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از صفحه فیسبوک احمدولی مسعود
هبــری حکومــت، خــوب می داننــد کــه طــی دو 
ســال حکومــت داری نــاکام خــود، چنــان گنــدی 
بــه کشــور زده انــد کــه حــاال پــاک کردنــش بــه 

اصطــاح مــردم، زور فیــل می خواهــد.
ــران  ــاد، بح ــروعیت، بحــران اعتم ــران مش بح
ــت،  ــران هوی ــت، بح ــران مدیری ــارکت، بح مش
ــت  ــی ا س ــم تنیده ی ــای در ه ــه بحران ه مجموع
ــا  ــا ب ــاش دارد ت ــه ت ــت مذبوحان ــه حکوم ک
ــا  ــتی، فرافگنی ه ــک پوپولیس ــای مضح نمایش ه
آن ســایه  بــر  فریبکاری هــای همیشــه گی،  و 

ــد. افگن
پــس  آنهــم  وزرا،  اســتیضاح  اخیــر  پــروژۀ 
بــرای  درونــی  کشــمکش های  ســال  دو  از 
ــری و  ــران رهب ــه، اوج بح ــن کابین ــل همی تکمی
ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــام را ب ــاییده گی نظ فرس

ــق  ــی از طری ــض جمع ــر تعوی ــت ب ــاش دول ت
مجلــس بــه خاطــر رشــوه دادن بــه جمــع دیگــر 
در  فرصت طلــب  و  اپوزیســیون نما  ناراضــی، 
ــی از  ــه بخش ــت ک ــی اس ــروژۀ ناکام ــت، پ دول
مانــدگار همیــن دوره، در  افتضــاح سیاســی 

ــد.  ــد مان ــی خواه ــا باق حافظه ه
و  بازی هــا  ایــن  کــه  گفته ایــم  همــواره 
مهره چینی هــا، آنهــم بــا بازی هــای مضحــک 
نــه  کشــور  بــرای  بی ثبــات،  مهره هــای  و 
ــه  ــا زمانی ک ــات آور. ت ــه ثب ــت و ن ــودآور اس س
ــردان، در  ــت دولتم ــام، در ذهنی ــاختار نظ در س
سیاســت گذاری هــای کشــوری و در چنبــرۀ 
قــدرت، تغییــرات بنیادیــن نیایــد، بــا ایــن 
بــر  نمی تــوان  ضعیــف  مهره چینی هــای 
ــات  ــه مطالب ــره شــد و ب ــزرگ چی ــای ب بحران ه

ــت. ــخ گف ــردم پاس م
از تعــادل قــدرت در  باشــد وقتــی  یادمــان 
معنــی  بــه  می گوییــم،  دولــت  چارچــوب 
ــه اصطــاح ســران قومــی  نصــب و اســتخدام ب
ــت های  ــان سیاس ــوران و مجری ــث مام ــه حی ب
معنــی  بــه  بلکــه  نیســت؛  تمامیت خواهانــه 
تحقــق مطالبــات مــردم، ایجــاد تــوازن ارزشــی، 
تأمیــن عدالــت اجتماعــی، تضمیــن حقــوق 
ــع اقتصــادی و  ــۀ مناب ــع عادالن شــهروندی، توزی
د ه هــا خواســت برحــق مــردم ســخت نیازمندمان 

می باشــد.



بســیاری از کارشناســان و تحلیل گــران مســایِل 
جهانــی معتقــد انــد کــه دونالــد ترامــپ رییــس 
ــر از  ــا کمت ــه ت ــکا ک ــِب امری ــوری منتخ جمه
ــن  ــِت ای ــکاِن سیاس ــًا س ــده عم ــاه آین دو م
آن چــه  بــا  می گیــرد،  به دســت  را  کشــور 
کــه در جریــان مبــارزات انتخاباتــی خــود 
ــود؛  ــد ب ــاوت خواه ــیار متف ــان داد، بس را نش
ــاال  ــن ح ــوان از همی ــم می ت ــن ه ــا ای ــی ب ول
ــایل  ــورد مس ــت های او را در م ــی سیاس برخ
بین المللــی بــا حــدس و گمــان دریافــت. 
ایــن نــوع گمانه زنی هــا در ســطح جهانــی 
بــه صــورِت مســتمر و دوامــدار صــورت 
ــه بســیاری  ــد ک ــد و نشــان از آن دارن می گیرن
ــدِن  ــش از وارد ش ــد پی ــورها می خواهن از کش
ــه او  ــد ک ــفید، بدانن ــه کاخ س ــپ ب ــای ترام آق
چــه تفاوت هایــی را در مقایســه بــا دیگــر 
ــه نمایــش خواهــد  رهبــران امریــکا از خــود ب

ــت. گذاش
چهره یــی  ترامــپ  آقــای  این کــه 
ــت، از  ــان هس ــطح جه ــز در س جنجال برانگی
ــکار  ــِی او آش ــارزاِت انتخابات ــاز مب ــان آغ هم
بــود و بــه بــاور بســیاری از تحلیل گــران، 
همیــن چهــرۀ جنجال برانگیــِز او بــود کــه 
توانســت در انتخابــات امریــکا ـ علی رغــم 
ــر  ــا وی ـ نظ ــی ب ــل حزب ــای داخ مخالفت ه
ــوی او  ــه س ــور را ب ــن کش ــردمِ ای ــِت م اکثری
ــا می خواســتند  ــد. شــاید امریکایی ه ــب کن جل
ســفید  کاخ  در  را  کســی  ســال ها  از  پــس 
ــش  ــت مداری پی ــچ سیاس ــا هی ــه ب ــد ک ببینن
ــوده اســت و شــاید  ــل مقایســه نب از خــود قاب
کشــورِ  سیاســت های  ســکاِن  می خواســتند 

ــچ  ــه هی ــد ک ــِت کســی بدهن ــه دس خــود را ب
تجربه یــی در کارِ سیاســت نداشــته اســت.
و  حــدس  حــِد  در  همــه  البتــه  این هــا   
ــروزی  ــس از پی ــاال پ ــه ح ــت ک گمان هایی س
آقــای ترامــپ زده می شــود، ولــی بــدون 
شــک او در حــِد معینــی خواهــد توانســت کــه 
ــی  ــار دگرگون ــورش را دچ ــت های کش سیاس
و  تحلیل گــران  اکثــِر  گفتــۀ  بــه  ســازد. 
آقــای  تغییــراِت  جهــان،  امریکایی شناســان 
ترامــپ عمدتــًا در ســطِح امریــکا خواهــد بــود 
ــباِت  ــی در مناس ــت تغییرات ــرار اس ــر ق و اگ
ایــن کشــور در ســطح جهانــی رخ دهــد، ایــن 
سیاســت های  محــور  در  بیشــتر  تغییــرات 
ــال  ــا در ح ــرای امریکایی ه ــه ب ــادی ـ ک اقتص
تمرکــز  ـ  دارنــد  اهمیــت  بســیار  حاضــر 
خواهــد داشــت. پرسشــی کــه امــا بــرای 
مــا در افغانســتان می توانــد مطــرح باشــد، 
بــدون تردیــد نــگاهِ آقــای ترامــپ بــه کشــور 
ــود؛ کشــوری کــه ســالیاِن  پاکســتان خواهــد ب
ســال بــه عنــوان یکــی از متحــداِن اســتراتژیِک 
ــوده  ــت ب ــور دارای اهمی ــن کش ــِی ای منطقه ی
ــه قــوِت  ــز ایــن اهمیــت کمــاکان ب و حــاال نی

ــت.  ــی اس ــود باق خ
ــی  ــارزات انتخابات ــان مب ــپ در زم ــای ترام آق
خــود، حــرِف کامــًا روشــن و واضحــی 
ــور در  ــن کش ــِش ای ــتان و نق ــورد پاکس در م
ــچ  ــرد. در هی ــرح ک ــم مط ــا تروریس ــارزه ب مب
ــپ  ــای ترام ــود، آق ــخنرانی های خ ــک از س ی
ــان  ــه می ــا تروریســم ب ــارزه ب ــی بحــث مب وقت
ــِز  می آمــد، پاکســتان را از انتقادهــای تنــد و تی
ــح  ــیار واض ــت. او بس ــره نگذاش ــود بی به خ
ــات  ــول و امکان ــوری پ ــه کش ــا ب ــت: م گف
ــی تروریســم اســت  ــه عمــًا حام ــم ک می دهی
ــود،  ــروز ش ــکا پی ــات امری ــر او در انتخاب و اگ
ــد  ــور تجدی ــن کش ــا ای ــط ب ــه رواب ــبت ب نس
ــرد. حــاال ســوال این جاســت  ــد ک نظــر خواه
ــه در  ــه ک ــپ همان گون ــای ترام ــا آق ــه آی ک
جریــان مبــارزات انتخاباتــی خــود گفتــه بــود، 
پــس از رفتــن بــه کاخ ســفید در مناســبات بــا 

ــرد؟ ــد ک ــی را وارد خواه ــتان تغییرات پاکس
ــخ هایی را  ــاال پاس ــن ح ــوال از همی ــن س  ای
دریافــت کــرده اســت، به ویــژه وقتــی بــه 
محتاطانــۀ  و  حزم آمیــز  موضع گیری هــای 
اعــام  از  پــس  روزهــای  در  پاکســتان 
ــه  ــم. ب ــای ترامــپ نظــر می افکنیـ ــروزی آق پی
ــدان  ــتان چن ــت پاکس ــه دول ــد ک ــر می رس نظ
ــر  ــه نظ ــپ ب ــای ترام ــروزی آق ــنود از پی خش

نمی رســد و بــه همیــن دلیــل تــاش دارد 
ــفید،  ــه کاخ س ــدن او ب ــش از وارد ش ــه پی ک
ــی را در سیاســت های خــود  ــداِت حداقل تمهی
ــتان  ــه پاکس ــود ک ــه می ش ــد. گفت ــال کن اعم
بــه زودی اقدام هــای ســخت گیرانه یی را در 
مرزهــای خــود بــا افغانســتان بــه اجــرا خواهــد 
ــن  ــه ای ــد ک ــاور دارن ــا ب ــت. برخی ه گذاش
اقدام هــا خواهــد توانســت کــه از ورود بخشــی 
ــتان  ــه داخــل افغانس ــاِن مســلح ب از افراط گرای
جلوگیــری کنـــد. اگــر چنیــن باشــد، بایــد آن 
ــه  ــای ترامــپ ب ــۀ ورود آق را از تأثیرهــای اولی

ــرد.   ــر ک ــکا تعبی ــت امری ــۀ سیاس عرص
ــپ  ــای ترام ــراف آق ــر، در اط ــب دیگ از جان
افــرادی وجــود دارنــد کــه بســیار مــورد 
ــه  ــود ک ــه می ش ــد و گفت ــرار دارن ــادِ او ق اعتم
ــه ســمت های  ــا ب احتمــال دارد برخــی از آن ه
ــپ  ــای ترام ــوی آق ــکا از س ــدی در امری کلی
ــینۀ  ــراد پیش ــن اف ــی از ای ــوند. برخ ــن ش تعیی
ــد  ــود دارن ــۀ خ ــتان را در کارنام کار در افغانس
و در عیــن حــال، نــگاه بســیار انتقادآمیــز 
بــه پاکســتان. موجودیــت این گونــه افــراد 
ایــن خوش بینــی را بــه وجــود آورده کــه 
در سیاســت های امریــکا در قبــال پاکســتان 

ــد. ــاق بیفت ــادی اتف ــراِت بنی تغیی
ــابقۀ کار در  ــه س ــراد ک ــن اف ــی از ای  از برخ
کســانی  عنــوان  بــه  دارنــد،  را  افغانســتان 
بــرده می شــود کــه احتمــال دارد در  نــام 
ــه و  ــل وزارت خارج ــدی مث ــمت های کلی س
یــا دفــاِع امریــکا قــرار گیرنــد. ایــن افــراد بــا 
ــنایند و از  ــی آش ــه خوب ــتان ب ــایل افغانس مس
منتقــدان سرســخِت سیاســت های پاکســتان 
بــه شــمار می رونــد. گفتــه می شــود کــه 
ــن  ــراد را در چنی ــن اف ــپ ای ــای ترام ــر آق اگ
پســت های کلیـــدی قــرار دهــد، بــدون شــک 
پاکســتان بــا فشــارهای مضاعفــی از ســوی کاخ 

ــد.  ــد ش ــه رو خواه ــفید روب س
ــه طــور  از جانــب دیگــر، جمهوری خواهــان ب
خــود  منطقه یــِی  سیاســت های  در  ســنتی 
انعطــاِف کمتــری داشــته انــد و ایــن نیــز 
ــورد  ــی در م ــه امیدواری های ــده ک ــث ش باع
آینــدۀ افغانســتان بــه وجــود آیــد. هرچنــد کــه 
برخی هــا در افغانســتان از همــان آغــاز پیروزی 
ــت های  ــت در سیاس ــی برگش ــپ را نوع ترام
امریــکا تفســیر کردنــد، ولــی برخــی دیگــر بــا 
توجــه بــه وضعیــت آشــفتۀ کشــور می گوینــد 
الاقــل کســی وارد سیاســت های امریــکا شــود 

ــرد. ــو پاکســتان را بگی ــد جل ــه بتوان ک
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جایگاه پاکستان 
در سیاست های ترامپ

 

قـرار اسـت حکومـت وحـدت ملـی، هیأتـی متشـکل از برخی 
جهـِت  را  پاکسـتان  بـه  متمایـل  سیاسـت مداراِن  و  چهره هـا 
ادامـۀ گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان و جلـب همکاری هـای 
مقامـاِت پاکسـتانی، بـه این کشـور بفرســتد. این افـراد از میاِن 
کسـانی انتخـاب شـده اند که به نحـوی در خِط پاکسـتان حرکت 
می کننـد و یـا هم این که اسـتعدادِ قرار گرفتن در دایرۀ سیاسـِت 
ایـن کشـور را دارنـد؛ ولی هنوز اسـم افراد اعام نشـده اسـت.

مسـلمًا صلـح بـا طالبـان و تحقـِق ثبـات در کشـور از مسـیر 
کـه  خانه براندازی سـت  و  خـام  خیـاِل  همـاِن  پاکسـتان، 
مدت هاسـت از مـا قربانـی گرفتـه و می گیـرد. نه تنهـا مـا، بـل 
همـۀ جهانیـان می داننـد کـه پاکسـتان بـه افغانسـتان بـه عنـوان 
میـان،  ایـن  در  طالبـان  و  می نگـرد  خویـش  خلـوِت  حیـاط 
اصلی تریـن ابـزارِ بـازِی این کشـور به شـمار می آورنـد. بدیهی  
اسـت کـه پاکسـتان یکـی از طرف های عمـدۀ جنگ در کشـور 
بـه حسـاب می آیـد و از ایـن نظـر، گفت وگـو بـا ایـن کشـور 
نیـز غیرمنطقـی بـه نظـر نمی رسـد؛ امـا یـک گفت وگـوی مثمر 
از  هیچ کـدام  کـه  ویژه گی هایی سـت  شـامل  نیـز  منطقـی  و 
سیاسـت گزاراِن کشـور نتوانسـته اند و یـا نخواسـته اند آن را در 

برنامـۀ صلـح شـامل سـازند.
آقـای کـرزی رییس جمهـور پیشـین بیسـت و دو بـار بـه هدِف 
آوردِن صلـح بـه کشـور، بـه پاکسـتان سـفر کـرد و شـورای 
عالـی صلـح را بـا پول هـای نجومـی  و سـفرهای بی دسـتاورد 
بنیـان گذاشـت؛ امـا چـون ایـن فعالیت ها بسـتِر ملـی و عقانی 
نداشـتند، نتوانسـتند ره بـه جایـی ببرنـد و پاکسـتان همچنان به 
سیاسـِت عمـِق اسـتراتژیک و حمایـت از طالبـان را ادامـه داد. 
تاش هـای آقـای کـرزی در ایـن راه، نه تنهـا متکـی بـه عایـِق 
باطـِل قومـی و معطـوف به بازگشـِت کشـور بـه مدارِ سیاسـِت 
چهـل سـال قبـل بـود، بلکـه فاقـد شـناخِت الزم و بایسـته از 
خصومـِت پاکسـتانی ها بـا کشـوری به نـامِ افغانسـتان نیـز بود. 
متأسـفانه حکومـت وحـدت ملـی نیـز در همیـن مـدارِ کهنه به 
فعالیـت بـرای صلـح ادامـه داده و می دهـد. چنان کـه ترکیـِب 
هیأتـی کـه احتمـاالً در یکـی ـ دو روز آینـده به پاکسـتان سـفر 
افغانسـتان  در  صلـح  داسـتاِن  می نمایانـد  به خوبـی  می کنــد، 
همچنـان یـک داسـتاِن قومـیـ  اسـتخباراتی باقـی مانـده که در 
آن دیگـر اقـوام، عروسـِک نمایشـی هسـتند کـه بـرای ارضـای 
تمایـاِت یـک قـومِ خـاص دسـت و سـر تـکان می  دهنـد و از 
آن سـوی دیگـر، هیوالیـی بـه نامِ پاکسـتان بـرای بلعیـدِن همه 

دهـان بـاز کرده اسـت.
تاش هـای  محتوایـِی  و  متنـی  خألهـای  و  ضعف هـا 
صلح خواهانـه از مسـیر پاکسـتان بی شـمارند، امـا به طـور موجز 

داد: تذکـر  مجـال  ایـن  در  را  برخی هـا  می تـوان 
یـا  و  نخواسـته اند  هنـوز  تـا  افغانسـتان  در  حکومت هـا  ـ 
نتوانسـته اند ریشـۀ ترس هـا و هراس هـای پاکسـتان را از یـک 
افغانسـتاِن قـوی و عـاری از جنـگ درک و دریافـت کنند. آن ها 
در قـدم نخسـت، بایـد بـرای این سـوال پاسـِخ دقیـق بیایند که 
"چـرا پاکسـتان خواهاِن مداخلـه در افغانسـتان و حضور طالبان 
و سـایر گروه هـای دهشـت افکن در کشـور هسـتند". مسـلمًا 
تنهـا پـس از دریافـِت علمـی و دقیـِق ایـن پرسـش اسـت کـه 
سیاسـت مداران می تواننـد خـود را از شـِر شـعار و توهم نجات 
دهنـد و بـرای جورآمـِد قاطع با پاکسـتان و تحقِق صلـِح پایدار 

در کشـور طـرح و برنامـه بریزند.
ـ رؤسـای جمهـور در افغانسـتان همچنـان صلـح را در یـک 
بسـتر قومـِی خـاص دنبـال می کننـد و سـایر اقـوام را در ایـن 
میـدان، مطیـع و منفعـل می خواهنـد. حال آن که صلـح در فقداِن 
نقش آفرینـِی یـک یـا چنـد جریـان اصلـِی سیاسـی در کشـور، 
صلـح نـه بلکه سـتیز و خصومت با همۀ اقوام شـمرده می شـود. 
ـ دولت هـا در افغانسـتان هرگـز نتوانسـته اند در مسـیر صلـح 
بـا مخالفـان و جلـب همکاری هـای پاکسـتان، از ظرفیت هـای 
دیپلماتیـِک بالقـوۀ خویـش ـ کـه در دنیـای امـروز می توانـد 
قدرتمندتـر از بمـب اتـم عمل کندـ  اسـتفادۀ الزم و موثر نماید. 
در دانـش سیاسـت، اتخـاذ دیپلماسـِی کارا و روابـط بین المللـِی 

هدفمنـد حـرِف نخسـت را می زنـد. 
غفلـت  و  بی خبـری  به دلیـِل  افغانسـتان  حکومـت  متأسـفانه 
از نـکاِت یـاد شـده بـه دن کیشـوتی در دنیــاِی سیاسـت بـدل 
در  همـواره  و  دارد  فـراوان   ِ آرزوی  و  کـم  زورِ  کـه  شـده 
صلح وجنـگ ِ خویـش دچـار عقـده و توهـم اسـت. یقینـًا تـا 
زمانـی کـه ایـن حالـت بـر فضـاِی سیاسـِت ما گسـترده باشـد، 
تمـام سـفرهای به اصطـاح صلح خواهانـه بـه پاکسـتانـ  ماننـد 
سـفر قریب الوقـوع اخیـر ـ بـا هزینـۀ گـزاف و سـوغاتِی فریب 

به همــراه خواهـد بـود. 

سفـر هـای پُرهزینـه 
با سوغاتـی فریب

بــه نظــر می رســد كــه دولــت 
خشــنود  چنــدان  پاكســتان 
بــه  پیــروزی آقــای ترامــپ  از 
همیــن  بــه  و  نمی رســد  نظــر 
دلیــل تــاش دارد كــه پیــش 
كاخ  بــه  او  شــدن  وارد  از 
ســفید، تمهیــداِت حداقلــی را 
اعمــال  خــود  سیاســت های  در 
كــه  می شــود  گفتــه  كنــد. 
ــای  ــه زودی اقدام ه ــتان ب پاكس
ــای  ــخت گیرانه یی را در مرزه س
خــود بــا افغانســتان بــه اجــرا 
برخی هــا  گذاشــت.  خواهــد 
ــن اقدام هــا  ــه ای ــد ك ــاور دارن ب
خواهــد توانســت كــه از ورود 
ــلح  ــاِن مس ــی از افراط گرای بخش
بــه داخــل افغانســتان جلوگیــری 
ــد  ــد، بای ــن باش ــر چنی ــد. اگ كنـ
اولیــۀ  تأثیرهــای  از  را  آن 
ــۀ  ــه عرص ــپ ب ــای ترام ورود آق
كــرد تعبیــر  امریــکا  سیاســت 
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آلوده  پیش  از  بیشتر  روزها،  این  در  کابل  شهر  هوای 
اول  در ساعات  را  کابل  در  هوا  آلوده گی  است.  شده 
دود  که  دید  واضح  صورت  به  می توان  شام  و  صبح 
غلیظی فضای شهر را می پوشاند و نفس کشیدن برای 

شهروندان را سنگین می سازد.
آلوده گی هوا همه ساله با فرارسیدن فصل سرما به حدی 
دود  پاک،  هوای  به جای  کابل  باشنده گان  که  می شود 
پایتخت های  از  بسیاری  خاف  و  می کنند  تنفس 
افغانستان  در  حکومتی  مسووالن  جهان،  کشورهای 
این  کم کردن،  حداقل  یا  زدودن  برای  عملی  اقدامات 

زهر کشنده انجام نمی دهد.
آگاهان محیط زیستی باور دارند، استفاده از ذغال سنگ 
اصلی  مسبب  فصل سرما،  در  فصلی  و  دودزا  مواد  و 
آلوده گی هوا و کاهش برف و باران در کشور می شود.

آلوده گی هوا  اند که  باور  این  بر  این آگاهان هم چنان 
جمله  از  بیماری ها  افزایش  موجب  این که  کنار  در 
نیز  را  کشاورزی  و  زراعتی  ساحات  می شود،  سرطان 
ناامنی،  و  فقر  اجتماعی،  نابرابری  نظیر  به چالش هایی 
بر  توجهی  قابل  تهدیدات  و  غذایی  مواد  کمبود 
و  اقتصادی  و  سیاسی  ثبات  اموال،  معیشت،  زنده گی، 

محیط زیست جوامع شهری و روستایی می شود.
روند  که  می خواهند  حکومت  رهبران  از  آگاهان  این 
برنامه ریزی  با  و  نکرده  تصور  شوخی  را  اقلیم  تغییر 

دقیق، به این مورد به گونۀ جدی برخورد کنند.
نهادهای بهداشتی نیز ابراز نگرانی کردند که وضعیت 
نامناسب زیست محیطی، در کنار مصایب دیگر، موجب 

افزایش بیماری سرطان می شود.
زمینۀ  در  که  همانطور  محیط زیستی،  محققان  گفتۀ  به 
دربارۀ  هستیم،  فوری  اقدام  نیازمند  ما  زمین  گرمایش 
چون  می شود،  احساس  ضرورتی  چنین  نیز  سرطان 

بسیاری از سرطان ها قابل پیشگیری و درمان هستند.
بربنیاد آخرین آمارِ صندوق تحقیقات سرطان جهانی، 

اثر  هر ساله حدود ۷ میلیون نفر در سراسر جهان در 
ابتا به سرطان جان خود را از دست می دهند که این 
افزایش خواهد  نفر  میلیون   ۱۰ به  تا سال ۲۰۲۰  آمار 

یافت.
پیش بینی می شود که تعداد موارد جدیِد ابتا به سرطان 
نیز از ۱۰ میلیون تا سال ۲۰۲۰ به ۱۶ میلیون در سال 
و  مرگ  میزان  که  می شود  پیش بینی  هم چنین  برسد. 
میرهای ناشی از این بیماری در ۴۰ سال آینده، ۲ برابر 

خواهد شد.
بربنیاد برآورد سازمان بهداشت جهانی، تا سال ۲۰۲۰ 
تعداد موارد بیماری سرطان ۵۰ درصد افزایش خواهد 
یافت، به طوری که موارد ابتا از ۱۰ میلیون مورد جدید 
 ۲۰۲۰ سال  در  مورد  میلیون   ۱۵ به   ،۲۰۰۵ سال  در 
می رسد که اکثریت این موارد، یعنی بیش از ۶۰ درصد 

آن مربوط به کشورهای در حال توسعه است.
استفاده از چوب و ذغال

باشنده گان شهر کابل در فصل زمستان بیشتر از چوب 
و ذغال سنگ برای گرم کردن خانه ها استفاده می کنند 

که دود ناشی از آن بر آلوده گی هوا می افزاید.
ادارۀ حفاظت محیط زیست می گوید، این منبع آلوده گی 
توزیع  برای  برنامه یی  دولت  که  می رود  بین  از  زمانی 

گاز مایع برای گرم کردن خانه ها تنظیم و عملی کند.
محمد کاظم همایون، کارشناس محیط زیست و مسوول 
از محیط زیست کشور  ادارۀ ملی حفاظت  برنامه ریزی 
در گفت وگو با روزنامۀ ماندکار می گوید: »فقر یکی از 
مردم در فصل  دلیل  این  به  است.  ما  مشکات عمدۀ 
سرما از انرژی های فسیلی استفاده می کنند. درصورتی 
که دولت قیمت گاز را کاهش دهد، یکی از راهکارهای 

خوب می تواند باشد.
برای  مختلفی  برنامه های  که  کرد  تأکید  همایون  آقای 
اما  کرده،  پیشنهاد  وزارت خانه ها  به  کابل  هوای  بهبود 

هنوز گام عملی در این زمینه برداشته نشده است.

این کارشناس محیط زیست و مسوول برنامه ریزی ادارۀ 
و  اقلیم  تغییر  می گوید:  محیط زیست  از  حفاظت  ملی 
۱۹۶۰م  سال های  در  به ویژه  جهان  در  هوایی  و  آب 
الی سال های ۱۹۹۷م نا محسوس بود و در این زمینه، 
سه طرز دید و جود داشت، کشورهای پیشرفتۀ جهان 
اثر یک روند  از  باور بودند که تغییرات  این  به  بیشتر 
طبیعی است که ساالنه صفر ممیز صفر پنج درجه روند 

طبیعی به طرف گرمایش یا سرمایش روان است.
این کارشناس محیط زیست افزود: پس از سال ۱۹۹۷م 
نتیجه  این  به  »جیپس«  کشورهای  به ویژه  جهان،  تمام 
رسیدند که گاز »دی اوکسید کاربن«، می تواند تأثیرات 
بسیار زیادی بر آلوده گی هوا در جهان داشته باشد و این 
از اثر تولید و مصرف فابریکه ها و مصرف سوخت های 
فوصلی به ویژه ذغال سنگ است که گرمایش زمین را 

به وجود آورده است.
به باور او: کشورهای زیر نیم کرۀ شمالی، کشورهای 
مانند آسیای میانه و افغانستان، بیشترین آسیب را از این 
ناحیه دارند که همین حاال ما در داخل مشکات تغییر 

اقلیمی قرار داریم.
از  آسیب پذیر  سکتورهای  مورد  در  همایون  آقای 
بیشترین  افغانستان  "در  داشت:  اظهار  اقلیم  تغییرات 
آسیب پذیری را در سه سکتور داریم، سکتور زراعت 
دلیل  انرژی،  سکتور  و  صنعت  سکتور  مالداری،  و 
عمده در این است که منابع آب ما از ذخایر کوه های 
هندوکش و پامیر می آید، این آب ها تصفیه نمی شوند 
و مستقیم می آیند به بخش کشاورزی و ما از آن برای 
آب یاری و انرژی استفاده می کنیم که تأثیرات سوء را 

به بار می آورد."
آسیب پذیری های  که  است  باور  این  به  همایون  آقای 
سبب  شیطانی  دایرۀ  یک  عنوان  به  سکتورها،  این 
ما  مردم  از  درصد  هشتاد  چون  می شود،  نیز  ناامنی ها 
در بخش ها کشاورزی و مالداری شاغل هستند، وقتی 

امنیت کاری شان را از دست می دهند، مجبور می شوند 
این مهاجرت ها سبب مختل  به شهر ها و  کنند  رجوع 
وجود  به  را  آلوده گی ها  و  می شود  شهری  نظام  شدن 

می آورند.
او اظهار داشت: ما فعًا ۱۶۹ نوع حیات خود را اعم 
داده ایم، ۱۶۹  از دست  پرنده ها و گیاه ها  از خزنده ها، 
نوع تنوع حیات ما در حال انقراض است و باالی خط 
سرخ قرار دارد که همه تهدیداتی است که در جغرافیا 
تا حاال محسوس بوده است و اگر  افغانستان  و مردم 
روبه رو  فاجعه یی  با  نشود؛  کاری  آن  جلوگیری  برای 

خواهیم شد.
در  محیط زیست  از  حفاظت  ادارۀ  برنامه ریزی  رییس 
وجود  به  تغییرات  این  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ 
می آید، بیان داشت: جهان به همین نتیجه رسیده است 
از  ناشی  بلکه  نیست،  طبیعی  روند  تغییرات  این  که 

فعالیت انسان ها است.
کشور  شهروندان  برای  محیط زیست  کارشناس  این 
که  کسانی  به ویژه  »شهروندان  می کند:  پیشنهاد  چنین 
در شهرهای بزرگ زنده گی می کنند، باید باالی الگوی 
مصرف شان توجه جدی داشته باشند، چون در بخش 
آب های زیر زمینی با مشکات زیادی روبه رو هستیم.

او هم چنان از رهبران حکومت می خواهد تا روند تغییر 
اقلیم را شوخی تصور نکنند و آن را جدی بگیرند.

ملی  مشارکت  سهم  سند  در  که  است  درحالی  این 
افغانستان )INDC( که به کنوانسون تغییر آب و هوایی 
ارایه شده، مشارکت   )UNFCCC( سازمان ملل متحد 
و  پاک  انرژی های  از  استفاده  راستای  در  افغانستان 
مواد  مدیریت  کشاورزی،  طبیعی،  منابع  تجدیدپذیر، 

زاید جامد و معادن مورد توجه قرار گرفته است.
و  نفر  میلیون   ۲۸ جمعیتی حدود  داشتن  با  افغانستان 
از  یکی  گل خانه یی،  گازهای  سطح  پایین ترین  تولید 

فقیرترین کشورهای جهان به شمار می رود.
این کشور در نتیجۀ تغییرات آب و هوایی، بسیار مستعد 
ابتا به باهای طبیعی نظیر بروز حوادث آب و هوایی 
شدید مانند موج شدید گرما، سیل و خشک سالی است، 
افغانستان  مردم  جمعیت  اکثر  معیشت  که  آن جایی  از 
و  کشاورزی  طبیعی،  منابع  به  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
دام پروری بسته گی دارد، لذا این خطر وجود دارد که 
بی ثباتی  اقتصادی،  رکود  نظیر  مشکاتی  با  آینده  در 
سیاسی، عدم امنیت غذایی، جنگ و ناامنی مواجه شود.
افغانستان که در رتبه بندی کشورها از نظر تأثیرپذیری 
از تغییرات اقلیمی در میان آسیب پذیرترین کشورها در 
جهان قرار گرفته است، از اثرات نامطلوب این پدیده 
افزایش ۰.۶ درجۀ سانتی گراد متوسط دمای سالیانه را 
نسبت به سال ۱۹۶۰ و کاهش الگوی بارش تا حدود 
بر  منفی  تأثیر  دلیل  به  میانگین  به طور  را  میلی متر   ۳۰
چرخۀ هیدرولوژی آب تجربه کرده است که به خاطر 
کاهش  بهر  از  کمک ها  جلب  و  موضوع  این  بررسی 
ماه  در  اقلیمی،  تغییرات  از  افغانستان  آسیب پذیری 
اقلیمی  تغییرات  اجاس   ،)۱۳۹۴( گذشته  سال  قوس 
در پاریس برگزار شد که در آن، رییس جمهور غنی و 
۲۶ متخصص محیط زیست به نماینده گی از افغانستان 

اشتراک کرده بودند.
آسیب  افغانستان  به  بخش  سه  در  اقلیم،  تغییرات 
زیرزمینی،  و  سطحی  آب های  منابع  اول  می رساند؛ 
به دلیل  علف چرها.  و  جنگات  سوم  و  زراعت  دوم 
این که ۷۵ درصد مردم افغانستان مشغول کشاورزی اند، 
اقلیمی،  تغییرات  ادامۀ  با  که  دارد  وجود  نگرانی  این 
تأمین  آبی و  منابع  با مشکاتی نظیر بحران  افغانستان 
مواد غذایی و متعاقبًا جنگ و ناامنی بیشتر مواجه شود.

د زابــل وايل بســم الله افغان مــل او والیتــي شــورا 

ــت  ــه والی ــه دغ ــې پ ــې ډل ــله وال ــش وس ــي، داع واي

کــې د ســیمې پــه کچــه مجهــز مرکزونــه جــوړي کــړي 

ــړی دی. ــات ک ــې زی ــت ی او فعالی

ــې  ــي، چ ــم وی ــه دا ه ــنیو ت ــل رس ــاغي افغان م ښ

ــې  ــې خپل ــیمو ک ــو س ــه ځین ــو پ ــو طالبان ــله وال وس

ــې دي. ــه پرېښ ــو ت ــله وال ــش وس ــیمې داع س

د زابــل وايل وايــي، پــه دې اړه یــې مرکــزي حکومــت 

رسه هــم اندېښــنې رشیکــې کــړې او غوښــتنه یــې ترې 

ــه   ــو د ل ــرۍ د مرکزون ــش د ره ــو د داع ــر څ ــړې ت ک

منځــه وړلــو لــه.

ــي:  ــان وی ــان حق بي ــس، عطاج ــورا ریي ــي ش د واليت

ــته  ــې ش ــوالیو ک ــورو ولس ــه څل ــه پ ــش مرکزون "د داع

مــوږ اول هــم ویــل چــې پــه زابــل کــې داعــش شــته 

خــو چــا نــه منــل اوس بیــا وایــو چــې پــه زابــل کــې د 

ــه شــته." داعــش لــوی مرکزون

ــپین  ــې س ــیمو ک ــو س ــه ځین ــې پ ــي، چ ــوړي وی نوم

ــه شــوي،  ــور پورت ــې ت ــر ځــای ی ــه ښــکته او پ بیرغون

ــکته او  ــه ښ ــور بیرغون ــې ت ــیمو ک ــو س ــه ځین ــو پ خ

ــوي دي. ــه ش ــپین پورت س

د زابــل وايل دا یــو لــوی ګــواښ بللــی او ټینــګار یــې 

ــش  ــد د داع ــت بای ــزي حکوم ــې مرک ــړی دی، چ ک

ــته  ــي ادارې رسه مرس ــاره والیت ــو لپ ــو وړول ــه منځل ل

ــړي. وک

ــې  ــړی چ ــردارۍ ورک ــم خ ــورا ه ــي ش ــل والیت د زاب

ــدې  ــر وړان ــتونزې پ ــه س ــت د دغ ــزي حکوم ــه مرک ک

پــه وخــت اقــدام ونــه کــړي، ســتونزې بــه نــورې هــم 

ــري يش. ډې

ــي:  ــان وی ــان حق بي ــس، عطاج ــورا ریي ــي ش د واليت

ــته  ــې ش ــوالیو ک ــورو ولس ــه څل ــه پ ــش مرکزون "د داع

مــوږ اول هــم ویــل چــې پــه زابــل کــې داعــش شــته 

خــو چــا نــه منــل اوس بیــا وایــو چــې پــه زابــل کــې د 

ــه شــته." داعــش لــوی مرکزون

ــه اړه  ــدو پ ــو د جوړې ــش د مرکزن ــې د داع ــل ک ــه زاب پ

ــې  ــږي، چــې دغــه ډل داســې مهــال خــر ورکــول کې

د هېــواد پــه ختیــځ کــې مرکزونــه جــوړ کــړي او ګڼــو 

ــان اړولــی دی. ــې زی ــه ی ولــي وګــړو ت

داعش په زابل کې مجهز مرکزونه جوړي کړي دي

روح اهلل بهزاد

آگاهان محیط زیستی:

آلوده گی هوا در افغانستان هرگز جدی گرفته نشده است



آدم هـاي موفـق هـم مثـل سـایر مـردم در طـول روز ۲۴ سـاعت وقـت دارند. ایـن، یعني 
دلیـل ناموفـق بـودن، کمـي وقـت نیسـت! موفق هـا مي داننـد از ۱۴۴۰ دقیقۀ عمرشـان در 
یـک روز چه طـور بایـد اسـتفاده کننـد. اما مشـکل ناموفق ها، کار داشـتن و وقت نداشـتن 
نیسـت، بلکـه تنبلـي اسـت! بـراي موفـق شـدن بایـد یـاد بگیریـم چه طـور برنامه ریـزي 
کنیـم تـا بتوانیـم سـاعاتي از روز را بـه تغذیـه، ورزش و سـامت بدن مـان اختصـاص 
دهیـم. در این جـا قصـد داریـم هفـت راهـکار سـاده را به شـما آمـوزش دهیم تا بـا اجرا 
و به کارگیـري آن هـا، وقـت بیشـتري در طـول روز پیـدا کـرده و کمي به خودتان برسـید. 
امـا قبـل از آن کـه فهرسـت را بـا هم مـرور کنیم، یـادآوري مي کنم که شـما بـه بیش از ۴ 
سـاعت ورزش در هفتـه نیـاز نداریـد؛ کافي سـت تنها ۲/۳ درصـد از زمان تـان را هر هفته 

بـه ورزش اختصـاص دهید. 
کمتر تلویزیون تماشا کنید

وقتـي روبـه روي تلویزیـون مي نشـینید، بـه چـه چیـزي نـگاه مي کنیـد؟ بـه چـه فکـر 
مي  کنیـد؟ پاسـخ سـوال ایـن اسـت کـه بـه صفحـۀ تلویزیـون و برنامه یـي کـه پخـش 
مي شـود، نـگاه مي کنیـد و نمي توانیـد بـه موضوعـي غیـر از موضـوع آن برنامـه فکـر 
کنیـد! اگـر تماشـاي تلویزیـون را قطـع کنیـد یا کاهـش دهید، وقـت زیادي پیـدا مي کنید 
کـه مي توانیـد آن را بـه دیگـر خوش گذراني هـاي مفیـد اختصـاص دهیـد. هـر بـار کـه 
تلویزیـون را روشـن مي کنیـد، ایـن سـوال را از خودتـان بپرسـید: آیا مي توانیـد این وقت 

را بـه کار مفیـد دیگـري اختصـاص دهیـد؟ در اکثـر مـوارد جـواب آري اسـت! 
آینده نگر باشید

یکـي از مسـایلي کـه مي توانـد در مدیریـت زمـان بـه شـما کمـک کنـد، برنامه ریـزي 
کارهـا یـک روز جلوتـر اسـت. کافـي اسـت شـما هـر شـب قبـل از خوابیـدن در یـک 
برگـه کارهایـي کـه بایـد فـردا انجام دهیـد را یادداشـت کنیـد و آنها را برحسـب اولویت 
طبقه بنـدي کنیـد. مي توانیـد ایـن لیسـت را در طـول روز همـراه خود داشـته باشـید. اگر 
هیـچ ایده یـي در مـورد کارهایـي کـه فـردا مي خواهید انجـام دهیـد نداریـد، مطمینًا وقت 
زیـادي از دسـت خواهیـد داد. وقتـي نمي دانیـد چه کاري داریـد یا کِـي مي خواهید آن را 
انجـام دهیـد، مشـکات بیهـودۀ بسـیاري سـر راه تان سـبز مي شـوند و همه چیز بـه کندي 

پیـش خواهـد رفت. 
مرتب ورزش کنید 

تحقیقـات نشـان داده کسـاني کـه بـه طور مرتـب ورزش مي کننـد، انرژي بیشـتري دارند! 
فرمـول سـاده یي در ایـن میـان حکم فرماسـت؛ انـرژي بیشـتر یعنـي بـه دسـت آوردن 

سـریع تر بیشـتر آن چیزهایـي کـه مي خواهیـد. 
رژیم غذایي تان را اصاح کنید 

شـاید فرامـوش کرده ایـد کـه وقتـي یـک غـذاي سـالم حـاوي پروتییـن، مـواد معدني و 
ویتامیـن بـا چربـي و نمک کـم مي خورید، بـدن هرچـه مي خواهد جذب مي کند و سـالم 
و قـوي مي شـود، در نتیجـه شـما انـرژي کافي بـراي انجام کارهـا در طـول روز را دارید؛ 
امـا وقتـي بـه بدن مـواد مورد نیازش نرسـد، شـما دچـار خسـتگي زودهنگام مي شـوید. 

وقت کمتري را به تلفن و چت اختصاص بدهید 
مکالمه هـاي تلفنـي شـخصي، بدتریـن نـوع مکالمـات هسـتند و دلیـل اصلـي کمبـود 
وقـت در روز بـه شـمار مي رونـد. اگـر شـما دوسـت داریـد کـه مقـداري از زمان تـان را 
صـرف صحبـت بـا دوسـتان تان پـاي تلفـن کنیـد، این زمـان را بـه اوقاتـي موکـول کنید 
کـه کارهـاي مهـم روزانه تـان بـه اتمـام رسـیده اسـت، در ضمـن بهتر اسـت بـراي تلفن 
محدودیـت زمانـي تعییـن کنیـد، به طـوري کـه تنهـا ۵ دقیقـه مهلـت حـرف زدن داشـته 

باشـید و پـس از اتمـام آن تلفـن قطـع شـود. 
سریع تر باشید 

برخـي از افـراد کارهـا را آرام و کنـد انجـام مي دهنـد، در حالـي کـه اگر تنهـا کمي حس 
کننـد کاري کـه انجـام مي دهنـد، فوری اسـت و سـرعت خود را بـاال ببرنـد، حداقل یک 

سـاعت در روز وقـت اضافـه خواهند آورد. 
مریض نشوید 

یـک قانـون کلـي وجـود دارد: اگر زمانـي را براي خـوب بـودن اختصاص ندهیـد، بیمار 
خواهیـد شـد! ورزش کنیـد، غـذاي سـالم بخورید و به سـامت خـود اهمیـت دهید! اگر 
از گوشـه کنـار وقت هایـي کـه بـه خود اختصـاص مي دهیـد بزنید تـا بیشـتر کار کنید، به 
جـاي آن کـه پیشـرفت کنید، در طـول زمان بـه تدریج پسـرفت خواهید کرد. اگـر مراقب 
خـود نباشـید، ممکـن اسـت مریـض شـده و روي تخـت شـفاخانه بیفتیـد. پـس مراقب 

خود باشـید! 
ترجمه: سميه مقصودعلي 
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معصومه نعمتی
عمـل به آموزه ها و اصول فمینیسـم، یک سـری 
پیامدهـا و نتایجـی را در جامعـه بـه دنبال دارد 
کـه بنیـان و نهـاد جامعه را مـورد تهدیـد قرار 
داده و باعـث به هم ریخته گـی و آشـفته گی در 
روابـط اجتمـاع و تغییـر الگوهـای اخاقـی و 
هنجارهـای جامعـه می گـردد. ایـن پیامدهـا و 
نتایـج در خور بررسـی و نقد هسـتند. از جملۀ 

ایـن پیامدهـا می تـوان امـور زیر را برشـمرد: 
الف. تزلزل نهاد خانواده 

ریشـۀ  مهم تریـن  و  هسـته  اولیـن  خانـواده 
تشـکیل دهندۀ جامعـه اسـت کـه باعـث ایجاد 
روابـط و جریـان عـادی جامعـه می گـردد. در 
واقـع، خانـواده فرزنـدان را تربیـت و پرورش 
آسـایش  بـرای  را  گرمـی  کانـون  و  می دهـد 
بدیـن  و  می کنـد  ایجـاد  مـرد  و  زن  روحـی 
ترتیـب، سـعادت و نیکبختی اجتمـاع را فراهم 
می سـازد. خانواده نخسـتین سـنگ بنای جامعه 
بـه شـمار مـی رود، به نحـوی که جامعـه بدون 
نهـاد خانـواده موجودیـت خـود را از دسـت 
می دهـد. تشـکیل خانـواده در تمامـی مذاهب، 
فرهنگ هـا،  و  آداب  و  عرف هـا  فرهنگ هـا، 
یـک اصـل اساسـی و امـری مـورد تشـویق و 
پدیده یـی فطـری و طبیعـی به حسـاب می آید. 
آموزه هـای  جهـت  بـه  امـروزه  متأسـفانه، 
اصـول  تبلیغـات  گسـترش  و  فمینیسـتی 
ایـن جنبـش، نهـاد خانـواده تضعیـف گشـته 
جوامـع  کـه  اسـت  مسـاله یی  ایـن  و  اسـت 
بـه نحـوی  بـا آن روبـه رو سـاخته  غـرب را 
کـه یکـی از نویسـنده گان غربـی در این بـاره 
می نویسـد: »شـاید بدتریـن و در عیـن حـال 
غـرب  تمـدن  کـه  خطـری  فاجعه آمیزتریـن 
نابه سـامان  اوضـاع  می کنـد،  تهدیـد  را 
خانواده هاسـت، خانواده هایـی کـه یکـی پـس 
از دیگـری ازهـم می پاشـند و بـه راسـتی ایـن 
ازهم پاشـی، بسـی خطرآفرین اسـت.« خانواده 
کارکردهـای متنوعـی در جامعـه دارد کـه بـا 
نیـز  کارکردهـا  ایـن  خانـواده،  بنیـان  تزلـزل 
کارکردهـا  ایـن  از  برخـی  تضعیـف شـده اند. 

از:  انـد  عبـارت 
بـه  عشـق  همـراه  آمـوزش  تجربـه:  انتقـال 
اسـت.  خانـواده  نتایـج  از  یکـی  فرزنـدان، 
و  کـه همـواره دغدغـۀ خوشـبختی  والدینـی 
انتظـار  و  دارنـد  را  خـود  فرزنـدان  سـعادت 
موفقیـت و سـربلندی آنها را می کشـند، سـعی 
می کننـد تـا بهتریـن تجربیـات و آموزش هـای 
الزم را جهـت موفقیـت و نیکبختـی در اختیار 
فرزندان شـان بگذارنـد. امـا امـروزه در جوامع 
غربی بـا تأثیرپذیری از جنبش های فمینیسـتی، 
بـه والدیـن توصیـه می شـود کـه کاری بـه کار 
فرزنـدان نداشـته باشـند و هم چنیـن بـا رواج 
محرومیـت  باعـث  جامعـه،  در  بی بندوبـاری 
داشـتن  و  خانـواده  گـرم  کانـون  از  فرزنـدان 

محبـت پـدر و مـادری شـده اند. 

نویسـنده گان  از  رینگـر 
تاسـف  ابـراز  بـا  امریکایـی 
»بـه  می نویسـد:  این بـاره  در 
کـه  آموخته انـد  چنیـن  اولیـا 
مشـکات  و  مسـایل  در  نبایـد 
کننـد،  دخالـت  فرزندان شـان 
بـه آنـان آموخته انـد ضرورتـی 
نـدارد کـه مسـوولیتی در مـورد 
فرزندان شـان بـه عهـده بگیرند، 
چـرا که دولـت این مسـوولیت 
را بـه عهده گرفته اسـت. با آغاز 
اولیـن روز تحصیلـی، هنگامـی 
کـه در مکاتـب نخسـتین غذای 
رایـگان را بـه اطفـال می دهنـد، 
بـه آنـان القـا می کننـد کـه باید 
دولـت  دسـت  بـه  چشم شـان 
باشـد، نه به دسـت پـدر و مادر 
مشکات شـان  حـل  بـرای  و 
بـه  نیـازی  آن کـه  از  پیـش 
اولیـای خـود داشـته باشـند، به 
دولـت نیازمنـد اند.« گذشـته از 
محرومیـت فرزنـدان از تجارب 
و دلسـوزی والدیـن، بـا چنیـن 
آموزش هایـی کـودکان را بـرای 
ادغـام در سیسـتم سـرمایه داری 
و نظـام اقتصـاد جهانـی آمـاده 
در  کـه  رونـدی  می سـازند؛ 
اندیشـۀ سـودجویی اسـت، نـه 
کـودکان.  رشـد  و  خوشـبختی 
فکـری  و  روحـی  پـرورش 
فرزنـدان: از آن جـا کـه پـدر و 
بـه  نسـبت  را  خودشـان  مـادر 
مسـوول  فرزنـدان  سرنوشـت 
و  رشـد  جهتـی  از  و  می داننـد 
سـرافرازی  مایـۀ  آن هـا،  کمـال 
آن هاسـت، سـعی می کننـد کـه 

فرزندان شـان را بـه لحـاظ فکـری و روحـی 
خانواده هـا  ترتیـب،  بدیـن  دهنـد.  پـرورش 
می شـوند  متعـددی  کانـون  مکتـب،  کنـار  در 
و  سرشـار  عواطـف  از  برخـورداری  بـا  کـه 
تربیـت  بـه  دانـش  و  علـم  سـاح  هم چنیـن 
اثـر  در  متاسـفانه  امـروزه  می پردازنـد.  آنـان 
و  تربیـت  از  کـودکان  فمینیسـتی،  آموزه هـای 
پرورش والدیـن محروم مانده اند. گسـبرگ در 
این بـاره می نویسـد: »...کانـون خانوادگی ازهم 
گسسـته اسـت، اکثـر مـردم در حالی که رشـد 
می کننـد کـه در کنـار خانوادۀ خود نمی باشـند، 
والدیـن وقـت کافـی را صـرف فرزنـدان خود 
نمی کننـد.« و ایـن گوشـه یی از نتایجـی اسـت 
کـه فمینیسـم بـا آموزه هـای خـود در پـی آن 

 . ست ا
ایجـاد آرامـش روانـی: نهـاد خانـواده، بهترین 
و مناسـب ترین کانـون بـرای آرامـش روانـی 
یکدیگـر  بـه  نسـبت  فرزنـدان  و  والدیـن 

اسـت. والدیـن بـا مهـرورزی به 
فرزنـدان و محبت و عشـق ورزی 
روانـی  آرامـش  مایـۀ  به هـم، 
می شـوند.  کودکان شـان  و  خـود 
آن جـا  از  غربـی  جوامـع  در 
پـدر  اجتماعـی  پیوندهـای  کـه 
اسـت،  پاشـیده  ازهـم  مـادر  و 
کانـون خانـواده نیز دچـار تزلزل 
و  روانـی  مشـکات  و  گشـته 
اسـت.  یافتـه  افزایـش  روحـی 
بـر  فراوانـی  جنایـات  و  جـرم 
اثـر کمبودهـای آرامـش و تعادل 

اسـت.  گشـته  ایجـاد  روانـی 
و  اجتماعـی  اخـاق  تزلـزل  ب. 

عمومـی 
اجتماعـی  اخـاق  تزلـزل  بـا 
سـوء  نتایـج  و  پیامدهـا  زنـان، 
جبران ناپذیـری بـر پیکـر جامعـه 
وارد می آیـد. زنـان و دختـران در 
روابـط خود با دیگـر افراد جامعه 
وجـود  عـدم  می بیننـد.  آسـیب 
کـودکان  افزایـش  و  خانـواده 
بی سرپرسـت، عقده هـای روانـی 
باعـث  را  کـودکان  روحـی  و 
می گـردد. سـیر نزولـی جمعیـت 
باعـث  جمعیتـی،  آسـیب های  و 
و  جامعـه  رشـد  مسـیر  تغییـر 
می شـود.  اجتماعـی  برنامه هـای 
بحران هـا و انحرافـات اجتماعـی 
جامعـه  در  هنجارشـکنی ها  و 
نتیجـه  در  و  می یابـد  افزایـش 
باعـث افزایـش جـرم و جنایـات 
می شـود. رشـد مجرد بـودن زنان 
در  تک والدینـی  خانواده هـای  و 
جوامـع غربـی، فشـار اقتصـادی 
زیـادی را بـرای تأمیـن نیازهـای 
مـادی و روزمـره بـر دوش زنان می  انـدازد. در 
جوامـع غربـی چنیـن زنـان و دختـران معموالً 
از ادامـۀ تحصیـل و یافتـن فرصت های شـغلی 
مناسـب، محـروم گشـته و دچـار افسـرده گی، 
دوگانه گـی رفتـاری و فقـر می شـوند. ابـزاری 
بـرای تبلیغـات بـودن، باعث تزلزل شـخصیتی 
این بـاره  در  فرنـچ  مارلیـن  می گـردد.  زنـان 
فقـط می توانـد  می نویسـد: »یـک زن بی پـول 
کنـد؛  پیـدا  درآمـد  کـم  و  پاییـن  شـغل های 
و...«  جزیـی  تجـارِی  کارهـای  پیش خدمتـی، 
آن چـه بیان شـد، تنهـا گوشـه یی از چالش هایی 
اسـت کـه جوامـع غربـی بـه دلیـل گسـترش 
آموزه هـای فمینیسـتی بـا آن روبـه رو شـده اند، 
واقعیـات تلـخ ایـن جوامـع را فقـط می تـوان 
از نزدیـک مشـاهده نمـود و آن چـه در کتـب 
و آثـار نویسـنده گان و نظریه پـردازان غربـی در 
این بـاره دیـده می شـود، بخش ناچیـزی از این 

پیامدهاست.

پیامدهای 
نامطلوب 
آموزه های 
فمینیستی

نهاد خانواده، 
بهترین و 

مناسب ترین كانون 
برای آرامش روانی 
والدین و فرزندان 
نسبت به یکدیگر 

است. والدین 
با مهرورزی به 

فرزندان و محبت و 
عشق ورزی به هم، 
مایۀ آرامش روانی 
خود و كودكان شان 
می شوند. در جوامع 

غربی از آن جا كه 
پیوندهای اجتماعی 
پدر و مادر ازهم 

پاشیده است، 
كانون خانواده نیز 
دچار تزلزل گشته 
و مشکات روانی 
و روحی افزایش 
یافته است. جرم 
و جنایات فراوانی 
بر اثر كمبودهای 
آرامش و تعادل 

روانی ایجاد گشته 
است

افراد موفق
  از تنبلي

 بیـزارند!
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دكتور شمس الحق آريانفر
بخش دوم 

3 - سخاوت و ايثار:
»رادمـرد آن اسـت کـه بـه مسـتمند 
طلـب  در  کـه  دوره گـرد  ناتـواِن 
خـوراک اسـت، کمک کنـد. و چون 
بـه  فـوری  جویـد،  اسـتمداد  او  از 

یـاری او بشـتابد و سـپس او را در زمرۀ دوسـتاِن خود قرار 
دهـد.«  مانـد االی دهـم سـرود ۱۱۷، بنـد سـوم.

4 - پاس دوستي و بذل مال
مـرد آن اسـت که از دوسـت و بـرادر چیـزی را دریغ ندارد 

و در غیر آن، نه مردی سـت که بایسـتۀ دوسـتی باشـد.
 در چهارمیـن بنـِد ایـن سـرود آمـده اسـت: »آن کـه مـال 
دارد،  دریـغ  صمیمـی  و  یـک دل  دوسـِت  از  را  خویـش 
دوسـت نباشـد. از چنین دوسـتی باید چشـم پوشـید.« ماند 
االی دهـم سـرود ۱۱۷، بند ۴ )گریده سـرودهای ریگ ودا، 

)۲۷( ۱۳۴۵، ص 
5 - ناجوان مرد كودن و پليد است

»یکـی را کـودن می نامنـد و در دوسـتی پلیـد اسـت. هرگز 
او را بـه کارهـای رادمردی تحریص نمی کنـد.« همچنان در 
وداهـا، نامـرد کـودن و پلیـد خوانـده می شـود. )بنـد پنجم، 

ماند االی اول، سـرود ۷۱ 
6 - ترك دوستان نامردي ست 

»آن که دوسـت گرامِی خود را رها سـاخته اسـت و حقیقت 
را نمی دانـد، سـهمی از واک )سـخن( نـدارد. حتـا وقتی آن 
را )واک( می شـنود، بیهـوده گـوش داده اسـت. او چیـزی 
از طریقـۀ اعمـال راسـتی نمی دانـد.« ماند االی اول، سـرود 

۷۱، بنـد ۶

3ـ تشكل جوان مردي
ارزش هـاي رادي و جوان مـردي که آریاییاِن نخسـتین خود 
را مکلـف بـه انجام آن مي دانسـتند، در سـده ها و هزاره هاي 
پسـین صاحـب نظام و تشـکیات منظم گردید. تشـکیات 
جوان مـردي، آنـگاه هسـتي یافـت کـه باورهـا و آیین هـاي 
جوان مـردان  آنـگاه  گردیـد.  مسـلط  جامعـه  بـر  رسـمي 
پاسـداري از ارزش هـاي انسـاني و جوان مـردي را وجیبـه 
و فـرض انسـاني و ایمانـِي خـود دانسـتند. در ایـن روزگار 
اسـت کـه جوان مـردي بـه عنوان یـک آموزه و یـک جریان 
اجتماعـي و منظـم عـرض اندام نمـود. پیرامون پیشـینۀ این 

تشـکیات پژوهنـده گان باورهـاي متفـاوت دارند.
بررسـي برگ هـاي تاریـخ، پیشـینۀ تشـکیات جوان مـردي 
را بـه روزگاري گـره مي زنـد کـه طبقات در جامعۀ انسـاني 
و به ویـژه در آرین زمیـن شـکل گرفـت. بـا حضـور طبقات 
حاکـم و محکـوم در جامعـه، جوان مـردي به عنـوان مکتب 
و یـا آمـوزۀ ایثارگـري در میـان طبقـات پایانـي جامعـه، 
به خصـوص در میـان پیشـه وران و اصنـاف شـهري ظهـور 

. کرد
مهـرداد بهار تشـکل عیـاران را به عصر اشـکانیان و به آیین 
مهـر پيونـد مي زند و مي نويسـد: »آییـن عیـاريـ  پهلواني 
از سـویي بـه آییـن جوان مردان دوران اشـکاني و از سـویي 
بـه آییـن مهـر پیونـد دارد کـه نشـان مي دهـد میـان آییـن 
مهـر و جوان مـردي پیونـد تاریخـي و فکـري وجـود دارد. 
گسـترش آییـن مهر نیـز در عهد اشـکانیان اسـت.« )مهرداد 

بهـار، ۱۳۶۳، ص ۱۹۲(
بـاور بـر این اسـت کـه در عهـد اشـکانیان نیـروي عظیمي 
از تولیدکننـده گان در شـهرها رشـد کردنـد. جریـان عیاري 
در میـان ایـن طبقـۀ تولیدکننده و پیشـه ور شـکل گرفت که 
بـاور و آییـن مشـترک و سـازمان اجتماعي خاصي داشـتند 

و تـا اسـام ادامـه یافت. 
کـه  دیگري سـت  شـاهد  نیـز  عیـار«  »سـمک  داسـتان 
رویدادهـا و داسـتان هاي آن، پیشـینۀ عیـاري را بـه عهـد 
عیـار،  داسـتان هاي سـمک  بررسـي  مي رسـاند.  اشـکانیان 
داسـتان هاي  در  نام هـا  برمي تابـد:  را  ویژه گـي  چنـد 
سـمک عیـار غیراسـامي اسـت، یـاد شـاهان  از کیومـرث 
آغـاز مي شـود و بـه اسـکندر خاتمـه مي یابـد، در جامعـه 
سـاختار ملوک الطوایفي جاري سـت، مسـجد وجـود ندارد، 
شـراب خواري رایج اسـت. به اسـتناد این شـواهد داستاني، 
مهـرداد بهـار، پیشـینۀ رادي و جوان مـردي را در قبـل از 

اسـام و از  عهـد اشـکانیان مي دانـد.
ملک الشـعراء بهـار معتقـد اسـت در ایـران قدیـم طبقه یـي 
شـکل گرفـت بـه نـام ارتشـتاران کـه در تاریـخ از ایـن 
اعـراب  و  یـاد شـده  بیوتـات«  »اهـل  نـام  بـه  خانواده هـا 
آن هـا را »اسـواران« مي گفتنـد. »اسـواران« ویژه گـي خاصي 
داشـتند: بـه خانواده هـاي ویـژه تعلـق داشـتند، نام شـان در 
دیـوان دولتـي ثبـت بـود، مـدرک گذران شـان  معلـوم بود، 
شـجاع و راسـت گو و صاحب هنر و اسـب باز و سلحشـور 
و جـوان ممتـاز و رسـا و زیبااندام بودند. ریاسـِت این طبقه 
را شـخِص شـاه داشـت. سـواري اختصـاص بـه ایـن طبقه 
داشـت. سـوار، محـرم هـر خانـه بـود. سـوار  راسـت بـر 
اسـپ مي نشسـت، دروغ نمي گفـت، خاف عهـد نمي کرد. 

در غیـر ایـن حالـت، نـه »سـوار« بـود و نه زردشـتي.
کـه  بـود  بـه گونه یـي  ایـن روزگار  در  طبقاتـي  ویژه گـي 
فرزنـدان طبقۀ سـوم »دهقانـان«  وطبقۀ چهارم »هوتخشـان« 
)پیشـه وران(، اجـازه نداشـتند بـر اسـپ سـوار شـوند. این 
جوانـان بـه تقلیـد از اسـواران، شـیوه و روش عیـاري و 
جوان مـردي را اختیـار کردنـد. جوانـان زیبـا و تنومنـد و 
هنرمنـد از طبقـۀ دهقـان و پیشـه ور، بـا لبـاس مخصـوص 

زرنگـي،  و  زیرکـي  بـا  و 
تشـکیاتي سـاختند و گرد هم 
آمدنـد. این گـروه همدیگر را 
مي گفتنـد  »رفیـق«  و  »یـار« 
»سـرهنگ«  بزرگ شـان  و 
خوانـده مي شـد کـه از همـان 
شـده  گرفتـه  "زرنـگ"  واژۀ 
اسـت. واژۀ سـرهنگ بـه گونۀ 
»سـرنگ« بر زبـان مـردم و در 
میـان آن هـا، هنوز جاري سـت 
کـه افـراد کاکـه و جوان مرد را 
سـرنگ مي گویند. ایـن روایت 
تشـکل عیـاران و جوان مـردان 
را از عهـد زردشـتي برمي تابد. 
 ،۱۳۶۳ تقـي،  محمـد  )بهـار، 

ص۱۰۸( 
رگه هـاي  نفیسـي،  سـعید 

در  را  جوان مـردي  تشـکیات 
مانویـان  نـزد  و  مانـي  عهـد  
مي بینـد و مي گویـد: بنیـاد این 
آییـن و مسـلک اجتماعـي در 
ایـراِن پیـش از اسـام گذاشـته 
شـده  اسـت؛ زیـرا بسـیاري از 
افـکار مانویـان در آن راه یافتـه 
ص   ،۱۳۶۳ )نفیسـي،  اسـت. 

)۱۴۹
دانشـمند  ماسـینیون  لویـي 
فرانسـوي، پیشـینۀ عیاري را به 
تشـکیات صنفِي شـهر مداین 
پیونـد  ساسـانیان  پایتخـِت 

نـد. مي ز
در  کـه  قابوسـنامه  کتـاب 
بازنویـِس  و  ترجمـه  حقیقـت 
ساسـانیان  عهـد  آیین نامـک 
سـخن  عیـاري  از  نیـز  اسـت 
دارد و ذکـر عیـاري را از آنجـا نقـل 

ص۲۰۴(  ،۱۳۵۶ )قابوسـنامه،  مي کننـد. 
تبـارز  تشـکل  یـک  عنـوان  بـه  کـه  آنـگاه  جوان مـردي 
کـرد، بـه همـۀ اصنـاف جامعـه راه یافـت. بـه قـول جعفـر 
محجـوب، پهلوانـان و ورزش کاران خـود را جوان مـرد و 
عیار مي دانسـتند،  پیشـه وران و اصناف بـازار در کار و کنِش 
خـود راه و رسـِم جوان مـردي را کار مي بسـتند،  صوفیـان 
و زاهـدان جوان مـردي مي کردنـد. ایـن در حالـي بـود کـه 
ایـن طبقـات و اصناف با هـم پیوندي نداشـتند. )محجوب، 

»سـیري در فتـوت«، ۱۳۶۳، ص ۱۷۸(
بـا  اسـامي،  نخسـتین  سـده هاي  ملـي  نهضت هـاي  
جوان مـردي و عیـاري پیونـد گسسـت ناپذیر دارد. فرانتـس 
تمـدن  در  فتـوت  اجتماعـي  تکامـل  مي گویـد:  تیشـنر 
مشـرق زمیِن ایـران بـود. جوانـان گروه ها تشـکیل دادند که 
خـود را فتیـان مي گفتنـد. ایـن دسـته هاي جنگـي در جهـاد 
فـي سـبیل اهلل شـرکت مي کردنـد و ایـن مجاهدین خـود را 
فتیـان مي گفتنـد. سردسـتۀ آن هـا را در ماوراءالنهـر رییـس 
الفتیـان گفته انـد. در یـک روابـط متقابـل، متصوفیـن فتوت 
را از مجاهدیـن گرفتنـد. همچنـان مجاهـدان بـا متصوفیـن 
تمـاس یافتنـد و فتـوت صبغـۀ عارفانـه گرفـت. )تشـنر، 

»فتـوت در کشـورهاي اسـامي«، ص ۱۳۶( 
 بـا آن کـه فتـوت در کشـورهاي عربـي هـم ریشـه دارد، 

تشنر  فرانتس 
بـا در نظرداشـِت لبـاس فتـوت، بـه این باور رسـیده اسـت 
کـه منشـای فتیـان اجتماعي ایـراِن کهن اسـت. بخش عمدۀ 
لبـاس فتـوت، شـلوار، ایـزار یـا »سـراویل« اسـت. بـاور 
ایـن اسـت کـه شـلوار مختص بـه اقوام آسـیایي اسـت که 
سـوارکاري از آداب و سـنِن آنان اسـت. و حداقل پوشـیدن 
شـلوار از عهد هخامنشـیان رایـج اسـت، درحالي که اعراب 

بـه آن نیاز نداشـتند.
تشـكل فتوت در خراسـان و كشـورهاي عربي: فتوت و 
جوان مردي در بین اقوام سـامي نیز در قبل و بعد از اسـام 
تبـارز برجسـته دارد. روایـات سـامي، پیشـینۀ فتـوت را بـه 
حضـرت شـیث پسـر حضـرت آدم علیه السـام  مي رسـاند 
و آن را شـاخه یي از تصـوف و یکتاشناسـي مي دانـد. مظهر 
فتـوت را ابراهیـم خلیل دانسـته و او را ابوالفتیان خوانده اند 
کـه از لـذات دنیـا محـروم گشـت و رسـم ضیافـت نهـاد. 
بعـد حضرت یوسـف، بعد حضرت محمـد ص و حضرت 
علـي رض اسـت که حضـرت پیامبر درباره اش گفته اسـت: 
ال فتـي الـي علي، السـیف الـي ذوالفقـار، و یا ایـن حدیث 
کـه دربـارۀ حضرت علـي آمده اسـت: انت فتي هـذه االمه.
 در قـرآن کریـم، حضـرت ابراهیـم نخسـتین فتـي خوانـده 
شـده اسـت. اصحـاب کهف کـه شهرت پرسـتي و امتیازاِت 
دربـار را رهـا کردنـد، فتیـه خوانـده شـده اند. بعـد از آن، 
تـداومِ فتـوت را در وجـود حضـرت علـي)رض(، سـلمان 
فارسـي، اخوان الصفـا و سـازمان اسـماعلیه شـاهد هسـتیم. 
پیـش از رسـالت پیامبـر اسـام، در میـان اعـراب جاهلـي 
نوعـي تشـکیاِت فتـوت وجـود داشـت کـه یـاران بـا هم 
قـدح شـراب مي نوشـیدند. ابوجهـل بـا چهارصـد تـن در 
نوشـیدن قدح شـراب شـرکت کـرد. در آن زمـان، چهل تن 
از جوانـان بـه محمـد گفتنـد: تـو از نظـر تبـار و موقعیـت 
اجتماعـي از ابوجهـل برتـري، ما تـو را به فتـوت برگزینیم. 
محمـد بـه جـاي شـراب، آب نمـک نوشـید و بـه یـاران 
نوشـاند. ابوجهـل از همـان روزگار کینـۀ محمـد را گرفت. 

فتوت نامـه، ص ۳۴(   )کاشـي، 
بـه شـهادت تاریـخ در قبـل از اسـام، حضـرت محمد ص 
شـامل تشـکیات جوان مردان بـود و با فتیـان همراهش در 

انتقـال امـِن کاروان هاي تجـاري همـکاري مي کرد.
فتـوت  تشـکل  ایجـاد  تصـوف،  بـا  جوان مـردي  آمیـزش 
مومنـاِن  یـا  و  مومـن  فتیـان، جوان مـردان  را سـبب شـد. 
دینـي،  ارشـادات  بـر  تکیـه  بـا  کـه  بودنـد  جوان مـردی 
آن  بـه  و  مي نمودنـد  توجیـه  را  جوان مـردي  ارزش هـاي 

مي کردنـد. عمـل 
اسـامي،  عهـد  در  جوان مـردي  ویژه گي هـاي  تبییـن  در 
ارشـادات پیامبـر بزرگـوار اسـام حضـرت محمـد )ص( 
را حجـت مي گیریـم کـه امـام صـادق نقـل نمـوده اسـت: 
»پیامبـر بـه علـي گفـت: تـو نخسـتین جوان مـرد امـت مني 
در  صداقـت  دارنـد:  نشـان  ده  مـن  امـِت  جوان مـردان  و 

گفتـار، وفـای به عهـد، کرم و سـخاوت در حـِق نیازمندان، 
بیگانـه،  هـر  از  مهمان نـوازي  فـن،  و  هنـر  گشاده دسـتي، 
در  جوان مـردي  آییـن  »تأثیـر  )کاشـاني،  وحیـا.  حجـب 

ص۱۴۷( باسـتاني«،  ورزش هـاي 
جوان مـردي در اروپـا: پژوهنـده گان بـاور دارنـد، قبـل از 
اسـام سـنِت جوان مردي توسـط دزداِن دریایي و ناداشتیان 
از آرین زمیـن بـه رم راه یافـت. در مرحلـۀ دیگـر، در آوان 
جنگ هـاي صلیبـي، جوانان اروپایـي کنش و کارکـرد فتیان 
و  »شـوالیه«ها  و  کردنـد  تقلیـد  را  مجاهـد  و جوان مـردان 
شـوالیه گري در اروپـا ایجـاد شـد. گوینـد بعـد از رسـوخ 
شـوالیه ها در فرانسـه، آییـن اصیل زاده گـي و جوان مـردي 
در  و   juvenis جوونیـس  التینـي  در  کـه  گردیـد  رایـج 
فرانسـه شـوالیه  chevalier گوینـد. به قولي، شـوالیه گري 
در فرانسـه ترکیبـي بود از سـنت هاي نظامي گـري ژرمن ها، 
شـعایر مسـیحي و رسـم هایی کـه از عالـم اسـام و از ایران 
باسـتان بـه اروپـا رفتـه بـود. شـوالیه ها خـود را متعهـد بـه 

دفـاع از ضعفـا مي دانسـتند.
از  بعـد  جوان مـردان  تشـكيالتي:  سلسـله مراتب   -
آن کـه بـا سـاختار تشـکیاتي تبـارز کردنـد، تشـکیات و 
سلسـله مراتِب خاصـي را ایجـاد نمودند کـه در چهارچوب 
آن، هرکـس مرتبـه و جـاِي خـود را مي شـناخت و مطابـق 
بـه آن عمـل مي کـرد. ابن العمـار در کتـاب "الفتـوه" دربارۀ 

تشـکیات فتـوت چنیـن آورده اسـت:
اعضـاي ایـن دسـته بـه نسـبت سـن، پیـر )کبیـر( و جـوان 
)صغیـر( یـا »اب« و »ابـن« نامیـده مي شـدند. همـه همدیگر 
را »رفیـق« مي گفتنـد. پیـر پیـر »جـد« نامیـده مي شـد. در 
خانه هـاي موسـوم بـه »بیـت« جمـع مي شـدند. از چندیـن 
خانـه یـک »حـزب« تشـکیل مي شـد. هـر حـزب رهبـري 
داشـت بـه نـام »زعیـم القـوم«، و تمـام احـزاب تحـت نظر 
»خلیفـه« اداره می گشـت و معـاوِن خلیفـه »نقیـب« نامیـده 

مي شـد.
تشـکیات افـراد بـه گونه یـي بـود کـه هـر ده نفـر یـک 
ده  هـر  مي شـد.  نامیـده  »عریـف«  کـه  داشـت  سرپرسـت 
عریـف یـک »نقیـب« داشـت و هـر ده نقیـب یـک »قائیـد« 

)سـرهنگ( و هـر ده قائیـد یـک »امیـر« داشـت.
جوان مـردان میـاِن خـود تشـکیاتي داشـتند کـه »عوانیـه« 
خوانـده مي شـد. بـه وسـیلۀ این تشـکیات هم بیـِن خود و 
هـم بیـن مـردم نظم ایجـاد مي کردند که اگر کسـي سـوگند 
بـا  بـه فجیع تریـن وضـع کشـته مي شـد.  را مي شکسـت، 
همیـن تشـکیات، اعمـال عمال حکومـت »اعـوان« را خنثا 
مي کردنـد. همچنـان در موقـع نـزاع و کشـمکش، فیصلـۀ 
محکمه هـاي دولتـي را به رسـمیت نمي شـناختند و از خود 
تشـکیات عدلیه یـی داشـتند کـه »مصالحه« خوانده مي شـد 
و بدان جـا مراجعـه مي کردنـد. )آییـن جوان مـردي، ۱۳۶۳، 
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هارون مجیدی
از چالش های عمدۀ  را  امنیت  نبود  تجارت و صنایع،  اتاق  در  مسووالن 
ماه گذشته ۹۵  دو  در  که  دانسته و می گویند  بازرگانان و سرمایه گذاران 

بازرگان در سراسر کشور از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده اند.
تا  شده  سبب  بازرگانان،  روز افزون  تهدید های  و  قتل  اختطاف،  ناامنی، 
از  یکی  شود.  بحرانی  افغانستان  در  اقتصادی  و  سرمایه گذاری  وضعیت 
بازرگانان  امنیتی  مسایل  خصوصی،  سکتور  مقابل  در  جدی  چالش های 
است. بازرگانان می گویند که با مشکات زیادی، از جمله ناامنی و فساد 

گسترده در اداره های دولتی روبه رو اند.
نشست  یک  در  که  صنایع  و  تجارت  اتاق  معاون  الکوزی،  جان  خان 
و  بازرگانان  امنیت  تأمین  در  باید  دولت  گفت:  می کرد،  خبری صحبت 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی تدابیر ویژۀ امنیتی را روی دست گیرد، در 

غیر آن، سرمایه  گذاری در کشور با کاهش جدی مواجه خواهد شد.
به گفتۀ معاون اتاق تجارت و صنایع: در دو ماه گذشته در کنار ربوده شدن 
۹۵ بازرگان در والیات مختلف، بستهگان و نزدیکان آنان نیز از سوی افراد 

مسلح ناشناس به منظور اخذ پول ربوده شده اند.
آقای الکوزی می گوید: دولت باید جلو فساد و اخاذی های غیرقانونی در 
گمرکات را بگیرد، چون فساد سبب شده تا روحیۀ سرمایه گذاری به شدت 

در کشور کاهش یابد.
آقای الکوزی تأکید می کند: "در حال حاضر وضعیت به گونه یی است که 
برای  پارچۀ جدید  نمی پذیرد و جبراً  را  یک گمرک کاغذ گمرک دیگر 

بازرگانان صادر می کند."
ابتدای تشکیل  در  از سخنان خود گفت که  الکوزی در قسمت دیگری 
حکومت وحدت ملی؛ تدابیر جدی برای حل مشکات بازرگانان از سوی 
دولت در نظر گرفته شد، اما کشکمش های سیاسی سبب شد که حکومت 

به سرمایه گذاری و تجارت کم توجه شود.
در این حال، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، می گوید: حکومت وحدت ملی 
از زمان ایجاد تاکنون رابطۀ خود را با بخش خصوصی نزدیک تر ساخته 
نمایندۀ شرکت های  اقتصادی"  عالی  "شورای  تمام جلسات  در  و  است 

خصوصی اشتراک دارد.
اما، معاون اتاق تجارت و صنایع می گوید: در نشست های "شورای عالی 
فیصله  و سرمایه گذاران  بازرگانان  نفع  به  زیادی  اقتصادی" سهولت های 
عملی  هیچ کدام  و  مانده  باقی  کاغذ  روی  به  تنها  متأسفانه  اما  می شوند، 

نمی شوند.
برای رشد بخش  افزود که حکومت وحدت ملی  ادامه  اقتصاد در  وزیر 
خصوصی اقداماتی را روی دست گرفته است که در گذشته این سهولت ها 

از سوی حکومت ها نادیده گرفته شده بود.
به گفتۀ وزیر اقتصاد: قبًا تمام تصامیم را در مورد سرمایه گذاری تنها دولت 
می گرفت، درحالی که امروز فضا تغییر کرده و بخش خصوصی به عنوان 

حامی و شریک در تمام تصمیم گیری ها دولت را همکاری می کند.
آقای مراد خاطرنشان کرد: دولت سهولت های الزم را برای رشد و انکشاف 

سرمایه گذاری در کشور در نظر گرفته است.
تمام کشورها در دست بخش خصوصی  اقتصاد  اقتصاد می افزاید:  وزیر 
می باشد و اگر به این بخش توجه صورت نگیرد، کشور از نظر اقتصادی 

انکشاف نخواهد کرد.
الکوزی تصریح کرد: "تأمین امنیت، از بین بردن فساد، ارادۀ قوی دولت، 
حرف و عمل و به دست آوردن اعتماد دوبارۀ سرمایه داران و بازرگانان از 
تولید  بازرگانان و  از  سوی دولت و برخی تاش های دیگر در حمایت 
کننده گان می تواند راه حلی برای این مشکل  باشد، در غیر آن وضعیت از 

این بدتر خواهد شد."
این گفته ها درحالی مطرح می شود که چند هفته پیش، بانک جهانی که 
محیط تجارت و سرمایه گذاری را در ۱۹۰ اقتصاد جهان مورد بررسی قرار 
داده، در گزارش ساالنۀ خود گفته بود که افغانستان در ردۀ ۱۸۳ و بدترین 

کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری می باشد.
بازرگانی و سرمایه گذاری را در  بانک جهانی در سال روان ده شاخص 
۱۹۰ اقتصاد جهان ارزیابی کرده است. این شاخص ها شامل آغاز فعالیت 
و  برق  به  دست رسی  ساختمانی،  جواز  اخذ  سرمایه گذاری،  و  تجارت 
قرضه های بانکی، ثبت ملکیت، حراست از سرمایه گذاران کوچک، تجارت 
ور شکسته گی  فصل  و  نهایت، حل  در  و  پیمان ها  تطبیق  مرزی،  بیرون 

شرکت های خصوصی می باشد.
بربنیاد این گزارش، آغاز فعالیت تجارتی، اخذ جواز ساختمانی، دست رسی 
به برق، ثبت ملکیت، دسترسی به قرضه و پرداخت مالیه از شاخص های 
است که در مقایسه به سال گذشته در افغانستان، در وضیعت بدتر قرار 

گرفته است.
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معاون اتاق تجارت و صنایع:

روحیۀ سرمایه گذاری 
به شدت کاهش یافته است

جهان افغانستان را تنها نمی گذارد
در  افغانستان  نماینده  صیقل،  محمود 

سازمان ملل
دیگر  یک بار  آبان(   ۲۸ جمعه،  )دیروز،  امروز 
از  را  خود  همه جانبۀ  حمایت  جهانی  جامعۀ 

حکومت و مردم افغانستان اعان کرد. 
پیرامون  متحد،  ملل  عمومی  مجمع  قطع نامۀ 
اوضاع افغانستان به اتفاق آرأ به تصویب رسید. 
بیش از ۶۶ کشور جهان این قطع نامه را سپانسر 
کرده بودند و در مباحثات مجمع عمومی پیرامون 
این قطع نامه، حضور نماینده گان جهان پُر رنگ 
نشست  در  جهان  کشور   ۲۷ نماینده گان  بود. 
امروزی مجمع عمومی سخنرانی کردند. در آغاز 
بحث این جانب بیانیۀ مفصلی را پیرامون اوضاع 
سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور ایراد 
کردم که اینک ترجمۀ فرازی از بخش امنیتی آن 

تقدیم هموطنان می گردد:
روزی،  چنین  از  پس  روز  دو  قبل،  سال  هفتاد 
پرچم افغانستان به عنوان پنجاه و دومین عضو 
سازمان ملل متحد در برابر تاالر مجمع عمومی 
برافراشته شد. امروز این جانب مسرت دارم که به 
نماینده گی از ملت بزرگی در برابر شما ایستاده ام 
قطع نامۀ  تصویب  با  را  جهانی  حمایت  که 
خود  با  آرأ  اتفاق  به  افغانستان«  در  »وضعیت 
دارد. علی رغم ادامۀ مبارزۀ ما در برابر اقدامات 

غیر قانونی و عقب گرایی، به ویژه مواردی که از 
افراطیت خشون تبار و  جانب طراحان منطقه یی 
تروریسم شکل یافته و باالی ما تحمیل گردیده 
دست آوردهای  و  مقاومت  سرگذشت  است، 
افغانستان در برابر تمام مشکات، بایستی منبعی 
از  که  باشد  آنانی  برای  الهام دهنده  و  امیدبخش 
و  دموکراتیک  جامعۀ  یک  مشترک  ارزش های 
و  بشر  حقوق  قانون،  حاکمیت  بر  مبتنی  آزاد، 

احترام برای همه دفاع می کنند.
افراطیت  کنونی  صحنۀ  در  وصف،  این  با 
خشون تبار و تندروی که نظم جهانی ما را تهدید 
می کند، اجماع و حمایت یکپارچۀ بین المللی از 
افغانستان در نبرد با تروریسم جهانی، امری الزم 
کشور های  قطع نامه  این  که  امیدواریم  ما  است. 
کلیدی  مسایل  به  در جهت رسیده گی  را  عضو 
که افغانستان با آن ها روبه رو است، رهنما واقع 

شود.
با وجود تأثیرات متحول کنندۀ دست آورد های 
ناحیۀ  از  مداوم  تهدیدات  با  ما  کشور،  برای  ما 
افراطیت خشون تبار و تروریسم روبه رو بوده ایم. 
در سال ۲۰۱۶ ما شاهد چالش های جدید امنیتی 
بوده ایم که سطوح مختلف ثبات ملی، منطقه یی 
همین  می دهد.  قرار  تهاجم  مورد  را  جهانی  و 
رنج  متعدد  منازعات  از  زیادی  ملت های  اکنون 
آواره گی  مصیبت،  از  دردناکی  و حکایات  برده 
آسایش  در جست وجوی  پناهنده گان  خروج  و 
در  خارجی  تروریست  جنگجویان  دارند. 
حرکت به سر می برند. آن ها از رقابت های منفی 
مناطق  میان  در  و  می گیرند  بهره  کشور ها  میان 
مختلف فعالیت می کنند؛ تا پایگاه های تازه یی در 

کشور های مختلف ایجاد کنند.
در افغانستان، ما قیمت هنگفتی را در خط مقدم 
جنگ جهانی در برابر تروریزم پرداخته ایم. سال 
۲۰۱۶ یکی از خونین ترین سال ها از حیث تلفات 
جنگی  برابر  در  ما  است.  بوده  نظامی  و  ملکی 
اعام شده، با اندکی تغییر چهره قرار گرفتیم که 
در آن، یک کشور همسایه، در تناقض آشکار با 
از  منشور ملل متحد و اصل حسن هم جواری، 
القاعده،  حقانی،  شبکۀ  شمول  به  طالبان،  گروه 
داعش و دیگر گروه های نیابتی برای طراحی و 
شماری  دادن  سقوط  هدف  به  حمات  اجرای 
در  نفاق  ساختن  شعله ور  و  والیات  مراکز  از 
میان افغانستانی ها استفاده کرد. کسانی که تسلی 
افغانستان  نگهداشتن  خونین  در  را  خود  خاطر 
باشند  داشته  یاد  به  باید  می کنند،  جست وجو 
که این اقدامات برای خودشان نیز خونین تمام 

خواهد شد و انزوای بین المللی به بار می آورد.
صدور جنگجویان تروریست خارجی، به شمول 
هم  هنوز  افغانستان،  از  بخش هایی  به  داعش 
این  اواخر،  این  در  است.  جدی  تشویش  یک 
جنگجویان تاش کرده اند تا حضور بی رحمانۀ 
دهند  گسترش  افغانستان  شمال  در  را  خویش 
گروه های  سایر  و  طالبان  با  پهلوبه پهلو  غالبًا  و 

مربوط، فعالیت می کنند.

با وجود این، خوش حالم به اطاع برسانم که در 
برابر این مشکات بزرگ، نیرو های ملی امنیتی 
گروه های  بی شمار  تعدادِ  این  با  قهرمانانه  ما 
داده  شکل  بیرون  از  که  پیوسته  هم  به  افراطی 
مقابله  گردیده اند،  صادر  افغانستان  به  و  شده 
را  تروریست  ملیشه های  برنامۀ  آن ها   کرده اند. 
مختلف  نقاط  در  قلمرو  کنترل  و  تسخیر  برای 
در  را  مکرر  و حمات  ساخته اند  خنثی  کشور 
عقب  هلمند  و  کندز  شمول  به  متعدد  والیات 
تروریست  ملیشه های  سنگین  تلفات  زده اند. 
به  ملیشه ها  این  آن،  برابر  در  که  دارد  ادامه 
حمات مذبوحانه باالی اهداف نرم، به شمول 
اماکن  نهاد های تحصیلی و  ادارات کمک رسان، 
ملکی متوسل می شوند. هفتۀ گذشته آن ها باالی 
واقع  شریف  مزار  شهر  در  آلمان  قونسل گری 
شمال کشور حمله کردند که در این حمله، شش 
فرد ملکی کشته و بیش از صد تن دیگر مجروح 
تاش های  آخرین  اخیر،  حمات  گردیدند. 
ثبات  به  صدمه زدن  برای  تروریست ها  مربیان 

کشور ما می باشند.
نیرو های  بقای  تضمین  به منظور  وصف،  این  با 
برای  آن ها  هرآنچه  آوردن  فراهم  و  ما  امنیتی 
مقابله با تاکتیک های تروریستی پیوسته در حال 
تغییر به آن نیاز دارند، ما نیازمند حمایت دوامدار 

جامعۀ بین المللی هستیم.
بر  که  وارسا  در  ناتو  سران  نشست  نتایج  از  ما 
مبنای آن کشور های همکار، تعهدات جدیدی را 
برای آموزش، تجهیز، تمویل و ارتقای ظرفیت 
تا ختم سال ۲۰۲۰  ما  امنیتی  نیرو های  عملیاتی 
متقبل گردیدند، با قدردانی یادآور می شویم. ما از 

تصمیم ادامۀ مأموریت حمایت قاطع بعد از سال 
تجدید  تعهدات  می کنیم.  استقبال  نهایت   ۲۰۱۶
کمک ها اعتماد تازه یی را در میان نیرو های مسلح 

ما ایجاد کرده اند.
با  مبارزه  برای  بین المللی  مشترک  راهکار  یک 
که  می انجامد  مؤفقیت  به  زمانی  تنها  تروریزم 
جهان به عوامل کلیدی تروریسم رسیده گی کند. 
امن،  پناهگاه های  خارجی،  برنامه ریزی  بدون 
لوژستیکی،  و حمایت  اسلحه  و  آموزش  تأمین 
گروه هایی مانند طالبان دارای قدرت تخریبی که 
خواسته های شان  و  بود  نخواهند  دارند،  اکنون 
مورد  دموکراتیک  سیاسی  پروسۀ  چارچوب  در 
رسیده گی قرار خواهند گرفت. این حقیقت که 
ساختار های  برخی  داخل  در  سرکش  عناصر 
افراطی  فعالیت های  منطقه،  مشخص  دولتی 
خشون تبار را تسهیل می کنند، بسیار مشکل ساز 
بوده و در تناقض با قطع نامه های مربوطۀ مبارزه 
با تروریسم و رژیم تعزیرات ملل متحد، به ویژه 
و   ۲۲۵۳  ،۲۱۷۸  ،۱۶۲۴  ،۱۳۷۳ قطع نامه های 

۲۲۵۵ قرار دارند.
به  نسبت  الیه یی  سه  جدید  رویکرد  یک 
الزم  متحد  ملل  تروریسم  با  مبارزه  استراتیژی 
رقابت های  تأثیر  باید  گفتمان،  سطح  در  است: 
از طرف  کاربرد خشونت  بین دولت ها و  منفی 
باالی  را  سیاسی  اهداف  تعقیب  برای  دولت 
رشد تروریسم مورد بحث قرار دهیم، در سطح 
غنامندتر  را  موجود  قطع نامه های  باید  عملیاتی، 
به منظور  را  جدیدی  قطع نامه های  یا  و  ساخته 
در  پالیسی ها  نوع  این  عاملین  دادن  قرار  هدف 
برسانیم،  تصویب  به  دولتی  ساختار های  درون 
مساویانۀ  و  مؤثر  تطبیق  اجرایی،  سطح  در 
قطع نامه های مبارزه با تروریسم و رژیم تعزیرات 
باالی طالبان، القاعده، داعش و کشور های عضو 
می کنند،  نظامی  و  سیاسی  حمایت  آن ها  از  که 
و  جنگ  باالی  ماحظه یی  قابل  تأثیر  می تواند 

صلح در افغانستان به جا بگذارد.
ساختن  شامل  خواستار  غنی  رییس جمهور 
فهرست  در  طالبان  مشخص  رهبران  موقع  به 
کمیتۀ  اخیر  بازدید  از  ما  گردید.  تعزیرات 
موضوعات  آن  طی  که  افغانستان  از  تعزیرات 
قرار  بحث  مورد  کشور  ارشد  رهبران  با  ذیربط 
کشور های  تمام  از  ما  می کنیم.  استقبال  گرفت، 
پناه  به تروریستان  به ویژه کشورهایی که  عضو، 
تطبیق  میکانیزم های  تا  می کنیم  تقاضا  می دهند، 
ساختار های  داخل  در  را  قطع نامه ها  این  مؤثر 
دولتی، فعاالنه تقویت کنند. برای همکاری بیشتر 
ملل  تروریسم  با  مبارزه  نهاد های  میان  مؤثر  و 
متحد و ادارات امنیتی افغانستان ضرورت عاجل 

وجود دارد.
برای  پیگیر  تاش های  ملی  وحدت  حکومت 
است.  داده  به خرج  پایدار  تعقیب هدف صلح 
این موضوع، هم برای رییس جمهور اشرف غنی 
و هم برای رییس اجرایی دکتر عبداهلل، یک امر 

کلیدی بوده است.
ما متعهد هستیم تا با حمایت و یا بدون حمایت 
کسانی که تا حال در پشتیبانی مؤثر از این پروسه 
بیاوریم.  افغانستان  به  را  صلح  بوده اند،  ناکام 
توافق نامۀ اخیر صلح میان حکومت افغانستان و 
رهبری حزب اسامی نشان دهندۀ تعهد نیرومند 
این حقیقت است که  بیان گر  نیز  به صلح و  ما 
ما آماده ایم برای تحقق آن تصامیم دشوار اتخاذ 
از قبل آغاز  این توافق نامه  کنیم. پروسۀ اجرای 
نیرو های  میان  جاری  خصومت های  و  گردیده 
در  گروه،  این  به  وفادار  افراد  و  ما  امنیتی  ملی 
امیدواریم  ما  یافته اند.  توقف  ذیربط  موارد 
طالبان  برای  نمونه یی  عنوان  به  توافق نامه  این 
آشتی پذیر که حاضر به ترک خشونت و پیوستن 

به صلح هستند، عمل کند.
چهارجانبه  هماهنگی  گروه  که  داریم  باور  ما 
چین  پاکستان،  افغانستان،  از  متشکل   )QCG(
می تواند یک  هنوز هم  امریکا  متحدۀ  ایاالت  و 
چارچوب مؤثر برای تسهیل گفت وگو با طالبان 
باشد. با این وصف، دستیابی به هرگونه پیشرفت 
انجام  برای  قاطعانه  و  روشن  اقدامات  نیازمند 
"نقشۀ  چارچوب  در  گرفته  صورت  تعهدات 

راه" است.
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ورزش

نخست وزیر پاکستان و رییس جمهور ترکیه پس از دیدار دوجانبه، کنفرانس 
خبری مشترکی برگزار کردند.

اردوغان،  طیب  رجب  از  استقبال  ضمن  پاکستان  نخست وزیر  شریف،  نواز 
میان  اردوغان است و روابط  پاکستان خانۀ دوم  رییس جمهور ترکیه، گفت: 

این دو کشور بر مبنای احترام و اعتماد متقابل قرار دارد.
نواز شریف ضمن محکوم کردن کودتای نافرجام ۱۵ جوالی در ترکیه، بیان 
دولت  از  پاکستان  ملت  شد؛  شوکه  بسیار  کودتا  شنیدن  از  پاکستان  داشت: 
منتخب ترکیه حمایت می کنند. مردم ترکیه با شجاعت این کودتا را شکست 
دادند. مردم ترکیه با حمایت از دموکراسی تاریخ ساز شدند و این اقدام شان 

بسیار تحسین برانگیز است.
آقای شریف ضمن ستایش از تاش های ترکیه در تاش برای حل مناقشۀ 
تأمین  گروه  به  پاکستان  الحاق  از  حمایت  برای  انقره  از  من  گفت:  کشمیر 
کننده گان اتمی، قدردانی می کنم. تجارت و سرمایه گذاری میان این دو کشور 
باید افزایش یابد. ما تصمیم گرفتیم تا به منظور نهایی کردن یک توافق تجارت 
آزاد تا سال ۲۰۱۷ این مذاکرات را برگزار کنیم. من و اردوغان در جریان این 

دیدار دربارۀ طیف وسیعی از موضوعات دوجانبه صحبت کردیم.
فوری  حل  خواستار  خبری  کنفرانس  این  در  نیز  اردوغان  حال،  همین  در 
مناقشۀ کشمیر شده و گفت: تشدید تنش ها در مرز پاکستان، هند و درگیری ها 
در کشمیر را نمی توان نادیده گرفت. پاکستان و هند باید از طریق مذاکره به 
دنبال راه حلی برای مسألۀ کشمیر باشند. مناقشۀ کشمیر باید طبق قطع نامه های 
سازمان ملل و طبق خواسته مردم کشمیر حل شود. دولت و ملت ترکیه از 

مردم کشمیر حمایت می کنند.
اردوغان افزود: در جریان این نشست دوجانبه با نواز شریف، در خصوص 
مسایل مشترکی مرتبط با جنگ با تروریسم صحبت کردیم. ما پاکستان را در 
جنگ با تروریسم تنها نخواهیم گذاشت. همدردی های مردم پاکستان با ترکیه 
دوستان  از  یکی  پاکستان  که  می دهد  نشان  نافرجام جوالی  کودتای  از  پس 
صمیمی ترکیه است. ترکیه هرگز احساسات صادقانه و حمایت پاکستان را 

فراموش نخواهد کرد.
او افزود: جنبش گولن تاش کرده تا با استفاده از بخش های دولتی ترکیه را 
تضعیف کند، اما ما با سازمان گولن مبارزه می کنیم. ما اقداماتی را علیه قاتان 

و شیاطین گروه گولن انجام خواهیم داد.
اردوغان تأکید کرد: به این گروه ضد ترکیه نباید در پاکستان پناهنده گی داده 
شود. آیندۀ دانش آموزان ثبت نام شده در مدارس بین المللی که اخیراً تعطیل 

شده اند، نباید به خطر بیفتد.
میان  روابط  تقویت  در  را  خود  نقش  ما  کرد:  تصریح  ترکیه  رییس جمهور 

پاکستان و افغانستان ایفا خواهیم کرد.
این دو کشور با تقویت هر چه بیشتر روابط دوجانبه موافقت کردند.

اردوغان تأکید کرد: دالیلی داریم که ثابت می کند، غرب از داعش حمایت 
می کند.

داعش  با  جدیت  با  ما  گفت:  پاکستان  پارلمان  در  دیگری  اظهارات  در  او 
می جنگیم و به این جنگ ادامه می دهیم. هیچ ارتباطی میان داعش و اسام 
نیست. هیچ چیز مثل داعش نمی تواند به اسام ضربه بزند. دین ما به کسی حق 

کشتن انسانی دیگر را نمی دهد.
اردوغان افزود: چه کسی کنار داعش است؟ بله غرب در کنار آن ها است. ما 
ثابت کردیم که ساح های داعش ساخت غرب است و همه چیز علیه اسام 

است.

سیاسـت های  ادامـۀ  از  انتقـاد  بـا  روسـیه  خارجـۀ  امـور  وزیـر  الوروف،  سـرگئی 
ضدروسـی دولـت امریـکا در دو مـاه مانده بـه پایان مسـوولیت، ابراز امیـدواری کرد 

کـه سـرانجام در سیاسـت بـاراک اوبامـا عقانیـت حاکـم شـود.
الوروف کـه در پـرو بـه سـر می بـرد، بـا اشـاره بـه توصیـۀ اوباما بـه دونالـد ترامپ، 
نامـزد پیـروز انتخابـات امریـکا مبنـی بر تفاوت گذاشـتن بیـن سیاسـت های واقعی با 
احساسـی و هیجان هـای انتخاباتـی، اظهـار کـرد: چنیـن می نماید کـه رییس جمهوری 
کنونـی کـه خـود در شـرایط حساسـی قـرار دارد، کمتـر فکـر می کنـد تـا بـرای حل 

مسـایل اقدامی انجـام دهد.
الوروف در گفت وگـو بـا شـبکۀ خبـری روسـیه ۲۴ کـه دیـروز )جمعـه، ۲۸آبـان( 
پخـش شـد، هم چنیـن بیـان کـرد کـه درخواسـت ناگـوار اوبامـا از ترامـپ بـرای 

اسـتمرار سیاسـت های ضدروسـی همسـو بـا منافـع ملـت امریـکا نیسـت.
وزیـر خارجـۀ روسـیه گفـت: اگـر اوبامـا می خواهـد وضعیـت کنونـی ادامـه یابـد، 
اطمینـان داریـم پاسـخ گوی منافـع امریـکا و حـل مسـایل جهان نیسـت، زیـرا فیصلۀ 

یافتـن بسـیاری از مشـکات بـه )همـکاری( واشـنگتن و مسـکو بسـته گی دارد.
الوروف افـزود: امیـدوارم عقـل سـالم حاکم شـود، اما آنچـه که به اصـول روابط بین 
مسـکو و واشـنگتن پـس از ۲۰ جوالی ۲۰۱۷ )پایان مسـوولیت دولـت اوباما( مربوط 

می شـود، این اسـت کـه رییس جمهوری آینـدۀ امریکا نقـش تعیین کننـده را دارد.
وزیـر امـور خارجـۀ روسـیه هم چنین در مـورد بحران سـوریه و خودداری واشـنگتن 
از اجـرای تعهـدات خـود بـرای برقـراری آرامـش در ایـن کشـور، اظهـار کـرد کـه 
مذاکـرات کارشناسـان دو کشـور در ژنـو ثمربخـش اسـت، امـا همه چیـر از ناتوانـی 
واشـنگتن بـرای جداکـردن معارضـان از گروه تروریسـتی جبهه النصره تأثیـر می گیرد.
او افـزود: دولـت امریـکا تاش هـای خـود را بـرای بـه بن بسـت کشـاندن روابـط با 
روسـیه متمرکـز کـرده و بـرای ایـن منظـور تـاش می کنـد تا روابـط در حالتـی قرار 
گیـرد کـه در صـورت تمایـل دولت جدید بـرای بهبودی مناسـبات، انجام آن سـخت 

باشد.
روابـط واشـنگتن و مسـکو از سـال ۲۰۱۴ در سـه محـور گسـترش نفوذ نظامـی ناتو 
به ِویـژه امریـکا نزدیـک و حتـا هـم مـرز روسـیه در شـرق اروپـا، دریـای بالتیـک و 

اوضـاع سـوریه تیره شـده اسـت.
از سـوی دیگـر، امریـکا و اتحادیـۀ اروپا از سـال ۲۰۱۴ بـا طرح اتهام دخالت روسـیه 
در درگیری هـای شـرق اوکرایـن و کمـک به مخالفـان دولت این کشـور، مجموعه یی 
از تحریم هـای گسـتردۀ اقتصـادی و مالـی ضدروسـی را وضـع کرده انـد کـه واکنش 

متقابل مسـکو را در پی داشـته اسـت.
اکنـون راهیابـی ترامـپ بـه کاخ سـفید می توانـد امیدها بـرای احیای روابط روسـیه و 
امریـکا را کـه به پایین ترین سـطح از زمان فروپاشـی شـوروی )سـال ۱۹۹۱( رسـیده 

افزایش دهد. اسـت، 

به  را  لندن  توپچی های  هافبک  تا  دارد  نظر  در  اروپا  باشگاه  افتخارترین  پُر 
خدمت بگیرد.

نشریۀ »سان« انگلیس گزارش داد که باشگاه رئال مادرید قصد دارد زوج موفق 
گرت بیل و آرون رمزی در تیم ملی ولز را در رئال هم شکل دهد، از این رو، 

قصد به خدمت گرفت رمزی را دارد.
بیل و رمزی در چند سال اخیر همکاری خیلی خوبی در تیم ملی ولز با هم 
داشته اند و هماهنگی باالی خود را در یورو ۲۰۱۶ هم به خوبی نشان دادند، 

جایی که تیم ملی ولز تا مرحلۀ نیمه نهایی مسابقات پیش رفت.
خرید  از  خود  محرومیت  باید  رمزی  گرفتن  خدمت  به  برای  رئال مادرید 
بازیکن جدید در دو پنجره پیش رو را پشت سر بگذارد یا این که درخواست 

فرجام خواهی اش از این حکم صادره به نتیجه برسد.
به جمع  انتقاالت  و  نقل  رکورد  با شکستن  تابستان ۲۰۱۳  در  ساله  بیل ۲۷ 
انجام  مادریدی  پیراهن سفیدپوشان  با  بازی  تاکنون ۱۳۷  پیوست و  رئالی ها 

داده و ۶۵ ُگل به ثمر رسانده است.
رمزی ۲۵ ساله هم که در سال ۲۰۰۸ از کاردیف به آرسنال پیوست، تا کنون 
در ۲۶۹ بازی از رقابت های مختلف برای این تیم به میدان رفته و موفق به 

زدن ۴۳ گل هم شده است.

اسطوره های بسکتبال امریکا، کمک قابل توجهی به موزۀ محمدعلی کلی در 
واشنگتن کردند.

به  دالر  میلیون   ۵/۲ کاوالیرز،  کلیولند  بسکتبال  تیم  ستارۀ  فوق  جیمز،  لبران 
اسطورۀ  کلی،  محمدعلی  گرامی داشت  برای  که  واشنگتن  شهر  در  موزه یی 

مسلمان مشت زنی امریکا و جهان بنا شده است، کمک کرد.
جیمز در مورد محمدعلی به روزنامۀ »یوای ای تودی« گفت: او نه فقط به خاطر 
مهارت  و قهرمانی در مشت زنی، بلکه به خاطر شخصیت خارج از زمینش برای 

من یک الهام بخش بزرگ است.
موزۀ مذکور در شهر واشنگتن با نام »محمدعلی: قدرِت تغییر« دایر شده است 
مایکل  می آید.  به حساب  افریقا-امریکا  فرهنگ  و  تاریخ  موزۀ  از  قسمتی  و 
به  هم  امریکا  بسکتبال  اسطوره های  دیگر  جانسون،  مجیک  اروین  و  جردن 

ترتیب ۵ و یک میلیون دالر به این موزه کمک کردند.
از  یکی  هم چنین  و  تاریخ  مشت زن های  بهترین  از  یکی  کلی،  محمدعلی 
شخصیت های مهم قرن بیستم به حساب می آید که در ۷۴ ساله گی درگذشت.

ــد  ــی رئال مادری ــک کلمبیای ــا در جــذب هافب ــر اینتری ه ــه تی ــی ک درصورت
بــه ســنگ بخــورد، ایــن باشــگاه ســراغ جــذب هافبــک پیشــین کهکشــانی ها 

می رود.
ــا  ــاع ن ــری در اوض ــک تغیی ــر مال ــا تغیی ــا ب ــل حت ــن فص ــه ای ــر ک اینت
به ســامانش بــه وجــود نیامــده اســت، بــه دنبــال تقویــت پســت های مــورد 
نظــرش اســت، از ایــن رو، بــه فکــر جــذب خامــس رودریگــس بــرای خــط 
ــت  ــب ثاب ــه در ترکی ــی ک ــک کلمبیای ــن هافب ــد ای ــی اش اســت، هرچن میان
ــر  ــه نظ ــدارد، ب ــی ن ــدان جای ــن زی ــت زین الدی ــت هدای ــِد تح رئال مادری

ــد. ــزوری بده ــه نرات ــی ب ــخ مثبت ــد پاس نمی رس
ــا  ــه اینتری ه ــزارش داد ک ــاط گ ــن ارتب ــرر« در ای ــی »می ــۀ انگلیس روزنام
ــل  ــوند، آنخ ــس نش ــس رودریگ ــذب خام ــه ج ــق ب ــه موف ــی ک درصورت
گزینــۀ  عنــوان  بــه  را  پاری ســن ژرمن  آرژانتینــی  هافبــک  دی ماریــا، 
جانشــین مدنظــر دارنــد. ایــن نشــریه هم چنیــن خبــر داده کــه اینتــر در مــاه 
جنــوری پیــش رو بــا پیشــنهادی ۵۰ میلیــون پونــدی، ســراغ هافبــک پیشــین 

تیم هــای رئال مادریــد و منچســتریونایتد خواهــد رفــت.
ــتریونایتد، در  ــق در منچس ــور ناموف ــل حض ــک فص ــس از ی ــا پ دی ماری
ــل  ــن فص ــه دومی ــی ک ــت و درحال ــن ژرمن پیوس ــه پاری س ــال ۲۰۱۵ ب س
ــا  ــا ســال ۲۰۱۹ ب ــد، ت ــه می کن ــم فرانســوی را تجرب حضــورش در ایــن تی

ــرارداد دارد. ــم ق ــن تی ای

اردوغان:

غرب از داعش حمایت می کند

عقالنیت سیاسی؛ آرزوی الوروف برای اوباما

رئال مادرید به دنبال شکل دادن 
زوج »بیل-رمزی«

کمک هشت ونیم میلیون دالری 

اسطوره های NBA به موزۀ محمدعلی

اینتر در صورت ناکامی 

در جذب خامس سراغ دی ماریا می رود

محمداكرام اندیشمند

بـه نظـر می رسـد کـه پاکسـتان در صـدد یک طرفه سـازی منازعـۀ 
دیورنـد بـا افغانسـتان بـر آمده اسـت. هـر چنـد دولت پاکسـتان در 
ظاهـر مـرز دیورنـد و توافق نامـۀ این مـرز را در سـال ۱۸۹۳ که میان 
حکومـت هنـد برتانـوی و امیـر عبدالرحمـن خـان بـه امضا رسـید و 
سـپس توسـط چهـار امیر و شـاه دیگر تا ۱۹۴۹ مـورد تأیید قرار گرفـت، یک موضوع 
پایان یافتـه تلقـی می کنـد، امـا در واقـع زمـام داران پاکسـتانی نیـات باطنـی و نگرانـی 
جـدی خـود را در مـورد ادعـای برخـی زمـام داران افغانسـتان مبنـی بـر نپذیرفتن این 
توفق نامـه و مـرز دیورنـد بـه عنوان مرز رسـمی و بین المللـی میان دو کشـور، هیچ گاه 

و در هیـچ زمـان و فرصتـی پنهـان نکرده اند.
پـس از تـاش پاکسـتان برای ایجـاد گذرگاه هـا و دروازه هـای مرزی در هشـت نقطۀ 
مـرز دیورنـد در دو سـال اخیـر کـه حتا برخـورد نظامیان سـرحدی افغانسـتان در مرز 
تورخـم)۲۵ ثور ۱۳۹۵( مانع این تاش نشـد، اباغ دسـتور اخذ پاسـپورت پاکسـتانی 
و ویـزای افغانسـتان بـه قبایـل مـرزی، خود حکایـت از تصمیـم زمام داران پاکسـتانی 

در تثبیـت مـرز و رفـع نگرانـی آن هـا از ادعـا و منازعۀ کابل بر سـر این مـرز دارد.
بـدون تردیـد منازعـۀ دیورنـد مـادرِ تمامـی اختافـات و منازعـات میـان کابـل و 
اسـام آباد اسـت و چهـل سـال اسـت کـه افغانسـتان قربانـی این ادعـا و ایـن منازعه 
می شـود و بـدون حـل ایـن منازعـه، افغانسـتان هم چنـان قربانـی باقـی خواهـد ماند. 
امـا نکتـۀ مهـم بـر سـر نجـات افغانسـتان از ایـن قربانـگاه، دسترسـی بـه منافـع مهم 
ملـی در هـر گونـه اقـدام پاکسـتان بـرای پایـان دادن بـه ایـن ادعـا و منازعه از سـوی 
دولـت افغانسـتان اسـت. بدتریـن و حقارت بارتریـن حالـت زمانـی خواهـد بـود کـه 
پاکسـتانی ها بـا این گونـه اقدامـات خـود، عمـًا بـر ادعـا و منازعۀ افغانسـتان بر سـر 
دیورنـد نقطـۀ پایـان بگذارنـد، اما دولـت افغانسـتان در بـدل آن به هیچ چیزی دسـت 
نیابـد و افغانسـتان هم چنـان زیـر لگدهـای پاکسـتان، بی ثبـات و درمانده باقـی بماند.

ستگیر روشنیالی

د علمي تفکر نشتوالی

پرونيـو د سـتونزو د حـل لـه پـاره خپلـې انديښـنې او خپلـې الرې 

درلـودې. هغـوې هـم غوښـتل چـي يـو ښـه او هوسـا ژونـد ايجـاد 

کـړي، خـو هغـوې نـه يـوازي پـه دي کار کـي بـری نـه درلـود، بلکـې 

مـوږ تـه يـې هـم دايس څـه نه دي پريښـي چـي د نيکمرغـې او پرمختـگ په لـور د موږ 

الرښـونه وکـړې. پرونيـو مـوږ ته هغـه څه پـه مېراث پريښـي چي درې سـوه کالـه، دوه 

سـوه کالـه او سـل کالـه پخوا بايـد حل شـوي واي. نورو همدومـره پخوا ورته سـتونزې 

حـل کـړې دې. پرونيـو ددې وس پيـدا نکـړ هغـه آرزښـتونه او نورمونه ايجـاد کړې چي 

پـه افغانسـتان کـي دملـت جوړولـو لـه چـارې رسه مرسـته وکـړې. د بيلگي پـه توگه په 

پرونيـو کـي د چـا نظرياتـو تـه د يوې هوسـا ټولنـې، د يـوې خپلواکـې ټولنـې او د يوې 

سـيايس شـوې د ټولنـې د ايجـاد لـه پـاره مراجعـه کوالي شـو.؟

لـه پرونيـو مـوږ تـه دايس يـوه علمـې پانگـه پـه مېـراث نـه دي را پاتـې چـي پـه دي 

پراگامتيـک نـړۍ پـه حاالتو کي د موږ الرښـوونه او مرسـته وکـړې. دايس يوه انديښـنه 

او داسـی يوتفکـر چـي په دي هميشـه بدليدونکی حالت کـي د موږ عمـل او پراتيک ته 

لـوری ورکـړې او را تـه وښـيې چـي پـه دې نـړۍ کـي د مـوږ ځای چېـرې دی.

د مـوږ پـه پراگامتيکه دنيا کـي پوهه، نورمونه او ارزښـتونه دعمل او پراتيـک په معيارونو 

سـنجول کېـږې او پـه دي دنيـا او په تېـره په افغانسـتان کـي د سـتونزو او پرابلمونو حل 

د عمـي چلنـد پـه کولـو رسه د عمـي پايلـو غوښـتونکی دی. ددې خـرو لـه يادولـو 

د مـا مطلـب دادی چـي ټولنـه تـر اوسـه هـم د علمـې تفکـر او خپلواکـې انديښـنو لـه 

نشـتوالی رسه مخامـخ دی. د مـا نسـل هـم د بريو پـه ځـای د ناکاميـو، د پرمختګونو په 

ځـای د غميـزو او د نويـو انديښـنو د ايجـاد او د خپلـواک تفکـر د درلودلـو پـه ځـای د 

ايديولوژيگانـو پـه وړانـدي د گونـډو وهلو نسـل دی... 

د ځـوان نسـل پـه وړانـدي د پرونيـو او مـوږ پـه پرتلـه ډېـرې او څـو اړخېـزې پوښـتنې 

اوپېچېلـې سـتونزې پرتې دي. دې پوښـتنو ته د ځـواب ورکولو او دې سـتونزو ته د حل 

پيـدا کولـو پـه کارکـي پـرون او پروين مرسـته نـي کوالي.

امراهلل صالح

سياست قومی و هويتی، چه مشكلی را حل خواهد ساخت؟
نهایت،  در  و  قومی  جغرافیای  دین،  باور ها،  تاریخ،  اقتصاد،  دید  از 
موقعیت استراتیژیکی، افغانستان کشور غیر قابل تجزیه است. حتا در 
بدترین حالت، هیچ یک از کشور های منطقه و فرامنطقه توانایی جذب 
و یا حمایت از توته های افغانستان تجزیه شده را ندارند. در عین زمان، هیچ یک از 
اقوام افغانستان حتا اگر خواهان تجزیه شوند، منابع اقتصادی کافی و نیمه کافی به خاطر 
بقا به عنوان واحد سیاسی و جغرافیایی قومی یا کشور کوچک را ندارند. اما در حاالت 
بد، کشور های منطقه و فرامنطقه توانایی حمایت از گروه های نیابتی در جنگ داخلی را 

زیر چتر "افغانستان" دارند که یک مبحث کامًا علیحده است.
با آن که این حقیقت را همه درک می کنند با آن هم در سال های اخیر، توسل به سیاست 
از  یکی  است.  شده  تبدیل  مسلط  و  محوری  روند  به  آهسته آهسته  تباری  و  هویتی 
فروپاشی  سلطتنی،  نظام  شکست  هویتی،  و  قومی  سیاست  به سوی  حرکت  دالیل 
است  فراقومی  و  توان مند  نیافتن جریان  باالخره ظهور  و  راست  و  حرکت های چپ 
که بتواند دیوار های نه چندان مستحکم سمت، قوم، زبان و محل را شکسته و به گونۀ 

شهروندمحور، به ساختن ساختار قدرت و ایجاد استقامت ملی بپردازد.
بارز شدن سیاست هویتی و قومی هم چنان میراث بد شکل شماری از سیاست مداران 
بی پایگا است که خواستند با این کار برای خود زود جایگاه ایجاد کنند و بهانه یی برای 
"بودن" داشته باشند. در کشورهایی که پوتانسیال یا پیش زمینه های فدرال به اساس 
منطق  قومی  و  هویتی  سیاست  به  توسل  دارد،  وجود  نهایی  تجزیۀ  یا  و  قومی  خط 
یا  سیستم  پیچیده گی  بلکه  نه،  قومی  اختاف  مشکل  بزرگ ترین  این جا  دارد.  بیشتر 
نظام برای توزیع قدرت، زمین و ثروت است. حاال ساده ترین فورمل را که همه در 
پی آن اند، تقسیم قدرت به اساس حضور خیالی اقوام توسط نماینده های خیالی اقوام 
است. هیچ یک از رهبران قومی در نظر سنجی های قومی و انتخابات درون قومی ظهور 
نکرده اند، بلکه ریشۀ قدرت و رهبری آن ها به عوامل ناشفاف دیگر بسته گی دارد. این 
حالت بدترین تأثیر را روی نسل جوان گذاشته است. سیاست هویتی و تباری ارادۀ 
نسل جوان را محدود می سازد، برخاف میل و ارادۀشان، آن ها را در حصاری که خود 
در ساختن اش نقش و دست نداشتند، زندانی می سازد، مراودۀ عمیق و با مفهوم فکری 
را میان توته های قومی کم می سازد، عوام فریبی را ترویج می دهد، مراودۀ فرهنگی و 
اقتصادی را به حداقل آن می رساند و در نهایت به عوض حس تجسس و پیشرفت، 

حس طرد، دفاع و نفرت را زیاد می سازد.
نهادینه شدن سیاست قومی، توانایی های ملی را در افغانستان بطی و حتا فلج می سازد و 
در نهایت، ما فاقد روایت ملی برای تحکیم پایه های دولت ملت شده و توانایی هم شانه 
بودن با متحدین خارجی خود را از دست می دهیم. ما هرقدر تاش کنیم کشور های 
بزرگ را در سیاست های کوچک داخلی ما شریک سازیم، به همان اندازه صابت و 
ارزش ما به عنوان کشور و ملت پایین می آید. پیام من به نسل نو و به ویژه به قشر 
تحصیل یافته این است که خودشان را از این تونل های بی انتها بیرون سازند، انسانی 
بیندیشند، نسل تقلید نباشند، بلکه پویایی و پیشرفت را هدف قرار دهند و به آن برسند. 

بهتر است نیروی جسمی و فکری خویش را برای هدف مثبت و با نتیجه بکار بریم.

فیـسبـوک نـــامــه
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در تازه تریـن گـزارش فهرسـت جهانی کشـورهای 
قربانـی تروریسـم که از سـوی انسـتیتیوت اقتصاد 
و صلـح تهیـه شـده ، آمده اسـت که در طـول چند 
سـال اخیـر، افغانسـتان در سـال ۲۰۱۵ بیشـترین 
میـزان خشـونت ها را تجربـه کـرده و در جریـان 
زدوخوردهـا بـا طالبـان، نزدیـک بـه ۱۸ هـزار تن 
ایـن کشـور  دادنـد و  از دسـت  را  جان های شـان 
در رده بنـدی جهانی کشـورهای قربانی تروریسـم، 

جایـگاه دوم را گرفتـه اسـت.
فعالیت هـای  میـزان  سـاالنه  انسـتیتیوت  ایـن 
 ۹۹.۷ حـدود  کـه  کشـور   ۱۶۳ در  را  تروریسـتی 
فیصـد جمعیـت جهان را تشـکیل می دهـد، مطالعه 
از کشـورهای  رده بنـدی جهانـی  یـک  و  می کنـد 

می سـازد. را  پدیـده  ایـن  قربانـی 
ایـن گـزارش آمـده اسـت: "از آن جایـی کـه  در 
جامعـۀ جهانـی در سـال ۲۰۱۵ توجـه اش را بـر 
در  داعـش  گـروه  فعالیت هـای  از  جلوگیـری 
عـراق و سـوریه متمرکـز کـرده بود، سـال گذشـته 
خون بارتریـن سـال بـرای طالبـان در افغانسـتان به 

ثبـت رسـیده اسـت."
"میـزان  شـده:  ذکـر  هم چنـان  گـزارش  ایـن  در 
میـدان  در  کشـتارها  و  تروریسـتی  کشـتارهای 
به طـور   ۲۰۱۵ سـال  در  طالبـان  توسـط  نبـرد 
چشـم گیر افزایـش یافته بود. کشـتارهای ناشـی از 
فعالیت هـای تروریسـتی ۲۹ درصـد افزایـش یافته 
دسـت  از  را  جان های شـان  تـن   ۴۵۰۲ کـه  بـود 
دادنـد، هم چنـان کشـتارهای میـدان نبـرد بـه ۳۴ 
درصـد افزایـش یافته بـود و اضافـه از ۱۵ هزار تن 

ایـن درگیری هـا کشـته شـدند" در 
گزارش رده بندی تروریسـم در سـطح جهانی نشان 
می دهـد کـه تروریسـم یکی از انواع خشـونت های 
سـازمان یافته و خطرنـاک اسـت کـه فقـط در چند 
انجـام  کوچـک  گروه هـای  سـوی  از  و  کشـور 
می شـود. عـراق، افغانسـتان، نایجریـا، پاکسـتان و 
سـوریه، پنج کشـوری اسـتند که بیشـترین آسـیب 
را از ایـن ناحیـه متقبل می شـوند و در سـال ۲۰۱۵ 
هفتـاد درصد کشـتارهای که بـا اعمال تروریسـتی 

اتفـاق افتـاده، در ایـن کشـورها بوده اسـت.
"عملیات هـای  اسـت:  شـده  گفتـه  گـزارش  در 
نظامـی در عـراق توانسـت از میـزان فعالیت هـای 
تروریسـتی بکاهـد، ولـی شـدت خشـونت ها در 
سـوریه، یمـن و افغانسـتان موجب شـد کـه میزان 
بلنـد  تروریسـتی  اعمـال  بـه  مرتبـط  کشته شـدن 

برود.
گذشـته از ایـن، در مجمـوع نیـز میـزان کشـتارها 
از ناحیـۀ فعالیت هـای تروریسـتی بـه باالترین حد 
آن رسـیده و در مجمـوع در سـال ۲۰۱۵ حـدود 
تروریسـتی  فعالیت هـای  نتیجـۀ  در  تـن   ۵۳۱۲
جان های شـان را از دسـت دادنـد کـه نظر به سـال 
گذشـته، ۱۸ درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. در 
افغانسـتان در پنـج سـال گذشـته، هـر سـال تعداد 
قربانیان خشـونت ها و حمات تروریسـتی نسـبت 

بـه سـال قبـل آن در حـال افزایـش بوده اسـت.
حمـات  بیشـترین  گـزارش،  ایـن  بـه  نظـر 
تروریسـتی در سـال ۲۰۱۵ توسـط طالبـان انجـام 
شـده اسـت و ایـن گـروه مسـوول ۸۵ درصـد از 
مجمـوع کشـتارهای تروریسـتی در افغانتسـان اند. 
ایـن گـروه در سـال ۲۰۱۵ حـدود ۱۰۹۴ حملـه 
آن،  نتیجـۀ  در  کـه  دادنـد  انجـام  را  تروریسـتی 
۵۴۰۲ تـن کشـته شـده اند. نزدیـک به نیمـی از این 
حمـات بـر نیروهـای پولیـس صـورت گرفتـه و 
نیمـی از قربانیـان این حمـات را نیروهای پولیس 
تشـکیل می دهـد. در مجمـوع حـدود ۵۴۳ حملـه 
تروریسـتی بر نیروهـای پولیس صـورت گرفته که 

در نتیجـۀ آن، ۲۲۵۹ پولیـس کشـته شـدند.

در گـزارش آمـده اسـت: "بیشـترین ایـن حمات 
بـاالی  کـه  می دهـد  تشـکیل  مسـلح  را حمـات 
پوسـته ها، ایسـت های بازرسـی، گزمه هـا و دیگـر 
فعالیت هـای پولیـس انجـام شـده و هم چنـان ۳۰ 
حملـۀ انتحـاری نیـز بـاالی پولیس صـورت گرفته 

کـه در نتیجـۀ آن، ۱۹۳ تـن کشـته شـدند."
هم زمـان بـا ایـن، نظر بـه سـال های قبل، در سـال 
۲۰۱۵ حمـات طالبـان در والیات شـمالی بیسـت 
درصـد افزایـش یافتـه بـود کـه ایـن خـود نشـان 
والیـات  ایـن  در  طالبـان  بیشـتر  دهنـدۀ حضـور 
اسـت. در سـال ۲۰۱۵ نزدیـک بـه هـزار تـن در 
والیـات فاریـاب، بغـان، جوزجان و کندز کشـته 
شـدند کـه نظـر بـه سـال قبـل ۶۰ درصـد افزایش 

اسـت. یافته 
برعـاوۀ طالبـان، چهـار گـروه دیگـر نیز مسـوول 
انجـام ایـن حمـات تروریسـتی در سـال ۲۰۱۵ 

اسـت. یکی از این گروه ها شـاخۀ خراسـان داعش 
اسـت کـه ۴۷ حملـه را انجـام دادنـد و ۱۲۰ تـن 
را کشـتند. ایـن گـروه هم چنـان مسـوولیت حملـۀ 
انتحـاری بـر تظاهـرات در کابل کـه در آن، حداقل 

۸۰ تـن کشـته شـدند را نیـز بـه عهـده گرفتند.
قاچـاق و فـروش تریـاک، بزرگ ترین منبـع درآمد 
بـرای طالبـان اسـت و آمارهـا نشـان می دهـد کـه 
سـاالنه ایـن گـروه از راه قاچـاق و فـروش تریاک 
حـدود ۲۰۰ میلیـون دالر و یا بیشـتر از آن به دسـت 

می آورد.
در گـزارش آمـده اسـت: "هنـوز هـم افغانسـتان 
بزرگ تریـن تولیـد کننـدۀ مـواد مخـدر در سـطح 

جهـان اسـت."

ملـل  سـازمان  امنیـت  شـورای   ۲۰۱۲ سـال  در 
گـزارش داده بـود که درآمد طالبان بـه ۴۰۰ میلیون 
دالـر افزایـش یافته اسـت و ایـن گروه ایـن پول را 
از طریـق وضـع مالیـات، اخـذ کمک هـا، اخاذی ها 
بـا  می آورنـد.  به دسـت  مخـدر  مـواد  فـروش  و 
افزایـش نـوزده درصـدی میـزان کشـت و قاچـاق 
مواد مخدر از سـال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۵ طالبان بیشـتر 
از ۲۰۰ میلیـون دالـر از راه فروش تریاک به دسـت 

می آوردنـد.
گزارش هـای  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  ایـن  در 
کشـورهای  همـکاری  شـورای  کـه  دارد  وجـود 
عربسـتان سـعودی،  ماننـد  فـارس  حـوزۀ خلیـج 
کویـت و امـارت متحدۀ عربی از طریـق گردآوری 
کمک هـای خیریـۀ مسـلمانان و دیگـر نهادهـا، از 

مالـی می کننـد. طالبـان حمایـت 

افغانستان دومین کشور قربانی تروریسم در جهان

تصفیۀ کابینه توسط مجلس؛
تقابل یا دسیسه سیاسی

مجیب مشعل
برگردان: مختار یاسا

پارلمــان افغانســتان در طــول چهــار روز گذشــته، ۷ وزیــر کابینــۀ حکومــت 
ــال  ــرده و در ح ــار ک ــان برکن ــاد و از مقام ش ــلب اعتم ــور را س ــن کش ای
ــل  ــر تکمی ــر س ــا ب ــه ماه ه ــکننده یی ک ــاف ش ــای ائت ــه نگرانی ه حاضــر ب

ــا هــم دعــوا کــرده بودنــد، افــزوده اســت. کابینــه  ب
ــری  ــۀ دو وزی ــه اضاف ــه، ب ــران کابین ــت های وزی ــی پس ــدن ناگهان خالی ش
ــه  ــه ب ــت را ک ــش کار حکوم ــتر از پی ــد، بیش ــتعفا داده بودن ــًا اس ــه قب ک
ســختی امــور داخلــی اش را تــا اندازه یــی سروســامان داده، از طــرف دیگــر 
ــه  ــز مواج ــی نی ــت مردم ــش حمای ــان و کاه ــوی طالب ــای ق ــا عملیات ه ب

ــش ســاخته اســت. ــرده و پرچال ــد ک اســت، کن
ــر  ــته به خاط ــۀ گذش ــتیضاحیه اش را هفت ــات اس ــتان جلس ــان افغانس پارلم
ــه  ــرف بودج ــران در مص ــی وزی ــس، ناتوان ــن مجل ــده گان ای ــه نماین آنچ
ــر در روز  ــک وزی ــاد ی ــلب اعتم ــا س ــرد. ب ــاز ک ــد، آغ ــعه یی گفتن توس
ــان  ــر از می ــه هفــت وزی ــران ســلب اعتمــاد شــده ب سه شــنبه، مجمــوع وزی
ــه،  ــد عام ــه، فوای ــران خارج ــمول وزی ــه ش ــده، ب ــتیضاح ش ــر اس ۱۳ وزی
مخابــرات، کار و امــور اجتماعــی، تحصیــات عالــی و ترانســپورت، رســید.
رییس جمهــور غنــی، پــس از ســلب اعتمــاد شــدن اکثریــت وزیــران 
اســتیضاح شــده در دو جلســۀ اول، به صــورت علنــی جلســات اســتیضاحیۀ 
ــاد  ــلب اعتم ــران س ــیده و از وزی ــش کش ــه چال ــس را ب ــده گان مجل نماین
ــم دادگاه  ــدن تصمی ــخص ش ــا مش ــان ت ــه وظایف ش ــا ب ــت ت ــده خواس ش
ــرار  ــه ق ــی ک ــه وزیران ــان ب ــد. او هم چن ــه دهن ــورد، ادام ــن م ــی در ای عال
ــا در جلســات اســتیضاحیۀ پارلمــان  اســت اســتیضاح شــوند دســتور داده ت

ــد. حضــور نیابن
پارلمــان کــه خــود پــس از پایــان دورۀ رســمی اش در بیشــتر از یــک ســال 
قبــل، در حالــت خــأل قانونــی کار می کنــد و تاریخــی نیــز بــرای برگــزاری 
ــف  ــر توق ــی ب ــت مبن ــن نشــده، خواســت حکوم ــی تعیی ــات پارلمان انتخاب
پروســۀ اســتیضاح را رد کــرده اســت. ظاهــر قدیــر، معــاون رییــس پارلمــان 
ــا وجــود اظهــارات رییس جمهــور غنــی،  افغانســتان روز سه شــنبه گفــت، ب

ــده شــوند. ــی برگردان ــار شــده نمی تواننــد توســط دادگاه عال ــران برکن وزی
آقــای قدیــر گفــت: "اگــر حکومــت خــودش را فریــب می دهــد، ایــن یــک 

مســأله جداگانــه اســت."
امــا ایــن رونــد بــه گفتــۀ شــماری از کارشناســان، بســته گی بــه یــک مســأله 
ــان،  ــن کارشناس ــی از ای ــاور عده ی ــه ب ــده اســت. ب ــاد آن پیچی ــدارد و ابع ن
یــک دسیســۀ سیاســی کان جریــان دارد: این کــه احتمــاالً برکنــاری بعضــی 
از وزیــران کابینــه بــا وجــود اعتراضــات علنــی رییس جمهــور غنــی در ایــن 

مــورد، تــا حــدی بــه حمایــت خــود او صــورت می گیــرد.
ــر  ــل به خاط ــل از قب ــده قب ــاد ش ــلب اعتم ــران س ــی از وزی ــه بعض این ک
اتهامــات ناشایســته گی یــا فســاد، زیــر زره بیــن آقــای غنــی قــرار داشــتند، 
ــرد  ــر می ک ــی فک ــر کس ــه کم ت ــتند ک ــد داش ــان قدرت من ــدر حامی ــا آن ق ام
رییس جمهــور توانایــی سیاســی الزم بــرای برکنــاری آن هــا را داشــته باشــد، 

ــد. ــتیبانی می کن ــا را پش ــن ادع ای
انتظــار خــادم، یکــی از کارشــناس سیاســی در کابــل گفــت: "ارگ پارلمــان 
ــه  ــران کابین ــل، وزی ــال قب ــد. دو س ــتفاده می کن ــطرنج اس ــدان ش ــل می را مث
ــاال ارگ  ــت ح ــن اس ــدند، ممک ــاب ش ــه انتخ ــیار عجوالن ــورت بس ــه ص ب
می خواهــد افــراد مســلکی را به عنــوان وزیــر برگزینــد و ایــن کار را از 

ــد." ــام می ده ــان انج ــق پارلم طری
فراتــر از آن و بــا وجــود ادامــۀ ایــن رونــد، تجدیــد اختافــات و دعــوا بــر 
ســر پســت های حکومتــی، تأثیــرات شــدید و منفــی بــاالی ثبــات حکومــت 

وحــدت ملــی خواهــد داشــت.
ــی و  ــای غن ــان آق ــا می ــد تنش ه ــد می توان ــن رون ــخص، ای ــۀ مش ــه گون ب
شــریک ائتافــی او، عبــداهلل عبــداهلل یــا رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 
ــی و خشــم گینانه،  ــداهلل در اظهــارات علن ــای عب ملــی را شــدت بخشــد. آق
بــه  بی اعتنایــی  و  قــدرت  متمرکزســازی  بــه  را  غنــی  رییس جمهــور 
ــرده اســت. ــم ک ــی مته ــۀ سیاســی تشــکیل حکومــت وحــدت مل توافق نام
ــد  ــت می خواه ــه حکوم ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــا در زمان ــن برکناری ه ای
پایــگاه اش را بــا آوردن گروه هــای سیاســی دیگــر و منتقــد حکومــت 
ــه عملــی نشــدن مــواد  ــم ببخشــد؛ گروه هــای سیاســی کــه نســبت ب تحکی
توافق نامــه حکومــت وحــدت ملــی، از جملــه در مــورد انتخابــات، تعدیــل 
ــداهلل  ــداهلل عب ــرای عب ــت وزیری ب ــت نخس ــاد پس ــی و ایج ــون اساس قان

ــد. ــاد می کردن ــده، انتق ــن ش ــل تعیی ــق ضرب العج مطاب
آقــای غنــی اخیــراً توافــق کــرده تــا بــا عطــا محمــد نــور، والــی قدرت منــد 
ــان پُرنفــوذ  ــی از حامی ــور زمان ــای ن ــد. آق ــه کن ــخ معامل والیــت شــمالی بل
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل بــود و آقــای عبــداهلل بــه حمایــت حــزب جمعیــت 
ــت،  ــد آن اس ــای قدرت من ــی از اعض ــور یک ــد ن ــا محم ــه عط ــامی ک اس
ــور در مــورد عبــداهلل عبــداهلل  نامــزد ریاســت جمهــوری شــد؛ امــا آقــای ن
به خاطــر عــدم توانایــی اش در گرفتــن ســهم سیاســی بزرگتــر در حکومــت 
وحــدت ملــی بــرای اردوگاه جمعیــت، اظهــار ناامیــدی کــرده اســت. یــک 
ــت های  ــارۀ پس ــع دوب ــت توزی ــد فرص ــه می توان ــاختار کابین ــکان در س ت

بلنــد دولتــی را فراهــم کنــد.
ــاش  ــه ت ــت هرگون ــی موجودی ــای غن ــداهلل و آق ــداهلل عب ــا دســتیاران عب ام
ــد. ســید  ــدن آقــای عبــداهلل را از حکومــت رد کرده ان ــه حاشــیه ران ــرای ب ب
ــچ  ــه هی ــت ک ــداهلل گف ــداهلل عب ــاوران عب ــی از مش ــانچارکی، یک ــل س فاض
ــردن  ــد نک ــر در تایی ــر دو رهب ــدارد و ه ــود ن ــرده وج ــت پ ــی پش معامله ی

ــتند. ــد هس ــان متح ــای پارلم برکناری ه

پژوهش گـران  توسـط  کـه  تـازه  تحقیـق  یـک 
نشـان می دهـد  امریـکا صـورت گرفتـه،  نظامـی 
پیوسـتن  عامـل  قوی تریـن  یـا  اصلی تریـن  کـه 
هـزاران جنگجـوی خارجی-غربـی بـه گروه های 
)اسـام(  دیـن  سـوریه،  و  عـراق  در  افراط گـرا 

نیسـت.
ایـن تحقیـق توسـط مرکـز مبـارزه بـا تروریسـم 
کـه در اکادمـی نظامـی »ویسـت پاینـت« ایالـت 
نیویـارک امریـکا قـرار دارد، انجـام شـده اسـت.
ایـن پژوهـِش پژوهش گـران نظامـی مرکـز مبارزه 
بـا تروریسـم امریـکا نشـان می دهـد کـه اکثریـت 
هیـچ  شـده،  تحقیـق  جنگجـوی   ۱۲۰۰ مطلـق 

تمـام  بـرای  و  ندیـده  مذهبـی  رسـمی  آمـوزش 
نگراییده انـد. اسـام  بـه  عمرشـان 

امریکایـی،  نظامـی  پژوهش گـران  ایـن  گفتـۀ  بـه 
بسـیاری از جنگجویـان خارجـی غربـی بـه دالیل 
فرهنگـی و سیاسـی بـه ایـن گروه هـای جهـادی 

پیوسـته اند.
در گـزارش مرکـز مبارزه با تروریسـم آمده اسـت: 
"بدین گونـه توانایـی گروه های جهـادی در جذب 
جنگجویـان خارجـی بـه ایجـاد گفتمان بسـته گی 
دارد کـه بـاالی محرومیت فعلی مسـلمانان هم در 

سیاسـت های خـاص کشـورهای غربـی و هـم در 
سـطح بین المللـی تمرکز کرده اسـت."

تحقیق تازه:

دین عامل پیوستن جنگجویان به گروه های افراطی نیست


	Button 2: 
	Button 3: 


