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دونالد ترامپ و ماری لوِپن:
چرا عوام فریب ها پیروز می شوند؟

افغانستان در پیمودن این سفر
تنها نیست

زمان تصمیم تاریخی فرا رسیده است
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وه هماهنگی عدالت انتقالی: گر

دولت در رسیدگی به جرایم 
جنگی ناتوان است
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اولویت هاى سکتور خصوصى براى اصالحات
با روى کار آمدن حکومت جدید در سال 2014، نمایندگان سکتور خصوصى گردهم آمده و 
اولویت هاى سکتور خصوصى براى اصالحات را شناسایى نمودند. این اولویت ها به حکومت 

وحدت ملى و همکاران بین المللى آن در کنفرانس لندن 2014 رسمًا پیشکش گردید.

اولویت ها براى اصالحات مشخص، واقع بینانه و قابل اندازه گیرى بوده که در مدت سه تا پنج 
سال آینده قابل تطبیق مى باشند.

این اولویت ها باالى عرصه هاى تجارت و سرمایه گذارى تمرکز میکند که 
اصالحات در آن ضرورت فورى بوده و در صورت تطبیق، مى توان به نتایج 

چشمگیر دست یافت مانند: افزایش سرمایه گذارى خصوصى، اشتغال 
زایى و بلند رفتن عواید مالیاتى حکومت.

سکتور خصوصى گفتار و تعهدات حکومت وحدت 
ملى و آنچه را این حکومت عمًال در تطبیق 

اصالحات پیشنهادى ما انجام مى دهد به دقت 
پى گیرى مى کند. بنابراین ما براى عملى 

شدن این اولویت ها براى اصالحات 
به کمک و همکارى پایدار

شما نیاز داریم.

یک برنامه استراتیژیک اداره حرکت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان

کتر عبداهلل در شانگهای: دا

تنها حرف زدن برای
کافی نیست حل مشکالت 

داکتر عبداهلل می گوید که هرچند دولت 
افغانستان در حال حاضر شرایط دشوار 
ی می کند، اما می تواند  اقتصادی را سپر
به عنوان نقطه وصل در منطقه نقش 
ایفا کند. وی گفت: »با در نظرداشت 

ی های  چشم انداز سازمان همکار
شانگهای برای رشد تجارت و توسعه،  
این سازمان نیازمند پذیرفتن اعضای 

جدید است. افغانستان با در نظرداشت 
موقعیت جغرافیایی خود که می تواند 
به عنوان نقطه وصل در منطقه نقش 

ایفا کند، به عضویت دایمی در این 
سازمان اهمیت قایل است.«

رییس اجرایی از کشورهای عضو این 
وند عضویت  سازمان خواست تا ر

دایمی افغانستان را در این سازمان 
سرعت بخشند.

ACKUصفحه 2



زنگ اول


تحصیالت  مورد  در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان 
عالی واکنش های متفاوت خلق کرده است. عده ای 
در  عمومی،  دانشگاه های  سابقه دار  استادان  از 
و  درسی  صنف های  قانون،  این  به  اعتراض 
تعطیل  کرده اند.  تعطیل  را  سال  آخر  امتحان های 
اصال  تقنینی  فرمان  یک  به  اعتراض  در  امتحان 
عمومی  دانشگاه های  دانشجویان  نیست.  موجه 
زیادی  مشکالت  به  امتحانات  تاخیر  به دلیل 
دانشجویان  این  امتحان های  اگر  هستند.  روبه رو 
این  به  و  می افتند  عقب  یک سمستر  نشود،  گرفته 
ترتیب یک سال آنان هدر می رود. دانشجویان در 
مناسبت های گوناگون سیاسی هم آسیب می بینند. 
برگزاری جرگه ها در دوره ریاست جمهوری حامد 
دانشجویان  برای  تحمیلی  مرخصی های  کرزی، 
خلق کرد و برخی رویداد های امنیتی  هم دانشگاه ها 

را مدت ها تعطیل کرد.
گروگان  را  دانشجویان  نباید  دانشگاه ها  استادان 
تاخیر  با  دانشگاه ها  استادان  از  برخی  بگیرند. 
امتحان ها هزار جوان دختر و پسر را به گروگان 
گرفته اند. استادان دانشگاه ها اگر اعتراضی نسبت 
باید  دارند،  ریاست جمهوری  تقنینی  فرمان  به 
روش های  کنند.  ابراز  را  آن  دیگر  روش های  به 
گوناگون مدنی برای اعتراض بر یک قانون وجود 
دانشگاه ها  استادان  که  نیست  موجه  هیچ  دارد. 

دانشجویان خود را به  گروگان بگیرند.
قانون  تصویب  که  است  این  دیگر  تلخ  واقعیت 
خورده  بن  بست  به  پارلمان  در  عالی  تحصیالت 
تحصیالت  قانون  که  است  سال  هشت  است. 
مردم  نمایند گان  و  است  مانده  پارلمان  در  عالی 
نتوانستند آن را تصویب کنند. علت عمده  تصویب 
نشدن این قانون این است که عده ای از نمایند گان 
می کنند شهروندان  که تصور  نمایند گانی  قوم گرا، 
افغانستان دارای حقوق برابر نیستند، نمی خواهند 
برخی از واژه ها به متن فارسی قانون تحصیالت 
عالی راه یابد. این نمایند گان قوم گرا فکر می کنند که 
برخی از شهروندان افغانستان حق ندارند برخی از 

واژه های زبان مادری شان را به کار ببرند. 
حکومت  در  چه  پرنفوذ  سیاستمداران  متاسفانه 
بر  نفوذ  اعمال  برای  تالشی  حاال  چه  و  گذشته 
عالی  تحصیالت  قانون  تصویب  و  نمایند گان  این 
اخیر  تقنینی  فرمان  که  می رود  انتظار  نکردند. 
رییس جمهور نیز در پارلمان با مخالفت های جدی 
نمایند گان خواستار درج  از  مواجه شود و برخی 
واژه های فارسی در متن فارسی این قانون شوند. 
اما سران حکومت وحدت ملی باید جدا تالش کنند 
تا تبعیض از بین برود، سران این حکومت نباید به 

شماری از قوم گرا های سلطه طلب  باج بدهند. 
از  برخی  نگیریم،  نظر  در  را  واژه ها  اگر موضوع 
رییس جمهور  تقنینی  فرمان  در  شده  درج  نکات 
جهانی  معیارهای  با  عالی  تحصیالت  مورد  در 
که  دانشگاه  استادان  از  نسل  یک  دارد.  سازگاری 
حاال باالتر از هفتاد سال سن دارند، دیگر به درد 
دانشگاه ها نمی خورند. این استادان تا حال متکی به 
یادداشت های نیم قرن پیش خود اند و نمی خواهند 
اصالحات بنیادی در تحصیالت عالی به میان آید. 
بسیار ضروری است که  این استادان بازنشسته 
امری  هم  جوان  استادان  شدن  ماستر  شوند. 
هم  نیمه معیاری  دانشگاه  هیچ  در  است.  ضروری 
لیسانس حق تدریس ندارد. بسیار ضروری است 
که ظرف سه سال استادان لیسانس ماستر شوند. 
طرح پروژه های تحقیقی در دانشگاه هم نیاز اشد 
است. اصال دانشگاه مرکزی برای تولید دانش است 
نه محلی برای بایگانی اطالعات. این خیلی ضروری 
است که استادان دانشگاه ها در هر یکی دو سال یک 
مقاله  تحقیقی بنویسند. باید یک معیار حداقلی برای 
این موضوع در نظر گرفته شود. استادان سابقه دار 
باید ضرورت پذیرش معیارهای جدید  دانشگاه ها 
افغانستان  تحصیلی  نظام  در  تدریس  و  تحقیق 
نیاید،  میان  به  الزم  اصالحات  اگر  درک  کنند،  را 
دانشگاه های ما لشکر بی کاران تولید خواهند کرد 
که به درد بازار کار نخواهند خورد و هیچ نیازی 

را برآورده نخواهند کرد. 

گروگان گیری دانشجویان
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دستور وزیر داخله برای بازداشت عامالن کشتار اعضای یک خانواده در ننگرهار

جمع آوری بیش از ده تن مواد غذایی بی کیفیت و غیرمجاز توسط
سرگردانی صدها متقاعد به دلیل  وزارت صحت

خالص شدن رنگ پرنتر

کارمندان اخراجی اداره توزیع تذکره الکترونیک: 
از بی کار شدن ما جلوگیری کنید

داکتر عبداهلل در شانگهای: 
تنها حرف زدن برای حل 

مشکالت کافی نیست

علومی  نورالحق  کابل:  8صبح، 
نیروهای  به  داخله،  امور  وزیر 
ننگرهار،  والیت های  در  پولیس 
عمومی  ریاست  همچنین  و  پکتیا 
مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور 
کشتار  عامالن  داده  دستور  داخله 
ولسوالی  در  خانواده  یک  اعضای 
بهسود والیت ننگرهار را شناسایی 

و به پنجه قانون بسپارند.
که  حاکیست  گزارش ها  از  برخی 
یک  اعضای  تمامی  قبل  روز  سه 
ولسوالی  در  نفری  هشت  خانواده 
بدست  ننگرهار  والیت  بهسود 
افراد ناشناس به قتل رسیده اند. پنج 
دو  دختر  یک  شمول  به  کودک 

ماهه شامل قربانیان هستند.
علیه  جنایت  با  داخله  امور  وزارت 
بشریت توصیف کردن این حادثه، 
خانواده  این  اعضای  که  می گوید 
قتل  به  ناشناس  مسلح  افراد  توسط 

صحت  وزارت  کابل:  8صبح، 
عامه اعالم کرده که بیش از ده تن 
تاریخ  بی کیفیت،  خوراکی  مواد 
اول  ناحیه  از  را  غیرمجاز  و  گذشته 

شهر کابل جمع آوری کرده است.
می گوید  اعالمیه یی  در  وزارت  این 
که ماموران ریاست صحت محیطی 
با بررسی عمده   و پرچون فروشی ها 
شهر  اول  ناحیه  باغ قاضی  ساحه  در 
کابل، بیش از ده تن مواد خوراکی 
را که به گفته ی این وزارت استفاده 
انسان ها  و سالمت  برای صحت  آن 

8صبح، کابل: شماری از کارمندان 
الکترونیک  تذکره  توزیع  اداره 
ابراز  بی سرنوشتی شان  به  نسبت 
نگرانی کرده و از رهبران حکومت 
وحدت ملی خواسته تا به اختالفات 
بی کار  از  و  داده  پایان  سیاسی شان 

شدن آنان جلوگیری کنند.
به  نزدیک  امسال  تابستان  در 
اداره  کارمندان  از  تن  هشت صد 
توزیع الکترونیک بدلیل نبود بودجه 

از وظایف شان برکنار شدند. 
روز  کارمندان،  این  از  شماری 
یک  در  قوس،   24 سه شنبه، 
کنفرانس خبری به رهبران حکومتی 
جلوی  صورتی که  در  دادند  هشدار 
بیکار شدن شان را نگیرند دست به 

رسیده اند.
محلی  مقام های  همین حال،  در 
از  خانواده  این  مرد  که  گفته اند 
و  پکتیا  والیت  اصلی  باشندگان 
بهسود  ولسوالی  باشنده  خانمش 

هستند.
پیش از این گزارش شده بود چند 
شده  مهمان  خانه  این  در  که  نفر 

مضر است، جمع آوری کرده اند.
این  بیشتر  وزارت،  این  گفته  به 
خوراکی های  شامل  خوراکی  مواد 
بسته بندی شده است که اکثرا توسط 
کودکان به مصرف می رسد. وزارت 
صحت عامه می گوید این خوراکی ها 
از کشورهای همسایه وارد افغانستان 
شده است. این وزارت تاکید کرده 
که خوراکی های جمع آوری شده با 
حضور هیاتی از نهادهای مختلف از 

بین برده می شود.
وزارت صحت عامه به فروشنده ها و 

بودند، دست به این کشتار زده اند.
فیسبوک  اجتماعی  شبکه  کاربران 
قربانیان  عکس  ساختن  شریک  با 
حکومت  وحشتناک،  حادثه 
وحدت ملی را در تامین امنیت جان 
شهروندان مورد انتقاد قرار داده اند.

واردکنندگان مواد خوراکی هشدار 
فروش  به  و  وارد کردن  از  داده که 
رساندن خوراکی های تاریخ گذشته 
صورت  در  و  کنند  جلوگیری 
تخلف با آنان برخورد جدی قانونی 

خواهد شد.
رییس  ترکستانی  کنشکا  داکتر 
صحت محیطی وزارت صحت عامه 
از تمام مردم خواسته تا قبل از خرید 
به  شده،  بسته بندی  خوراکی  مواد 
توجه  آن  انقضای  تاریخ  و  مارک 

نمایند.

رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  کابل:  8صبح، 
چهاردهمین  در  ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی 
سازمان  عضو  کشورهای  سران  کنفرانس 
تنها  که  است  گفته  شانگهای،  همکاری های 
کافی  منطقه یی  مشکالت  حل  برای  زدن  حرف 

نیست و الزم است در این زمینه اقدام شود.
در  برای شرکت  پیش  روز  عبداهلل که سه  آقای 
در  شانگهای  همکاری های  سازمان  کنفرانس 
راس یک هیات دولتی به چین رفت، روز سه شنبه 
در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت: »همه 
می دانیم که تنها سخنرانی و حرف زدن برای حل 
است  رسیده  آن  وقت  و  نیست  کافی  مشکالت 
تا حرف ها و وعده های خویش را در عمل پیاده 
ثبات،  زمینه  تا  بزنیم  اقداماتی  به  دست  و  کنیم 
در  منطقه ای  همگرایی  و  اقتصادی  رشد  امنیت، 

این بخش از جهان فراهم شود.«
این کنفرانس که در  رییس اجرایی همچنین در 
برگزار  چین  حیان  ایالت  مرکز  ژانگ ژو  شهر 
قطبی  چند  سمت  به  جهانی  نظم  که  گفت  شد، 
منطقه یی  سازمان های  و  است  حرکت  در  شدن 
در این زمینه نقش مهمی می توانند ایفا کنند. وی 
گفت: »این سازمان ها،  برای ما زمینه این را فراهم 
درمیان  باهم  را  دیدگاه های خویش  تا  می سازند 
گذاریم،  اولویت های خویش را رده بندی کنیم،  
راه  حل  ها را مشخص سازیم و اقدامات مشروع را 

در وقت ضرورت روی دست گیریم.«
داکتر عبداهلل می گوید که هرچند دولت افغانستان 
در حال حاضر شرایط دشوار اقتصادی را سپری 
در  وصل  نقطه  عنوان  به  می تواند  اما  می کند، 
منطقه نقش ایفا کند. وی گفت: »با در نظرداشت 
برای  شانگهای  همکاری های  سازمان  چشم انداز 
نیازمند  سازمان  این  توسعه،   و  تجارت  رشد 
در  با  افغانستان  است.  جدید  اعضای  پذیرفتن 
می تواند  که  موقعیت جغرافیایی خود  نظرداشت 
کند،  ایفا  نقش  منطقه  در  وصل  نقطه  عنوان  به 
قایل  اهمیت  سازمان  این  در  دایمی  عضویت  به 

است.«
سازمان  این  عضو  کشورهای  از  اجرایی  رییس 
خواست تا روند عضویت دایمی افغانستان را در 

این سازمان سرعت بخشند.
عضویت  با   2۰۰۱ سال  در  شانگهای  سازمان 
قیرقیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  چین،  دولت های 
افغانستان  گرفت.  شکل  ازبکستان  و  تاجکستان 

عضو ناظر این سازمان است.

تماس  در  متقاعدین  از  شماری  کابل:  8صبح، 
به روزنامه 8صبح گفته اند صدها متقاعد که برای 
بانکی به کابل آمده اند، از روزها  دریافت کارت 
به این سو بدلیل خالص شدن رنگ پرنتر ریاست 
کابل  در  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  تقاعد 

سرگردان هستند.
روزنامه  به  تماس  در  متقاعدین  این  از  تن  چند 
پیش  روز  ده  به  نزدیک  آنان  که  افزودند  8صبح 
آمده  کابل  به  تقاعد  ریاست  درخواست  بنابه 
رنگ  می گویند  ریاست  این  مسووالن  حاال  اما 
می کند،  چاپ  را  بانکی  کارت  که  دستگاهی 
خالص شده است. به گفته ی آنان، این متقاعدین 
گرفتن  انتظار  در  کابل  شهر  در  که  روزهاست 

کارت بانکی خود هستند.
وزارت  سخنگوی  افتخاری  علی  همین حال،  در 
را  متقاعدین  سرگردانی  اجتماعی،  امور  و  کار 
کارت  توزیع  روند  که  می گوید  اما  کرده  تایید 
در  تخنیکی  مشکالت  بدلیل  متقاعدین  به  بانکی 
می کند،  چاپ  را  کارت  این  که  دستگاه هایی 
متوقف شده است. آقای افتخاری تاکید کرد که 

این مشکالت تا دو روز دیگر حل خواهد شد.

اعتراضات گسترده خواهند زد.
از  تن  یک  ارجمند  عبداللطیف 
دولت  که  گفت  کارمندان،  این 
این  برای آموزش  تاکنون  افغانستان 
هزینه  را  هنگفتی  پول  کارمندان 
بی کار  آنان  در صورتی که  و  کرده 
زمینه  این  در  دولت  هزینه  شوند، 
گفت:  وی  رفت.  خواهد  هدر 
عدم  با  کارمندان  این  »متاسفانه 
که  کاری شان  قراردادهای  تمدید 
نفر  هزار  یک  حدود  در  تعدادشان 
فروان  مشکالت  با  می باشد،  جوان 
ساختن  بی کار  برو خواهند شد.  رو 
این تعداد از جوانان در چنین شرایط 
بی اعتمادی  فضای  افزایش  باعث 
این  و  شده  دولت  باالی  ملت 

موضوع منجر به تشدید بحران های 
موجود در کشور خواهد شد.« وی 
اداره  کارمندان  »ما  افزود:  همچنی 
توزیع تذکره الکترونیک از رهبران 
می خواهیم  ملی  وحدت  حکومت 
راه روند  فرا  به مشکالت سیاسی  تا 
پایان  الکترونیک  تذکره  توزیع 
هرچه  مشکل  این  حل  با  و  داده 
تذکره  توزیع  آغاز  به  اقدام  عاجل 
طریق  این  از  تا  نمایند  الکترونیک 
نه تنها به کارمندان این اداره که در 
شان  وظایف  دادن  دست  از  خطر 
مردم  بلکه  شود،  دارند کمک  قرار 
در  سال هاست  افغانستان  رنج دیده 
انتظار داشتن تذکره های الکترونیک 
به  جهانی  معیارهای  با  برابر  تابعیت 
بخش  قناعت  پاسخ  می برند،  سر 

ارایه کنند.«
از  الکترونیک  تذکره  توزیع  برنامه 
به  دولت  برنامه های  جنجالی ترین 
شمار می رود. قرار بود این برنامه در 
بدلیل  اما  آغاز شود،  امسال  تابستان 
جزییات  درج  مورد  در  اختالفات 
روند  این  شناسنامه،  این  در  افراد 

آغاز نشده است.

ACKU
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یر وزارت خارجه بریتانیا برای شرق میانه، افریقای شمالی و افغانستان  توبایس ایلوود، وز

وه هماهنگی عدالت انتقالی: گر

دولت در رسیدگی به جرایم جنگی 
ناتوان است

افغانستان در پیمودن این سفر 
تنها نیست

دولت  که  می گوید  انتقالی  عدالت  هماهنگی  گروه 
گذشته در پیگرد متهمان  افغانستان طی بیش از یک دهه 
از  و  بوده  بی اراده  و  ناتوان  کشور  در  جنگی  جنایت  به 
دادگاه  تحقیقات  ادامه  برای  زمینه  تا  است  نیاز  همین رو 
جزایی بین المللی، آی سی سی، در باره جرایم جنگی در 
افغانستان فراهم شود و این دادگاه به روند پیگرد متهمان 

کند. به جنایت جنگی آغاز 
نهاد  ده ها  از  متشکل  که  انتقالی  عدالت  هماهنگی  گروه 
دادگاه  که  می گوید  است،  بشری  حقوق  و  مدنی  فعال 
باره  از صد مورد شکایت  در  نیز بیش  جزایی بین المللی 
ارتکاب جنایت های جدی جنگی از افغانستان دریافت 
امور  وزارت  از  شکایات  این  به  رسیدگی  برای  و  کرده 
این  فعالیت  به  آغاز  زمینه  تا  خواسته  افغانستان  خارجه 

کشور فراهم سازد. نهاد بین المللی را در این 
دادگاه  عضویت  میالدی   2003 سال  در  افغانستان  دولت 
براساس  کرد.  کسب  را  آی سی سی،  بین المللی،  جزایی 
و  نتوانند  عضو  دولت های  هرگاه  دادگاه،  این  اساس نامه 
خود  کشورهای  در  جنگی  جنایت های  به  نخواهند  یا 
دارد  مسوولیت  بین المللی  جزایی  دادگاه  کنند،  رسیدگی 
کشورها  این  در  جنگی  جنایات  به  رسیدگی  به منظور  تا 

کند. مداخله 
انتقالی،  عدالت  هماهنگی  گروه  اعضای  از  پدرام  ودود 
که  گفت  کنفرانس خبری  روز سه شنبه، 24 قوس، در یک 

سفرم  اولین  پنج شنبه،  روز  صبح  کابل  به  پروازم  حین 
پیشرفت های  آوردم.  یاد  به  را   2005 سال  در  شهر  این  به 
چشمگیری از آن زمان بدین سو و بعد از سقوط طالبان در 
پایتخت  یک  شاهد  من  است.  گرفته  صورت  افغانستان 
درخشان، پر جمع و جوش و در حال مدرنیزه شدن بودم. 

از  بریتانیا من  بار منحیث وزیر وزارت خارجه  اولین  برای 
خرسند  خیلی  می کردم  سفر  افغانستان  به  دوباره  این که 
افغانستان  و  بریتانیا  میان  تاریخی  طوالنی  روابط  بودم. 
روابط  می رسد.  قرن ها  به  روابط  این  که  دارد  وجود 
کشور وجود داشته  دشواری هم در طول تاریخ میان این دو 
بهبود  روابط مان  که  این می بالم  به  امروز من  است. ولی 
هم دیگر  پهلوی  در  همسان  همکار  دو  منحیث  ما  و  یافته 

قرار داریم. 
جاللتمآب  رییس جمهور  با  من  که  مالقات هایی 
اشرف غنی و رییس اجرایی جاللتمآب عبداهلل، وزیر مالیه 
دفاع  وزارت  سرپرست  حکیمی،  کلیل  ا آقای  افغانستان 
افغانستان آقای معصوم استانکزی و لوی درستیز افغانستان 

از سال 2003 میالدی به این سو، جنایت های ضد بشری 
زیادی در افغانستان اتفاق افتاده اما دولت نتوانسته به این 
کند. آقای پدرام افزود: »ما امروز جمع  جنایت ها رسیدگی 
شده ایم تا دو باره از محکمه جزایی بین المللی و هم چنین 
تسهیالت  افغانستان  دولت  تا  بخواهیم  وزارت خارجه  از 
الزم را برای آغاز دوباره فعالیت دادگاه جزایی بین المللی 
این دادگاه هم می خواهیم  از  و  فراهم بکند  افغانستان  در 
کند. به خاطری  کار خود را در افغانستان آغاز  تا دو باره 
به وقوع  از 2003  از حد بعد   که جنایات ضد بشری بیش 
پیوسته و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هم قادر به 

آقای قدم شاه داشتم عالی بود. من از اراده و تعهد دولت 
غنی  رییس جمهور  که  اصالحاتش  برنامه  به  افغانستان 
کنفرانس لندن در مورد افغانستان ارایه  یک سال قبل در 
کرده بود، خیلی خرسند شدم. تطبیق این اصالحات در 
جهت رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال زایی برای 

شهروندان افغانستان مهم است.
جریان  در  که  رهبریی  به خاطر  غنی  رییس جمهور  به  من 
قلب  کنفرانس  در  ک  اشترا و  اسالم آباد  به  اخیر ش  سفر 
کسب  آسیا نشان داد، تبریکی دادم. رییس جمهور غنی با 
باز  کشورش  کشور های منطقه به  از جانب  تعهدات قوی 
گشت. توصل افغانستان با منطقه از طریق خط و راه آهن و 
گاز در جهت بهره برداری از پتانسیل و امکانات  خط لوله 
شهروندان  آینده  تامین  غرض  افغانستان  اقتصادی  بزرگ 

کشور الزم پنداشته می شود.  آن 
به  همانا  منطقه ای  توصل  این  قوی  نشانه های  از  یکی 
از ترک  روز بعد  تاپی است. دو  گاز  لوله  راه اندازی خط 
در  ترکمنستان  در  بار  این  ولی  یکبار دیگر  افغانستان، من 
گاز با رییس جمهور غنی مالقات  مراسم افتتاح خط لوله 
آسیای  با  را  میانه  آسیای  نهایت  در  لوله  خط  این  کردم. 
جنوبی متوصل ساخته و انرژی و رفاه بیشتر را به افغانستان 

و همسایه هایش به ارمغان می آورد. 
جهانی  روز  با  بود  مصادف  هم چنان  پنج شنبه  روز 
از  که  بود  خرسندی  بسا  جای  من  برای  بشر.  حقوق 
بشر  حقوق  شجاع  فعاالن  و  مدافعین  با  یک جا  روز  این 
تجلیل  کابل  مقیم  بریتانیا  سفارت  مقر  در  افغانستان 
که من با این افراد متعهد در مورد  گفت وشنود هایی  کردیم. 
فعالیت های آن ها در جهت بهبود زند گی مردم افغانستان 
رسانه های  و  فعال  بود. جامعه مدنی  الهام بخش  داشتم، 
کشور و مسوول  گاهی دهی شهروندان آن  مستقل در جهت آ

تامین عدالت نشده اند.«
که »آی سی سی« از سال 2003 میالدی  ودود پدرام می گوید 
به این سو یک صد و دوازده مورد شکایت از سوی نهادهای 
جرایم  ارتکاب  باره  در  افغانستان  مردم  و  بشری  حقوق 
کرده و از این نهاد بین المللی نیز خواسته  جنگی دریافت 

کار شود. شده تا عمال در افغانستان دست به 
هماهنگی  گروه  عضو  دیگر  فیضی  عبدالبصیر  هم چنین 
که مردم افغانستان انتظار داشتند  عدالت انتقالی، می گوید 
کشور  در  جنگی  جرایم  موارد  طالبان  رژیم  سقوط  با  تا 
کاهش یافته و با تطبیق برنامه عدالت انتقالی به فرهنگ 

شمردن دولت یک نقش فعال را ایفا می کنند. 
سال   14 در  چشمگیری  پیشرفت های  شاهد  افغانستان 
آینده  تصمیم گیرنده  حاضر  حال  در  افغان ها  و  بوده  اخیر 
انتخابات  در  گذشته  سال  افغان  میلیون ها  خویش اند. 
اولین  به  منجر  کار  این  که  دادند  رای  ریاست جمهوری 
افغانستان  تاریخ  در  قدرت  مسالمت آمیز  سیاسی  انتقال 

شد. 
مردم  زند گی  عرصه های  دیگر  در  مثبت  پیشرفت های 
کمیت طالبان،  افغانستان صورت پذیرفته است. تحت حا
دختران از حق دسترسی به تعلیمات محروم بودند. امروز 
به مکتب می روند  افغانستان  در  میلیون طفل   7.2  تعداد 
که 2.8 میلیون آن را دختران تشکیل می دهد. بیش از 60 
نزدیک ترین  به  حاضر  حال  در  افغانستان  مردم  در صد 
رقم  این  که  دارند  کز عرضه خدمات صحی دسترسی  مرا
در سال 2002 تنها به 9 در صد بالغ می شد. در حال حاضر 
پولیس  صفوف  سیاست،  عرصه  در  زنان  افغانستان  در 
در  که  جوانان  زیاد  یکتعداد  می کنند،  کار  ملی  اردوی  و 
گیری تحصیل اند در صدد آوردن  دانشگاه ها مصروف فرا
سطوح  در  زن  و  مرد  ورزشکاران  و  می باشند  مثبت  تغییر 

بین المللی به رقابت می پردازند. 
گیرد. هر  که باید صورت  کار های زیادی باقی مانده  ولی 
شخص در افغانستان، اهم از مرد و زن شایسته و مستحق 
حقوق صحی، تعلیمی و قابلیت برای امرار معاش زندگی 

می باشد. 
هنوز هم راه درازی را باید بپیماییم. بعد از دهه ها جنگ، 
افغانستان  مردم  دارد.  وجود  هم  هنوز  عمیقی  زخم های 
هنوز هم توسط خشونت و افراط گرایی تهدید می شوند. ما 
افغانستان  و دولت  قرار داریم  اولی دهه تحول  در مراحل 
برای  پیشرفت ها  تامین  به خاطر  فعالیت ها  صدر  در 

او،  گفته ی  به  اما  شود،  داده  پایان  مجازات  از  معافیت 
جرایم جنگی هم چنان ادامه یافت و برنامه عدالت انتقالی 
نیز به بهانه تقویت روند صلح و ثبات فراموش شد. آقای 
فیضی از موارد جدی جنایت جنگی اخیر در والیت های 
قندهار، زابل، بدخشان، میدان وردک، جالل آباد یاد آوری 
و  تحقیقات  ایجاب  شدیدا  موارد  این  که  می گوید  کرده 
دادگاه  ویژه  به  بین المللی  وسیله سازمان های  به  رسیدگی 

جزایی بین المللی را می کند. 
دادگاه  فعالیت  به  آغاز  بر  کید  تا با  فیضی  عبدالبصیر 
افغانستان  خارجه  وزارت  »از  گفت:  بین المللی  جزایی 
تقاضا می کنیم تا همه تسهیالت الزم را برای دادگاه جزایی 
نهاد  تحقیقات  ادامه  زمینه  و  ساخته  فراهم  بین المللی 
جزایی  دادگاه  از  سازد.  مساعد  عملی  به گونه  را  متذکره 
پیرامون  را  تا تحقیقات شان  تقاضا می کنیم  نیز  بین المللی 
پیگرد  روند  و  داده  ادامه  افغانستان  در  جنگی  جرایم 

کند.« متهمان به جنایت جنگی را آغاز 
عدالت  هماهنگی  گروه  عضو  دیگر  بختیاری  اشرف  
که دولت  گفت  کنفرانس خبری دیروزی  انتقالی نیز، در 
کشور ناتوان و  افغانستان در رسیدگی به جرایم جنگی در 
کنون نیاز است تا دادگاه جزایی بین المللی  بی اراده بود و ا
کند. آقای بختیاری افزود: »ما تاهنوز  در این زمینه اقدام 
که دولت افغانستان این اراده و  به این باور و امید بودیم 
اما،  بکند.  رسیدگی  جنگی  جرایم  به  که  دارد  را  توانایی 
و  توانایی  نه  و  اراده وجود دارد  این  نه  که می بینیم  حاال 
از دادگاه  ما  که  فرا رسیده  آن  زمان  بنابراین  ظرفیت. پس 
عمل  وارد  راستا  این  در  تا  بخواهیم  بین المللی  جزایی 

شود.«
هماهنگی  گروه  عضو  دیگر  شجاع  احمد  همین حال،  در 
که  گفت  خبری  کنفرانس  این  در  نیز  انتقالی  عدالت 
دادگاه جزایی بین المللی نزدیک به شش سال در راستای 
فعالیت  افغانستان  در  بشری  ضد  و  جنگی  جنایت های 
انجام داده و حاال خواهان این است تا نمایندگی خود را 
که »آی سی سی«  گفت  کند. احمد شجاع  در افغانستان باز 
خواسته  افغانستان  دولت  از  پیش  ماه  هفت  به  نزدیک 
افغانستان  در  را  سازمان  این  فعالیت  به  آغاز  زمینه  تا  بود 
کنون هیچ  تا افغانستان  او، دولت  به گفته ی  مساعد سازد. 
انجام  کشور  در  دادگاه  این  فعالیت  به  آغاز  برای  اقدامی 

نداده است.

که  هستیم  افغانستانی  خواهان  ما  دارد.  قرار  شهروندانش 
کشور عرضه کننده  خود امنیتش را نگهدارد و به مثابه یک 
برای  اقتصادی  رشد  تامین کننده  و  اساسی  خدمات 

مردمانش باشد. 
از  بریتانیا  نیست.  تنها  سفر  این  پیمودن  در  افغانستان 
مرفه  و  امن  آینده  یک  تامین  جهت  در  افغانستان  مردم 
من  می دهد.  ادامه  خود  حمایت های  به  کشور شان  برای 
افغانستان  به  ما  انکشافی  مساعدت های  که  خرسندم 
نظر  در  ما  و  گردید  بالغ  دالر  میلیون   500 به  ساالنه  امسال 
داریم این مبلغ مساعدت تا حد اقل سال 2017 ادامه یابد. 
برای  تا  داریم  توقع  حمایت مان  طریق  از  که  می بالم  من 
70.000 شهروند افغان شغل ایجاد و برای 180.000 دختر در 
تعلیمات  به  دسترسی  افغانستان  مناطق  دوردست ترین 

کنیم.  فراهم 
گذشته به پایان  گرچه نقش محاربوی ما در افغانستان سال  ا
رسید، ولی نیرو های مسلح بریتانیوی در چوکات ماموریت 
حمایت قاطع ناتو به آموزش و حمایت از نیرو های امنیتی 
کتوبر سال جاری  ملی افغان ادامه می دهند. به تاریخ 27 ا
تعداد 450 عسکر خود  به  ما  که  کرد  اعالم  بریتانیا  دولت 
را مثابه یک بخشی از تعهد نظامی مان تا اخیر سال 2016 
هم پیمان  کشور های  دیگر  می داریم.  نگه  افغانستان  در 
که تعهدات نظامی شان را به افغانستان  ناتو اعالم داشتند 

تمدید می کنند. 
من  برای  بریتانیا،  ارتش  نظامی  اسبق  افسر  یک  منحیث 
کادمی افسران اردوی ملی  که از ا جای بسا خرسندی بود 
که آموزگاران افغان تحت آموزش  کردم جایی  افغان دیدن 
آینده  نظامی  رهبران  و نسل  قرار دارند  بریتانیوی  مشاوران 
حال  در  موثر  کادمی  ا این  می دهند.  آموزش  را  افغانستان 
حاضر توانایی و ظرفیت آموزش بیش از یک هزار محصل 
کار مشترک  مبین  این خود  دارد.  هر سال  در  را  زن  و  مرد 
که  گردد  حاصل  اطمینان  تا  است  افغانستان  و  بریتانیا 
و  حفاظت  کشور شان  از  خود  می تواند  افغانستان  اردوی 

کنند.  حراست 
در جریان سفرم به افغانستان در قدم اول توانستم ایستاد گی 
مردمانی  با  و  کنم  مشاهده  را  افغانستان  مردم  مقاومت  و 
کشور  این  درخشان  آینده  به  نسبت  که  کنم  مالقات 
عظیم متعهد اند. ما نباید چالش های پیش رو را دست کم 
خواهد  افغانستان  مردم  کنار  در  بریتانیا  ولی  بگیریم. 
که در سفر آینده ام به افغانستان شاهد  ایستاد. من باور دارم 
پیشرفت های چشمگیر بیشتر خواهم بود و عالیق دوستی 

میان بریتانیا و افغانستان محکم تر خواهد شد.
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که آسیای میانه را به کشورهای  گاز طبیعی  پروژه خط لوله 
میالدی   90 دهه  اوایل  در  می سازد،  وصل  آسیا  جنوب 
و  کستان  پا افغانستان،  ترکمنستان،  کشور های  توسط 
مشکالت  بر  بنا  متاسفانه  ولی  بود.  شده  مطرح  هند 
افتاد.  تعویق  به  حیاتی  پروژه  این  احداث  امنیتی 
عملی  کار  جاری  سال  دسامبر   13 تاریخ  به  سر انجام 
کشور ترکمنستان، افغانستان ،  تاپی توسط رهبران چهار 
توسعه  بانک  شد.  افتتاح  رسما  هندوستان  و  کستان  پا
این  توسعه ای  همکار  میالدی   2002 سال  در  که  آسیا 
خط  مجموعی  مصرف  بود،  شده  انتخاب  پروژه 
 7.6 به  هندوستان  به  ترکمنستان  از  را  طبیعی  گاز  لوله 
که بعد ها نظر به  میلیارد دالر امریکایی تخمین زده بود 
 2010 سال  در  معینه اش  موعود  در  پروژه  این  آغاز  عدم 
تاپی  رفت.  باال  امریکایی  دالر  میلیارد   10 به  میالدی 
کیلو متر طول داشته، با عبور از والیات هرات،  که 1800 
کستان  ک پا فراه، هلمند و قندهار افغانستان، وارد خا
کستان را طی می کند و به  کویته و ملتان پا شده مناطق 
این خط  پنجاب هند ختم می شود. ظرفیت  فاضلکه 
که تا  گاز حدود 33 میلیارد سانتی مترمکعب بوده  لوله 
گاز  کشور های مذکور را از نعمت انرژی  30 سال آینده 

بهره مند می سازد. 
آسیا  جنوب  کشور های  همبستگی  در  تاپی  آیا 

ممد واقع خواهد شد؟
و  نبوده،  طبیعی  پدیده   »مناطق«  ساختار گرا ها  منظر  از 
گذشته از مرزهای مشترک جغرافیایی، زبان و فرهنگ 
منفعت  و  افکار، هویت  مشترک، فکتور هایی همچون 
امر  در  پروژه  این  دارند.  اساسی  نقش  ابداع شان  در 
مرکزی  آسیای  با  آسیا  جنوب  همسازی  و  همکاری 
کرده و آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل  کمک 
مناسبات  بر  امنیتی  مثبت  تاثیرات  نیز  و  می سازد. 
کشور های عضو از چشم انداز »منافع مشترک«  بحرانی 
موفقانه  ساخت  داشت.  خواهد   )Mutual Interest(
خط  اعمار  در  را  دیگری  فرصت  تاپی  گاز  لوله  خط 
ایجاد  پروژه  این  پهلوی  در  زمینی  ترانسپورت  و  آهن 
گرم  کرده، در واقع نقطه وصل آسیای مرکزی با آب های 
در  از جانب دیگر دست هندوستان  هند خواهد شد. 
شکل دهی بازی های سیاسی در تقابل با چین و روسیه 
کشور های  باز می شود و با تشکیل ایتالف های جدید، 
روسیه  و  چین  منطقه ای  هژمونی  از  را  مرکزی  آسیای 
این  تکمیل  از  نیز  ترکمنستان  ساخت.  خواهد  خارج 
یافت.  خواهد  دست  بزرگ  منافع  سری  یک  به  پروژه 
به  را  ترکمنستان  کشور  عظیم،  پروژه  این  ساخت و ساز 
مارکیت  به  یافتن  دست  که  بزرگش  آرزو های  از  یکی 
هند  باالخص  و  آسیا  جنوب  کشور های  اقتصادی 

است، خواهد رساند. 

چالش های پیشرو در احداث این خط
این  و مهم ترین چالش در ساخت  یگانه  امنیتی  مشکل 
گاز  لوله   متر خط  کیلو   800 که در حدود  پروژه می باشد 
و  هلمند  نا امن  مناطق  عمدتا  و  کرده  عبور  افغانستان  از 
کستان نیز از این  قندهار را طی می کند. مناطق قبایلی پا
امر مبرا نبوده و تهدید جدی در اعمار این پروژه پنداشته 
خواهد  باعث  امنیتی  تهدیدات  نهایت  در  که  می شود 
از  تاپی  کنسرسیوم  اعضای  و  بین المللی  حامیان  تا  شد 
افغانستان  دولت  هر چند  بکشند.  دست  پروژه  احداث 
نظامی  نیروی   7000 دارد حدود  نظر  در  ناتو  به همکاری 
اما  کند،  توظیف  تاپی  گاز  خط  امنیت  تامین  برای  را 
بین  موثر  کرات  مذا و  دیپلوماتیک  دیالوگ های  آغاز 
وضعیت  بهبود  برای  کمکی  نیز  کستان  پا افغانستان- 
کرد.  خواهد  کستان  پا و  افغانستان  مرزی  مناطق  امنیتی 
که  در میان چهار عضو تاپی، این پروژه برای افغانستان 
بیشتر از بیست سال در انتظار عملی شدنش بود از حیث 
که متاسفانه در حکومت های  اقتصادی با ارزش می باشد 
ساخت و سازش  کار  کرزی  حامد  و  طالبان  مجاهدین، 
حکومت  بر  حاال  و  نشد  آغاز  گونی  گونا دالیل  بر  بنا 
را  خویش  راسخ  و  قاطع  حمایت  تا  است  ملی  وحدت 
کشور های  از تعمیر و تکمیل این خط اعالم بدارد. برای 
گاز تاپی فرصتی مناسبی  کستان خط لوله   افغانستان و پا
کنند و به  می باشد تا مشترکا علیه پدیده  تروریسم مبارزه 
نیز  کستان  پا برای  بگذارند.  پایان  نقطه  »مالمت«  بازی 
است،  برخوردار  بیشتر  اقتصادی  منفعت  از  پروژه  این 
از  کستان  پا اقتصادی اش  منافع  حفظ  برای  احتماال  و 
تا  افغانستان  قبال  در  مردودش  و  نادرست  سیاست های 

کشید.  جایی دست خواهد 
گاز  لوله   خط  احداث  امنیتی،  مشکالت  علی رغم 
کستان به هند را به فال  ترکمنستان از طریق افغانستان و پا
اقتصاد  پویایی  در  طالیی  فرصت  و  گرفت  باید  نیک 
افغانستان برشمرد. افغانستان ساالنه به ارزش بیشتر از 400 
میلیون دالر از بابت حق العبور این خط مستفید می شود، 
و نیز برای بیشتر از 1200 تن زمینه شغل فراهم خواهد شد. 
 2018 سال  پایان  تا  تاپی  پروژه  بهره برداری  و  کار  ختم 

میالدی تخمین زده شده است. 

امیدی برای 
بهبود
امنیت
و اقتصاد 
افغانستان

تاپی
 عبداهلل عطایی 
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کم سیاسی در دو سوی اقیانوس اطلس در شوک   طبقات حا
و  مضحک  چهره های  به  را  میدان  آن ها  می برند.  سر  به 
کشور  که همواره در حاشیه حیات سیاسی  مزخرفی می بازند 
افکار عمومی  و تحریک  گری  به هوچی  قرار داشته، دست 
 می زدند، رفتار و حرف های شان چیزی در حد فکاهی بود. 
که شخصیت های جدی  کسی یکسال پیش فکر می کرد  چه 
گونه به دست و پای خود افتاده و به دنبال راهی  سیاسی این 
کسانی مانند ماری لوِپن  گیری بیشتر  برای جلوگیری از قدرت 

]در فرانسه[ و دونالد ترامپ ]در ایاالت متحده[ می شوند؟
آورده  در  خود  تسخیر  به  مخوفی  زنندگی  را  امریکا  فضای 
گین خلق شده است. ترامپ  گویا حفره های سیاه زهرآ است، 
اندازه در  به همان  رفتار می کند  زننده  و  هر قدر تحریک آمیز 
می یابد.  افزایش  محبوبیتش  میزان  عامه  افکار  نظرسنجی 
آورده  پایین  کلی  به  را  سیاسی  بحث  سطح  ترامپ  آقای 
است. او تبدیل به تهدید اخالقی و ارزشی نسبت به حزب 
به عنوان  را  آن  که  حزبی  است؛  شده  امریکا  جمهوری خواه 
گروهی از ابلهان رد می کند. اما حزب جمهوری خواه نمی داند 

کند. که چطور ترامپ را متوقف 
مارشال  ماریون  جذابش  خواهرزاده  و  لوِپن  خانم  اروپا،  در 
کفش  بلند  زیر پاشنه  به  را  لوِپن، جریان های سیاسی مسلط 
ضد  افراطی،  راست  حزب  گذشته  هفته  کرده اند.  خود 
 ۳۰ به  نزدیک  ملی  جبهه  یعنی  اروپا  اتحادیه  و  مهاجرین 
به دست  منطقوی  انتخابات  دور  نخستین  در  را  آرا  درصد 
کنش ها در برابر این پیروزی در اروپا  آورد. طیف وسیعی از وا
نشان داده شد. روزنامه بریتانیایی اندیپندنت پیروزی جبهه 
فریسوز،  فرانسوا  کرد.  توصیف  فاشیستی«  »خیرش  را  ملی 
در  سیاسی  »واقعیت  که  نگاشت  روزنامه،  این  مقاله نویس 
کسی  چه  است.  شده  خالصه  سوال  یک  در  کنون  ا فرانسه 

گرفته می تواند؟« گیری بیشتر لوِپن را  جلو قدرت 
سخت  افراطی  راست  چهره های  محبوبیت  دلیل  دانستن 
و  فهم  در  فرانسه  و  امریکا  در  کم  حا سیاسی  طبقه  نیست. 
متوسط  طبقه  مردم  از  زیادی  تعداد  اضطرابات  به  رسیدگی 
کام مانده است. یکی از طرفداران ترامپ می گوید: »ترامپ  نا
گفتنش را ندارند.«  که دیگران جرات  از چیزی حرف می زند 
غیر قانونی  مهاجر  میلیون ها  اخراج  از  صحبت  او  وقتی 
که  مکزیکی می گوید، طرفدارانش به وجد می آیند. او زمانی 
خواستار ممنوعیت ورود مهاجرین مسلمان به امریکا می شود، 
طبقه سیاسی و رسانه ها وحشت خود را در برابر این اظهارات 
نشان می دهند. اما پس از وقوع حمله تروریستی ِسن برناردینو 
در یکی  زمانی که  نه؟  با خود می گویند چرا  مردم  از  بسیاری 
که  شد  پرسیده  پاسخ دهندگان  از  اخیر  نظرسنجی های  از 
امریکایی  زندگی  سبک  و  ارزش ها  اسالمی  با  ارزش های  آیا 
جمهوری خواه  حزب  طرفداران  درصد   ۷۶ دارد،  سازگاری 
درصد   ۴۳ جمهوری خواهان،  همانند  دادند.  منفی  پاسخ 
هواداران حزب دموکرات نیز موافق عدم سازگاری ارزش های 

اسالمی با سبک زندگی امریکایی بودند.
روی  در  ترامپ  دونالد  است.  واقعی  ترامپیسم  همان  این 
دیگران  و  می زند،  را  خود  حرف های  و  است  صحنه 
کاندید  ترامپ  همین،  برای  می کشند.  فریاد  باالیش 
انتخابات  در  نامزدی  برای  جمهوری خواهان  پیشتاز 

ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا است.
دارند؛  دشوار  مسایل  برای  ساده  پاسخ های  فریبان  عوام 
آن  به  توجهی  کم  حا نخبگان  که  مسایلی  به خصوص 

نمی کنند یا نمی خواهند. موضع ترامپ علیه مهاجرین به تمام 
کام اصلی احزاب  معنا فرصت طلبانه است. اما در نهایت نا
مشکل  حل  به  قادر  که  است  دموکرات  و  جمهوری خواه 
که در نتیجه  مهاجرت و سرنوشت مهاجرین غیر قانونی نبوده 

میدان برای دیگران خالی مانده است.
این موضوع در مورد ماری لوِپن نیز صادق است. مردم به این 
مطالبات شان،  و  وضعیت  به  که  می آورند  روی  او  به  خاطر 
کوچک، جوانان و  به خصوص مردم روستایی و شهرک های 
که از صنعتی زدایی اقتصادی فرانسه به  بی کاران، و افرادی 
برخالف  لوِپن  ماری  می کند.  توجه  دیده اند،  آسیب  شدت 
ترامپ  با  مقایسه  در  او  نیست.  آتش افروزی  اهل  ترامپ 
که  او به سختی می کوشد  معقول تر و معتدل  تر به نظر می آید. 
او  اما  سازد.  ک  پا را  خود  حزب  مشهود  نژادپرستانه  گذشته 
کامی  احزاب  که با استفاده از فرصت از نا نیز توانسته است 
سیستم  و  اقتصاد  جدی  مشکالت  رفع  قسمت  در  اصلی 

کند. مهاجرتی فرانسه بهره  برداری 
طرفداران  آسانی  به  که  است  ساده  و  شیک  خیلی  ظاهرا 
زد  برچسپ  بی فرهنگ  جاهالن  به عنوان  را  لوپن  و  ترامپ 
مهاجرت  جهانی  واقعیت  و  پیشرفت  مدرنیته،  با  را  خود  که 
و  کارشناسان  رایج  تحلیل  این  نمی توانند.  کرده  منطبق 
از  بخشی  خود  پاسخ  نوع  این  اما  است  سیاسی  نخبگان 
از  ناشی  آن که  از  فوق پیش  پیروزی دو چهره  مشکل است. 
رابطه  باشد،  مشکالت شان  به  رای دهندگان  غریزی  کنش  وا
استیفن  دارد.  جامعه  سیاسی  رهبری  بی کفایتی  با  نزدیک 
کارنگی  اروپایی  بنیاد  به  نیویارک تایمز،  روزنامه  از  ارلنجر، 
میانه،  راست  خال  کامی  و  نا از  ناشی  لوِپن  »موفقیت  گفت: 
محافظه کاری ضعیف حزب سوسیالیست، و ناتوانی اتحادیه 
اروپا در ارایه پاسخ مناسب به چالش های فرا راه اروپا است.« 
به همین سان، پیروزی ترامپ تا حد زیادی ناشی از ناتوانی 
حزب  از  جذاب تر  بدیل  ارایه  برای  جمهوری خواه  حزب 
کشور مردم تفاوت  دموکرات برای طرفدارانش است. در هر دو 
گویا  نمی بینند.  مسلط  قدیمی   سیاسی  احزاب  میان  زیادی 
و مشابهی اند  کهنه کار  افراد  از  از جماعتی  آن ها بخشی  همه 
یک  جماعت  این  که  می تواند  بیرونی  فردی  یک  تنها  که 
دست و متحد را چند  پارچه سازد. در عین حال نباید فراموش 
رویداد های  شوک  و  افراطیت  رشد  از  ترامپ  و  لوپن  که  کرد 
که  کشور نفع برده اند. اما نا رضایتی ای  تروریستی در این دو 
ترامپ و لوِپن از آن تغذیه می شوند، به مراتب عمیق تر است. 
الکسیس برزت، سردبیر فیگارو، می گوید: »این حس خشم 
تاریخ طوالنی دارد. این خشم سرد، بی رحم، آشکار و سنگ 
دل است. این خشم طی سی سال موجودیت دولت ضعیف 
فکر  مردم  است.«  بالیده  و  پرورده  حکومت  کامی های  نا و 
می دهند.  دست  از  را  خود  محبوب  ارزش های  که  می کنند 
از دست  ارزش های  لوِپن وعده احیای  ترامپ و خانم  آقای 

رفته را می دهند.
من  به نظر  می توانند؟  داده  ادامه  خود  راه  به  چقدر  آن ها 
کاندید دیگر صف خواهند  جمهوری خواهان در پشت یک 
کنار خواهد رفت.  کشید و آقای ترامپ تا ماه مارچ از صحنه 
ماری لوِپن نیز بیش از این پیش نخواهد رفت. با وجود این، 
سیاسی  مسلط  و  قدیمی   نظم  برای  لوِپن  و  ترامپ  چالش 
گر جریان اصلی سیاسی در  هم چنان بر جای خواهد ماند. ا
کار  کسی دیگر این  برابر این چهره های راستی قد علم نکند، 

کرد. را خواهد 
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دونالد ترامپ و ماری لوِپن:
چرا عوام فریب ها پیروز می شوند؟
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اکنون باید دید افغانستان 
که با یک هیات بلند رتبه 
دولتی و متخصص که در 

این نشست شرکت کرده 
بود با چه دست آوردهایی 

به کابل بر گشته است؟ 
هرچند که پیامدها و 

دست آوردهای نشست 
پاریس برای کل جهان مهم 

است اما برای افغانستان 
و دیگر کشورهایی که از 
ناحیه تغییر اقلیم بیشتر 

دچار آسیب شده و می شوند، 
حیاتی تر و سرنوشت سازتر 

به نظر می آید. به ویژه این  که 
کشورهای در حال توسعه 

نیاز مبرم به کمک های 
تخنیکی و علمی  و مالی در 

راستای مبارزه با تغییر اقلیم 
دارند. 

را  عقب مانده  کشورهای  ظرفیت  بتوانیم  ما  چگونه  و 
تکمیل کرده و توانایی آن ها را باال بیریم تا خود شان 
بتوانند که هم پروژه های طرح کنند و هم منابع مالی را 
وقتی می گیرند خود شان تطبیق کنند. درمتن توافق نامه 
قرار  و  است.  گرفته  بحث صورت  موضوع  این  روی 
ارتقای  عقب مانده  کشورهای   2020 سال  تا  است 
ظرفیت داده شوند تا بتوانند منابع مالی بعدا سال 2020 
ما  برسانند.  مصرف  به  و  بگیرند  درستش  شکل  به  را 
قناعت  بتواند  افغانستان  طرح های  که  هستیم  امیدوار 

تمویل گران خارجی را جلب کند.«
جهان  بزرگ  سیاستمداران  تمام  تقریبا  که  حالی  در 
جهانی  توافقی  و  بزرگ  را  پاریس  نشست  ماحصل 
بزرگ ترین  از  یکی  هند که  و  و چین  قلمداد کردند 
هستند،  خانه های  گازهای  تولیدکننده  کشورهای 
از  برخی  اما  کردند،  اعالم  آن  از  را  خود  حمایت 
منظر  دو  از  را  پاریس  نشست  افغانستان،  کارشناسان 

مورد ارزیابی قرار می دهند.
درکشور  اقلیم  تغییر  کارشناس  فتاحی،  زبیر  احمد 
دیدگاه  دو  از  می توان  پاریس  نشست  به  می گوید 
دیگری  و  آرمان گرایانه  دیدگاه  یکی  نگریست 
دستاورد  آرمان گرایانه  دیدگاه  از  است.  واقع گرایانه 
پاریس خیلی ملموس نیست. دلیل ملموس نبودنش این 
تحمیل  قابل  کدامش  هیچ  پاریس  تعهدات  که  است 
تولید  کاهش  مثال  است.  اختیاری  شکل  به  و  نیست 
اجباری  و  است  داوطلبانه  تقریبا  گلخانه ای  گازهای 
شده  استفاده  توافق  نامه  این  در  که  زبانی  و  نیست. 
کشورهای  برای  که  وموضوعی  نیست.  پایبندی  زبان 
در حال توسعه مهم است موضوع تعهدات کشورهای 
کار  به  که  زبانی  هم  مورد  این  در  است.  یافته  توسعه 
تقریبا  و  بیاورد  بار  به  مکلفیت  که  نیست  زبانی  رفته، 
این هم شکل داوطلبانه دارد. به این شکل که کوشش 
ساالنه  دولتی  و  خصوصی  منابع  از  می گیرد  صورت 
صد میلیارد دالر تامین شود. این دو موضوع مهم بود 
که هر دوی این ها، حالت داوطلبانه دارند. این یک دید 
آرمانی است. ولی دید واقع گرایانه این است که اکثر 
کشورهای توسعه یافته جهان نمی خواهند که تعهدات 
توافق  به  رسیدن  شاید  بنا  شود.  گذاشته  آن ها  باالی 
دراین نشست اصال امکان پذیر نبود. به همین دلیل هم 
زبان  توافق نامه  این  در  برده شده  کار  به  زبان  بود که 
نگریسته  واقع گرایانه  دید  اگراز  پس  است.  داوطلبانه 
نمی شد  این  از  بهتر  و  بود  همین  حالت  بهترین  شود، 
به  نه  اما  است  این خوب  باشد.  داشته  که دست آورد 

اندازه ای که توقع می رفت.
این کارشناس تغییر اقلیم افزود یکی از پیامد های این 
نشست های  در  که  است  این  افغانستان  برای  نشست 
می سپردند  تعهد  و  می آمدند  صنعتی  کشورهای  قبلی 
ولی  می کنند،  کم  را  گلخانه ای  گازهای  تولید  که 
کل  و  رفته  بین  از  تفکیک  همین  پاریس  نشست  در 
کشورهایی که شرکت کرده بودند به شکلی از اشکال 
کردند.  تعهد  گلخانه ای  گازهای  تولید  کاهش  برای 
تعهد کردند که روی استفاده از انرژی های تجدید پذیر 

می سازد  وادار  را  افغانستان  دولت  این،  می کنند.  کار 
این  از  کند.  کار  و  فکر  بیشتر  پایدار  توسعه  که روی 
برای  خوش  پیامد  یک  می تواند  پاریس  نشست  بابت 
کشورها  که  است  این  دیگر  موضوع  باشد.  افغانستان 
تعهد ندادند ولی وعده کردند که تا سال 2020 ساالنه 
توسعه  حال  در  کشورهای  برای  را  دالر  میلیارد  صد 
برنامه های  برای  بتوانند  کشورها  این  تا  کنند  کمک 
پیامد  یک  این  کنند.  هزینه  اقلیم  تغییر  با  سازگاری 
مقداراز  یک  بتواند  افغانستان  دولت  که  است  خوش 
این بودجه را جلب کند و برای پروژه های توسعه ای و 

سازگاری با تغییر اقلیم سرمایه گذاری کند.
که  اندازه  همان  به  اقلیم  تغییر  پدیده  دیگر  سوی  از 
دارد.  نیز  را  خود  مخالفان  دارد،  را  خود  موافقان 
و  می دانند  طبیعی  پدیده  یک  را  اقلیم  تغییر  مخالفان، 
دخالت بشر در تغییر اقلیم را رد می کنند. مخالفان تغییر 
اقلیم می گویند که این پدیده در گذشته ها هم به وقوع 
می پیوسته است بدون این که فعالیت های صنعتی بشر 
در آن نقشی داشته باشد. تغییر اقلیم هزاران سال پیش 
می گیرد.  صورت  هم  اکنون  و  می گرفته  صورت  هم 
یعنی منکرین تغییر اقلیم هم وجود دارد. به عنوان مثال 
بزرگ  سرمایه  گذاران  و  امریکا  در  جمهوری خواهان 
فعالیت  با  اقلیم  تغییر  پدیده  سخت  سر  مخالفین  دنیا 
صنعتی بشر هستند. وقتی صحبت از تغییر اقلیم می شود 
به  نیز  تولید گازهای گلخانه ای  از کم کردن  صحبت 
جایگزین  سوخت های  از  صحبت  وقتی  می آید.  میان 
برای سوخت های فسیلی و استفاده از سوخت های سبز 
به میان می آید، صحبت از افت سرمایه و ثروت نیز به 

میان می آید. 
استفاده های  کنونی،  صنعتی  دندان  به  تا  جهان  در 
کارخانه های  چرخش  برای  فسیلی  سوخت های  از 
بهترین  دیگر  اقتصادی  اهداف  و  بزرگ سرمایه داران 
و سنتی ترین گزینه است. اما وقتی بحث تغییر اقلیم در 
سطح وسیعی به میان می آید و استفاده از سوخت های 
فسیلی را زیر سوال می برد و پای تعهدات عملی برای 
استفاده از سوخت های سبز و پاک و برنامه های توسعه 
دیدگاه های  طرح  با  واقع  در  می گردد  مطرح  پایدار 
دوستی با طبیعت جان سرمایه داران بزرگ که منکرین 

تغییر اقلیم هستند به لرزه در می آید.
می گوید  اقلیم  تغییر  کارشناس  فتاحی،  زبیر  احمد 
واقعی  به شکل  توسعه یافته  کشورهای  که  اصلی  دلیل 
در نشست پاریس تعهد نسپرده اند و زبان به کار برده 
است،  داوطلبانه  زبان  یک  پاریس  توافق نامه  در  شده 
به سیاست های داخلی این کشورها بر می گردد. وقتی 
مصارف  بگیرد  صورت  استفاده  سبز  سوخت های  از 
تولید باال می رود وقتی مصارف تولید باال برود منفعت 
سرمایه داران کم تر می شود. بنا هر تعهدی که مبنی بر 
کاهش تولید گازهای گلخانه ای باشد، در عمل آن ها 
تغییر  را  خود  داخلی  قوانین  که  می کنند  مجبور  را 
تکنالوژی  که  می سازد  مکلف  را  سرمایه دار  بدهند. 
برای سرمایه دار یک ضرر  این  تغییر بدهد. و  خود را 
است زیرا در کوتاه مدت مصارف مالی باال می رود و 

منفعت کم تر می شود.
نشست  از  توسعه  حال  در  کشورهای  توقعات  آیا 
در  فتاحی  زبیر  احمد  شد؟  خواهد  برآورده  پاریس 
پیش تب،  تا چند هفته  این پرسش می گوید  به  پاسخ 
تب نشست پاریس بود و همگی می گفتند که نشست 
پاریس برگزار می شود و این و آن گونه می شود. جای 
امیدواری بود. کشورهای در حال توسعه با طرح های 
طی  بحث هایی  و  کردند  شرکت  نشست  این  به  خود 
دو هفته هم صورت گرفت. کشورهای توسعه یافته در 
اما این تعهدات یک تعهدات  این نشست تعهد دادند 
مهم  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  نیستند.  اجباری 
که  این  می شود.  چه  که  است  پاریس  نشست  از  بعد 
پایبند  تعهدات خود  به  یافته چقدر  توسعه  کشورهای 
تعهدات  به  یافته  توسعه  کشورهای  اگر  می مانند. 
نشست  کنند،  طی  را  گذشته  راه  و  نکنند  عمل  خود 
ناکامی  یک  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  پاریس 
پاریس  نشست  تعهدات عمل شود،  به  اگر   است ولی 
به نفع دنیا است. توافق پاریس مکلفیت حقوقی ندارد 
و بیشتر مکلفیت اخالقی دارد و به اراده سیاستمداران 
بستگی دارد که آیا آن ها مفاد توافق نامه پاریس را اجرا 
اما در این لحظه مشکل است و  یا نمی کنند.  می کنند 

نمی توان برای این پرسش، پاسخ دقیقی داد.
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که  است  مهم  جهت  ازاین  توافق نامه  این  می گوید  و 
با  زیست محیطی  نشست های  گذشته  سال  درچند 
این  نرسیده اند.  چنین  توافقی  به  اقلیم  تغییر  موضوع 
توافق نامه در 22 ماه اپریل سال آینده میالدی به امضا 
تمام کشورهایی که  تا سال 2020  و  گذاشته می شود 
پای این سند امضا می کنند باید آمادگی خود را برای 

تطبیق آن بگیرند.
این توافق نامه بعد از سال 2020 حالت اجرایی به خود 
را  پاریس  توافق نامه  که  کشورهایی  یعنی  می گیرد. 
امضا می کنند بعد از سال 2020 ملزم به کاهش تولید 

گازهای گلخانه ای می شوند. 
این شده  بر  اقلیم تصمیم  تغییر  در نشست های گذشته 
بود که تمام کشورهایی که عضو کنوانسیون تغییر اقلیم 
و  کرده  تهیه  را  خود  اقلیم  تغییر  گزارش  باید  هستند 
به سکرتریت تغییر اقلیم سازمان ملل تسلیم کنند. این 
در  کشور  هر  ملی  مشخص  »سهم  نام  تحت  گزارش 
تغییر اقلیم« است. افغانستان در زمان معین این گزارش 

را تهیه و ارسال کرده است. 
در این گزارش سهم افغانستان در تغییر اقلیم ذکر شده 
و این که افغانستان در کدام بخش ها آسیب پذیر است 
و در بخش دیگری از این گزارش نیازمندی های مالی 
افغانستان از سال 2020 تا 2030 نیز برای مبارزه با تغییر 

اقلیم با جزییات گنجانیده شده است.
می گوید  محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره  سخنگوی 
میلیارد   17 به  »10ساله«  زمانی  بازه  این  در  افغانستان 
دالر بودجه نیاز دارد تا بتواند آن را در بخش ارتقای 
جنگل ها،  احیای  پروژه های  تکنالوژی،  ظرفیت ها، 
بخش  در  و  آبی  منابع  حیات،  تنوع  در حفظ  کوه ها، 

انرژی به مصرف برساند.
اما پرسش در این جا است که بعد از این که توافق نامه 
پاریس به امضای کشورهای شرکت کننده رسید، چه 
قدرجای امید واری است که طرح های افغانستان بتواند 
مالی  منابع  به  دستیابی  برای  جهانی  استقبال  و  اقبال  با 

کشورهای توسعه یافته رو به رو شود؟
می گوید:  محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره  سخنگوی 
نمی تواند  و  ندارد  را  ظرفیت  این  افغانستان  تنها  »نه 
کشورهای  اکثریت  بلکه  کند  تطبیق  را  پروژه ها 
برای  ظرفیت  مشکل  پاریس  نشست  در  شرکت کننده 
اهداف بحث های  از  یکی  داشتند.  مالی  منابع  حصول 
دوهفته ای در این نشست همین موضوع بود که چطور 

مللی  سازمان  دبیر کل  مون،  بان کی  به گفته  سرانجام 
مذاکرات  مهم ترین  و  دشوارترین  پیچیده ترین،  متحد 
برای بشریت با توافق همه 195 کشور شرکت کننده در 

نشست پاریس به پایان رسید.
از  یکی  شاهد  دسامبر   12 تا  نوامبر   30 از  پاریس 
زیست محیطی  نشست های  مهم ترین  و  بزرگ ترین 
بود. این نشست با این هدف اصلی که چگونه می توان 
گلخانه ای  گازهای  تصاعد  اثر  در  زمین  گرمایش  از 
باید  الزام آور  سیاسی  تعهداتی  و چه  جلو گیری کرد 
به وجود بیاید تا بتوان سقف گرمای کره زمین را الی 

سال 2050 تا دو درجه نگهداشت، برگزار شده بود.
بزرگ ترین  اروپا  اتحادیه  و  امریکا  هند،  چین، 
کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه ای هستند. این 
کشورها در نشست پاریس به توافقی سرنوشت ساز در 
این باره دست یافته اند. اهمیت و ویژگی نشست پاریس 
بعد از بحث ها و چانه زنی های زیاد و همه جانبه توافق 
تمام کشورهای شرکت کننده در این نشست گفته شده 
است، اما باید دید که کدام کشورها تعهد عملی خود 
نشان  توافق نامه  این  پای  امضا  با  آینده  ماه های  در  را 

خواهند داد.
زمین  گرمایش  افزایش  میزان  توافق نامه  این  براساس 
باقی   2050 سال  تا  سانتی گراد  درجه  دو  زیر  تا  باید 

بماند. 
بلند رتبه  هیات  یک  با  که  افغانستان  دید  باید  اکنون 
دولتی و متخصص که در این نشست شرکت کرده بود 
با چه دست آوردهایی به کابل بر گشته است؟ هرچند 
که پیامدها و دست آوردهای نشست پاریس برای کل 
جهان مهم است اما برای افغانستان و دیگر کشورهایی 
و  شده  آسیب  دچار  بیشتر  اقلیم  تغییر  ناحیه  از  که 
می آید.  به نظر  سرنوشت سازتر  و  حیاتی تر  می شوند، 
به  مبرم  نیاز  توسعه  حال  در  کشورهای  این  که  به ویژه 
کمک های تخنیکی و علمی  و مالی در راستای مبارزه 

با تغییر اقلیم دارند. 
محیط زیست  ملی  اداره  سخنگوی  صدیقی،  عزت اهلل 
در  می گوید  کرده  نشست شرکت  این  در  که  کشور 
زمین،  گرمایش  اصلی  موضوع  سه  روی  نشست  این 
به کشورهای  کمک های تخنیکی و کمک های مالی 
در حال توسعه و کشورهایی که از تغییر اقلیم آسیب 

دیده اند، بحث صورت گرفت. 
کرده  ارزیابی  مهم  را  پاریس  نشست  توافق نامه  وی 
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افغانستان  رابطه  به  مربوط  مسایل  با  واقع گرایانه  برخورد 
هرچند  می دانم-    سودمندتر  و  کارآمدتر  را  پاکستان  با 
نظر  مورد  کامل  ظرفیت های  و  شرایط  دارای  توان ها، 
مصلحت جویانه،  به  امر،  این  فهم  با  نیستیم.  ریالیست ها 

چند نکته اشاره می  کنم:
از مفهوم/ سوژه  کانونی  یکم؛ فهمی درست و اجماعی 
نزاع، باید گزینه نخست  در تدوین راهبرد سیاست خارجی 
ما در برابر پاکستان باشد.  با توجه به این که )در یکی از 
بین الملل(  سیاست  تحلیل  حوزه  در  مطرح  رویکردهای 
دانسته اند،  داخلی  سیاست  ادامه  را  خارجی  سیاست 
بدون  فهمی مشترک و اجماعی تدوین کنندگان سیاست 
امور  مدیریت  در  حکومت  موفقیت  و  امور  از  خارجی 
داخلی، نمی توان از تمام توان ها و ابزارها برای دسترسی 
به هدف های سیاست خارجی سود برد. امری دیگر، فهم 
است.  اصلی  رقیب  انگیزه های  و  هدف ها  خواست ها/ 
مقابل،  طرف  محوری  خواست های  از  درست  شناختی 
سمت وسوهای  تشخیص  و  رفتار  پیش بینی  اصلی  شرط 

حرکت او است.
دوم؛  وزن، نفوذ و جایگاه کشورها در عرصه بین المللی به 
قدرت نظامی، اقتصادی و کارآمدی و اعتبار دیپلوماسی 
متقابل  منافع  محور  بر  کشورها  روابط  بازمی گردد.  آن 
امکانات،  از  می کوشد  هرکشوری  و  می گیرد  شکل 
ابزارها و اعتبارات خود برای نفوذ بر کشوری دیگر سود 

برد و بیشترین منفعت های خود را تامین کند.  
قدرت جز با قدرت مهارپذیر نیست، و خواه  نا خواه، ما به 
لحاظ توازن و تعادل قوا، ضعیف تر از حریفیم . بنابراین، 
است.  ناممکن  ما  برای  راه جنگ  از  به هدف  دسترسی 
خود  برای  را  بیشترین ها  و  برترین ها  کسی  هر  آری، 
و  نمی تواند  مناسبات  به تنهایی  امر  این  اما  می خواهد؛ 
معادالت سفت و سخت دارای سویه های واقعی و عینی 
را  تغییر دهد و به مطلوب ها و آرزوها راه برد. خواستاران 
تقابل نظامی  و آنانی که بر طبل رفتارهای خشونت  آمیز 
افغانی«  »غیرت  گرو  در  دل  ایده آل گرایانه  می کوبند ، 

دارند و جز گله گرگان خیالبافی نمی توانیم شان نامید .
هم  به  ما  و  ماست  همسایه  پاکستان  ناخواه   سوم؛  خواه  
نیازمندیم و  از داد و ستد باهم، گریز و گزیرمان نیست. 
فرهنگی  و  عقیدتی  تاریخی،  مشترکات  کشور  این 
بسیاری با ما دارد و رابطه مسالمت آمیز )با هرمحاسبه ای( 
تقابل های مستمر  و   به سود هر دو کشور است. تضادها 
برای  بیشتر  و  )به ویژه  کشور  هردو  برای  سوءتفاهم افزا، 
معنوی  جبران ناپذیری  و  مادی  هزینه های  افغانستان!( 
داشته است. دشمنی به نفع هیچ  یک از دو همسایه نیست؛ 
آسیب  نیز  پاکستان  باشد،  بحران  گرفتار  افغانستان  اگر 

مناسبات  اگر  گفت،  می توان  جسارت  با  دید .  خواهد 
دو کشور مسالمت آمیز ، برمحور اعتماد، احترام و تامین 
بسیار  همسایه  کشور  دو  هر  وضعیت  بود،  متقابل  منافع 
این بود که اکنون است. خرد  حکم می کند که  از  بهتر 
هر دو جانب، با توجه پیامدهای سازنده و سودمند رابطه 
صلح آمیز و برخوردهای سازگارانه برای هر دو کشور، 
را  پرتنش  رابطه  این  آشکار  مساله  همیشه  برای  یک بار 

حل کنند: مساله دیورند را می گویم.
و  سیاسی  حیات  تاریخ  آشیل  پاشنه  بی ثباتی،  چهارم؛ 
اجتماعی افغانستان، و یکی از علت های اصلی آن، نزاع   
به   است.  تثبیت/  بوده  پاکستان  با  رابطه اش  در  تنش   و 
دیورند  معاهده  براساس  دوکشور  مرز  رسمیت  شناختن 
بر مشارکت و داد و ستدهای  را  توسط هردو کشور، راه 
منطقه ای خواهد گشود؛ چیزی که هم به سود افغانستان 
حل  است.  منطقه  کشورهای  نفع  به  هم  پاکستان،  و 
به  را  ما  آسان  دسترسی  راه  پاکستان،  با  مرزی  مساله 
آب های گرم نیز فراهم خواهد کرد و به  فعلیت  رسیدن 
در  کشور  همه جانبه  توسعه  و  رشد  بالقوه  ظرفیت های 
ارتباطات و  افغانستان در  نیز  جایگاه  امر است.  این  گرو 
داد و ستدهای منطقه ای ارتقا خواهد یافت و می توان از 
موقعیت  استراتژیک و ژیواکونومیک کشور بیشتر و بهتر 

بهره برد.
و  مسایل  با  افغانستان  که  کرد  نمی توان  انکار  پنجم؛ 
فرایند  است:  رو به رو  پرشماری  درونی  چالش های 
هنوز  اجتماعی  شکاف های  و  ناتمام  سازی  دولت ـ ملت  
ویران  هنوز  زیرساخت ها  ضعیف  و  اقتصاد  است.  فعال 
است. با توجه به ناامنی و بی ثباتی، همه دست آوردهای 
اجتماعی  با  تهدیدهای  و  سیاسی  حقوقی،  موجود 
و  ضعیف  آموزش،  نظام  است.  رویارو  فزاینده ای  
ناکارآمد و نیازمند بهبود و اصالح است. جمعیت جوان 
و رو به  رشد کشور نیازمند فرصت های شغلی است. زنان 
منزلت  و  اقتصادی  سیاسی ،  جایگاه  و  نقش  خواستار 
گرفتار  سیاسی  نظام  بیشترند.  حمایت های  و  اجتماعی 

فساد سیستمی و فراگیر است. و... 
آن  و  برنامه ریزی  بتوان  باید  این همه،  به  رسیدگی  برای 
را اجرا کرد. باید بتوان تمرکز کرد و  از تمامی نیروها و  
نیازمند حل  این،  سرمایه های  مادی و معنوی بهره برد و 
با  مرزی  مساله  ) به ویژه  دیگر  جانبی  معضالت  و  مسایل 
به  پاکستان  با  تا زمانی که  بدیهی است  پاکستان( است. 
صلح نرسیم، این کشور نخواهد گذاشت امنیت و ثبات 
دولت  ثبات،  و  امنیت  بدون  و  شود  برقرار  کشور  در 
سرمایه های  کند،  رسیدگی  داخلی  امور  به  نمی تواند 
انگیزه  خارجی  سرمایه گذار های  افتد،  کار  به  داخلی 
و  شود  آغاز  اقتصادی  پروژه های  بیابند،  سرمایه گذاری 
تولید و سازندگی رونق بگیرد و در نهایت، راه رسیدن به 

رشد و توسعه همه جانبه هموار شود.
نتیجهگیری

خرد و  واقع گرایی حکم می کند که بتوانیم سقف آرزوها 
با  را  بلندپروازی های خود  افق های  و  و گستره آرمان ها 
موجود،  ابزارهای  و  درونی  توان های  درسِت  ارزیابی 
سنجشی درست وزن و جایگاه منطقه ای خود و تحلیلی 
محیط  در  موجود  فرصت های  و  تهدیدها  از  درست 
وضعیت  از  درست  دریافتی  کنیم.  مشخص  بین المللی، 
درونی و فهم مناسب از  مناسبات و معادالت منطقه ای و 
جهانی، توانایی ما را در تدوین سیاست ها و راهبردهای 

داخلی و خارجی باالتر از پیش خواهد برد.
وضعیت های  از  گذار  نیازمند  ملی  منافع  به  دسترسی 
ناپایدار و اضطرار به وضعیت ثبات و استقرار است. دیگر 
نزاع  اسیر  توسعه،  و  رشد  سوی  به  کشور  حرکت  نباید 

بی سرانجام با پاکستان باشد. 
با این همه، توصیه این نوشته گذار از برخوردهای عاطفی، 
و  منطق  به  خیالبافی های  بی بنیاد  و  مفرط  آرمان گرایی 
و  و هزینه  زیان  و  واقع گرایانه و همه جانبه سود  محاسبه 
فرصت و ابزار و هدف ، و رویارو شدن  با ام المسایل رابطه 
مردم  است .  منافع  دیورند  مرزی  مساله  یعنی  دو کشور ؛ 
دوکشور و چشم اندازهای رشد و توسعه در هردو طرف، 

وابسته به حل نهایی این مساله است.
مردم افغانستان حق زندگی در آرامش و امنیت دارند و 
منطقه ای  اعتبار  با  و  توسعه یافته  باثبات،  داشتن کشوری 
و جهانی است.   پس از روند آغاز شده از بن، مسووالن  
عرصه های  و  داخلی  امور  )در  کشور  کالن  مدیریت 
بر  را  بی بازگشتی  فرصت های  بین المللی(  و  منطقه ای 
باد داده اند؛ نتیجه این همه، کشوری است که مدام  لقب   

»ترین ها«ی منفی را از آن خود می کند.
از  که  است  رسیده  فرا  آن  زمان  کشور  دو  هر  برای 
محدودیت های این رابطه پرهزینه و سوء تفاهم عبور کنند 
و معطوف به منافع حیاتی متقابل، راه را بر همکاری های 

سازنده بگشایند.
فرصت ها هنوز برای اصالح و تغییر مسیر حرکت تاریخی 
با  و  جسور  سیاست ورزانی  خردمند،  است:  باقی  کشور 

اراده سیاسی   نیرومند باید، تا آن کار دوران ساز کند. 

مقدمه
قدرت را مفهوم کانونی اندیشه و رفتار سیاسی دانسته اند. 
دلیل،  همین  به  است.  قدرت  کمیاب،  منابع   مهم تریِن 
برسر  اجتماعی  نیروهای  و  افراد  میان  رقابت ها  بیشترین 
دسترسی به آن شکل می گیرد و همواره انگیزه جدی ترین 
کارزارها در عرصه حیات سیاسی - اجتماعی بوده است.

مجادلت آمیز  کوششی  سیاست ورزی،  دیگر،  عبارت  به 
قدرت  کاربری  به   مدیریت/  و  نگهداری  سر کسب،  بر 
آن  از  بهره وری  سیاسی(  نظام  نوع  به  )مرتبط  و  است، 
و  گروهی  فردی،  منافع  از  میزان  باالترین  تامین  برای 
کامال  سویه های  و  خصلت ها  دارای  ضروری   و  ملی 

ریالیستیک و جدی است.
است؛  چنین  نیز  بین المللی  تعامالت  عرصه  در  این  امر 
یعنی تمامی بازیگران این عرصه نیز می کوشند به بیشترین 
از  تا  یابند  اقتدارآمیز دست  ابزارهای  و  قدرت  از  مرتبه 
آن بتوانند برای دسترسی  هرچه بیشتر  به منافع ملی خود 

بهره برند.
همواره  پاکستان،  حکومت  با  افغانستان  حکومت  رابطه 
یکی از سوژه های گفتگوها و ابراز نظرها بوده است. در 

 تحلیل این رابطه، می توان از دو رویکرد سود برد: 
نخست  رویکرد آرمان گرایانه؛  آرمان گرایان در سیاست 
امنیت  را  از  امنیت خود  باورمندند که کشورها  خارجي 
سایر دولت ها جدا ندانند و تجاوز به حریم امنیتي دیگر 
کشورها را باعث سلب امنیت خود بدانند. این رویکرد با 
میانه  به هدف ها،  ابزارهای دستیابی  و  توانایی ها  محاسبه 
بایدها  به  بیشتر  رویکرد،  این  هواداران  ندارد.  چندانی 
ابزاری  خرد  گویی  و  معطوف اند  آرمانی  افق های  و 
این رو،  برخورد آنان  از  فعالیت نمی کند.  به درستی  آنان 
فهم  از  و  است  رمانتیک  و  اتوپیایی  عاطفی،  مسایل،  با 
نسبت واقعی و ضروری میان توان ها و ابزارها از یک سو 

و آرمان ها و هدف ها از سوی دیگر، ناتوانند.
که  باورمندند  واقع گرایان  واقع گرایانه؛  رویکرد  دوم 
 دسترسی به امنیت  در سیاست خارجي، در فقدان نیروی 
و  است    نامیسر  آن  حمایت گر  به مثابه  حرفه ای  نظامی 
برخی از آن ها  قدرت نظامي را موثرتر از توانایي اقتصادي 
از  مناسب  فهمی  با  اما -  این رویکرد-   ارزیابی می کنند. 
وضعیت، و سنجش توان ها و ابزارها، نیز تعریفی درست 
هدف  به  دسترسی  پیگیر  نزاع،  کانونی  مساله  سوژه/  از 
است.  این رویکرد، نسبی نگر، محاسبه گرا، اهل داد و ستد 
و دارای ظرفیِت ورود به فرایندی از بازیگری واقعی و پر 

از آزمون و خطا و تصحیح و اصالح مکرر است.
***

الگوی  من  رویکرد،  دو  این  میان  از  به  مقدمه،  توجه  با 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

آژند

سوال  کیلومتر  برنامه یک  به  عزیز  بیننده های 
و یک سانتی متر جواب خوش آمدید. امروز 
را  ما  دل  که  نفر  یک  همراه  که  می خواهیم 

ترقانده از جواب ندادن، مصاحبه کنیم. 
مجری : سالم.

کاغذ  کیلو  پنج  ای  بچیم.  سالم  نفر :  یک 
چیست که پیش رویت ماندی؟ 

باید  شما  از  که  است  سوال ها  این ها  مجری : 
پرسیده شود. 

یک نفر : ولی مه و تو خو ایقه وقت نداریم...
فکر  می دهید  شما جواب  که  مجری : طوری 

کنم سوال کم هم بیاریم. 
یک نفر : خو گمشکو. سوال کو!

سر  به  را  شما  می کنم  سوال  خو  مه  مجری : 
چهار زن تان قسم که کمی توضیح هم بدهید. 

دل ما را نترقانید. 
یک نفر : خو خوب است بچیم پرسان کو.

شما  نظر  به  نفر  یک  جناب  مجری : 
نشست  به  رییس جمهور  سفر  دست آوردهای 

قلب آسیا چی مقدار بوده است. 
یک نفر : یک کم ذره است. 

مجری : چقدر است ؟ 
یک نفر : گفتم بچیم یک کم ذره است. 

مجری : به نظر شما رابطه با پاکستان می تواند 
به  توجه  با  را  افغانستان  در  تامین صلح  زمینه 
پارچه  چندین  طالبان  که  موجود  شرایط 

شده اند، میسر سازد. 
یک نفر : بلی.

مجری : فقط بلی.
یک نفر : بلی دیگه خی چی.

مجری : خو چگونه؟ 
بخوایه  پاکستان  اگه  ساده ،  بسیار  نفر  :  یک 

میشه دیگه.
که  داره  تالش  رییس جمهور  چرا  مجری : 
به  حتا  بسازد ،  بهتر  پاکستان  با  را  خود  رابطه 

قیمت ضعیف شدن رابطه اش با هند؟
برو  داره؟  مه  به  ربطی  چی  ای  نفر :  یک 
چی  هم  تو  بچیم  بپرس.  رییس جمهور  از 

سوال هایی می کنی. 
شما  به  ربطی  که  سوال هایی  همو  مجری : 

داشت کجا جواب دادین. 
یک نفر : خی او بلی  ها را بی بی مه می گفت. 

بگویید  می شه  خو  ببخشین.  بسیار  مجری : 
نامزد های  به  کمپاین ها  زمان  در  چرا  که 
زدین  را  بد  بد  او گپ های  ریاست جمهوری 
حواله  هم  به  جیگر  و  دل  خالص  حالی 

می دهید. 
یک نفر : تره چی... دل خود ما.

مجری : منظورم این ...
یک نفر : بچیم ما ره بان که حرف خوده بزنیم. 
خوب  می زنین  حرف  کجا  شما  مجری : 

بفرمایید مایک در اختیار شما.
یک نفر : تشکر حرفم خالص شد. 

برنامه  تا  نفر  یک  جناب  از  تشکر  با  مجری : 
بروم یک قرص زیر زبانی بگذارم  دیگر من 
که قلبم نزدیک است از سوراخ دماغم براید. 

مصاحبه به قیمت 
جان کندن  زمان تصمیم تاریخی

 فرا رسیده است

قدرت جز با قدرت مهارپذیر نیست، و خواه  نا خواه، ما به لحاظ توازن و تعادل قوا، 
ضعیف تر از حریفیم . بنابراین، دسترسی به هدف از راه جنگ برای ما ناممکن 

است. آری، هر کسی برترین ها و بیشترین ها را برای خود می خواهد؛ اما این امر 
به تنهایی نمی تواند  مناسبات و معادالت سفت و سخت دارای سویه های واقعی 
و عینی را  تغییر دهد و به مطلوب ها و آرزوها راه برد. خواستاران تقابل نظامی 
 و آنانی که بر طبل رفتارهای خشونت  آمیز می کوبند ، ایده آل گرایانه دل در گرو 

»غیرت افغانی« دارند و جز گله گرگان خیالبافی نمی توانیم شان نامید .

شکورنظری
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دفتر ورلدویژن افغانستان یک موسسه خیریه بین المللی بوده و در والیات 
مکاتب،  توسعه  و  انکشاف  زراعتی،  پروگرام های  در  غور  و  بادغیس،  هرات، 

تامین غذائی و صحت فعالیت های ارزنده ای را ارائه می دارد. 
دفتر ورلدویژن افغانستان تصمیم دارد تا به تعداد 22حلقه چاه پمپ دستی 
مورد  ملحقات  و  وسایل  باتمام  هرات  والیت  مختلف  ولسوالی  سه  در  را 

ضرورت آن حفاری نماید.
یخ  تار از  تا  میاید  بعمل  دعوت  مربوط  فروشندگان  تمام  از  منظور  بدین 
خ اول جدی 1394 ساعت 12:00 بعدازظهر  نشراعالن الی روز سه شنبه مور

خ نامه خویش را به دفتر ورلد ویژن هرات تحویل نمایند.  نر
از عالقمندان به این مناقصه تقاضا می شود، جهت معلومات و اخذ فورمه 
دفتر  این  آدرس  به  تحویل دهی   و  مشخصات  کیفیت،   نوعیت،  درباره 

یر مکاتبه فرمایند. مراجعه و یا به ایمیل آدرس ز
مطابقت  ذیل  های  معیار  با  باید  مناقصه   این  به  عالقمند  فروشنده های 

داشته باشند.
1.  باید ثبت و راجستر ریاست، وزارت مربوطه دولتی به حیث تاجر باشند.

کاری در این خصوص باشند. 2.  دارای حداقل 2 سال سابقه 
نمبر تماس: 040-224568

Mostafa_Obide@wvi.org Or Dawood_habibi@wvi.org :ایمیل ادرس

موسسه بین المللی ورلدویژن در نظر دارد تا 
چند حلقه چاه برمه ای آب را حفاری نماید:

به  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   28 سفرای 
درباره  امریکا  نمایندگان  مجلس  مصوبه 
کردند.  اعتراض  امریکا  به  سفر  محدودیت 
روز  که  سرگشاده ای  نامه  در  سفیران  این 
مصوبه  کرده اند  منتشر  قوس   ۲۴ سه شنبه  
»غیرسازنده«  را  امریکا  نمایندگان  مجلس 
خوانده اند. در روز هفدهم قوس، طرحی با 
بیش از ۴۰۷ رای موافق و ۱۹ رای مخالف در 
که به موجب آن  کنگره امریکا تصویب شد 
بدون  می توانند  که  کشوری   ۳۸ شهروندان 
سال  پنج  در  گر  ا کنند،  سفر  امریکا  به  ویزا 
گذشته – از اول مارچ ۲۰۱۱ یعنی زمان شروع 

کشور سوریه ـ به ایران،  اعتراضات و سپس جنگ داخلی در 
کرده باشند، برای سفر به امریکا  عراق، سوریه و سودان سفر 
کنند. بر اساس این طرح شهروندان این  باید درخواست ویزا 
ایران، عراق،  کشور  از چهار  هر یک  تابعیت  که  کشور   ۳۸
آمریکا  به  را دارند هم نمی توانند بدون ویزا  سوریه و سودان 

کنند. سفر 
گرفته  نظر  در  محدودیت های  گفته اند  نامه  کنندگان  امضا
گانه ایران، عراق،  که ملیت دو  شده برای شهروندان اروپایی 
است.  غیرمنصفانه«  و  »نامتناسب  دارند  را  سودان  و  سوریه 
از نظر سفیران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و دیگر 
نمایندگان  مجلس  جدید  مصوبه  اروپا،  اتحادیه  کشورهای 
آمریکا نه تنها »غیرسازنده« است، بلکه به اقدامات قانونی 
متقابل در مورد شهروندان امریکایی منجر می شود و در حالی 
سوی  دو  کشورهای  اقتصاد  به  نمی کند  بیشتر  را  امنیت  که 

اقیانوس اطلس نیز آسیب می رساند.
عراق،  و  سوریه  به  سفر  کلی  ممنوعیت  که  گفته اند  آن ها 

کسب  صاحبان  مشروع  سفرهای  محدودیت  موجب  تنها 
و  پزشکی  خدمات  ارایه دهندگان  و  روزنامه نگاران  کار،  و 
بشردوستانه می شود و از سوی دیگر چندان مانع از سفرهای 
اروپا  اتحادیه  کشورهای عضو  غیرقانونی نمی شود. سفیران 
 ۱۳ که  شد  خواهد  موجب  مصوبه  این  گفته اند  امریکا  در 
امریکا سفر می کنند  به  هر سال  که  اروپایی  میلیون شهروند 

ویزه بگیرند.
داشتند  اجازه  جهان  کشور   ۳۸ شهروندان  این،  از  پیش 
کنند. پس  بدون دریافت ویزه به مدت ۹۰ روز به امریکا سفر 
از حمالت تروریستی ۱۳ نوامبر به پاریس این قانون در داخل 
کنگره  اعضای  از  برخی  و  گرفت  قرار  انتقاد  مورد  امریکا 
کشورهایی  که این قانون در مورد  کردند  امریکا درخواست 
گذاشته  کنار  نمی کنند  همکاری  امریکایی  مقامات  با  که 
که با قانون سفر بدون ویزه  کسانی  شود. در سال ۲۰۱۲ تعداد 
که این تعداد  کرده بودند ۱۹,۱ میلیون نفر بود  به امریکا سفر 
۴۰ درصد تمام سفرهای از خارج به امریکا را شامل می شد.

وپا به محدودیت سفر به امریکا اعتراض اتحادیه ار

چهار  شنبه 25 قوس 1394     7سال نهم  شماره مسلسل 2277 

sanjarsohail@yahoo.com  سنجر سهيل صاحب امتياز: 
 parwiz_kawa@yahoo.com  0700228988  پرويز کاوه مدير مسوول:     

شاه حسين مرتضوي  0799037083 ســــردبير:         
فريدون آژند  0797416062 دبير بخش سياسی: 

رستگار، وحيد پيمان، ضيا صادق، سهيال وداع خموش، مريم حسينی    خبرنگاران:         

سيد مجتبي هاشمي و فردوس کاوش ويراستاران:        
ظفر شاه رويي  0799319534 هماهنگي خبر:   

رضا مرادي- مصطفي سروري- مهدی فرهاد صفحه آرايي:    
احمدضيا محمدي وبسايت:         

0708144047 پذيرش اعالن:    
صندوق پستی 1911، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان نشانی پستي:    
ايستگاه برج برق، سرک کلوله پشته، ناحيه چهارم، کابل نشانی دفتر کابل: 

Afghanistan_8am@yahoo.com ايميل روزنامه:  
8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 

به جز  سرمقاله، آرای مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آن برمی گردد.
مقاالت وارده مسترد نمی شوند.

www.8am.af 
www.facebook.com/8am.af
Twitter:@HashteSubhDaily

Publisher:
Sanjar Sohail
sanjarsohail@yahoo.com
Editor-in-Chief:
Parwiz Kawa
parwiz_kawa@yahoo.com
+93 700228988
Senior Editor:
Shah Hussain Murtazawi
+93 799037083

که در  کاری  کرده ام. شوهرم هر  من چهار سال است ازدواج 
کایش  کا کا و یا پسر  کا خانه می شود، می رود اول از پدر یا 
بدهیم  انجام  را  کار  آن  که  بعد تصمیم می گیرد  می پرسد، 
بپوشم  خانه  در  لباسی  نوع  چه  من  را  که  این  حتا  نه.  یا 
یا پسرهایش  کایم  کا تعیین می کند. هر وقت  کایش  کا پسر 
هم می آیند خانه من باید برای همه شان چای ببرم. دیگر 
با  یا  کرده ام  ازدواج  با شوهرم  خسته شده ام. نمی دانم من 
کنم  همه مردان این خانه. چون باید برای همه شان خدمت 
و به همه شان جواب بدهم. در حال حاضر دو طفل دارم. 
کنم  کنم و خودم تربیتش  می خواهم طفلم را خودم بزرگ 
کم کم  کسی به او چیزی یاد می دهد. حاال طفلم دارد  اما هر 
درست  خاصیت  و  خوی  او  می ترسم  من  و  می شود  بزرگ 
پیدا نکند. زن های خانه هم همه با هم ضد می کنند. من 
وقت ها  برخی  می شود  دلم  حاال  و  شده ام  آن ها  مثل  هم 
کنم. فکر می کنم دیگر  کنم و با آن ها جنگ  بهانه ای پیدا 
شوهرم هم طرف آن ها است و برخی وقت ها از شوهرم هم 

بدم می آید.
خانواده ها  ذهنی  مشغولیت  و  موضوع  بزرگ ترین  شاید 
و  والدین  با  بودن  هم خانه  عروسی،  از  پس  افغانستان  در 
کرده خود را ملزم و  خواهر و برادر است. زوج تازه ازدواج 
ناچار می بینند در خانه ای همراه با پدر و مادر تازه داماد و 
کنند.  احتماال همراه با برادران و خواهرانش زندگی را آغاز 
و  اقتصادی  برخی موضوعات  به لحاظ  این موضوع شاید 
شدت  به  را  زوج  بین  تعامل  اما  برسد  به نظر  مثبت  امنیتی 
خانواده ها،  این گونه  می کند.  پیچیدگی  و  سختی  دچار 
در  گسترده  خانواده  می شود.  نامید  گسترده  خانواده های 
که تنها شامل زن، شوهر  مقابل خانواده هایی هسته ای است 

و فرزندان ازدواج نکرده می شود. 
گسترده میراث جوامع و شرایط زندگی است  خانواده های 
اصل  خانوادگی  میراث  حفظ  و  اقتصاد  امنیت،  آن  در  که 
خود  فرزندان  حفظ  برای  والدین  اصرار  می شد.  دانسته 
نوع احساس  کنار  در  آن ها می رسد،  به  فرزندان  از  آنچه  و 
خانواده  و  والدین  به  نسبت  فرزندان  بدهکاری  و  تعهد 
موضوع  راحتی  به  نتوانند  آقایان  می شود  باعث  اولیه شان 
بپذیرند.  را  پدری  خانواده  از  شدن  جدا  و  شدن  مستقل 
از  یکی  لحاظ  تمامی   به  والدین  از  استقالل  حالی که  در 
باید  فردی  هر  است.  ازدواج  مثبت  پیامدهای  مهم ترین 
مالی  استقالل  به  روانی اجتماعی اش  بتواند در مسیر رشد 
تا استقالل روانی دست یابد. این امر عمال در خانواده های 

گسترده دشوار و پیچیده خواهد شد. 
درد مشترک بسیاری از زوج ها در جامعه افغانستان همین 

بتوانند  تا  ندارند  جدایی  و  مستقل  خانواده  که  است 
که  روابط بین خود و همسرشان را بر اساس نیازها و آنگونه 
گسترده  کنند. خانواده های  تنظیم  خود درست می دانند 
برای  باشند  مجبور  مرد  چه  و  زن  چه  که  می کند  ایجاب 
هر تصمیمی  مالحظات بی شماری را در مورد تمامی  افراد 
و پیشرفت  از رشد  به همین دلیل  نظر بگیرند  خانواده در 
مراقب  باید  آن ها  می مانند.  باز  زمینه ها  بسیاری  در 
احتمالی  تبعیض  احساس  حسادت ها،  حساسیت  ها، 
موضوع  این  باشند.  خانه  در  کن  سا تمامی  افراد  رقابت  و 
به  رفتن  همچون  ساده  بسیار  تصمیمات  روانی  هزینه  بار 
را  برای همسر  تا خرید یک تحفه  با همسر  تفریحی ساده 
به شدت باال می برد. در این سیستم زنان به شدت دچار 

فرسودگی خلقی و روانی می شوند.
برای  عروسی  از  بعد  می خواهند  که  مردانی  بسیارند 
می خواهند  که  زنانی  بخرند.  ساده  تحفه ای  همسرشان 
با  و  بخورند  تنهایی  به  را  هوسانه  غذایی  خود  همسر  با 
یک دیگر مصاحبتی لذت بخش داشته باشند. زوج هایی 
رویا ها  مطابق  را  خانه شان  دیزاین  و  دکور  می خواهند  که 
دلخواه  و  عالقه  مورد  پوشش  کنند.  تنظیم  سالیق شان  و 
خود  فرزندان  برای  یا  و  باشند  داشته  را  همسرشان  و  خود 
سایر  مالحظه  به دلیل  اما  کنند  تهیه  را  خاصی  امکانات 

کن در خانه، از خیر تمامی این ها می گذرند. افراد سا
ترس های  و  احتیاط ها  عمال  گسترده  خانواده های 
تزریق  زوجین  به  را  فرسوده کننده ای  و  غیر ضروری 
نرم  خشم  نوعی  گسترش  باعث  تدریج  به  که  می کند 
و  ترس  احساس  این  می شود.  خانواده  اعضای  بین  در 
افسردگی  حالت  دو  بروز  به  منجر  طوالنی مدت  در  خشم 
تعاریف  شد.  خواهد  خانواده  اعضا  در  پرخاشگری  یا 
که از مفاهیمی  اخالقی همچون احترام به والدین،  نادرستی 
تعهد و وفاداری نسبت به خانواده، مراقب دیگران بودن و 
است  شده  باعث  دارد  وجود  جامعه  در  نبودن  خودخواه 
مورد  برابر درخواست همسران شان در  به شدت در  مردان 
مستقل شدن و خواسته خودشان برای جدا شدن از خانه 

پدری مقاومت و هراس نشان دهند. 
فرزندانی  سالم ترین خانواده ها خانواده های هسته ای اند. 
تربیت  و  تنها تحت نظارت  و  تنها  این خانواده ها،  که در 
رشد  لحاظ  به  فرزندان  می شوند  بزرگ  خود  مادر  و  پدر 
خانواده های  در  بود.  خواهند  سالم تری  روانی  و  عاطفی 
گسترده فرزندان عمال از سوی چند فرد با سالیق و انتظارات 
متفاوت و به روش های متفاوت تربیت می شوند. موضوعی 
چندتربیتی  و  مضطرب  آشفته،  شدت  به  را  فرزندان  که 

خانواده در افغانستان
  قسمت چهارم   سید روح اهلل رضوانی

زندگی مشترک در خانه پدری 
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کری، وزیر خارجه امریکا روز سه شنبه 24 قوس،  جان 
گفتگو با همتای روس خود سرگی الوروف  برای دیدار و 
مسکوشد.  وارد  والدیمیرپوتین  روسیه  جمهور  رییس  و 
کاهش تنش ها بین  کری به مسکو  هدف از  سفر آقای 
مورد  در  بخصوص،  سوریه  بحران  برسر  روسیه  و  امریکا 
انتقال قدرت سیاسی خوانده  روند  در  اسد  بشار  نقش 
زمینه  دارد  کری تالش  از سوی دیگر جان  شده است. 
قرار است در 18 دسامبر  که  بین المللی  برای نشست  را 

در مورد بحران سوریه در نیوروک برگزار شود مهیا سازد.
کننده در این نشست بر سر یک نقشه  کشور شرکت   18
بشار  مخالفان  نمایندگان  میان  کرات  مذا پیرامون  راه 
اسد و رژیم دمشق تحت نظارت سازمان ملل به توافق 

رسیده اند. 
کرد  وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای اعالم 
گفتگوی تلفنی  کری و سرگی الوروف در یک  که جان 
نیویورک  نشست  برگزاری  از  پیش  که  اند  کرده  توافق 
برخی شرایط از جمله ترکیب نمایندگان اپوزیسیون سوریه 

کرات آینده این کشور، از قبل تثبیت شوند. پیش از مذا
به  امریکا قصد دارد نسبت  امور خارجه  وزیر  در مسکو 

کشور های عضو اوپک بر سر تعین  که ده روز از عدم تفاهم  در حالی 
سقف تولید نفت این سازمان می گذرد، قیمت های جهانی نفت به 
کمترین میزان طی 11  کرده است و در حال حاضر به  شدت سقوط 

گذشته رسیده است. سال 
کی  گزارش خبرگزاری بلومبرگ، آخرین آمارهای قیمت نفت حا به 
دریای  برنت  نفت  قیمت  قوس،   ۲۳ دوشنبه  روز  عصر  که  است 
شمال به ۳۷ دالر و ۵۰ سنت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت 

کرده است. امریکا به بشکه ای ۳۵ دالر و ۸۵ سنت سقوط 
که قیمت های روز جاری  گزارش داده است  خبرگزاری رویترز نیز 

گذشته است. کمترین میزان طی ۱۱ سال  نفت، 
کی است  در این میان آخرین آمار منتشر شده سایت اوپک نیز حا
که قیمت سبد نفتی این سازمان در روز شنبه به ۳۳ دالر و ۷۶ سنت 

کمترین میزان از سال ۱۳۸۳ است. که  کرده  سقوط 
گذشته، انتظار  کاهش مدام قیمت های نفت در دو روز  با توجه به 
کمتر از میزان روز  که قیمت سبد نفتی اوپک در روز دوشنبه  می رود 

شنبه باشد.
اعضای اوپک ۱۳ قوس بر سر تعیین یک سقف تولید جدید به 
کمترین  که باعث سقوط قیمت نفت به  توافق نرسیدند، موضوعی 
کنون سیر  گذشته در ۱۹ قوس شد و این رقم تا  میزان طی هفت سال 

نزولی خود را ادامه داده است.
از ۱۰۸ دالر  گذشته میالدی  نیمه سال  از  قیمت های جهانی نفت 

سازمان ملل متحد از آغاز آتش بس هفت روزه در یمن خبر داد. 
که قرار است نشست صلح یمن  این خبر در روزی منتشر می شود 
کشور عربی به رهبری عربستان  در سویس آغاز شود. ایتالف چند 
که عبدربه  سعودی، از ماه مارچ سال جاری میالدی و پس از این 
شد،  کشور  ترک  به  مجبور  یمن  رییس جمهوری  هادی،  منصور 
گوید: »همان طور  کرد. یکی از اهالی صنعا می  بمباران یمن را آغاز 
که می بینید، خانه های زیادی در اطراف ما تخریب شده است و 
کرده اند. بعضی به مناطق حاشیه ای رفته اند و  کنان آنها فرار  سا
کرده اند و بعضی به شهرهای دیگر رفته اند.  کشور فرار  بعضی از 
کس نمی تواند  این منطقه تبدیل به شهر ارواح شده است. هیچ 

گروه دولت اسالمی(  بمباران مواضع مخالفان اسد )و نه 
امور  وزارت  حال،  این  در  کند.  اعتراض  روسیه  توسط 
که سیاست اش را  خارجه روسیه از امریکا خواسته است 
در قبال »گروه های تروریستی« تغییر دهد. مسکو واشنگتن 
گروه های مسلح  که در سوریه از برخی  کند  را متهم می 
که از نظر مسکو »گروه های تروریستی«  پشتیبانی می  کند 

به شمار می روند.
به غیر از سرنوشت بشار اسد، مسله آتش بس در سوریه 
و اظهارات اخیر مسکو در مورد ارتش آزاد سوریه موضوع 
کری با سرگی الوروف و رییس جمهوری  گفتگوی جان 

روسیه است.
که در  کشور غربی و عربی  در این حال، نمایندگان ده 
دوشنبه  روز  هستند  سوریه  بحران  سیاسی  حل  راه  پی 
گفتگو  و  با یکدیگر دیدار  پاریس  در  چهاردهم دسامبر 
کردند. در این مالقات لوران فابیوس، وزیر امور خارجه 
آلمانی،  انگلیسی،  امریکایی،  همتایان  با  فرانسه، 
ایتالیایی، سعودی، اماراتی، اردنی، قطری و ترک خود 
گفتگو  در ساختمان وزارت امور خارجه فرانسه دیدار و 

کرد. 

عدم  نیز  گذشته  سال  قوس  ماه  است.  رسیده  کنونی  سطح  به 
از  کاهش تولید نفت جهت حمایت  تفاهم اعضای اوپک برای 
قیمت های جهانی نفت خام باعث افزایش آهنگ سقوط قیمت 

آن شد.

کند.« میزان خسارت را برآورد 
را  یمن  پایتخت  صنعا،  شهر  کنترول  توانسته اند  حوثی  شورشیان 
به دست بگیرند. حدود ۵۷۰۰ نفر در جریان بمبارانهای ایتالف 
که حدود نیمی از آن ها غیرنظامی هستند. عربستان  کشته شده اند 
اما  هستند.  حوثی  »شورشیان«  هدفش  که  گوید  می  سعودی 
که بسیاری از غیرنظامیان قربانی  گویند  گروه های حقوق بشری می 
رییس جمهوری  هادی،  منصور  عبدربه  می شوند.  حمالت  این 
یمن پس از فرار به عربستان، توانست حدود سه ماه قبل به عدن 
ملل متحد دعوت  از طرف سازمان  بازگردد. شبه نظامیان حوثی 

کنند. گفتگوهای صلح شرکت  که در  شده اند 

کاهش تنش ها گذشته رسیدسفر وزیر امور خارجه امریکا به مسکو برای  کم ترین میزان در 11 سال  قیمت نفت به 

آتش بس یک هفته ای در یمن آغاز شد
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