« طبق گزارش وزارت دفاع 
آلمان جمعًا 12 هزار سرباز را در بر می گیرد. بنا براین 
گزارش ایاالت متحده امریکا 9800 سرباز و نیروهای 
امریکا،  متحده  ایاالت  از  پس  کند.  می  اعزام  ویژه 

افغانستان  در  را  بزرگ  نظامی  نیروی  دومین  آلمان 
می داشته باشد. هنس کریستیان شترویبله سیاستمدار 
حزب سبزها در پارلمان آلمان اظهارشک وتردید کرد 
که ماموریت آیساف در بدو امر برای حفاظت از کابل 
آن  از  ترس  گفت  او   . عملیات جنگی  یک  نه  بود، 
وجود دارد که این صرف یک پرده برافرازد تا به این 

وسیله تاریخ تکرار شود.
مجوز  نبود  از  ها  سیاستمدار چپ  گیهرکه  ولفگنگ 
ملل متحد برای ماموریت جدید نام برد. او گفت که 
خطر آن وجود دارد که به این ترتیب » احتماالً جنگ 
ادامه یابد«. شتاینمایر ابراز امیدواری کرد که شورای 
ارتباط  این  در  دسمبر  ماه  در  نیز  متحد  ملل  امنیت 

قطعنامه ای تصویب کند.

افغانستان در چشم جامعۀ جهانی

بخش عمده تجهیزات نظامی از...
اساس  بر  دقیقًا  افغانستان،  از  امریکا  ارتش  نیروهای 
برنامه هایی که یک سال پیش اعالم شده بود صورت 

گرفته است.
از  پس  کرد  اعالم  باره  این  در  امریکا  دفاع  وزارت 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور  مهلت  پایان 
در تاریخ 31 دسمبر، نزدیک به 9800 نیروی امریکایی 

در این کشور باقی خواهند ماند.
فرماندهی انتقال امریکا افزود نیروهایی که در افغانستان 
باقی خواهند ماند، به کمک های خود به نیروهای این 
کشور ادامه خواهد داد. نیروهای امنیتی افغانستان قرار 
از  را  افغانستان  امنیتی  امور  کنترل  نهایت،  در  است 
نیروهای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( تحویل 

بگیرند.
سلوا افزود: »بخش عمده تجهیزات نظامی از افغانستان 
به کویت انتقال داده شده است. این تجهیزات پس از 

سازماندهی، برای استفاده دوباره آماده خواهد شد.«
حداکثر تعداد نیروهای در افغانستان در سال 2011 به 

101 هزار نفر رسید.

دلندنکنفرانسغړي...
څخه  کنفرانس  دغې  له  دولت  افغان  چې  غوښتنې  کومې 

غوښتې درلودلې، منل شوي او د پيل کېدو لپاره یې نړیوالو 

سینه ډبولې ده.

د ښاغيل په خربه چې د افغانستان لپاره په دغه کنفرانس کې 

شوی بحث د دغه هېواد د مايل او پوځي ځواک د پیاوړتیا 

هغه  يش  کوالی  به  و  چې  دی  وړ  پام  د  او  ګټور  ډېر  لپاره 

ستونزې چې دغه هېواد یې د امنیت او اقتصاد په برخه کې 

لري ډېرې کمې يش.

افغانستان  د   (( وویل:  کې  خربو  په  ته  ماندګار  نوموړي 

ډاډ  ته  افغانانو  یې  مقابل کې  په  او  منل شوي دي  غوښتنې 

ور کړ چې یوازې به یې نه پرېږد او واعده یې وررسه و کړه 

چې دوی به له افغانستان څخه سیمه ییز قوت جوړ کړي.((

ښاغيل منيل دا هم وویل چې افغانستان باید له دغې فرصت 

څخه اعظمي ګټه پورته کړي او هغه مرستې چې وررسه کېږي 

باید دغه هېواد پرې خپل اقتصاد په پښو ودروي.

)) دغه ژمنې چې له افغانستان رسه شوي، د افغانستان لپاره 

دا یو رضورت دی نو په کار ده چې خپل اقتصاد پرې په پښو 

ودروي او هر څومره چې ژر کېدالی يش د نړیوالو له مرستې 

ځان خالص کړي((

نوموړي نړیوالې مرستې د وخت تابع وګڼلې او زیاته یې کړه 

چې افغان حکومت دې دغه مرستې په مناسب ډول وکاروي.

د  لندن  د  هم  من  هیله  عبدالباقي  کارپوه  چارو  سیايس  د 

د  مرستې  دغه  او  دی  باوري  اړه  په  ژمنو  شوو  د  کنفرانس 

افغانستان لپاره خورا مهمې ګڼي؛ خو نوموړی په دې برخه 

کې د افغان حکومت مدریت ته نغوته کوي او زیاتوي چې 

سامل مدیرت کوالی يش دغه مرستې په هغه ځای چې هېواد 

ورته اړتیا لري ولګول يش.

ښاغيل له ماندګار رسه په خربو کې زیاته کړه چې: )) موږ د 

افغانستان لپاره دغه مرستې مهمې ګڼو؛ خو رشط دا دی چې 

اړه ښه مدیریت وکوالی يش؛  په دې  افغانستان حکومت  د 

څو بنسټیز کارونه ويش او شته ستونزې له منځې یويس.((

هیله من وایي که دغه مرستې په هغه هېوادونو چې په افغان 

سوله کې مهم رول لري و لګول يش پایله به یې د امنیت په 

برخه کې د امنیتي ځواکونو له تقوې زیاته وي.

هغه وایي: )) که د ځواکونو د تقوې پر ځای دغه مرستې په 

هغه هېوادونو چې په سوله کې مهم دي او دلته الس وهنې 

کوي ولګول يش زه باور لرم چې د امنیت په برخه کې به یې 

ګټه زیاته وي.((

له  بیا  کیري  جان  وزیر  چارو  بهرنیو  د  امریکا  د  خوا  بل 

خپلو  په  وروسته  وتلو  له  رستېرو  خپلو  د  څخه  افغانستان 

مرستو ټینګار کوي او زیاتوي چې دوی به افغانستان یوازې 

ډول  ریښتینې  په  وررسه  به  لپاره  پرمختګ  د  او  پرېږېدي  نه 

همکاري وکړي.

افغان ولسمرش محمد ارشف غني د لندن په کنفرانس کې له 

افغانستان رسه د مرسته کوونکو هېوادونو له ژمنو کولو نه مننه 

وکړه او د هغوی مرستې یې د هېواد لپاره د پام وړ وګنلې.

افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې تر اوسه نړیوالو 

مرستو ته اړتیا لري.

ټاکل شوې ده چې د ۲۰۱۴ کال تر پایه به امریکا له افغانستان 

څخه خپل زیات شمېر ځواکونه وبايس، افغان حکومت په 

دې اړه خپلو اقتصادي او پوځي ستونزو اندېښمن کړی وو.

د لندن د کنفرانس نه وروسته افغان حکومت ډاډ لري چې د 

امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته به یې د نړیوالو په مرسته 

او همکارۍ اقتصادي او پوځي چارې پر مخ والړې يش.



کمک پاکستان در تأمین...
گفت: »در اپریل 2007 در جلسه سه جانبه 
رییس  به  کرزی  جمهور  رییس  انقره  در 
)آقای  او  »برادر!«  گفت  مشرف  جمهور 
کرد  قطع  را  کرزی  آقای  حرف  مشرف( 
و گفت: مرا برادر نگو من برادرت نیستم. 
کرزی گفت که حرفم را بشنو هر چی که 
هستی. این آتش که ما را می سوزاند فردا 
طرف شما می آید. او )آقای مشرف( رو به 
گفت  و  کرد  ترکیه  جمهور  رییس  طرف 
که آقای کرزی چند نفری را می گوید که 
در وزیرستان هستند که ما آنها را مانند ته 

سیگار سوخته یی زیر پای می کنیم.«
راه حل چیست؟

به باور این مقام پیشین افغانستان راه حل 
اصلی تامین امنیت در افغانستان تجهیز و 
آموزش بیشتر نیروهای امنیتی افغان است 
انتحاری  نتوانند،  همسایه  کشورهای  تا 
والیات  یا  و  بفرستند  افغانستان  به  را  ها 
سرحدی را آماج حمالت توپخانه ای قرار 

دهند.
داوودزی گفت: »نیروهای امنیتی و دفاعی 
ما  به  تقویه شوند. وقتی رییس جمهور  ما 

با  آمد،  پاکستان  توپ  اگر  که  می گوید 
با خود  امنیتی  نیروهای  ما  بزنش و  توپ 
می گوییم که ما کی توپ داریم که بزنیم. 
ما باید اول توپ پیدا کنیم و از نگاه قوت 
خود را برابر بسازیم که بعداً جواب بالمثل 
از جایگاه قوی  مذاکره  در  بتوانیم و  داده 

گپ زده می توانیم.«
مال  کرزی،  حامد  گفت  داوودزی  آقای 
نتیجه یی  اما  برادر خطاب می کرد  را  عمر 
نداد چون فرمانده جنگ کس دیگری بود 
و افغان ها تنها هیزم سوخت جنگ بودند. 
جنگ  میدان  تنها  افغانستان  که  افزود  او 

است.
ماه  یک  از  کمتر  تا  که  حالیست  در  این 
دیگر ماموریت جنگی ناتو در افغانستان به 
پایان می رسد و نیروهای داخلی افغانستان 
خود باید امنیت این کشور را تامین کند. 
بیشترین  طالبان  جاری  سال  تابستان  در 
حمالت را انجام دادند. آن ها در سال های 
به صورت گروهی  توانستند  نمی  گذشته 
بر ولسوالی ها حمله کنند در حالی که در 
بر  نفر  و صدها  ها  ده  با  گذشته  تابستان 

پوسته های امنیتی حمله می کردند.

دادگاه عالی کشور، حکم دادگاه استیناف کابل 
این  و  کرد  تایید  کابلبانک  پرونده   درباره  را 

پرونده را بست.
این  با  اند که  دادگاه عالی گفته  مسووالن در 
حکم، پرونده  جنجالی کابلبانک بسته شده و 

حکم دادگاه تمیز، نهایی و قابل تطبیق است.
این پرونده جنجالی پس از 5 سال بالخره با 
بسته  ملی  وحدت  حکومت  آمدن  کار  روی 

شده است.
اهلل  خلیل  و  فرنود  شیرخان  استیناف،  دادگاه 
ده  به  را  بانک  این  پیشین  مدیران  فروزی، 
سال زندان و پرداخت بدهی هایشان محکوم 

کردند.
در  که  افرادی  از  دیگر  شماری  دارایی های 
شمول  به  داشتند  دست  بانک  این  بحران 

سوی  از  نیز  فهیم  حصین  و  کرزی  محمود 
دادستانی کل به حکم دادگاه منجمد شد.

کابل  بحران  متهمان  از  شماری  حال؛  این  با 
بانک از جمله عبدالقدیر فطرت، رییس پیشن 

بانک مرکزی فراری است.

جنبش مدنی تأمین عدالت اجتماعی:

رهبران دولت وحدت ملی 
به اختالف پایان دهند
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پرونده کابل بانک بسته شد

زین الدین زیدان با تمجید از رونالدو و 
مارادونا عنوان کرد رئال مادرید امسال نیز 

مدعی لیگ قهرمانان اروپاست.
از  یکی  شک  بدون  زیدان  زین الدین 
جهان  فوتبال  تاریخ  بازیکنان  بهترین 
پیراهن  با  سال ها  او  می آید.  شمار  به 
این  با  توانست  و  کرد  بازی  رئال مادرید 
تیم قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و لیگا 

را به دست آورد.
کهکشانی  تیم  بهترین های  از  یکی  زیزو 
اول  دهه  نخست  نیمه  در  رئال مادرید 
ستاره های  کنار  در  او  بود.  جدید  هزاره 
بزرگی در رئال بازی کرد. زیدان در تیم 
ملی فوتبال فرانسه و باشگاه یوونتوس نیز 
با ستارگان زیادی بازی کرد اما رونالدوی 
با  بازیکنی دانست که  برزیلی را بهترین 

او همبازی بوده است.
رسانه های  با  که  گفت وگویی  در  زیدان 
ستاره های  با  گفت:  داشت،  اسپانیایی 
که  بگویم  باید  اما  کرده ام  بازی  زیادی 
او  با  که  بود  بازیکنی  بهترین  رونالدو 
همبازی بودم. سال های خوبی را با او در 
واقعا  او  گذاشتم.  سر  پشت  رئال مادرید 
با توپ هر  بود و  فوتبالیست کامل  یک 

کاری را که دوست داشت انجام می داد.
او ادامه داد: چند سال با رونالدو همبازی 
و  خاص  مهاجم  یک  رونالدو  بودم. 
استثنایی بود. وقتی او به میدان می رفت 
برای هر خط دفاعی مهارش بسیار سخت 
جلوی  بتوان  که  بود  غیرممکن  بود. 
هنرنمایی رونالدو را گرفت. کارهایی که 

او با توپ می کرد، بی نظیر بود.
زیدان از سال 2002 تا 2006 با رونالدو 
بازیکن  این  با  توانست  و  بود  همبازی 
دست  به  را  زیادی  افتخار های  برزیلی 
آورد. زیدان پیش از این هم درباره این 
فوتبال  تاریخ  بازیکن  بهترین  که  سوال 
نام دیگو آرماندو  جهان چه کسی است 
بر  را  آرژانتین  فوتبال  اسطوره  مارادونا، 
زبان آورد. او همچنین پل اسکولز را تنها 
بازیکنی دانست که همیشه آرزو می کرد 
با او همبازی شود اما این اتفاق برای او 

نیفتاد.
دوباره  دارم  دوست  داد:  ادامه  زیدان 
کنم.  لمس  نزدیک  از  را  فوتبال  هیجان 
بازیکن  عنوان  به  که سال ها  این  از  پس 
در دنیای فوتبال حضور داشتم، احساس 
بار دیگر در کانون  نیاز است یک  کردم 

این ورزش قرار بگیرم و بار دیگر فشارها 
و هیجان دنیای فوتبال را از نزدیک لمس 
این چند سال وارد  این که  از  البته  کنم. 
دنیای مربیگری نشدم، احساس پشیمانی 
آنچلوتی  دستیار  گذشته  فصل  نمی کنم. 
در رئال بودم که خیلی به من کمک کرد 
رئال  تیم دوم  و در حال حاضر هدایت 
خیلی  تجربه  دو  این  دارم.  عهده  بر  را 
می تواند به آینده مربیگری من کمک کند.
ملی  تیم  پیشین  الجزایری تبار  هافبک 
فرانسه درباره ویژگی های خود به عنوان 
شوم  سرمربی  من  اگر  گفت:  سرمربی 
قطعا مربی جاه طلبی  خواهم بود و تیمی 
کرد.  خواهم  میدان  روانه  را  هجومی 
یک  بود؛  خواهد  ساده  من  تیم  فوتبال 

فوتبال ساده و روان.

هارون مجیدی
میان  دیدگاه  اختالف  وجود  از  مدنی  فعالین  از  شماری 
و  کابینه  معرفی  به  پیوند  در  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
هر  می گویند،  کرده  نگرانی  ابراز  مسلح  مخالف  نیروهای 
به  مردم  انتظار  ملی چشمان  وحدت  دولت  ایجاد  با  چند 
سمت ثبات دوخته شده بود، اما اختالف نظرها میان رهبران 

دولت سبب تأخیر معرفی کابینه شده است.
مسوولین  می گویند،  کابل،  در  نشستی  برگزاری  با  آنان 
سرپرست با استفاده از اختالف دیدگاه میان رهبران دولت 
وحدت ملی، کمتر احساس مسوولیت نموده که به همین 

دلیل انتحار و انفجار در کشور شدت گرفته است.
اجتماعی  عدالت  تأمین  مدنی  جنبش  عضو  ذکی  احمد 
میان  دشمن  و  دوست  از  مشخص  تعریف  نبود  می گوید: 
آنان نمی دانند که  نگران ساخته و  را  رهبران دولت، مردم 

کی ها دوست و کی ها دشمن شان است.
آقای ذکی  افزود: رییس جمهور طالبان را مخالفین سیاسی 
گفته است که اگر این گونه برخورد صورت گیرد از نظر 
را  سیاسی  مخالفین  با  جنگ  اجازه  امنیتی  نیروهای  قانون 

بی ثباتی  تشدید  سبب  این  که  ندارند 
خواهد شد.

تعریف  باید  مردان  دولت  می گوید:  او 
کنند  ارایه  دشمن  و  دوست  از  مشخصی 
و با اتخاذ راهکار درستی در صدد آوردن 

صلح برای مردم باشند.
جنبش  اعضای  از  محمدی  محمد  غالم 
در  گفت:  اجتماعی  عدالت  تأمین  مدنی 
پخش  گزارش هایی  گذشته  روزهای 
والیان  از  شماری  می دهد  نشان  که  شد 

سرپرست در نا امنی ها دست دارند.
کار  افغانستان  »در  افزود:  محمدی  آقای 
زمانی  و  می چرخد  اشخاص  محور  در 
که جایگاه اشخاص متزلزل گردید، کارها 
که  اند  نگران  مردم  می گردد؛  متزلزل  نیز 

سرپرستی سبب ُکندی کار در ادارات شده است.«
احمدشاه ستانکزی از اعضای این جنبش گفت: بعد از آن 
دولت  تشکیل  موافقتنامه  ملی  دولت وحدت  رهبران  میان 
طرف  دو  هر  میان  شدیدی  اختالفات  امروز  تا  شد  امضا 

وجود دارد.
او می گوید: اگر این اختالفات از میان برود سبب بهتر شدن 

وضعیت امنیت و رفاه مردم خواهد شد.
سید نصیر امیری عضو دیگر این جنبش می گوید: رهبران 

دولت باید برای جوانان زمینه کاریابی را مساعد سازند.
آقای امیری تأکید کرد: مردم سخت نگران افزایش حمالت 
سیاسی  آیندۀ  به  امیدواری  کاهش  سبب  که  اند  انتحاری 

شده است.
در اخیر این نشست، جنبش مدنی تأمین عدالت اجتماعی 
دولت  رهبران  از  کرده  پخش  را  ماده یی  اعالمیه یی هشت 
گذاشته  کنار  را  خود  اختالفات  می خواهند  ملی  وحدت 

برای تأمین صلح و ثبات در کشور تالش کنند.

در  بازیکن  خرید  برای  مشکلی  منچستر یونایتد 
 150 انگلیسی  باشگاه  این  داشت.  نخواهد  زمستان 
کنار  انتقاالت خود  نقل و  برای  بودجه  پوند  میلیون 

گذاشته است.
تابستانی  انتقاالت  و  نقل  زمان  در  منچستریونایتد 
انتقاد خیلی ها قرار  خریدهای زیادی کرد که مورد 
در  دیگر  تیم  این  می رسد  نظر  به  هر چند  گرفت. 
زمستان قصد خرید بازیکن نداشته باشد ولی »میرر« 
برای  را  پوند  میلیون   150 باشگاه  این  داد  خبر 

خریدهای زمستانی کنار گذاشته است.
باشگاه منچستر یونایتد150 میلیون پوند بودجه برای 
نقل و انتقاالت زمستانی خود دارد و به احتمال زیاد 
یک مدافع مرکزی و یک هافبک به فهرست شیاطین 

سرخ اضافه خواهند شد.
این روزنامه انگلیسی همچنین از آرین روبن و متس 
دز  یونایتد  احتمالی  خریدهای  عنوان  به  هوملس 

زمستان نام برده است.

تشخیص داده شد که بازی بارسا و والنسیا به خاطر 
او وقت  بوده و  متوقف  با سر مسی  برخورد بطری 

کشی نکرده است.
  کارت زرد مسی منتفی شد، ایسکو بازی بعد را از 
دست داد. دیوید فرناندز بورباالن، داور دیدار بارسا 
و والنسیا مسی را به خاطر تلف کردن وقت جریمه 
درخواست  اما  داد.  نشان  زرد  کارت  او  به  و  کرد 
به  موفقیت  با  رای  این  در  نظر  تجدید  برای  بارسا 
پایان رسید و تشخیص داده شد که توقف بازی به 
خاطر برخورد بطری به سر او بوده و ستاره آرژانتینی 
تصمیم برای تلف کردن وقت نداشته است. در دیدار 
رئال مادرید و ماالگا هم ایسکو کارت زرد گرفت که 
البته دلیل برای لغو آن وجود نداشت و درخواست 
در  بود.  مواجه  با شکست  ها  مادریدی  نظر  تجدید 
سلتا  مقابل  تیمش  بعدی  دیدار  بازیکن  این  نتیجه 

ویگو را از دست خواهد داد.

150 میلیون پوند، بودجه

 منچستر یونایتد برای خرید بازیكن جدید

درخواست تجدید نظر درباره 
کارت زرد مسی موفقیت آمیز بود

ورزش
زیدان:

 رئال امسال هم مدعی قهرمانی است



د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به د افغان حکومت 

هغه اندېښنه چې دوی به له مايل او پوځې ستونزو رسه 

مخامخ يش له منځه والړې يش او پر ځای به یې افغان 

دولت ال پر پښو ودرېږي.

کوي  هغې  له  وروسته  څرګندونې  دغه  شنونکي  افغان 

د  همکاریو  او  مرستو  نړیوالو  د  لپاره  افغانستان  د  چې 

جلب په موخه د بسپنه کوونکو هېوادونو له خوا په لندن 

کې یو نړیوال کنفرانس تر رسه شو.

دغه کنفرانس چې د افغانستان په استازيتوب د ولسمرش 

او اجراییوي چارو د رییس په ګډون یو لوړ پوړي پالوي 

او څه د پاسه ۷۰ بسپنه کوونکو هېوادونو په کې ګډون 

کړی و د انګلستان په پالزمېنه لندن کې جوړ وشو.

ژمنو  هغو  په  ته  حکومت  افغان  کې  کنفرانس  دغه  په 

بحث او د ریښتینو همکاریو لپاره ډاډ ور کړل شو چې د 

توکیو په کنفرانس کې نړیوالو مرسته کوونکو هېوادو نو 

له دغه هېواد رسه شوې وې. 

د توکیو په کنفرانس کې چې د افغانستان لپاره د ۱۳۹۱ 

کال د غربګولې د میاشتې په ۱۸ مه د جاپان د توکیو په 

ایاالت کې جوړ شوی وو د جاپان په ګډون څه د پاسه 

۷۰ نړیوالو بسپنه کوونکو هېوادونو له دغه هېواد رسه په 

مختلفو برخو کې د همکارۍ ژمنې کړې وې.

په یاد کنفرانس کې د بهرنیو چارو له پخواين وزیر زملي 

رسول رسه چې د افغانستان د حکومت استازيتوب یې 

کاوه له دې هېواد رسه د اوږد مهاله اقتصادي همکاریو 

چې د ۲۰۱۴ کال نه به تر ۲۰۲۴ کال پورې دوام وکړي، 

د امنیتي ستونزو د حل، د سواد د کچې په لوړولو او یو 

شمېر نورو برخو کې د همکارۍ ژمنې کړې وې.

هغه نوی اقتصادي پالن چې افغانستان لندن په کنفرانس 

کې نړیوالو ته وړاندې کړ، د کابل په کنفرانس کې چې 

په  توکیو  د  تعریف،  په ۲۰۱۰ کال کې جوړ شوی وو 

دغه  له  کې  کنفرانس  په  لندن  د  او  تایید  کې  کنفرانس 

هېواد رسه د نړیوالو مرسته کوونکو هېوادونو له خوا و 

څېړل شو. 

که څه هم چې د لندن په کنفرانس کې له افغانستان رسه 

نوې ژمنې نه دې شوي؛ خو په کړو ژمنو یې د دې هېواد 

کلونو  څو  راتلوونکو  په  ممکن  چې  کړی  زیات  باور 

او  مرستې  پراخې  له  هېوادونو  کوونکو  بسپنه  د  به  کې 

همکارۍ څخه برخمن يش.

په دې اړه د سیايس چارو شنونکی نجیب الله منلی په 
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جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت امور داخله

ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها
مدیریت عمومی محبس والیت پنجشیر

مدیرت محبس والیت پنجشیر در نظر دارد تا تعداد 32 قلم مواد اعاشوی دو قلم 
محروقاتی سال مالی 1394 خویش را به داوطلبی بسپارد شرکت های لوژستیکی که 

خواهش عقد قرار داد را داشته باشند
میتوانند غرض اخذ آفر اعتبار از تاریخ 1393/9/15 بعداز نشر اعالن بمدت یک هفته 
به مدیریت محبس والیت پنجشیر مراجع نموده شرایط و مشخصات را مطالعه و آفر 

اخذ نمایند.
با احـــترام

داوودزی  عمر  محمد 
وزارت  پیشین  سرپرست 
آخرین  در  افغانستان  داخله 
رییس  از  کاری اش  روز 
نسخه  خواست  غنی  جمهور 
صلح  بی نتیجه  و  شده  تکرار 
زیرا  نکند،  تکرار  را  طالبان  با 
او تالش برای کسب  به گفته 
روند  این  از  پاکستان  حمایت 

نتیجه نمی دهد.
رییس جمهور غنی اخیراً به پاکستان سفر کرد 
و با مقام های بلندپایه دولتی پاکستان از جمله 
پاکستان  اردو  ستاد  رییس  شریف  راحیل 
نمود.  گفت وگو  بسته  دروازه های  پشت  در 
برای  که  اند  داده  وعده  پاکستانی  مقام های 
کامیاب شدن پروسه صلح در افغانستان تالش 

می کنند.
روزهای  در  گزارش هایی  دیگر،  سوی  از 
غنی  رییس جمهور  که  این  بر  مبنی  اخیر 
گفت  وگوهای پنهانی را با سران طالبان آغاز 
غنی  جمهور  رییس  است.  شده  نشر  کرده، 
تالش کرده تا مقام های چینی را نیز وادار کند 
تا برای تامین صلح در افغانستان، بر پاکستان 

فشار وارد کند.
وزارت  پیشین  سرپرست  داوودزی  عمر  اما 
داخله که پیشتر به عنوان سفیر افغانستان در 
به  پاکستان  کمک  به  کرده  کار  نیز  پاکستان 
داوودزی  آقای  ندارد.  اعتمادی  پروسه صلح 
یک  در   1393 قوس   12 پنجشنبه  روز 
خدمت  »دوستانه  گفت:  خبری  کنفرانس 
در  که  کسی  منحیث  رییس صاحب جمهور 
راهی  می کنم  عرض  دارم،  تجربه  مورد  این 
را که در پیش گرفته اند، نسخه آزموده شده 

است. امید است که به نسخه تغییر بیاید، یک 
راه  در  پاکستان  از  کمک  توقع  کنند.  ابتکار 

صلح، نسخه آزموده شده است.«
او گفت: حاال اگر ما به این خیال هستیم که 
این  بیاورد،  به میز مذاکره  پاکستان طالبان را 

خواب است و خیال است و محال است.
در حالی که رییس جمهور امیدوار بود پس از 
سفر به پاکستان وضعیت امنیتی تغییر می کند، 
فرا  را  پایتخت  کابل  ناآرامی ها  از  موجی 
گرفت و در سه هفته اخیر کابل شاهد بیش از 

ده حمله انتحاری بود.
در  پاکستان  مقام های  گفت  داوودزی  آقای 
رییس جمهور  سفرهای رسمی حامد کرزی 
پیشین افغانستان به اسالم آباد، هربار می گفتند 
که طالبان را ایجاد کرده و این گروه را حمایت 
مالی می کنند. ولی وعده می دادند که پس از 
این چنین کاری را نمی کنند. در حالی که در 
تغییری  هیچ  کرزی،  ساله  سیزده  حکومت 
نشد.  نما  رو  افغانستان  امنیتی  وضعیت  در 
پاکستان  به  بار  بیست  کرزی  رییس جمهور 
و  نمود  برگزار  صلح  جرگه  لوی  کرد،  سفر 
شورای عالی صلح تا زمانی فعال بود که استاد 
برهان الدین ربانی رییس این شورا کشته شد.
آقای داوودزی...                  ادامه صفحه 7

منوچهر
پیرامون عدم  که  در سخنرانی یی  پیشیِن کشور  داخلۀ  وزیر 
همکاری صادقانۀ پاکستان داشت، تذکر داد که جاسوسانی 
از  او  اما  استند.  امنیتِی کشور مصروف فعالیت  نهادهای  در 

این جاسوسان به گونۀ روشنی نام نبرد. 
این نخستین بار نیست که یک مقامِ بلند رتبۀ دولتی از حضور 
اداراِت  در  کل،  در  و  امنیتی  نهادهای  در  جاسوسان  فعاِل 
دولتی سخن می گوید. رییس جمهورِ پیشین بارها از دسِت 
این جاسوسان شکایت کرده بود، اما نه خود و نه هیچ کِس 

دیگر در صددِ پاک کارِی ساختارهای امنیتی برنیامد.
جالب این جاست که آقای داوودزی پس از یک سال فعالیت 
در پست وزارت داخله، اکنون معترف به چنین واقعیتی شده 
است. چنان که رییس جمهور پیشین هم در اواخر حکومتش، 
سخن  دولتی  نهادهای  در  جاسوسان  هم تنیدۀ  در  جال  از 

گفت.
نکته چیزی  این  از  غیر  محافظه کارانه  اعتراف های  نوع  این 
را نشان نمی دهد که عنکبوِت نهادهای جاسوسِی کشورهای 
همسایه چنان در رگ رِگ اداره های افغانستان تار تنیده که 
حتا مقامات را هم هراسان کرده است؛ به گونه یی که پس 
خود،  با  محاسبه  هزار  از  پس  و  کاری شان  دورۀ  اتمام  از 
که  هم  راستی  به  می شوند.  معترف  جاسوسان  واقعیِت  به 
این که طالبان هر گاهی  و  انتحاری  نفِس گسترش حمالت 
حمله  مورد  را  مشخصی  جاهای  می توانند  بخواهند  که 
قرار دهند، خود شاهد این مدعاست. به این معنا که چنین 
از عهدۀ یک سیستم  فقط  حمالِت حساب شده و گسترده، 
قوِی استخباراتی برمی آید که بدون آن، طالبان هیچ کاری را 

نمی توانند انجام دهند.
بنابراین دانسته می شود که مسالۀ حضور و فعالیِت جاسوسان 
در نهادهای امنیتی، بسیار پیچیده تر و در عین حال گسترده تر 
از آن است که تصور می گردد و احتماالً از مهم ترین چالش ها 

فراراه دولت وحدِت ملی خواهد بود.
یقینًا که مبارزه علیه عناصر بیگانه از نهادهای امنیتی، مستلزم 
میکانیسِم مشخص و پی گیری است که تا کنون وجود نداشته 

است.
در گام نخست، راه های ورود این عناصر به نهادهای امنیتی 
باید در نظر گرفته شود. از دیرگاهی به این طرف، میکانیسم 
جلب و جذب افراد در نهادهایی چون وزارت دفاع، داخله 
و ریاست امنیت ملی مورد نقد بوده است. چه گونه گِی جلب 

و جذِب افراد در این نهادها نشان می دهد که به ساده گی هر 
کسی می  تواند وارد دستگاه های امنیتی گردد. 

کشورهای  در  که  است  آن  از  بسیار سهل تر  شرایط جذب 
دیگر برای خدمت در نظام امنیتی در نظر گرفته شده است. 
اگر شرایط جلب و جذب یک مقدار دشوارتر و محتاطانه تر 
گردد، بدیهی است که راه های ورودِ جاسوسان به نهادهای 

امنیتی تا حد زیادی مسدود می گردد.
نکتۀ دیگر مسالۀ فساد است که آن هم به نوبۀ خود بسته گی به 
گسترش فسادِ روزافزون در کل نهادهای دولتی دارد. به این 
معنا که با پول و تطمیع، می شود خیلی از افراد مهِم امنیتی را 
به خدمت درآورد؛ روشی که همۀ نهادهای استخباراتی برای 
می دهند.  انجام  مخالف شان  مأموران کشورهای  کردِن  اجیر 
شکی نیست که بسا از جاسوساِن موجود در نهادهای امنیتی، 
از سوی استخبارات بیگانه خریداری شده اند. محو فساد و 
این که چه گونه نیازهای مالِی کارمندان و مأموران ارگان های 
نفوذ  بازهم دست  تنها راهی ست که  برد،  میان  از  امنیتی را 

استخبارات منطقه را می بندد. 
است  حاضر  جاسوسان  معرفِی  و  شناسایی  اما  دیگر  نکتۀ 
آقای  اند.  شناخته شده  مربوط  نهادهای  از سوی  گاهی  که 
از  برخی  که  است  گفته  سخنرانی اش  همین  در  داوودزی 
این جاسوسان را شناسایی و به نهادهای عدلی معرفی کرده 
است، اما نهادهای عدلی کار به خصوصی را برای مجازات 
این  چه گونه  که  نیست  روشن  حاال  اند.  نداده  انجام  آنان 
جاسوسان کشف و معرفی شده اند و چرا نهادهای عدلی در 

این مورد خاموشی اختیار کرده اند!
نباید  منطقه  استخباراِت  و  علیه جاسـوسان  مبارزه  و  پیکار 
نیازمنِد  مبارزه یی  چنین  کم  دست  باشد.  سطحی  این گونه 
باشند؛  داشته  اطالع  آن  چه گونه گِی  از  همه  که  است  آن 
طوری که اگر آن جاسوسان به دادگاه معرفی شده  اند، باید 
چهره های شان در رسانه ها نیز افشا می گردید که حداقل جلو 
معافیِت پس از محاکمه را می گرفت. بی تردید اگر همین گونه 
امنیتی شناخته  نهادهای  بیگانه در  و بدون سروصدا عناصر 
شده و بعد به نهادهای عدلی معرفی شوند، دست هایی وجود 
قانون نجات  از طناب  آنان را  به ساده گی گریباِن  دارند که 

می دهند.
باید یک مبارزۀ جدی و همه گانی علیه جاسوسان  بنابراین 
راه بیافتـد. ورنه، چنین عمل کردهای نمادین و پنهانی نتیجۀ 

مثمری نخواهد داشت.

داوودزی: 

کمک پاکستان در تأمین صلح خواب و خیال است 
اعتراف های محافظه کارانه

 جاسوسان معرفی شوند


