
رهبران طالبان
از پاکستان
ون نمی شوند بیر

کستان به هیچ وجه نمی خواهد  از سوی دیگر، پا
شوند.  بیرون  کشور  آن  قلمرو  از  طالبان  رهبران 
و  کویته  در  طالبان  رهبران  حضور  کستان  پا
محسوب  خود  برای  بزرگ  امتیاز  را  کراچی 
جنگ  سیاسی  راه حل  دنبال  دنیا  می کند. 
که سران  افغانستان است. به همین دلیل است 
دق الباب  را  کستان  پا دروازه  غربی  کشورهای 
میز  روی  را  منصور  اخترمحمد  مال  تا  می کنند 
گر رهبران طالبان  کره با افغانستان بنشاند. ا مذا
این  از  اسالم آباد  نباشند،  کستان  پا قلمرو  در 

امتیاز محروم خواهد شد. 
بی بی سی،  تحلیلگران  از  یکی  نوشته  به 
گاهی منکر حضور رهبران طالبان  کستان هیچ  پا
انکار  عدم  این  و  است  نشده  قلمروش  در 

تعمدی است.
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زنگ اول


نوازشریف، نخست وزیر پاکستان گفت کشورش آرزو 
و  بنشینند  مذاکره  میز  روی  کابل  با  طالبان  تا  دارد 
اما  کند.  راستا همکاری  این  در  است  آماده  اسالم آباد 
بر طالبان  اعمال فشار  نوع  بار دیگر هر  آقای شریف 
شریف  آقای  کرد.  رد  را  اسالم آباد  جانب  از  افغان 
می گوید که کشورش مایل به جنگیدن با طالبان افغان 
اسالم آباد  که  برمی آمد  نوازشریف  سخنان  از  نیست. 
آن  قلمرو  از  را  طالبان  ندارد سران  هیچ وجه قصد  به 
غیرمستقیم  پاسخ  در  نوازشریف  کند.  اخراج  کشور 
که  گفت  اشرف غنی  محمد  رییس جمهور  سخنان  به 
هم  و  بکشد  را  افغان  طالبان  هم  نمی تواند  اسالم آباد 
این  سران  برکشاندن  مبنی  جهانی  خواست های  به 
رییس جمهور  بدهد.  اثر  ترتیب  مذاکره  میز  به  گروه، 
غنی از پاکستان خواسته بود از طالبان افغان تعریفی 
طالبان  پاکستان،  باشد.  داشته  پاکستانی  طالبان  شبیه 
آقای  سخنان  از  اما  می داند،  تروریست  را  پاکستانی 
شریف در امریکا برمی آید که اسالم آباد طالبان افغان 

را دوست و متحد خودش می داند. 
جالب است که پاکستان از سوی کشورهای عضو ناتو 
برای اخراج سران طالبان از آن کشور زیر فشار نیست 
به  را  از آن کشور می خواهند سران طالبان  بلکه همه 
میز مذاکره حاضر کند، به همین دلیل است که سران 
طالبان در پاکستان، برای اسالم آباد به گاوهای شیری 
بدل شده اند. نوازشریف در سخنرانی ها و گفتگوهایش 
تماس های  و  طالبان  سران  حضور  منکر  امریکا،  در 
بود  روزگاری  نشد.  گروه  این  با  پاکستانی  نهاد های 
که پاکستان هیچ فرصتی را برای انکار حضور سران 
طالبان در قلمروش از دست نمی داد. روزگاری یکی از 
نمایندگان مجلس افغانستان گفته بود، مال محمدعمر در 
این نماینده  خانه او است. هیچ کسی در دنیا اظهارات 
رسانه های  اما  نگرفت،  جدی  را  افغانستان  مجلس 

پاکستانی روی سخنان او ماه ها مانور دادند. 
سران  حضور  تایید  از  ابایی  هیچ  پاکستان  حاال  اما 
می داند  اسالم آباد  ندارد.  کشور  آن  قلمرو  در  طالبان 
اول  سال های  در  است.  کرده  تغییر  دنیا  سیاست  که 
شروع کارزار جهانی علیه ترور، همه دنیا از پاکستان 
و  کند  همکاری  تروریسم،  با  جنگ  در  تا  می خواست 
بر سران گروه های تروریستی عدالت را اجرا کند، اما 
حاال جهانیان از راه حل سیاسی جنگ افغانستان سخن 
می دهد  پیام  دنیا  به  پیوسته  هم  پاکستان  می گویند. 
میز  روی  را  طالبان  سران  امتیاز  دریافت  بدل  در  که 
مذاکره می نشاند، اما به هیچ وجه حاضر نیست تا جلو 

خشونت های طالبان را بگیرد.
شبکه های  شدن  برچیده  بدون  که  بداند  باید  دنیا 
راه حل سیاسی  پاکستان،  از شهرهای  طالبان  حمایتی 
شبکه های  باید  نمی شود.  پیدا  افغانستان  جنگ  برای 
پاکستان برچیده شوند و  از شهرهای  حمایتی طالبان 
نگاه شان را  پاکستان، مثل آی اس آی،  نهادهای رسمی  
به افغانستان تغییر دهند. مجری و طراح سیاست افغانی 
این سازمان  است.  آی اس آی  پاکستان سازمان  دولت 
افغانستان  قبال  در  را  هندمحور  امنیتی  سیاست  یک 
دنبال می کند. بر مبنای همین سیاست است که رهبران 
ابزار  طالبان  می شوند.  میزبانی  پاکستان  در  طالبان 
مقابله با سیاست نفوذگذاری هند در افغانستان شناخته 

می شوند. 
جهان باید در قدم اول، آی اس آی را قانع سازد تا دست 
نوازشریف  بردارد. روشن است که  از حمایت طالبان 
کنترولی  و  نفوذ  هیچ  پاکستان،  کنونی  نخست وزیر 
راحیل شریف  آینده  ماه  ندارد.  آی اس آی  و  ارتش  بر 
جنگ  برای  سیاسی  راه حل  وقتی  می رود.  امریکا  به 
شبکه های  شریف،  راحیل  که  می شود  پیدا  افغانستان 
به  و  برچیند  پاکستان  شهرهای  از  را  طالبان  حمایتی 
بر  فشار  اعمال  بدون  دهد.  پایان  گروه  این  از  حمایت 
جنرال های پاکستانی، آنچه که راه حل سیاسی خوانده 
می شود، تحقق نمی یابد و امنیت جهانی هم چنان تهدید 

می شود. 

سران طالبان
گاوهای شیری پاکستان
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شدن  متوقف  از  پس  آلمان  صدراعظم 
افغانستان،  از  امریکایی  قطعات  خروج 
در  آلمان  ارتش  سربازان  بیشتر  استقرار 
کرده  توصیف  ممکن  ظاهرا  را  افغانستان 
فراتر  امریکایی  و  آلمانی  نیروهای  است. 
باقی  افغانستان  در  میالدی   ۲۰۱۶ سال  از 

خواهند ماند.
مرکل  انگال  دویچه وله،  گزارش  به 
زاربروکن  شهر  در  آلمان  صدراعظم 
متحده  ایاالت  »این که  است:  گفته  آلمان 
امریکا حضور نظامی خود در افغانستان را 
است،  کرده  تمدید   ۲۰۱۶ سال  از  بعد  تا 
باقی  اهمیت زیادی دارد. این مساله برای 
متحدان  و  آلمانی  سربازان  بیشتر  ماندن 

دیگر در افغانستان بسیار مهم است.«
عاجل  نیازمندی  به  آلمان  اعظم  صدر 
منطقه  از  مردم  فرار  انگیزه های  رفع  برای 
و کشورشان اشاره کرده گفت: »ما به این 
ترتیب به مردم افغانستان نشان می دهیم که 
ما آنها را فراموش نمی کنیم، بلکه ما آنها 

را در وطن شان حفاظت می کنیم.«
کاهش  ابتدا  در  ناتو  عضو  کشورهای 
واضح قطعات شان در افغانستان را در بهار 
بودند.  گرفته  درنظر  میالدی   ۲۰۱۶ سال 
بارک اوباما رییس جمهور ایاالت متحده 
امریکا روز پنجشنبه گذشته تصمیم گرفت 
که قطعات ایاالت متحده امریکا با ۹۸۰۰ 
سرباز در افغانستان، به خاطر خرابتر شدن 
هرچه بیشتر وضعیت امنیتی در این کشور 
و حمالت تازه طالبان، تا پایان سال ۲۰۱۶ 

با تمام نیرو در افغانستان باقی می مانند.
خارجه  وزارت  سخنگوی  شیفر  مارتین 
خروج  »ازینرو  می گوید:  نیز  آلمان 
ایاالت  قطعات  با  ما  نیروهای  مشترک 
متحده امریکا نه در سال ۲۰۱۵ و نه هم در 
سال ۲۰۱۶، بلکه در زمان نامشخصی پس 

از سال ۲۰۱۶، صورت خواهد گرفت.«
سرباز   ۱۳۰۰۰ از  بیشتر  حاضر  حال  در 
دهی  مشوره  و  آموزش  منظور  به  ناتو 
کشور  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به 
شامل  آلمانی  سرباز   ۸۹۰ دارند.  حضور 
نیروهااند که بیشتر آنها در شهر مزار  این 

شریف مستقرند.

مرکل: 
افغان ها را در وطن شان 

حفاظت می کنیم

متن سند همکاری های امنیتی و اقتصادی افغانستان و ایران
 تا یک ماه آماده می شود

تاکید سرمنشی ناتو بر ادامه  همکاری این سازمان در افغانستان

دولت افغانستان با گروهی که مردم را بکشد، صلح نمی کند

امنیت  مشاور  دفتر  کابل:  8صبح، 
متن  که  کرده  اعالم  افغانستان  ملی 
سند همکاری های امنیتی و اقتصادی 
دیگر  ماه  یک  تا  ایران  و  افغانستان 

آماده خواهد شد.
این موضوع امروز پنجشنبه، در دیدار 
امنیت ملی  اتمر مشاور  محمدحنیف 
کشور  جمهور  رییس  اشرف غنی 
در  ایران  سفیر  بهرامی  محمدرضا  با 

کابل، مطرح شده است.
اعالم  با  ملی  امنیت  مشاور  دفتر 
کمیته  های  که  می گوید  خبر  این 
»جامع«  سند  تدوین  جهت  کاری 
اقتصادی  و  امنیتی  همکاری های 
دولت  سوی  از  ایران،  و  افغانستان 
تاکنون  و  گرفته  شکل  افغانستان 
این  متن  تهیه  برای  نیز  پیشرفت هایی 

سند صورت گرفته است.
سند  که  گفته  اتمر  محمدحنیف 
و  امنیتی  دوجانبه  همکاری های 
یک  تا  ایران،  و  افغانستان  اقتصادی 
میان  مذاکرات  برای  دیگر  ماه 
مسووالن بلند رتبه دو کشور از سوی 

ستولتنبرگ  ینس  کابل:  8صبح، 
در  ناتو،  سازمان  عمومی  سرمنشی 
یک گفتگوی تلیفونی با اشرف غنی 
به  نسبت  کشور،  جمهور  رییس 
با دولت  این سازمان  ادامه همکاری 

افغانستان اطمینان داده است.
با  افغانستان  جمهوری  ریاست  دفتر 
اعالم این خبر می گوید که سرمنشی 
پیمان  همکاری های  ادامه  از  ناتو 
انتالنتیک شمالی، ناتو، به اشرف غنی 

اطمینان داده است.
گفتگوی  این  در  ستولتنبرگ  ینس 
تلیفونی افزوده که به تعقیب تصمیم 
امریکا در مورد  ایاالت متحده  اخیر 
همکاری های  موجود  سطح  حفظ 
به  نظامی  کمک های  و  امنیتی 

سخنگوی  معاون  هاشمی،  ظفر  سید 
در  افغانستان  جمهوری  رییس 
نواز  جمعه  روز  سخنان  به  واکنش 
پاکستان گفته  شریف، نخست وزیر 
که پاکستان باید با تمام تروریست ها 

برخورد یکسان داشته باشد.
گروهی  با  افغانستان  است  گفته  او 
صلح  بکشد  را  کشور  این  مردم  که 

نمی کند.
عقرب  اول  جمعه  روز  شریف  نواز 
محمد  به  که  بود  گفته  واشنگتن  در 
اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان 
گفته است که کشورش حاضر است 
به آغاز دوباره گفتگوهای صلح در 
»نمی تواند  اما  کند  کمک  افغانستان 
هم  و  بکشد  را  طالبان  هم  هم زمان 

افغانستان آماده می شود.
سفیر  بهرامی  رضا  محمد  همچنین 
ایران در کابل نیز گفته که کمیته های 
کاری جهت تدوین این سند توسط 
و  کرده  کار  به  آغاز  ایران  دولت 
را  کشور  آن  نظریات  و  خواست ها 
»به گونه واضح« مطرح  این سند  در 

خواهند کرد.
همکاری های  سند  امضای  تصمیم 
میان  اقتصادی  و  امنیتی  دوجانبه 
افغانستان و ایران در سفر اشرف غنی 

و  آلمان  کشورهای  افغانستان، 
تصمیم  ناتو،  مهم  اعضای  از  ترکیه 
نظامی  همکاری های  به  تا  گرفته اند 
حمایت  ماموریت  چوکات  در  شان 
قاطع در افغانستان ادامه بدهند. آقای 
دیگر  که  می گوید  ستولتنبرگ 
و  رایزنی  از  بعد  نیز  ناتو  اعضای 
با وی، حضور و کمک های  مشوره 
چوکات  در  افغانستان  با  را  شان 
ماموریت حمایت قاطع ادامه خواهند 

داد.
رییس  اشرف غنی  همین حال،  در 
روابط  که  می گوید  کشور،  جمهور 
میان افغانستان و ناتو مهم برای دولت 
ضمن  غنی  آقای  است.  کشور  این 
روابط  تقویت  و  گسترش  بر  تاکید 

آنها را به پای میز مذاکره بیاورد.«
بی بی سی  به  آقای هاشمی روز شنبه 
گفته است: »پاکستان همان برخوردی 
را که با گرو ه های تروریستی که در 
داخل پاکستان علیه دولت این کشور 
می جنگند دارد، باید با کسانی داشته 
باشد که علیه افغانستان اعالم جنگ 
را  تروریستی  حمالت  و  می کند 
انجام  افغانستان  شهرهای  داخل  در 

می دهند.«
او افزود: »دولت افغانستان با گروهی 
علیه  بکشد،  را  افغانستان  مردم  که 
این کشور حمالت تروریستی  مردم 
دیگری  در کشور  بعد  و  دهد  انجام 
نظام  موجودیت  و  شود  پنهان 
صلح  ببرد،  سوال  زیر  را  افغانستان 

رییس جمهور کشور در بهار امسال 
مشاور  دفتر  شد.  گرفته  تهران  به 
امنیت ملی افغانستان می گوید که این 
درازمدت  »روابط  چارچوب  سند 
را  کشور  دو  اقتصادی«  و  امنیتی 

مشخص می سازد.
بیستم  تاریخ  به  است  قرار  همچنین 
از  رتبه  بلند  هیات  یک  نوامبر  ماه 
نهادهای امنیتی و اقتصادی افغانستان 
جهت بحث بیشتر روی محتوای این 

سند به تهران سفر کند.

است  این سازمان، گفته  با  افغانستان 
و  منافع  ناتو  اعضای  با  افغانستان  که 

خطرات مشترک دارند. 
قرار  که  گفته  همچنین  اشرف غنی 
است به زودی هیات بلند پایه دولت 
تشریح  و  بحث  منظور  به  افغانستان 
اصالحی  و  انکشافی  برنامه های 
دولت افغانستان در عرصه های امنیتی 

و دفاعی عازم بروکسل شود.
می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
ناتو  سازمان  اعضای  است  قرار  که 
جاری  سال  دسامبر  دوم  تاریخ  به 
تدوام  چگونگی  روی  بروکسل  در 
در  سازمان  این  همکاری های 

افغانستان باهم گفتگو کنند.

نمی کند.«
می گویند  افغانستان  دولت  مقام های 
که اسنادی در دست دارند که نشان 
مخالف  شورشی  گروه های  می دهد 
دولت در مناطقی در خاک پاکستان 
پناه گرفته اند و از آنجا حمالت خود 
را به اهداف نظامی و غیر نظامی در 

افغانستان سازماندهی می کنند.
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی دولت 
مراسم  در  دیروز  نیز  ملی  وحدت 
پیامش  که  کرد  اعالم  عاشورا،  روز 
مزدور  افغانستان  که  کسانی  به 
ملت  »این  که  است  این  می خواهند 

هیچگاه مغلوب نخواهد شد.«
به  افغانستان  که  گفت  عبداهلل  آقای 
دست  تاکنون  که  کسی  هر  سمت 
دوستی را دراز کرده جواب دوستی 

را نگرفته است.
خارجی  مداخالت  که  افزود  او 
افغانستان  مردم  کشتار  موجب  که 
مردم  و  شوند  قطع  باید  می شود، 
نیز  را  آن  با  مقابله  توانایی  افغانستان 
دارد. به گفته او »با حمایت و تشویق 
تروریسم، این کشورها در افغانستان 
ناکام  و  نمی یابند  دست  چیزی  به 

خواهند شد.«

ACKU
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در فضای امن برگزار شد

سیاست های ایاالت متحده، 
سوء عملکرد پاکستان را شدیدتر می کند

عاشورا
محرم،  دهم  از  زیاد،  تهدیدهای  رغم  به  کابل:  8صبح، 
برگزاری  با  اسالم،  پیامبر  نواسه  حسین  امام  شهادت  روز 
در  سینه زنی  و  نوحه سرایی  عزدارای،  ویژه  مراسم های 
کشور تحت تدابیر شدید امنیتی  مساجد و تکیه خانه های 
در  همه ساله  حسینی  عاشورای  روز  از  شد.  گرامی  داشته 
گرامی  داشته می شود و در این روز پیروان هر دو  افغانستان 
کنار هم دیگر با برگزاری  مذهب اهل تشیع و اهل تسنن در 
مراسم های عزاداری، ختم قرآن و دادن نذر، یاد و خاطره 

امام حسین و دیگر یارانش را زنده می کنند.
کشور، در پیامی به مناسبت روز  اشرف غنی، رییس جمهور 
عاشورای حسینی، دهم محرم را به تمام مسلمانان به ویژه 
که تجلیل از عاشورا،  گفته، می گوید  مردم افغانستان تسلیت 
تجلیل از عدالت طلبی و ایستادگی در برابر استبداد است. 
عاشورا،  از  »تجلیل  می گوید:  خود  پیام  این  در  غنی  آقای 
تجلیل از عدالت طلبی و ایستادگی در برابر استبداد است. 
پیام انقالب امام حسین،  جهان شمول است و به هیچ عصر 
کشور خاص، به هیچ دین و مذهب  و زمان، به هیچ ملت و 
برای  تاریخی  انقالب  این  پیامد  بلکه  ندارد،  تعلق  معین 
همه جهانیان و مخاطب این فریاِد رسای عدالت خواهی، 

تمام بشریت است.«
برای  عاشورا  که  می افزاید  هم چنین  کشور  رییس  جمهور 
تربیتی،  ابعاد  با  مشخص  و  واضح  پیام  اسالم  جهان 
که به گفته او،  شخصیتی، حکومتی، انسانی و بشری دارد 
مردمش  شدن  رستگار  برای  نیز  هند  بزرگ  مصلح  گاندی 
است.  کرده  اشاره  حسین  امام  قیام  از  الگوپذیری  به 
عاشورا  که  بلندی  »اهداف  می گوید:  غنی  رییس جمهور 
شدن  جهانی  بحث های  در  تازگی  به  دارد،  بشریت  برای 
قبل  او چهارده صد سال  که  مطرح شده است؛ در حالی 
یارانش به بشریت  و  با شهادت خود  را  این اهداف عالی 

درس داد.«
مانند  تا  خواست  مردم  از  خود  پیام  این  در  اشرف غنی 

نواز شریف،  از  دعوت  با  اوباما  رییس جمهور 
کاخ سفید، ممکن است تنها  کستان به  صدراعظم پا
کشور  خواسته باشد تا عالقه دوامدار امریکا را به این 
کستان این  مسلح به بمب اتومی  نشان دهد. اما در پا
کا سام به سادگی  کا که  مساله این باور را به وجود آورده 
مدیریت  کستان،  پا کمک  بدون  را  جهان  نمی تواند 

کند.

اتومی در تضاد است. بیانیه های دیپلوماتیک با این 
که دو طرف اولویت های خیلی  کی از آن اند  وجود حا

متفاوتی دارند. 
رهبر  دموکراتیک  انتخاب  از  ستایش  از  بعد  حتا 
آقای  مشکالت  که  نمی آید  نظر  به  کستان  پا منتخب 
کستان  کشور با پا اوباما در افغانستان یا مشکالت این 
بنیاد  بر  شریف  آقای  گرچه  ا شوند.  حل  زودی  به 
را  خود  محبوبیت  کستان  پا خود  در  نظرخواهی ها 
کنترول چندانی بر سیاست خارجی  کرده، اما  حفظ 
حال  در  کستان  پا قدرتمند  ارتش  ندارد.  کشور  این 
حاضر تحت هدایت جنرال راحیل شریف )که قرابتی 
کشور  با صدراعظم ندارد( به رقابت وسواس گونش با 
که در عوض،  همسایه یعنی هند پافشاری دارد، امری 

کستان را شکل می دهد.  دیدگاه جهانی پا
برقراری  به  کستان  پا توانایی  بر  اتکا  با  اوباما  آقای 
کرات با طالبان، ابتکار در افغانستان را از دست  مذا

گذشته به بانک های خون  سال های 
عاشورای  مناسبت  به  و  کرده  مراجعه 
کید  تا او  کنند.  اهدا  خون  حسینی 
خون  اهدای  حسنه«  »سنت  که  کرده 
به سربازان، زخمیان و بیماران نیازمند 

به خون است.
کید  تا هم چنین  کشور  رییس جمهور 
متعهد  افغانستان  دولت  که  کرده 
کرده  دفاع  عاشورا  حریم  از  تا  است 
عزدارای  کهن  و  دیرینه  سنت  این  و 
عقالنی ترین  و  شکل  »بهترین  به  را 
اشرف غنی  نماید.«  احیا  آن  سیمای 
از مردم و دسته های عزاداری خواسته 
عاشورا  به  حرمت  هتک  هرنوع  از  تا 
شیوه  سالم ترین  با  و  کرده  خودداری 

کنند. عزاداری، از عاشورا پاسداری 
عاشورا  روز  در  اشرف غنی  هم چنین 
در  و  رفت  کابل  مساجد  از  یکی  به 

کنار دیگر عزاداران به سوگ شهادت امام حسین نشست. 
کرم، در  رییس جمهور غنی در مسجد جامع و حسینیه نبی  ا
گفت: »عدالت اساس دین مبین اسالم را تشکیل  سخنانی 
آزاده ی  مردم  برای  عاشورا  و  حسین  امام  پیام  و  می دهد 
افغانستان پیام عدالت و مساوات در برابر قانون می باشد. 
برابر هستیم و از همین جهت امروز تمام  همه  ما مساوی و 
گرامی می دارند.« ملت مسلمان افغانستان این روز بزرگ را 
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا
گفته با وجودی  که قرن ها از روز شهادت  ملی نیز در پیامی 
همواره  شهادت  این  آن هم  با  اما  می گذرد،  حسین  امام 

سیاست های  با  سال ها  برای  کستان  پا سیاست های 
بوده اند.  متقارن  ناچیزی  حد  در  متحده  ایاالت 
کستان از طالبان در افغانستان، عمده ترین  حمایت پا
تصمیمش  تا  شد  مجبور  اوباما  آقای  که  است  دلیلی 
کشور  کشیدن نیروهای امریکایی از آن  را برای بیرون 
هم  کستان  پا اتومی  سالح های  انکشاف  دهد.  تغییر 
سالح های  تکثیر  کاهش  برای  امریکا  برنامه های  با 

داد. وی هفت سال آخر ریاست جمهوری اش صرف 
اقتصادی  کمک  طریق  از  کستان  پا رهبران  تشویق 
ادعای  کرد.  شدید  پیام های  ارسال  نظامی  و  و 
سخت گیری، فاقد اعتبار بود. دیپلوماسی و تشویق ها 
را  کستان  پا نظر  تنها  که  چرا  نبردند  پیش  از  کاری 
کشور  این  جیواستراتژیک  اهمیت  که  کردند  تقویت 
سیاست های  از  آن  رنجش های  بر  متحده  ایاالت  به 

کستان می چربد.  منفی پا
کمک نظامی   از سال 1950، 40 میلیارد دالر  کستان  پا
از این مقدار  که  کرده  امریکا دریافت  از  و اقتصادی 
23 میلیارد دالر آن بعد از 11 سپتامبر برای تقویت عزم 
کشور در مبارزه با هراس افکنی داده شده  است.  این 
با هند معطوف  رقابتش  به  کستان همیشه  پا تمرکز  اما 
کستان علیه آن و هر  که سه جنگ را پا کشوری  بوده، 
کرد )و  سه بار با استفاده از تجهیزات امریکایی شروع 

آن ها را باخت(.
بی اعتمادی  به  نسبت  متعددی  دالیل  امریکایی ها 
کستانی ها هم ایاالت متحده را  کستان دارند و پا به پا
سالح های  کستان  پا می کنند.  تشبیه  نیمه راه  رفیق  به 
که به ایاالت متحده  اتومی  را به دست آورد در حالی 
کند،  را دریافت  امریکا  کمک  گر  ا که  بود  قول داده 
از  کستان  پا جاری  حمایت  شد.  اتومی  نخواهد 
کستان برای  هراس افکنان جهادی بخشی از تالش پا
در  به ویژه  هند  با  رقابت  در  منطقه ای  نفوذ  گسترش 

کشمیر است.  افغانستان و منطقه مورد مناقشه 
در صفحه 6

و  آزادی  راه   مبارزان  سرمشق  و  مجاهدین  الهام  بخش 
می گوید:  خود  پیام  در  عبداهلل  کتر  دا است.  بوده  عدالت 
»راز تازگی و ماندگاری حرکت تاریخی امام حسین را باید 
بلند  اهداف  خداخواهی،  صداقت،  نیت،  خلوص  در 
اصالح طلبی، امر به معروف و نهی از منکر و احیای سنت 
کرد. او بیشتر از  و سیره جدش رسول خدا )ص( جستجو 
هرکس دیگر با روح و جوهر دین جدش آشنا و عجین بود 
که در صراط مستقیم مکتب و سنت های  و اجازه نمی داد 
ک آن مسخ  کجی و انحرافی رخ دهد و ارزش های پا الهی 

و تحریف شود.«

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می افزاید تا زمانی  که 
آزادگی و شهادت طلبی در میان جوانان و فرزندان  روحیه 
مردم افغانستان زنده باشد، هیچ قدرت و نیرویی نمی تواند 
مانع تحقق اهداف ملی مردم افغانستان شده و راه عزت و 

کند. کشور را سد  آزادی مردم این 
و  الزهرا  مسجد  در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
حسینی  عزاداران  کنار  در  نیز  کابل  خاتم النبیین  مسجد 
حضور یافت. برخی از مقام های دیگر دولتی نیز در مساجد 
و تکیه خانه ها در سوگ شهادت امام حسین نشسته بودند.
کمپاینی به منظور  هم چنین شماری از فعاالن جامعه مدنی 
نیروهای  سربازان  برای  خون  جمع آوری 

کردند.  امنیتی راه اندازی 
اما، محمدکریم خلیلی، معاون 
در  ریاست جمهوری  پیشین 
روز  از  گرامیداشت  مراسم 
موضوعات  به  بیشتر  عاشورا 
و  پرداخته  کشور  جاری 

خواستار شکل گیری یک حرکت فراقومی و مذهبی علیه 
که  گفت  کشور شد. آقای خلیلی  گروه های تروریستی در 
در  داعش  تروریستی  گروه  و  متحد اند  افغانستان  مردم 
گروه طالبان  کشور موفق نخواهد شد. آقای خلیلی از  این 
کرات صلح شود.  خواست تا با دولت افغانستان وارد مذا
تروریستی  گروه  به گفته معاون پیشین ریاست جمهوری، 
داعش با طالبان نیز سازگاری نمی کند. آقای خلیلی در 
نیز هشدار  کستان  پا به  مراسم عاشورا  در  سخنرانی خود 
کشور نمی تواند افغانستان را مستعمره  که این  گفت  داد و 

خود بسازد.

منبع: هافتینگتون پست برگردان: یحیا سرپلی    نوشته: حسین حقانی  
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رهبران طالبان

از پاکستان بیرون نمی شوند

این روزها برخی ازمقام های حکومتی در دیدار با نمایندگان 
برنامه های  و  امنیتی  اوضاع  از  آبکی  تحلیل های  رسانه ها 
خبرنگاران  تحویل  کستان،  نظامی  پا استخبارات  سازمان 
که این روزها خیلی شنیده  می دهند. مثال یکی از حرف هایی 
والیات  از  یکی  کستان می خواهد  پا که  این است  می شود، 
طالبان  سران  اسکان  برای  زمینه  تا  کند،  سقوط  افغانستان 
کویته در آن والیت، فراهم شود. منظور این  یا همان شورای 
کستان می خواهد اعضای شورای  که پا بزرگواران این است 
بروند.  افغانستان  به  و  کنند  ترک  را  کشور  این  قلمرو  کویته 
نیست.  موثق  معلومات  بر  مستند  هیچ وجه  به  تحلیل  این 
کستان از اخراج سران طالبان از قلمروش سودی نمی برد.  پا
تالش طالبان برای سقوط والیات در افغانستان، از حمایت 
کسی  ولی  است  برخوردار  کستانی  پا گون  گونا نهاد های 
کستان،  که هدف پا کند  نمی تواند با منطق و استدالل اثبات 

اسکان رهبران طالبان در قلمرو افغانستان است.
والیت های  تا  می دهند  خرچ  به  گسترده ای  تالش  طالبان 
ترتیب  این  به  و  درآورند  خود  کنترول  به  را  ارزگان  و  هلمند 
سلطه خود را در آن مناطق به نمایش بگذارند. روشن است 
و  هلمند  والیت های  بر  تسلط  برای  طالبان  تالش های  که 
در  مذهبی  و  نظامی   استخباراتی،  حلقات  سوی  از  ارزگان 

حلقات  این  عمده  هدف  اما  می شود.  حمایت  کستان  پا
کستان  پا در  طالبان  رهبران  نیست.  طالبان  رهبران  اسکان 
بیرون  کشور  آن  قلمرو  از  هیچ وجه  به  و  دارند  کامل  امنیت 
به  هم  کشور  جنوبی  والیات  از  یکی  احیانا  گر  ا نمی شوند. 
که رهبران قدمه اول  تصرف طالبان درآید، بسیار بعید است 
که در  گروه در آن مستقر شوند. سران طالبان می دانند  این 
کنترول طالبان  هیچ والیت افغانستان ولو آن که صد درصد در 

کامل ندارند.  باشد، مصونیت 
رهبران  نمی خواهد  هیچ وجه  به  کستان  پا دیگر،  سوی  از 
حضور  کستان  پا شوند.  بیرون  کشور  آن  قلمرو  از  طالبان 
برای  بزرگ  امتیاز  را  کراچی  و  کویته  در  طالبان  رهبران 
جنگ  سیاسی  راه حل  دنبال  دنیا  می کند.  محسوب  خود 
کشورهای  سران  که  است  دلیل  همین  به  است.  افغانستان 
کستان را دق الباب می کنند تا مال اخترمحمد  غربی دروازه پا
رهبران  گر  ا بنشاند.  افغانستان  با  کره  مذا میز  روی  را  منصور 
امتیاز  این  از  اسالم آباد  نباشند،  کستان  پا قلمرو  در  طالبان 

محروم خواهد شد. 
کستان هیچ گاهی  به نوشته یکی از تحلیلگران بی بی سی، پا
این  و  است  نشده  قلمروش  در  طالبان  رهبران  حضور  منکر 
اعالم  با  می خواهد  کستان  پا است.  تعمدی  انکار  عدم 
بگیرد.  امتیاز  دنیا  از  قلمروش  در  طالبان  رهبران  حضور 
قلمروش،  در  طالبان  رهبران  حضور  اعالم  با  کستان  پا
می خواهید  گر  ا که  می گوید  دنیا   به  غیرمستقیم  به صورت 
کنید باید از طریق اسالم آباد وارد شوید.  گروه صلح  با این 

کشاندن رهبران طالبان به  کستان در بدل  که پا روشن است 
کستان  کالنی از دنیا می خواهد. پا گفتگو امتیازهای  پای میز 

از افغانستان هم امتیاز می خواهد. 
گاهی  کستان حضور نمی داشتند، هیچ  گر سران طالبان در پا ا
سران  تا  نمی خواست  نوازشریف  از  امریکا،  رییس جمهور 
کند. حضور رهبران طالبان  کره حاضر  طالبان را روی میز مذا
این  و  است  اسالم آباد  امتیازگیری  مهم  حربه  کستان،  پا در 
گذشته هم  کشور به هیچ وجه آن را از دست نخواهد داد. در 

کستان از  همین روش استفاده می کرد.  پا
رهبران  از  یک  هیچ  میالدی،  هشتاد  دهه  سال های  در 
تنظیم های ضد شوروی، در قلمرو افغانستان مستقر نشدند. 
در  هشتاد  دهه  در  شوروی  ضد  تنظیم های  رهبران  تمام 
قلمرو  از  وسیعی  بخش های  آن که  با  زیستند،  کستان  پا
کنترول  از  هشتاد،  دهه  اول  سال های  همال  در  افغانستان 
در  کستان  پا بود.  شده  بیرون  طرفدارش  دولت  و  شوروی 
آن  مختلف  شهرهای  در  تنظیم ها  سران  به  هم  زمان  آن 
کوچه ها در شهرهای مشهور  از  برخی  بود.  کشور خانه داده 
افغانی  تنظیم های  از  برخی  سران  نام  به  هنوزهم  کستان،  پا
سران  هیچ وجه  به  است.  همان  داستان  هم  حاال  است. 

کستان اخراج نمی شوند.  طالبان از قلمرو پا

و  کویته  از شهر  تاج گذاری مال اخترمحمد منصور در خارج 
علنی سازی آن، بخشی از سیاست افغانی اسالم آباد است. 
رویداد  آن  نگهداشتن  مخفی  برای  تالشی  هیچ  کستان  پا
کستانی افشا  نکرد. این موضوع را آن عده از روزنامه نگاران پا
کستان می خواهد  کشور رابطه دارند. پا که با ارتش آن  کردند 
کشور حضور  آن  قلمرو  رهبران طالبان در  که  بداند  دنیا  کل 
کستان قطعا در پی پنهان نگهداشتن این واقعیت  دارند. پا
تمام  کستان  پا سود  به  واقعیت  این  ماندن  پنهان  نیست. 

نمی شود. 
و  نمی شوند  اخراج  کستان  پا از  هیچ وجه  به  طالبان  رهبران 
شوند.  مستقر  افغانستان  قلمرو  در  تا  مایل اند  آنان  خود  نه 
نیز  خارج  دنیای  با  طالبان  رهبران  تماس  مورد  در  کستان  پا
ارتباط های  تمامی   کشور  این  استخبارات  است.  حساس 
گر یکی ازسران طالبان،  کنترول می کند. ا خارجی طالبان را 
کشور  یک  با  کستان،  پا با  هماهنگی  بدون  تا   کند  تالش 
خارجی تماس بگیرد، به سرنوشت مال عبدالغنی برادردچار 
می شود. مال عبدالغنی برادر، بدون هماهنگی با آی اس آی، 
در  آیده،  کای  بود.  نشسته  آیده،  کای  با  کره  مذا میز  روی 
سال 2010 نماینده ویژه سرمنشی عمومی  سازمان ملل متحد، 
گفتگو با  در امور افغانستان بود. آقای آیده در همان سال، در 
کرده  گفتگو با مالعبدالغنی برادر را تایید  رسانه ها، دیدار و 

بود. 
کستان زندانی است و تمام تالش های  مال برادر حاال هم در پا
کام ماند. کرزی برای رهایی او نا رییس جمهور پیشین حامد 

مرا به خیر تو امید نیست 
شر مرسان 

 فردوس

از چند روز به این سو نگاه محافل سیاسی افغانستان 
کشور  تا مشخص شود دو  واشنگتن است  به سوی 
افغانستان در مورد روند صلح  بر وضعیت  تاثیر گذار 
نواز شریف  می رسند.  نتایجی  چی  به  ما  کشور  در 
اعالم  امریکا  به  سفر  از  قبل  کستان  پا نخست وزیر 
صلح  کرات  مذا سر گیری  از  برای  تالش ها  که  کرد 
کرد.  میان طالبان و دولت افغانستان را بیشتر خواهد 
تجربه  به  توجه  با  کستان  پا نخست وزیر  سخن  این 
افغانستان،  قبال  کستان در  پا رویکرد  از  ما  تاریخی 

چنگ زیادی به دل نزد. 
انتظار محافل سیاسی در افغانستان بیشتر به جانب 
امریکایی بر می گشت و توقع می رفت دولت امریکا 
برخورد  به  را  او  کستان،  پا نخست وزیر  بر  فشار  با 
اما  بسازد.  وادار  گفته هایش  به  نسبت  صادقانه تر 
که روز جمعه در موسسه صلح  گفته های نواز شریف 
کرد، یکبار دیگر فرافکنی  امریکا در واشنگتن ایراد 
را  افغانستان  در  صلح  روند  مورد  در  کشور  این 
مشخص ساخت. آقای نواز شریف در سخنرانی اش 
نمی تواند  کستان  پا گفت:  امریکا  صلح  موسسه  در 
همزمان هم طالبان را بکشد و هم آنان را به پای میز 
در  دولت  هیچ  که  نمی رسد  نظر  به  بیاورد.  کره  مذا
کستان خواسته باشد  گذشته از پا طول چهارده سال 
بار ها  ما  سال ها  این  طول  در  بکشد.  را  طالبان  که 
کستان  که رهبران سیاسی افغانستان از پا شاهد بودیم 
افغانستان  می خواهد  صادقانه  گر  ا تا  خواسته اند 
یک نظام با ثبات داشته باشد، از حمایت طالبان 
را  طالبان  آموزشگاه های  و  پایگاه ها  بکشد،  دست 
در  طالبان  رهبران  به  و  برچیند  کستان  پا داخل  در 
و  ندهد  نیرو  تجهیز  و  سرباز گیری  فرصت  کستان  پا

کند.  کشور خود بیرون  آنان را نیز از 
برخورد  این  قهریه  قوه  به  نیاز  بدون  کستان  پا گر  ا
پروژه  این  از  زودتر  می داشت،  طالبان  مورد  در  را 
تنها  گر  ا کستان  پا بود.  رسیده  خاتمه  به  طالبان 
گروه  سرکرده های  از  را   بیشتر  طالب سازی  فرصت 
مضمحل  کامال  یا  طالبان  حاال  می گرفت،  طالبان 
کره داده و به روند صلح  شده بودند یا هم تن به مذا
تالش  کستان  پا متاسفانه  بودند.  پیوسته  افغانستان 
جهانی  جامعه  افکار  مداوم،  فرافکنی  با  تا  دارد 
اساسی  نقش  مورد  در  را  امریکایی ها  خصوصا 
افشا  از  پس  بسازد.  منحرف  طالب پروری  در  خود 
کراچی  شدن مرگ مال عمر در شفاخانه ای در شهر 
انتخاب  جلسه  برگزاری  آن  به دنبال  و  کستان  پا

که بیشتر سرکرده های  کستان  جانشین مال عمر در پا
که  شد  مشخص  داشتند،  حضور  آن  در  طالبان 
از  گسترده تر  طالبان  از  حمایت  در  کستان  پا نقش 
که بحث  زمانی  گفته می شد.  که  است  آن چیزی 
طالبان  سرکرده های  از  تعدادی  بر  کستان  پا فشار 
به عنوان  منصور  محمد  اختر  مال  از  حمایت  برای 
ابزار  کتمان  دیگر  شد،  رسانه ای  عمر  مال  جانشین 

کستان نا ممکن شده بود.  بودن طالبان برای پا
برای  تا  کرد  زیادی  تالش  دلیل  همین  به  کستان  پا
زمانی  برای  حداقل  افغانستان  داخل  در  طالبان 
کوتاه جغرافیا تشکیل دهد تا ظاهرا به جهانیان نشان 
افغانستان  در  طالبان  آنان  ادعای  طبق  که  دهد 
شد.  کام  نا نیز  تالشش  این  در  ولی  دارند.  حضور 
کستان به شدت از تغییر افکار در امریکا در مورد  پا
امریکا  کمک های  شدن  کم  دارد.  بیم  کشور  این 
عدم  به دلیل  کم عاید  و  پرمصرف  کستان  پا به 
می تواند  تروریسم  با  مبارزه  در  همکاری  و  همراهی 
هرچند  باشد.  داشته  بدی  عواقب  کشور  این  برای 
گذشته با  کستان توانسته در طول یک و نیم دهه  پا
بازی پیچیده امریکا را در مشتش داشته باشد؛ ولی 
به نظر می رسد این بازی به سر آمده است و امریکا بر 
گاه شده است. به همین  کستان بیشتر آ دغل بازی پا
بیشتر  زمان  می خواهد  خود  فرافکنی های  با  خاطر 

کند.  خریداری 
نیز  با همین رویکرد خود  کستان حتا  پا این حال  با 
در  نواز شریف  گفته های  کرده است.  باز  را  مشتش 
سیاست  از  استفاده  برای  کشور  این  ناتوانی  مورد 
»قند و قمچین« خودش به نحوی اعتراف بر اشراف 
باید  طالبان  مشخصا  دارد.  طالبان  بر  کشور  این 
آنان  بر  هم  بتواند  کشور  این  تا  باشند  کستان  پا در 
کره حاضر شوند و هم  فشار بیاورد تا به پای میز مذا
بپردازد.  طالبان  کشتار  به  آنان  لزوم دید  اساس  بر 
گر به واقعیت امر در پی همکاری با دولت  کستان ا پا
ما  کشور  در  ثبات  با  نظام  یک  و  است  افغانستان 
پایگاه های  دروازه  تا  کافیست  همان  می خواهد، 
را  حقانی  شبکه  ببندد.  کشور  این  در  را  طالبان 
از  طالبان  مالی  تمویل  برای  را  زمینه  نکند،  تمویل 
نسازد  مهیا  طالبان  به  عالقه مند  کشور های  طریق 
بیرون سازد.  کشورش  از  را  گروه  این  و سرکرده های 
کره  با خواست خود شان به میز مذا یا  آنگاه طالبان 
بین خواهند  از  زودی  به  هم  یا  حاضر خواهند شد 

رفت. 

  آژند 

ACKU



در میان اولیای مذهب 
تشیع از هیچ کس به 

اندازه و کیفیت امام حسین 
علیه السالم یاد نشده است. 

این موضوع باعث شده 
است که واقعیت های این 
واقعه نیز بیشتر از سایر 

وقایع دست خوش تفسیر و 
تحریف شود. تفسیرهایی 

که گاه با انگیزه های 
اثر بخش تر کردن این واقعه 

بر اذهان و احساسات 
مردم شکل گرفته و 

گاه نیز سوءتفاهم ها و 
سوءاستفاده های شخصی و 

گروهی در آن دخالت داشته 
است. 

 سید روح اهلل رضوانی

علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسینی 
قتلی  فی  »اللهوف  عنوان  با  خود  مقتل  در   )۶۶۴ )م 
الطفوف« بحث قیام حسینی را به مسیری انداخت که 
کار،  سرانجام  از  کامل  اطالع  با  آغاز  از  امام  آن  در 
روانه ی  شهادت  و  شخصی  ماموریت  انجام  قصد  به 
کربال می شود. دیدگاه سید بن طاووس در کتاب های 
به  غیره  و  نفس المهموم  الشهاده،  اسرار  روضه الشهدا، 
امام  بدل می شود که  اندیشه ی شیعی  در  غالب  تفکر 

آگاهانه و عامدانه به سمت جنگ پیش رفت. 
علیه السالم  امام حسین  وصیت نامه حضرت  و  سخنان 
برنامه ای  و  هدف  چنین  که  می دهد  نشان  خوبی  به 
با  حنفیه  محمد  بین  گفتگوی  در  است.  نبوده  مطرح 
پیشنهاد می دهد  امام  به  ایشان  امام حسین علیه السالم، 
که برای در امان ماندن از فشارها و تهدیدهای عوامل 

یزید به مکه و یا یمن برود. 
من  نزد  مردم  عزیزترین  و  محبوب ترین  تو  »برادرم 
حق  در  خیرخواهی  از  من  سوگند  خدا  به  هستی. 
من  خیرخواهی  به  همه  از  تو  نمی کنم.  دریغ  کسی 
سزاوارتری. زیرا من و تو از یک ریشه ایم و تو جان و 
روح و چشم و بزرگ اهل بیت من هستی، و پیروی 
من  بر  را  تو  است. چرا که خداوند  واجب  من  بر  تو 
شرافت بخشید و تو را از بزرگان اهل بهشت قرار داده 
برو.  »به مکه  ادامه می افزاید:  است.« محمد حنفیه در 
اگر آنجا برای تو امن بود، پس در آنجا بمان و اگر 
یاران  آنان  که  شو.  رهسپار  یمن  سوی  به  نبود  چنین 
و  با محبت ترین  و  مهربان ترین  آنان  تواند.  پدر  و  جد 
مهمان نوازترین مردم اند. اگر آنجا برای تو امن بود که 
می مانی و گرنه به شن زارها و شکاف کوه ها رفته و از 
شهری به شهر دیگر کوچ کن تا ببینی کار این مردم به 
کجا منتهی می شود و خداوند بین ما و این گروه فاسق 

داوری خواهد کرد.«
بیعت  بر عدم  تاکید  از  پاسخ پس  علیه السالم در  امام 
با یزید، نظر برادر خود مبنی بر فرار به سمت مکه و 
یا دیگر بالد را تایید کردند و فرمودند: »ای برادر به 
خدا سوگند اگر در هیچ نقطه ای از دنیا، هیچ پناهگاه 
و جای امنی نداشته باشم هرگز با یزید بن معاویه بیعت 
نخواهم کرد. برادرم خداوند به تو پاداش نیکو دهد. 
کرده ای.  اشاره  درست  راه  به  و  کردی  خیرخواهی 
و  برادرانم  و  خود  و  هستم  مکه  عازم  اکنون  من 
برادرزادگان و پیروانم را برای این سفر آماده کرده ام. 
اما  است.  و رای من  برنامه  ایشان همان  و رای  برنامه 
در  تا  ندارد  ایرادی  مدینه  در  تو  ماندن  برادرم  ای  تو 
میان آنان چشم من باشی و از تمام امورشان من را با 

خبرساز.«
امام علیه السالم در وصیت نامه معروف خود  هم چنین 
که به محمد حنفیه می نویسد به این نکته ی اشاره دارد 
هیچ گاه جنگ  امام  دهد  نشان  می تواند  به خوبی  که 
انتخاب  اولویت خود  و  مسوولیت  به عنوان روش،  را 

است:  آمده  چنین  حضرت  وصیت نامه  در  نکرده اند. 
حسین  از  است  وصیتی  این  »بسم اهلل الرحمن الرحیم. 
به  معروف  محمد  برادرش  به  طالب  ابی  بن  علی  بن 
جز  معبودی  که  می دهد  شهادت  حسین  حنیفه.  ابن 
محمد  و  نیست.  ندارد  شریکی  که  یگانه ای  خدای 
بنده و فرستاده اوست که از جانب حق به حق مبعوث 
شده است و این که بهشت و دوزخ حق است و روز 
رستاخیز بدون شک خواهد آمد. و خداوند خفتگان 
در قبرها را بر می انگیزد و من از سرمستی و طغیان و 
فسادانگیزی و ستمکاری قیام نکردم. تنها برای اصالح 
به معروف  امر  پا خاستم. می خواهم  به  در امت جدم 
و نهی از منکر کنم و به روش جدم و پدرم علی بن 
ابی طالب )علیه السالم( رفتار کنم. هرکس سخن حق 
آن  پاداش  و  پذیرش  به  پذیرفت پس خداوند  را  من 
سزاوارتر است و هر کس دعوت من را نپذیرفت صبر 
می کنم تا خداوند میان من و این مردم به حق داوری 
کند و او بهترین داوران است. این وصیت من است به 
تو ای برادر. توفیق من جز از ناحیه خداوند نیست. بر 
مقتل   ( اوست.  به سوی  بازگشتم  و  او توکل می کنم 
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پذیرش  عدم  صورت  در  این که  بر  حضرت  تاکید 
صبر  مردم  سوی  از  حضرت  دعوت  و  حق  سخن 
می کند، نشانگر این است که قیام در معنای جنگ و 
جهاد، روش و اولویت حضرت نبوده و آنچه در کربال 
رخ داد ناگزیری ناشی از شرایطی بوده که عبید اهلل ابن 
زیاد، عمر ابن سعد و شمر به دستور یزید برای حضرت 
ایجاد کرده بودند. در گفتگوی بین حر و امام حسین 
نیز، امام بارها به بازگشتن و منصرف شدن از ورود به 
کوفه اشاره می کنند و از حر می خواهند تا راه را برای 
رفتن  حر  کنند.  باز  دیگر  سمتی  به  رفتن  و  بازگشت 
امام  کرد،  پیشنهاد  را  کوفه  و  مدینه  از  غیر  سمتی  به 
پذیرفت اما با دستور عبیداهلل ابن زیاد و ورود عمرابن 
و  بیعت  بین  انتخاب  به سمت  موضوع  کربال  به  سعد 
جنگ ختم شد. انتخابی که سرانجامش ترجیح دادن 

جنگ بر بیعت با حاکم جائر بود.
سال  در   )1۳۰۲-8۳( نجف آبادی  صالحی  نعمت اهلل 
کرد.  منتشر  جاوید«  »شهید  عنوان  با  کتابی   1۳۴۰
با تعقل، به  کارگیری روش تاریخی و تفکر  صالحی 
در  و  پرداخت  کربال  واقعه ی  در  اجتهاد  به  انتقادی 
و  مرتضی  مفید، سید  به طبری، شیخ  استناد  با  نهایت 
شیخ طوسی قیام حسینی را به چند مرحله تقسیم کرد:

مرحله اول: از مدینه تا مکه )از ۲8 رجب تا 8 ذیحجه: 
۴ ماه و ده روز(

تا  کوفه  به  مکه  از  خروج  به  تصمیم  دوم:  مرحله 
برخورد با حر

مرحله سوم: برخورد با حر تا شروع جنگ
مرحله چهارم: جنگ

و  اول، سوم  مراحل  در  امام  استراتژی  به نظر صالحی 
عالوه  دوم  مرحله ی  در  و  بوده  دفاعی  کامال  چهارم 
تشکیل  و  جائر  والی  بر  خروج  اندیشه ی  در  دفاع  بر 
دقیق  تحلیل  با  حسین  امام  است.  بوده  حق  حکومت 
خاص  شرایط  در  زیرک  انسان  یک  همانند  اوضاع 
که  آنجا  از  است.  گرفته  تصمیم  مکانی  و  زمانی 
تاسی  و  اقتدا  قابل  بوده  بشری  جنس  از  تصمیمش 
پایان  این که  از  نقل  اساس  بر  اگرچه  ایشان  است. 
اما  بوده  مطلع  خداست  راه  در  شهادت  وی  زندگی 
زمان و مکان شهادت را نمی دانسته و به قصد شهادت 
بیعت  عدم  قصد  به  بلی  است.  نشده  خارج  مکه  از 
قصد  به  و  است  رفته  مکه  به  مدینه  از  جائر  حاکم  با 
را  عقیل  بن  مسلم  کوفیان  درخواست  از  خبر گیری 
روانه کوفه کرده و بعد از تایید وضعیت مناسب برای 
کوفه  سوی  به  مکه  از  مسلم  جانب  از  کوفه  در  قیام 
حرکت کرده، و در راه پس از اطالع از سقوط کوفه و 
شهادت مسلم دوباره به وضعیت دفاعی باز می گردد و 
پس از مواجهه با سپاه کوفه به فرماندهی حر می کوشد 
به سرزمینی که تحت سلطه ی امویان نیست برود، اما 
که  این  تا  می کند  ممانعت  امام  رفتن  از  کوفه  لشکر 

سپاه جدید به سرکردگی عمر بن سعد فرا می رسد.
امام حداقل پنج بار با عمر بن سعد مذاکره می کند تا 
جنگ و خون ریزی اتفاق نیفتد. زمانی که مثلث شمر، 
و  بیعت  بین  را  امام  باالخره  سعد  ابن  عمر  و  عبیداهلل 
جنگ مخیر می کنند، امام حسین علیه السالم با شهامت 
مرگ با عزت را بر بیعت با ذلت برمی گزیند. قیام امام 
حرکتی منطبق بر سنن عقلی و قوانین اجتماعی و قابل 
فّی  لکم  حسنه/  اسوه  رسول اهلل  فی  لکم  )لقد  تاسی 

اسوه( بوده است )کدیور، 1۳9۳(. 
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و  علت  و  عاشورا  روز  واقعه  شکل گیری  چگونگی 
به  حرکت  از  علیه السالم  حسین  امام  نهایی  انگیزه 
تفکر غالب شکل  است.  سمت کربال صورت گرفته 
گرفته و ارایه شده در جامعه این است که امام حسین 
اهل  شهادت  به  نسبت  کامل  آگاهی  با  علیه السالم 
اهل  مقتل  سمت  به  تعمدا  و  شده  برنامه ریزی  بیتش، 
بیت خود حرکت کرد تا آنچه را که تعهد و رسالتش 
بوده محقق کند. این رسالت از قبل تعیین شده از سوی 
خداوند نیز همان شهادت در کربال بوده و امام وظیفه 
داشت با اولویت عملی کردن جنگ مسلحانه با لشکر 

یزید به مقتل خود و اهل بیتش به سمت کربال برود. 
نتیجه این رویکرد این است که، امام حسین علیه السالم 
حرکت کرد که خود و یارانش کشته شوند و زن و 
دستور العمل  و  کار  برنامه  بروند.  اسارت  به  فرزندش 
و  شده،  تعیین  قبال  امامان  از  یک  هر  امامت  دوران 
توسط پیغمبر)ص( به آن ها سپرده شده، و هر کدام در 
عصر خود مکلف به وظایفی بودند، و تعهداتی داشتند 
که طبق آن رفتار کردند. از سوی دیگر عزاداری برای 
مظلومیت اهل بیت )ع( و بزرگداشت قیام حسینی نیز 
برای  و  ملکوتی  رمز  و  سر  دارای  و  الهی  ماموریتی 
آن  واسطه  به  تا  است  حضرت  آن  شیعیان  و  پیروان 
بتوانند اجری کسب کنند و گناهان و رنج های شان را 

کم کنند. 
و  عاشورا  واقعه  تاریخچه  سخنان،  به  نگاهی  با 
از  نفر  دو  توسط  علیه السالم که  مقتل های سیدالشهدا 
بن  لوط  نام های  به  )ع(  صادق  امام  باسواد  شاگردان 
شد  نوشته   کلبی  محمد  بن  هشام  و  ابومخنف  یحیی 
با  مواجهه  و  جنگ  که  دریافت  را  نکته  این  می توان 
لشکریان یزید و در نهایت در خطر شهادت و اسارت 
قرار دادن اهل بیت هیچ گاه خواسته، اولویت و هدف 
امام نبوده است. محمد بن جریر طبری )۳1۰-۲۲۴( در 
کتاب »تاریخ االمم والرسل والملوک« )تاریخ طبری( 
نفر  دو  این  از  نقل  به  را  و ۶1 هجری  وقایع سال ۶۰ 
تدوین کرده که اکنون در اختیار ماست. شیخ مفید، 
سید مرتضی و شیخ طوسی نیز در آثار مختلف خود 
ابعادی از واقعه ی کربال را گزارش کرده اند. این چهار 
مجموع  در  طوسی(  و  مرتضی  مفید،  )طبری،  منبع 
)کدیور،  عاشوراست  قیام  از  گزارش  معتبرترین 

.)1۳9۳
که  می دهد  نشان  می آید  به دست  منابع  این  از  آنچه 
امام حسین علیه السالم همواره به نوعی در حال گریز 
از جنگ و خونریزی بودند و سعی داشتند اهل بیت 
خود را حفظ کنند. جنگ گریزی و فاصله گرفتن از 
بوده  پیامبر  بیت  اهل  متوجه  که  خطراتی  و  تهدید ها 
علت عمده بسیاری از تصمیم های امام از زمان خروج 
از مدینه بوده است. اما آنجا که در نهایت بر دوراهی 
راه  هیچ  و  می مانند  جنگ  و  ظالم  حاکم  با  بیعت 
گریزی نمی بینند، جنگ را بر بیعت ترجیح می دهند. 

شاید  را  علیه السالم  حسین  امام  قیام  و  عاشورا  واقعه 
شاخصه  شناخته شده ترین  و  مهم ترین  از  یکی  بتوان 
هویتی شیعیان و مسلمانان دانست. این واقعه به نوعی 
نقطه عطف وقایع قبل و بعد از خود در تاریخ اسالم 
واقعیت های  پیامدها و  معلول  دانسته می شود. عاشورا 
تاریخی بسیاری از صدر اسالم تا زمان وقوع آن بوده 
و از سوی دیگر علت بسیاری از رخدادهای تاریخی 
از آن  فراتر  از خود در دنیای اسالم و  اجتماعی پس 

می باشد. 
اندازه  به  کس  هیچ  از  تشیع  مذهب  اولیای  میان  در 
این  است.  نشده  یاد  علیه السالم  امام حسین  کیفیت  و 
موضوع باعث شده است که واقعیت های این واقعه نیز 
بیشتر از سایر وقایع دست خوش تفسیر و تحریف شود. 
تفسیرهایی که گاه با انگیزه های اثر بخش تر کردن این 
بر اذهان و احساسات مردم شکل گرفته و گاه  واقعه 
نیز سوءتفاهم ها و سوءاستفاده های شخصی و گروهی 

در آن دخالت داشته است. 
در  سوءتفسیرها  و  تحریف ها  این  مهم ترین  از  یکی 

نقدیبرروایتهای
واقعهعاشورا

ACKU
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آن ها  کرد.  صرف  استراتژیک شان  محاسبات  تغییر 
ولو  مثبت  گام  که  باری  هر  را  پاکستان  کار،  این  با 

کوچکی برداشت، علنا ستایش کردند. 
به  نسبت  زیادی  امیدواری های  گذشته  سال  دو  طی 
مورد  پناهگاه های  بردن  بین  از  برای  پاکستان  تصمیم 
داخل  در  حمالت  مسوول  که  هراس افکنانی  استفاده 
ابراز  نظامی  طریق  از  بودند  چین  ضد  بر  و  پاکستان 
یک  که  می رسد  نظر  به  امریکا  دولت  اکنون  اما  شد. 
بار دیگر بیدار شده و درک کرده که تصمیم پاکستان 
گروه های  تمامی   هراس افکنان،  ضد  بر  اقدام  برای 

جهادی را در بر نمی گیرد. 
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی امریکا طی سفر اخیری 
به  پاکستان در کمک  ناتکمیل  تعهدات  اسالم آباد،  به 
از  هم چنین  وی  شد.  یادآور  را  افغانستان  صلح  روند 
پاکستان خواست تا بر ضد شبکه حقانی که در چندین 
حمله بر اهداف امریکایی از جمله حمله ای بر سفارت 

امریکا در کابل در سال 2001 دخیل بوده، اقدام کند.
شکایات واشنگتن از حمایت پاکستان از شبکه حقانی 
جدید نیستند. دریادار مایک مولن، رییس پیشین ستاد 
مشترک ارتش امریکا که با فرمانده ارتش پاکستان 26 
پاکستان  برای همنوا ساختن همکاری  مرتبه در تالش 
دیدار کرد، در ختم ماموریتش، شبکه حقانی را »بازوی 
توصیف  )آی اس آی(  پاکستان  استخبارات  واقعی« 

کرد. 

جز  به  نکرده  تغییر  این سو  به   2001 سال  از  امور  اگر 
چرخش  به  امریکا  حکومت  ادواری  امیدواری  از 

سیاست های پاکستان، کسی دیگری مالمت نیست. 
پاکستان ششمین کشور پرجمعیت جهان است ولی تنها 
ناخالص  تولید  مقدار  نظر  از  کشور  ششمین  و  بیست 
داخلی است. این کشور ششمین زرادخانه اتومی  جهان 
و هشتمین ارتش بزرگ جهان را دارد، ولی در بسیاری 
از شاخص های ملکی بسیار فقیر است. پاکستان از نظر 
صحت،  سنجش  نظر  از  یعنی  انسانی  توسعه  شاخص 
مقام  در  کشور   187 بین  از  آموزش  و  زندگی  معیار 

146 قرار دارد. 
گزارش رقابتی فوروم اقتصادی جهان، آموزش ابتدایی 
قرار   136 رده  در  کشور   144 میان  از  را  پاکستان  در 

می دهد. 
تصمیم گیری های  بر  که  استخبارات  سازمان  و  ارتش 
رفاه  و  پیشرفت  دارند،  احاطه  پاکستان  ملی  امنیت 
نظامی  برابری  بی امان  پیگیری  قربانی  را  کشورشان 
به  نسبت  کشمیر  در  هند  دست  فشار  کرده اند.  هند   با 

آموزش کودکان پاکستان مهم تر شده است. 
وابستگی  سبب  کمک،  اعطای  برای  امریکا  آمادگی 
عدم  مسبب  متحده  ایاالت  است.  شده  بی توجهی  و 
کارآیی پاکستان با تقویت این باور در نخبگانش شده 
است که ناکامی  یا نادیده گرفتن آن کشور بسیار مهم 

است. 
پاکستان  به  بدبینی  و  امیدواری  متناوب  چرخه های 
سبب سردرگمی  سیاست آقای اوباما در قبال افغانستان 
شده است. وقت آن است که عدم همکاری پاکستان 
به حیث  آن کشور،  برای  توطیه  طرح  و  افغانستان  در 
می تواند  متحده  ایاالت  شود.  پذیرفته  مسلم  امر  یک 
که  آن  بر  تاکید  با  پاکستان  حتا  و  افغانستان  مردم  به 
کند.  کمک  کند،  اصالح  را  خود  مسیر  پاکستان، 
به جای گفتن این حرف به نخبگان پاکستان که چه قدر 
مهم اند، مفیدتر خواهد بود که امضای صورت حساب 

ناکامی های پاکستان متوقف شود.
انستیتوت هادسن در  ارشد  اشاره: حسین حقانی، عضو 
ایاالت  در  پاکستان  سفیر  حیث  به  که  است  واشنگتن 
وی  است.  کرده  کار   2011 تا   2008 سال  از  متحده 
نویسنده کتاب »توهم بزرگ: پاکستان، ایاالت متحده 

و افسانه تاریخ سوءتفاهمات« است. 

طی 13 سال گذشته تعداد زیادی از سربازان امریکایی 
توسط  که  حقانی  شبکه  و  طالبان  توسط  افغانستان  در 
کشته  می شوند،  حمایت  و  دیده  آموزش  پاکستان 
به آشکارترین شکل  فعالیت طالبان که  شدند. تشدید 
هنگام اشغال شهر کندز افغانستان به نمایش درآمد، از 
پاکستان  حمایت  به  افغان  و  امریکایی  مقام های  سوی 

نسبت داده شده است. 
به نظر می آید در حالی که پاکستان به شکل رسمی  به 
مقام های امریکا و افغان در گفتگوهای صلح با طالبان 
برای  را  طالبان  پنهان،  حمایت  با  اما  می کند  کمک 
نیروهای  افغانستان بعد از تکمیل خروج  اشغال دوباره 

امریکایی، آماده می کند. 
را  پاکستان  به  کمک  امریکا  کنگره   2009 سال  در 
امریکا  دولت  ساخت.  مشخصی  معیارهای  به  مشروط 
پاکستان،  که  می کرد  تصدیق  کنگره  نزد  می بایست 
کاستن  و  هراس افکنی  با  مبارزه  در  را  امریکا  شروط 
از مداخله ارتش در سیاست، برآورده کرده است. اما 
برای چندین سال به جای تصدیق این که پاکستان آن 
چه را که انتظار می رفت، انجام می دهد، وزیر خارجه 
برای  پاکستان  به  کمک  که  این  به  توسل  با  امریکا 
امنیت ملی ایاالت متحده ضروری است، از این شرایط 

چشم پوشی کرد. 
برای  تالش  به  را  خود  سال های  نخستین  اوباما  دولت 
متقاعد کردن رهبران ملکی و نظامی  پاکستان به مزیت 

کنسرو  یا  نوشابه  خالی   قوطی  یک 
ماهی که در گوشه  سرک افتاده، برای 
برای  اما  است؛  آشغالی  بزرگ ساالن 
همان  به  شش  و  پنج  صنف  بچه های 
معصوم  برای  که  دارد  اهمیت  اندازه 
دفاع.  وزارت  در  بودن  استانکزی، 
تمام راه میان مکتب و خانه را با همین 
هم دیگر  به  می کنند.  سر  خالی  قوطی 
گول  و  می کنند  می دهند، شوت  پاس 
دهم  صنف  به  وقتی  ها  بچه  می زنند. 
می رسند، این عادت را ترک می کنند. 
وسیله  برای شان  خالی  قوطی  دیگر 
تفریح نیست. اما قضیه من فرق می کند. 
من ماه آینده پنجاه ساله می شوم، ولی 
هنوز که هنوز است وقتی قوطی خالی 
را می بینم، وسوسه می شوم. چهار طرفم 
نبود،  کوچه  در  کسی  اگر  می بینم.  را 
و  می کنم  فکر  گول  را  مقابل  دیوار 
قوطی را شوت می کنم. اگر گول شد، 
شاد  و  می خندم  باخودم  را  روز  تمام 

هستم. 
روز یازدهم محرم یکی از خوب ترین 
صبح  است.  من  زندگی  روزهای 
می شوم،  بیرون  خانه  از  که  روز  این 
پیاله های  از  است  پر  کوچه ها  می بینم 
نوشابه،  خالی  قوطی  یکبارمصرف، 
ظروف غذا و کارتن های جوس. مردم 
شهر خسته اند و کوچه ها خالی. از یک 
و  کردن  شوت  به  می کنم  شروع  سر 
گول زدن. بعض پیاله ها و ظروف غذا 
می اندازند،  کوچه  در  عزادارن  که  را 
این  نوشیدنی دارند. وقتی  هنوز غذا و 
یا  قابلی پلو  ظروف را شوت می کنم و 
دروازه  تا  شوت  محل  از  شیرهیل دار 
دوچند  شوت  لذت  می پاشد،  گول 
می شود. سال های گذشته شاروالی این 
جمع  محرم  دوازدهم  روز  را  قوطی ها 
خداوند  فضل  از  امسال  اما  می کرد؛ 
تا  ندارد. مطمئنا  تیل  پول  شاروالی هم 
در  هم چنین  ظرف  و  قوطی   آینده  ماه 
یعنی  این  ماند.  خواهد  باقی  جاده ها 
یکماه خوشبختی و گول زنی برای من 
و بچه های صنف پنج. من به نوبه ی خود 
و به نمایندگی از تمام بچه های مکتب 
بابت  کابل  محترم  عزاداران  شما  از 
تشکری  صمیمانه  قوطی اندازی،  این 
خواهش  یک  فقط  شما  از  می نمایم. 
آینده  سال  اینکه  دارم؛  کوچک 
پیاله های یکبارمصرف را وسط سرک 
و  شکننده اند  خیلی  پیاله ها  نیاندازید. 
می کنند  خراب  بی احتیاط.  موتروان ها 

و دیگر بدرد شوت نمی خورند.

تشکری خاص از عزاداران 
دای چوپانی

سیاست های ایاالت متحده
 سوء عملکرد پاکستان را شدیدتر می کند

ارتش و سازمان استخبارات که بر تصمیم گیری های امنیت ملی 
پاکستان احاطه دارند، پیشرفت و رفاه کشورشان را قربانی پیگیری 
بی امان برابری نظامی  با هند کرده اند. فشار دست هند در کشمیر 

نسبت به آموزش کودکان پاکستان مهم تر شده است. 
آمادگی امریکا برای اعطای کمک، سبب وابستگی و بی توجهی شده 

است. ایاالت متحده مسبب عدم کارآیی پاکستان با تقویت این باور 
در نخبگانش شده است که ناکامی  یا نادیده گرفتن آن کشور بسیار 

مهم است. 

ACKU



  سلیم آزاد

انتخاباتی  کارزار  روز   ۷۸ با  کانادا  پارلمانی  انتخابات 
کتوبر ۲۰۱۵  نفس گیر و پرماجرا، در نهایت روز دوشنبه ۱۹ ا
حزب  توقعات  تمام  برخالف  و  رسید،  پایان  به  میالدی 
کسب ۱۸۴  لیبرال به رهبری یک معلم جوان ۴۳ ساله با 
کثریت الزم به پیروزی  ا با  کرسی  از مجموع ۳۳۸  کرسی 
رسید. جستین ترودو، رهبر حزب لیبرال، جوان خوش سیما 
به  کانادایی  نخست وزیران  مشهورترین  از  یکی  فرزند  و 
که  توانست  سیاسی ای  تجربه  هیچ  بدون  ترودو  پییر  نام 
شکست  سال   ۱۰ از  پس  را  اقتدار  برسر  موفق  حزب  یک 
از  بخشیده،  ثبات  کانادا  اقتصاد  به  که  حزبی  بدهد؛ 
کاهش  به مدد  را  بودجه  کسری  و  کاسته  میزان بی کاری 
کمک های اجتماعی از بین برده و مالیات را برای اقشار 
کرده  کم  سرمایه داران،  خصوص  به  جامعه،  مختلف 
آقای  رهبری  به  محافظه کار  حزب  هم  این  با  اما  است. 
اقتصادی  و  سیاسی  توانایی های  تمام  با  هارپر  استیفن  
سیاستمدار  یک  فرزند  اما  جوان  رهبر  برابر  در  خویش 
تصور  کانادا  محافظه کار  حزب  باخت.  را  بازی  نام آور 
افزایش  و  اقتصادی  مناسب  مدیریت  مدد  به  که  می کرد 
کمک  میزان  افزایش  مانند  برای خانواده ها  مالی  مزایای 
کودک می تواند  به خانواده های صاحب  مالی حکومت 
نظر می آید  به  را راضی نگه دارد.  رای دهندگان  نوعی  به 
وضعیت  دولتی  گر  ا که  حساب  این  با  محافظه کاران  که 
انتخابات  در  می تواند  بخشد  بهبود  را  کشور  اقتصادی 
مادر  یک  شدند.  محاسباتی  اشتباه  دچار  شود،  پیروز 
آقای  به  سرگشاده ای  نامه  طی  کلمبیا  بریتش  والیت  از 
از  او  خانواده  که  نگاشت  کانادا،  نخست وزیر   هارپر، 
او  اما  می کند  مالی حکومتش سپاسگزاری  سخاوت های 
کمک های مالی به  کانادایی تنها به خاطر  به عنوان یک 
یک دولت رای نمی دهد. باید مسایل سیاسی، اجتماعی 
دقیقا  خانم  این  گرفت.  مدنظر  نیز  را  زیستی  محیط  و 
گذاشته  انگشت  محافظه کاران  حکومت  ضعف  روی 
مدیریت  خاطر  به  نه  محافظه کار  حکومت  چون  بود. 
کامی در مدیریت مسایل سیاسی  اقتصادی بلکه به دلیل نا
و اجتماعی شکست خورد. حزب محافظه کار از زمان به 
چه  که  کرد  تالش  میالدی   ۲۰۰۶ سال  در  رسیدن  قدرت 
تغییرات  داخلی  سیاست  در  چه  و  خارجی  سیاست  در 
ارزش های  و  ایده ها  آن  اثر  در  تا  آورد  وجود  به  عمده 
کشور  نهادهای  و  پالیسی ها  تمام  در  محافظه کار  حزب 
جا بیفتد. برای همین، حکومت آقای  هارپر همانند سایر 
محافظه کاران به مسایل محیط زیست و تغییرات اقلیمی 

هم چنان اگر فردی متهم به اعمال 
تروریستی شده حکومت با سلب 
تابعیت کانادایی او را به کشور 

آبایی اش می فرستد. طبعا این قانون 
نه شامل تروریست های سفید 

کانادایی بلکه کانادایی ها خاورمیانه ای 
تبار- چه افغان و چه عرب و ایرانی- 
می گردد. برای همین، حزب لیبرال 

با مخالفت شدید در برابر این قانون 
گفت که آقای  هارپر با این قانون 
شهروند درجه یک و درجه دو در 

کانادا به وجود آورده است. 

هوا  شدن  گرم  که  می دهد  نشان  پژوهشگران  اخیر  مطالعات  نتایج 
کند. بر اساس  می تواند ذوب شدن یخ های قطب جنوب را تشدید 
ورقه های  که  هستند  شناور  مناطقی  در  یخ  قالب های  تحقیق،  این 
یخی  تکه های  این  شدن  ذوب  یا  شکستن  و  دارند  وجود  یخی 
مستقیما باعث افزایش سطح دریا نمی شود. در واقع قالب های یخی 
ورقه های  و  طبیعی  یخچال های  یخ های  جریان  شدن  کند  باعث 
وارد  که  صورتی  در  یخ  ها  این  می شوند.  اقیانوس   سمت  به  یخی  

اقیانوس شوند ذوب شده و سطح دریا ها را افزایش می دهند.
»نتایج  باره می گوید:  این  در  تیم تحقیق،  تروسل«، سرپرست  »لوک 
شدن  ذوب  می تواند  هوا  شدن  گرم  که  می دهد  نشان  ما  مطالعات 
شرایط  این  حال حاضر  در  کند.  تشدید  را  جنوب  قطب  یخ های 
افزایش  اخیر  دهه  چند  در  که  جنوب  قطب  مشابه  مکان هایی  در 
می شود.  مشاهده  ریخته ،  فرو  آن ها  یخی   ورقه های  و  داشته اند  دما 
که ممکن است در اواخر  پیش بینی مدل هواشناسی ما نشان می دهد 
کل سواحل قطب جنوب  این قرن سطح مشابهی از ذوب شدن در 
که باعث نگرانی هایی در مورد پایداری یخ ها می شود.« اتفاق بیفتد 
و  زمان  طول  در  یخ ها  شدن  ذوب  چگونگی  بررسی  و  مطالعه  برای 
پیش بینی سرانجام ورقه های یخی ذوب شده سواحل قطب جنوب  
از ذوب شدن  گرفته شده  ماهواره ای  پژوهشگران تصاویر  آینده،  در 
هواشناسی  کمک مدل  به  آمده  به دست  اطالعات  و  سطوح یخی 
در  گلخانه ای  گازهای  انتشار  سناریوی  دو  با  را  شده  شبیه سازی 
نتایج  کردند.  ترکیب   ۲۱۰۰ سال  تا  زیاد  مقادیر  و  متوسط  مقادیر 
کی از افزایش دو برابری ذوب ورقه های یخی سطحی  مطالعات حا
تا   ۲۰۵۰ سال های  بین  حال  این  با  بود.   ۲۰۵۰ سال  تا  جنوب  قطب 

۲۱۰۰، مدل ها اختالف معنی داری بین این دو سناریو نشان دادند.

روز  از  کشور  این  دولت  آلمان،  به  پناهجویان  سیل  ورود  ادامه  با 
شنبه 2 عقرب و یک هفته زودتر از زمان پیش بینی شده، قانون 
متقاضیان  برای  اقامت  مجوز  صدور  شرایط  شدن  سخت تر 

کرد. پناهندگی را اجرا 
کوزوو به لیست  کشور آلبانی، مونته نگرو و  عالوه بر اضافه شدن سه 
که در خواست پناهندگی آن ها  کشورهای امن، روند اخراج افرادی 
رد شده نیز تسریع خواهد شد. توماس د مزیر، وزیر داخله آلمان، با 
که درخواست  کسانی  اعالم این خبر، هم چنین افزود: »کمک ها به 
کمک های فوری را تا  آن ها رد شده قطع خواهد شد و آن ها فقط 

کرد.« کشور دریافت خواهند  قبل از ترک 
با  آلمان  پناهجویان در  کز  نگهداری  از مرا گزارش ها، برخی  بنابر 
خودشان  می بایست  داوطلبان  و  مواجهند  امکانات  برخی  کمبود 
نظر  به  هم چنین  کنند.  اقدام  دارو  و  کمک ها  جمع آوری  برای 
که در داخل دولت ایتالفی آلمان صورت  می رسد بر اساس توافقی 
روند  تا  شد  خواهد  ایجاد  مرزی  نقاط  در  خاصی  کز  مرا گرفته، 

اخراج مهاجران اقتصادی سریع تر انجام شود.

کیوتو  کاربنی  گاز های  کاهش  کرده، از پیمان   بی توجهی 
منابع  توسعه  برای  را  زیستی  مقررات محیط  شده،  بیرون 
طبیعی به خصوص انکشاف منابع نفتی البرتا، ضعیف تر 
گروه های محیط زیستی استدالل  ساخته و همواره در برابر 
رشد  به  زیستی  محیط  سخت گیرانه  مقررات  که  می کرد 
کار  این  با  آقای  هارپر  می زند.  ضربه  کانادا  اقتصادی 
خود  مخالفان  به  شدت  به  را  زیستی  محیط  گروه های 
که دولت  کرد. این مخالفت تا جایی پیش رفت  تبدیل 
که  استون«  »کی  لوله  خط  مذکور  فعاالن  فشار  زیر  امریکا 
تایید  انتقال می داد،  امریکا  به  را  البرتا  نفت خام والیت 
محیط  فعاالن  هارپر  آقای   حکومت  مقابل  در  نکرد. 
منافع  علیه  منابع خارجی  پول  با  که  کرد  متهم  را  زیست 
کانادا فعالیت می کنند. از جانب دیگر،  اقتصادی و ملی 
کانادایی را نیز علیه خود تحریک  آقای  هارپر مسلمانان 
از  ایاالت متحده  از  او در سیاست خارجی شدیدتر  کرد. 
گروه های فلسطینی مدنی  کرده و تقریبا  اسراییل حمایت 
را  می کنند  فعالیت  اسراییل  اشغال  علیه  که  نظامی ای  و 
رد  را  دولت  دو  طرح  هرچند  او  می دانست.  تروریست 
نمی کرد اما با حمایت بی قیدوشرط از اسراییل و تروریست 
گروه های مقاومت فلسطینی، در عمل تعهدی به  دانستن 
که دفاع از اسراییل  راه حل صلح آمیز نداشت و فکر می کرد 
یک عمل اخالقی و ارزشی است. این حمایت به شدت 
به  آنها  و  کرده  بسیج  خود  علیه  را  کانادایی  مسلمانان 
دادند.  رای  دولت  مخالف  احزاب  به  گسترده  صورت 
در عین حال، حکومت آقای  هارپر قوانین جنجال برانگیز 
که به موجب آن جاسوسی و  کرد  ضد تروریسم را تصویب 
کرده  کانادایی افزایش پیدا  نظارت بر شهروندان مسلمان 
و پولیس به آسانی فردی را می تواند دستگیر و برای مدت 
هم چنان  نگهدارد.  زندان  در  اتهام  تفهیم  بدون  طوالنی 
گر فردی متهم به اعمال تروریستی شده حکومت با سلب  ا
کشور آبایی اش می فرستد. طبعا  کانادایی او را به  تابعیت 
بلکه  کانادایی  سفید  تروریست های  شامل  نه  قانون  این 
و  عرب  چه  و  افغان  چه  تبار-  خاورمیانه ای  کانادایی ها 
مخالفت  با  لیبرال  حزب  همین،  برای  می گردد.  ایرانی- 
که آقای  هارپر با این قانون  گفت  شدید در برابر این قانون 
آورده  به وجود  کانادا  و درجه دو در  شهروند درجه یک 
اهالی  و  سفید  کانادایی ها  حتا  ترتیب،  این  به  است. 
نوع  این  با  هارپر  آقای   که  می کردند  احساس  هم  اصلی 
سیاست ورزی و دیدگاه های تهاجمی-امنیتی آزادی های 
است.  انداخته  خطر  به  را  شهروندان  دموکراتیک 

بر  که  می تواند  زیستی  محیط  فعال  یک  که  کنید  تصور 
عین  در  بیفتد.  زندان  به  تروریسم  جدید  قوانین  اساس 
دارای  محافظه کار  حزب  اقتصادی  برنامه های  که  حال 
شخصیت  دلیل  به  آقای  هارپر  اما  بود  الزم  موفقیت های 
اقتدارگرا، منفی گرا، تفرقه افگن و مایل به استفاده از ترس 
کمی  برخوردار  محبوبیت  از  رای،  کسب  عمومی  برای 
یعنی  گزینه،  دو  آقای  هارپر  مخالف  گروه های  گردید. 
حزب لیبرال و حزب چپ میانه دموکرات نوین به رهبری 
محافظه کاران  حکومت  زدن  کنار  برای  را  مولکیر  توماس 
که  نوین  دموکرات  حزب  داشتند.  خود  روی  پیش  در 
کارگری  عمدتا متشکل از جریان های چپ و اتحادیه های 
است، در آغاز به دلیل بی اعتمادی عمومی  به رهبر حزب 
آقای  مخالفان  آرای  گرفتن  برای  زیادی  شانس  لیبرال 
این  از  با هراس  رای دهندگان  نهایت  در  اما   هارپر داشت 
آقای   نفع دو حزب مذکور،  به  آرای مخالف  با تقسیم  که 
استراتژیک«  »رای دهی  سوی  به  می گردد،  پیروز  هارپر 
آنها  نظر  از  چون  جز  هارپر.  کسی  هر  رفتند:  شعار  این  با 
کانادا  در  حکومتداری  طوالنی  تاریخ  با  لیبرال  حزب 
حزب  تا  دارد  شدن  انتخاب  برای  بیشتری  چانس 
خود  سوسیالیستی  ریشه های  دلیل  به  که  نوین  دموکرات 
کانادا نگردیده  هیچگاهی موفق به تشکیل حکومت در 
و  متوفی،  رهبر  لیتون،  جک  زمان  در  حزب  این  است. 
که با توجه به تجربه  کرد  کنونی، تالش  آقای مولکیر، رهبر 
بلیر،  تونی  آقای  زمان  در  بریتانیا  کارگر  حزب  اصالحات 
سیاسی  و  اقتصادی  میانه روانه  سیاست های  سوی  به 
برود. در این انتخابات مشابهت های بنیادینی در عرصه 
و  نوین  دموکرات  حزب  میان  اقتصادی  سیاست های 
بسیاری  موضوع  این  که  حزب محافظه کار وجود داشت 
از رای دهندگان سنتی این حزب را به سوی حزب لیبرال 
مداخله گر  دولت  از  آشکار  صورت  به  که  حزبی  کشاند؛ 
کرده، طرفدار افزایش مالیه بر  در امور اقتصادی حمایت 
کسری  کاهش آن برای طبقه متوسط بوده و از  ثروتمندان و 
و  زیرساخت ها  باالی  سرمایه گذاری  برای  بودجه  معتدل 
گفت  کانادا حمایت می کند. در نهایت باید  رشد اقتصاد 
افکار عمومی  از سیاست های  از خستگی  ترودو  آقای  که 
کرده و بعد از ۱۰  اجتماعی و سیاسی آقای  هارپر استفاده 
سال لیبرال های ناامید و شکست خورده را به مسند قدرت 
که آیا او و مشاورانش قادر  بازگرداند. اما سوال این است 
به  را  کانادا  بزرگ  اقتصاد  هارپر  آقای   همانند  که  هستند 

کنند؟ شکل بهینه آن مدیریت 

خ تغییر در سیاست کانادا موج سر
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وند ذوب شدن یخ های  تشدید ر
قطب جنوب تا سال ۲۰۵۰

لمان قانون سخت تر شدن اقامت برای  آ
ودتر اجرا می کند متقاضیان پناهندگی را ز ACKU
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وزیر دفاع امریکا از احتمال 
انجام عملیات زمینی بیشتر 

در عراق خبر داد

کمک  وسیه برای  آمادگی ر
به ارتش آزاد سوریه

به  اشاره  با  امریکا  دفاع  وزیر  کار تر،  اشتون 
گروه داعش در  گروگان  عملیات آزاد سازی ۷۰ 
که احتمال انجام حمالت زمینی  گفت  عراق، 

بیشتر در عراق وجود دارد.
همراهی  با  امریکایی  نیروهای  پنجشنبه  روز 
کرد در عملیاتی  نیروهای عراقی و پیشمرگه های 
مشترک در نزدیکی شهر حویجه عراق توانستند 
کنند.  گروه داعش را آزاد  گروگان های  شماری از 
کشته  عملیات  این  در  امریکایی  سرباز  یک 

شد.
متحده  ایاالت  دفاع  وزیر  رویترز،  گزارش  به 
که پس از دریافت اطالعات  گفت  روز جمعه 
گروگان ها  دقیق درباره خطر اعدام قریب الوقوع 
آماده  نیز  آنان  او قبرهای  گفته  اینکه به  و حتی 
گروگان ها  شده بود، دستور عملیات نجات این 

کرده است. را صادر 

2 عقرب  رویترز، الوروف  گزارش خبرگزاری  به 
که  دارد  را  آن  آمادگی  روسیه  که  کرد  اعالم 
جنگنده های  تجهیز  در  سوریه  آزاد  ارتش  به 
یک  روسیه،  خارجه  وزیر  کند.  کمک  هوایی 
روز پس از نشست وین بر سر حل بحران سوریه 
انتخابات  برگزاری  خواستار  کرملین  که  گفت 

ریاست جمهوری و پارلمانی در سوریه است.

در  امریکا  خارجه  وزیر  کری،  جان  و  الوروف 
سه شنبه  شامگاه  در  سوریه  درباره  که  نشستی 
هرگونه  از  جلوگیری  برای  شد،  برگزار  کتوبر  ا  ۲۰
کشور در جریان عملیات  تصادم جت های دو 
در  الوروف  کردند.  امضا  توافق نامه ای  هوایی 
که  کرد  کید  مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه تا
طرف های درگیر در سوریه »نباید به جای مردم 
سوریه تصمیم بگیرند« و باید به آن ها در رسیدن 
طرح  آن  در  که  کنند،  کمک  جامع  طرحی  به 
گروه های مذهبی، قومی و سیاسی  »منافع تمام 

تامین شود.«
و  امریکا  سوریه،  به  روسیه  حمالت  آغاز  از 
رییس  اسد،  بشار  دولت  مخالف  گروه های 
داده اند  گزارش  بار ها  سوریه،  جمهوری 
حمله  هدف  دولت  مخالفان  مواضع  که 
گرفته است. مقامات  جنگنده های روسی قرار 
را در سوریه  که مواضع داعش  روسیه می گویند 
مورد حمله قرار می دهند و هدف آن ها »نابودی 

تروریسم« است.
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گفتگوها درباره بحران سوریه و احتمال حضور ایران  دور جدید 

وپا به وعده هایش برای مقابله با بحران  ترکیه: ار
کند مهاجرت عمل 

گذاشت کشته برجای  حمله به مراسم عاشورا در پاکستان ۲۰ 

زه با  رییس جمهور فرانسه خواستار مبار
وپا شد افراط  گرایی در ار

ود جوانان فلسطینی به مسجداالقصی  اسراییل ور
کرد را آزاد اعالم 

گفتگوهای تازه درباره بحران سوریه هفته آینده 
متحد  مهم ترین  ایران،  حضور  با  احتماال  و 
شد.  خواهد  برگزار  خاورمیانه،  در  اسد  بشار 
گفتگوهای میان وزرای  که  این در حالی است 

سفیر  ینل،  سلیم  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
باید  اروپا  اتحادیه  گفت:  بروکسل  در  ترکیه 
اتحادیه  به  ترکیه  پیوستن  کرات  مذا بن بست 
در  همکاری ها  تسهیل  برای  و  شکسته  را  اروپا 
برای  ترکیه  سران  از  مجددا  مهاجران،  زمینه 
دعوت  اروپا  اتحادیه  سران  نشست  در  حضور 

کند. 
صورتی  در  تنها  همکاری  این  داد:  ادامه  ینل 
که اتحادیه اروپا به چهار وعده ای  ممکن است 
کند.  اتحادیه اروپا چندی  که داده است، عمل 
زمینه  در  ترکیه  با  خود  همکاری  توافق  پیش، 
طیب  رجب  کرد.   اعالم  را  مهاجرت  بحران 
این  مقابل  در  ترکیه  رییس جمهور  اردوغان، 

مراسم  به  انتحاری  بمب گذار  یک  حمله  در 
شهر  در  عاشورا  مناسب  به  شیعیان  عزاداری 
کستان، دست کم ۲۰  یعقوب آباد در جنوب پا
تن جان سپردند و ۴۰ نفر مجروح شدند. این 
حمله در ساعات پایانی جمعه و چند ساعت 
افراطی  گروه  که یک  گرفت  پس آن صورت 
ادامه  شیعیان  علیه  خشونت  به  کرد  تهدید 

فرانسه،  جمهوری  رییس  اوالند،  فرانسوا 
روز جمعه اول عقرب، در دومین روز دیدار 
به  کشور  این  پارلمان  برابر  در  یونان  از  خود 
پرداخت  اروپا  بنیادین  های  ارزش  از  دفاع 
کشورهای  میان  بیشتر  و خواستار همبستگی 
گفت تنها با اتکا به  عضو اتحادیه شد. وی 
گرایی  که می توان با افراط  این ارزش هاست 

کرد. گرایان مبارزه  و افراط 
مهم ترین  همواره  که  فرانسه  رییس جمهوری 

پولیس  فرانسه،  بین المللی  رادیو  گزارش  به 
اسراییل ورود تمامی مسلمان های فلسطینی، 
گرفتن محدودیت های سنی، به  بدون درنظر 
مسجد االقصی در بیت المقدس را آزاد اعالم 
کرد. از زمان آغاز درگیری ها میان اسراییلی ها 
و فلسطینی ها، پولیس اسراییل ورود جوانان 
فلسطینی به محوطه مسجداالقصی را ممنوع 

کنونی  گفتگوهای  گزارش خبرگزاری فرانسه،  به 
درباره بحران سوریه فعال حول مساله خروج بشار 
کشورهای اروپایی،  اسد از قدرت است. امریکا، 
فوری  خروج  خواهان  ترکیه  و  عربی  دولت های 
که روسیه  بشار اسد از قدرت هستند، در حالی 
کری،  و ایران از رژیم وی حمایت می کنند. جان 
خبرنگاران  به  جمعه  امریکا،  امورخارجه  وزیر 
که  گرفتیم این بود  گفت: آنچه ما امروز تصمیم 
با تمامی طرف های درگیر در بحران سوریه برای 

برگزاری یک نشست تازه تماس بگیریم.
نشست  در  که  کرد  امیدواری  ابراز  کری  جان 
روند  پیشبرد  برای  مشترک  زمینه های  آینده، 
روز  نشست  کری  شود.  فراهم  سوریه  در  صلح 
جمعه با سرگی الوروف، عادل الجبیر و فریدون 
روسیه،  امورخارجه  وزرای  سینیرلی اوغلو، 

عربستان  و  ترکیه  روسیه،  امریکا،  امورخارجه 
که اول عقرب در وین برگزار شد، بدون  سعودی 
از  اسد  بشار  خروج  درباره  توافقی  به  دستیابی 

قدرت، به پایان رسید.

 10 درخواست  تا  خواست  بروکسل  از  همکاری 
اروپا  اتحادیه  به  پیوستن  برای  کشور  این  ساله 

را جدی تر بگیرد. 
بین  توافق  در  که  می شود  گفته  میان  این  در 
مبلغی  هیچ  از  اروپا  اتحادیه  انقره  و  بروکسل 
این  با  است  نکرده  یاد  ترکیه  به  کمک  برای 
مبلغ  کید می کنند  تا اتحادیه  این  حال مقامات 
احتماال  ترکیه  درخواستی  یورویی  میلیارد  سه 
به مشکل تبدیل خواهد شد.  اما اتحادیه اروپا 
از  مهاجرت  موج  افزایش  به  نسبت   هم چنین 
و  سوری  آوارگان  دروازه  به  روزها  این  که  ترکیه 
کشورهای خاورمیانه برای رسیدن به اروپا  سایر 

تبدیل شده است ابراز نگرانی می کند. 

کسی  هنوز  را  حمله  مسوولیت  داد.  خواهد 
تندرو  به  امنیتی  مقامات  اما  است،  نپذیرفته 
موجود در منطقه مظنون هستند. در سال های 
کستان به مرگ  اخیر، رقابت های فرقه ای در پا
کستان  پا دولت  است.  شده  منجر  تن  هزاران 
تنش ها  این  افزایش  از  نتوانسته  کنون  تا نیز 

بکاهد.

که:  گفت  است  بوده  اروپا  در  یونان  حامی 
یا  و  پولی  امنیت  یک  داشتن  برای  »تنها 
اروپا  اتحادیه  توان عضو  مالی نمی  حمایت 
گر عضو این اتحادیه هستیم  افزود: »ا بود« و 
که می دانیم تنها با هم می توانیم  از آنروست 
بهره  بیشتر  همبستگی  از  و  باشیم  قوی تر 

بریم.«
احزاب  به  خود  سخنان  در  اوالند  فرانسوا 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  اروپا  در  گرا  افراط 
خروج  خواستار  که  را  آنانی  نفوذ  و  »حضور 
گرفتن،  سنگر  تالش  در  که  هستند،  اروپا  از 
گوشه ای خزیدن هستند،  دیوار ساختن و به 
خود  کشور  در  جمله  از  و  کشورها  کلیه  در 
که خواستار اقدام  می بیند و از همین روست 
هم چنان  آنست.  با  رویارویی  برای  عمل  و 
فرانسوا اوالند در برابر پارلمان یونان نسبت به 
حمایت از طرح اصالحات اقتصادی دولت 
فرانسه  رییس جمهوری  کرد.  کید  تا یونان 
در  سرمایه گذاری  لزوم  بر  کید  تا با  هم چنین 
خاطرنشان  اروپا،  اتحادیه  عضو  کشورهای 
کشورهای  کرد: عدم پیشرفت اروپا، بر تمامی 
گذارد. عضو این اتحادیه تاثیر منفی خواهد 

محدودیت های  اسراییل  پولیس  بود.  کرده 
بروز  از  جلوگیری  هدف  با  را  شده  اعمال 
اعالم  اوضاع  کردن  آرام  و  بیشتر  اغتشاشات 
کرده. تصمیم پولیس در حالی اعالم می شود 
که فشارهای جامعه جهانی بر دولت اسراییل 

افزایش یافته است. 
وزیران  با  نتانیاهو  بنیامین  دیدارهای  بدنبال 
در  جمعه  روز  آمریکا،  و  آلمان  خارجه  امور 
فزاینده  تنش های  موضوع  وین  در  نشستی 
بررسی  مورد  فلسطینیان   و  اسراییل  میان 
و  اسراییل  میان  درگیری های  گرفت.  قرار 
شهروند  ده ها  شدن  کشته  به  فلسطینی ها 
است.  شده  منجر  فلسطین  و  اسراییل 
مقدس  کن  اما جمله  از  مسجداالقصی 
بخش  در  که  شود  می  محسوب  مسلمانان 

شرقی بیت المقدس قرار دارد.

کرد و  عربستان سعوی و ترکیه را سازنده توصیف 
که به روند رسیدن به صلح  گفت، امیدوار است 

کند. کمک  در سوریه 
که آیا نشست هفته  وی در پاسخ به این پرسش 
که  گفت  باشد،  ایران  با حضور  آینده می تواند 
گمانه زنی  او نمی خواهد درباره شرکت کنندگان 
که  کرد  کید  تا امریکا  امورخارجه  وزیر  اما  کند، 
حضور  با  کرات  مذا بعدی  دوره  است  مایل 
حال،  این  با  شود.  برگزار  بیشتری  کشورهای 
که  کرد  امیدواری  ابراز  روسیه  امورخارجه  وزیر 
کنند.  شرکت  آتی  کرات  مذا در  مصر  و  ایران 
کرات بعدی درباره  احتمال شرکت ایران در مذا
کنفرانس های  که ایران به  سوریه، درحالی است 
نشده  دعوت  جنوا  در  سوریه  صلح  بین المللی 

بود.
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