
پاکستان در 
برابر دشمنان 
ما کاری نکرد نخست وزیر  بین الملل  امور  و  ملی  امنیت  مشاور 

برای  پاکستان  تالش های  کرده  تأکید  پاکستان 
با  آغاز مذاکرات صلح  برای  راضی کردن طالبان 

دولت افغانستان نباید اشتباه تفسیر شود.

اسالم آباد اعالم کرده است که صلح در افغانستان 
برای امنیت پاکستان الزم و ضروری است.

بین الملل  امور  امنیت ملی و  سرتاج عزیز مشاور 
نخست وزیر پاکستان در نشستی با عنوان »بازسازی 
در  منطقه یی«  همکاری  و  افغانستان  صلح آمیز 
برای  همچنان  پاکستان  که  کرد  اعالم  نیویارک 

تسهیل روند صلح افغانستان آماده گی دارد.
وی افزود: تالش های پاکستان برای راضی کردن 
کابل  دولت  با  صلح  مذاکرات  آغاز  برای  طالبان 

نباید اشتباه تفسیر شود.
نخست وزیر  بین الملل  امور  و  ملی  امنیت  مشاور 
اسالم آباد  گفت:  امیدواری  اظهار  با  پاکستان 
امیدوار است که روند صلح افغانستان بزودی بار 

دیگر از سر گرفته خواهد شد.

اسالم آباد  بخواهد،  کابل  دولت  اگر  گفت:  وی 
برای تسهیل روند صلح افغانستان آماده گی دارد.

گذشته  ماه های  در  رسانه ها  برخی  که  حالی  در 
گروه  میان  مستقیم  مذاکرات  بر  مبنی  اخباری 
را  پاکستان  خاک  در  افغانستان  دولت  و  طالبان 
منتشر می کردند انتشار خبر مرگ مال محمد عمر 
به حالت  این روند را  به کلی  رهبر سابق طالبان 

تعلیق در آورده است.
مال اختر منصور رهبر جدید طالبان نیز در نخستین 
این  شدن  عهده دار  از  پس  خود  رسمی  پیام 
مسئولیت، استقرار صلح در افغانستان را مشروط 
و  واشنگتن   - کابل  امنیتی  پیمان  کامل  لغو  به 
همچنین خروج تمامی نیروهای خارجی از خاک 

افغانستان کرد. 
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همه جا ساده گي و بي ريايي جذاب است و تزوير نفرت انگیز.
آرتور شوپنهاور
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در  حلقاتی  که  می گوید  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  معاون 
درون دولت مانع تغییر نظام انتخاباتی هستند.  

به  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  معاون  توحیدی  صدیق اهلل 
خبرگزاری جمهور گفت: برخی از حلقات درون نظام افغانستان، 

تالش دارند تا مانع تغییر نظام انتخاباتی شوند.
احزاب  به  دادن  معنی سهم  به  نظام  تغییر  افزود:  توحیدی  آقای 
احزاب  کردن  ملی  هم  یا  و  کردن  فعال  بلکه  نیست؛  سیاسی 

سیاسی از طریق نظام انتخاباتی خواهد بود.
انتخاباتی افزود که اعضای این  این مقام کمیسیون اصالح نظام 
کمیسیون کار خود را در خصوص...                ادامه صفحه 6

شهدا  اجتماعی،  امور  و  کار  وزیر  اوریاخیل،  نسرین 
و معلولین می گوید که مسووالن این وزارت توانسته 
در  خیالی  معلولین  به  که  جعلی  کارت  هزار   50 اند 
سرتاسر کشور توزیع شده بودند را شناسایی کنند. به 
گفتۀ خانم اوریاخیل، شماری از افراد با استفاده از این 

کارت ها هرماه از دولت معاش می گرفتند.
و  اجتماعی، شهدا  امور  کار،  وزارت  که  است  گفتنی 
معلولین، هر شش ماه گزارشی از نظارت بر کم و کیف 
نشر  به  و  کرده  تهیه  را  مربوطۀ خود  دفاتر  و  ادارات 
و  کار  وزارت  که  می گوید  اوریاخیل  خانم  می سپرد. 
فسادی  علیه هرگونه  را  مبارزۀ سختی  اجتماعی  امور 

در این وزارت به راه انداخته و مصمم است که تمامی 
ادارات را از وجود فساد پاکسازی کند.

وزیر کار و امور اجتماعی در مصاحبه یی اختصاصی به 
سالم وطندار می گوید که این وزارت پس از شناسایی 
50 هزار معلول خیالی، توانسته است که به تعداد 600 
معلول که همزمان از دو کارت استفاده می کرده اند را 

شناسایی کرده و آن ها را به دادستانی معرفی کند.
شهدا  خانواده های  و  معلولین  از  دقیقی  آمار  هنوز  تا 
خانم  گفتۀ  به  بنا  اما  نیست؛  دست  در  افغانستان  در 
است.  معلول  افغانستان  نفوس  اوریاخیل، 2.7 درصد 
این وزارت می گوید که به زودی شمار دقیق معلولین 

و خانواده های شهدا را اعالم خواهد کرد.
پیش از این وزیر معارف از مکاتب خیالی و معلمان 
از  نیز  غنی  جمهور  رییس  و  بود  داده  خبر  خیالی 

سربازان و نیروهای امنیتی خیالی.
به وضوح  را  پیشین  دولت  در  فساد  مسأله عمق  این 

نشان می دهد.

معاون کمیسیون اصالحات انتخاباتی: 

حلقات دولتی مانع تغییر 
نظام انتخاباتی هستند

مشاور امنیت ملی پاکستان:

تالش  پاکستان برای راضی کردن طالبان اشتباه تفسیر نشود
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داعش تنها خطر برای کشورهای غربی آن گونه 
گروه  این  بلکه  نیست،  می شود  ادعا  ظاهراً  که 
که حاال خود را دولت اسالمی می نامد، خطری 
در  اسالمی  کشورهای  متوجه  را  بزرگ تر 
خاورمیانه و افغانستان کرده است. از قول برخی 
بیست  در  داعش  که  امریکایی گفته شده  منابع 
و پنج والیِت افغانستان حضور دارد و در حال 

گسترش نفوذ خود به دیگر والیات است. 
و  انسان ها  کشتن  در  بی رحمی  به  داعش 
امروزه  و  شده  مشهور  افراطی  حرکت های 
این  که  می شود  یافت  جهان  در  کسی  کمتر 
و  برای سالمت  بالفعل  و  بالقوه  را خطِر  گروه 
عربستان  اعظِم  مفتی  اخیراً  نداند.  صلح جهانی 
مسلمانان  به  خود  عیـدی  پیام  در  نیز  سعودی 
حرکتی  را  آن  و  کرده  اشاره  داعش  به  جهان، 
دین  عنوان  به  اسالم،  آموزه های  با  ضدیت  در 
اعظِم  مفتی  است.  و شکیبایی، خوانده  رحمت 
که  خواست  جهان  مسلمانان  تمام  از  عربستان 
اسالم را از داعش و اقدام های تندروانه تفکیک 
کنند و این گروه را یک گروه اسالمی ندانند. اما 
ابوبکر  و  داعش چیست؟  که  این جاست  سوال 
رهبر  و  مسلمانان  خلیفۀ  را  خود  که  بغدادی 
دولت اسالمی اعالم کرده، دارای چه پیشینه یی 

است؟ 
 به تازه گی برخی رسانه های غربی گزارشی را 
منتشر کرده اند که نشان می دهد ابوبکر بغدادی 
رهبر دولت اسالمی یا داعش ، تبار یهودی دارد 
و از پدر و مادرِ یهودی به دنیا آمده است. این 
گزارش که در چندین رسانۀ غربی منتشر شده، 
ارتش  مشهور  افشاگر  اسنودن  ادوارد  قول  از 
تبعید  در  روسیه  در  حاضر  حال  در  که  امریکا 
به سر می برد، این ادعا را مطرح کرده  است. این 
رسانه ها با استناد به گفته های اسنودن می گویند 
که نام اصلی ابوبکر بغدادی، سیمون الیوت است 
و برای موساد، سازمان استخباراتی اسراییل، کار 
بغدادی  ابوبکر  رسانه ها،  این  گفتۀ  به  می کند. 
و  اسالمی جنگ  در کشورهای  که  دارد  وظیفه 
منافِع  به  شکل  این  به  و  بیندازد  راه  خشونت 

اسراییل یاری رساند. 
نشان  داعش  مورد  در  تکان دهنده  گزارش  این 
می دهد که آن چه به نامِ گروه های تروریستی در 
جهان اسالم به فعالیت آغاز کرده اند، در واقعیت 
ریشه در کشورهایی دارند که به صورِت تاریخی 
در جنگ و خصومت با مسلمانان به سر می برند. 
جهان  اسالم،  آموزه های  از  ابزاری  استفاده های 
تنش های  درگیر  حیرت آوری  صورت  به  را 
داخلی و بیرونی کرده و به اعتبارِ مسلمانان در 
است.  رسانده  آسیب  به شدت  دیگر  کشورهای 
کشورهای  از  را  خود  فعالیت های  که  داعش 
از  بسیاری  در  حاال  کرد،  آغاز  عراق  و  سوریه 

به سربازگیری  یافته و  نفوذ  کشورهای اسالمی 
از میاِن جوانان و نوجوانان می پردازد. 

که  می دانند  هراس افکن  و  تندرو  گروه های 
چه گونه با احساسات و عواطِف دینی و مذهبِی 
جوانان بازی کنند و از آن ها در رسیدن به اهداِف 

سیاسی و ایدیولوژیِک خود سود بجویند. 
کشورهای  در  داعش  غیرمترقبۀ  پیروزی های 
بر  افزون  عراق،  و  سوریه  چون  جنگ زده یی 
این کشورها  مناسبات غیرعادالنه در  این که در 
توطیه های  به  حال  همین  در  دارد،  ریشه 
پنهانی یی نیز مربوط است که به وسیلۀ سازمان ها 
و نهادهای حامی هراس افکنی در جهان طراحی 

و اجرا می شوند. 
این که چه مقدار واقعیت در سخناِن اسنودن در 
هنوز  است،  نهفته  داعش  رهبر  خاستگاه  مورد 
جای سوال دارد و باید در این مورد به اسناد و 
مدارِک دقیق تری دست پیدا کرد؛ ولی از جانب 
چون  سازمان هایی  که  ورزید  انکار  نباید  دیگر 
موساد در جهان چنین تجربه های را بارها تکرار 

کرده اند. 
ما  کشور  در  داعش  حضور  از  وقتی  امروز 
توطیۀ  متوجه  باید  می شود،  گفته  سخن  نیز 
جریان  این  عقِب  در  می تواند  که  بزرگ تری 
وجود داشته باشد، بود. داعش به هیچ صورت 
نمی تواند به دلیل رفتار و برخورد خشونت آمیز 
خود، به اسالم و آموزه های آن ربط داشته باشد. 
قرائتی را که داعش از اسالم ارایه می کند و بر 
اساس آن، کشتن انسان ها و ویران گری را جایز 
می داند، به هیچ صورت نمی توان برداشتی حتا 
ناصواب از اسالم دانست؛ زیرا اسالم از آغاز با 
تا  و  به جهان عرضه شده  اخوت  و  پیام صلح 
توانسته  انسانِی خود  بزرگ  پیام  یُمن  به  امروز 
به قلب های بیشتر از یک میلیارد مسلمان رخنه 
»ستون  عنوان  به  امروز  داعش  بنابراین،  کند. 
بدون  و  می کند  عمل  اسالم«  جهان  در  پنجم 
شک رابطه یی نزدیک با سازمان هایی دارد که در 
طول یک قرن گذشته مسوول جنایاتی اند که در 

گوشه گوشۀ جهان پدیدار شده است. 
جدی  را  داعش  حضور  باید  ما  کشورِ  رهبران 
تلقی کنند و از حاال برای برچیده شدِن پایگاه های 
آن اقدام های الزم را روی دست گیرند. داعش و 
گروه های هراس افکن، سرطان هایی در منطقه اند 
که به هیچ کشور و گروهی رحم نخواهند کرد. 
الزم است برای مبارزه با چنین گروه هایی بسیج 
شد و به آگاهی دهی پرداخت. بهترین مبارزه با 
و  رهبران  از  دقیق  شناخِت  گروه هایی،  چنین 
رهبر  بغدادی  ابوبکر  گذشتۀ  است.  گذشتۀشان 
داعش )بر اساس گزارش رسانه های غربی( در 
برابِر ماست و نشان می دهد که او آگاهانه وارد 
این جریان شده و تمویل کننده گاِن قدرتمندی را 

در حمایت از خود و برنامه هایش دارد.  
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یا لشکر  طالبان  پنج میزان، نوزدهمین سالروز ورودِ  دیروز، 
خاطراِت  و  روزها  آن  یادآوری  بود.  کابل  به  پاکستان  سیاهِ 
راست  آدمی  اندامِ  بر  مو  افغانستان،  به  تجاوز  دوران  تلِخ 
می کند. آتش زدن خانه های مردمِ شمالی و والیت های شمال 
و مرکزی کشور و نیز کوچ های اجباری و نسل کشی ها، همه 
پاکستانی  بودند. حاال که  و همه سوغاِت طالبان و سربازاِن 
چهارده سال از شکست طالبان می گذرد، می بینیم که دولِت 
به  و  گرفته  قرار  دیروز  تجاوزِ  همان  معرِض  در  دوباره  ما 
طالبان و تروریستان نفِس تازه داده شده است. از آن روزگار 
نیست،  زنده  مالعمر  که  روزگاری  تا  بود  زنده  مالعمر  که 
روز،  به  روز  و  نشده  وارد  طالبان  ماهیِت  در  تغییری  هیچ 
پاکستان  تجاوز  و  طالبان  برابر  در  دیروز  مقاومِت  حقانیت 

آشکار می شود. 
با ورود طالبان به کابل، سیر تاریِخ کشوری به نام افغانستان 
عقب گردِ  کشور  این  در  مدنیت  کاروان  و  شد  دگرگون 
شدید کرد. تجاوز، کشتار، مصادرۀ زمین، تخریب منازل، به 
آتش کشیدن باغ ها و مزارع، همه و همه رهاوردِ این پدیدۀ 
جدیدالتأسیس )طالبان( بودند که مردم را ناچار به مقاومِت 
سخت در برابرشان کرد؛ مقاومتی که تا امروز به نحوی ادامه 
داشته و با پیوستِن داعشیان به این میدان، می باید تا دفِع کامِل 

شر ادامه یابد. 
در نیاز خوانش تاریخ، گفته می شود که حفظ و یادداشِت هر 
رویداد تاریخی، می تواند ما را از طی کردِن مکررِ یک مسیِر 
افغانستان یگانه کشوری ست که  انگار  اما  باز دارد.  تاریخی 
برای رسیدن به یک حقیقت، باید تاریخ را مدام تکرار کند و 

زهِر تلِخ آن را مکرراً بچشـد. 
بلکه  نیست؛  ما  آسمانِی  تقدیر  تاریخ،  تکرار  این  مسلمًا  اما 
ریشه در اشتباهات و عصبیت های خودمان دارد که هرگز آن 
را نمی بینیم. امروز هرچند حکومت و تمام نهادهای مربوط 
به آن، گروه طالبان را دلیِل بدبختی های دو دهۀ اخیر کشور 
می دانند، اما هرگز به سیاست های طالب پرورانۀ خویش توجه 
نکرده  و نمی کنند که خودـ  خواسته یا ناخواستهـ  در راستای 

تقویت و تجهیِز این گروه عمل کرده اند.
مقاومِت  امروز  که  مقاومت گرانی  از  اعم  حکومت  ارکان 
دیروزشان در برابر طالب را مایۀ افتخار می خوانند، در چند 
ساِل پسین در به متن کشاندِن این گروه نقش ایفا کرده اند. 
آن ها جنایاِت سازمان یافتۀ طالبانـ  جنایات دیروز و امروزشان 
قباحت زدایی  صلح،  یک جانبۀ  مذاکرات  به  تمسک  با  را  ـ 

کرده اند و هنوز هم در تالِش تحقِق این پروسه اند. 
تردیدی نیست که گروه طالبان به کمِک سیاست های قومِی 
 حکومِت آقای کرزی و آقای غنی، تجدیِد حیات شده و از 
مالمت  زیاد  همراهان شان  و  غنی  و  کرزی  آقای  منظر،  این 
نیستند؛ زیرا نگاه آن ها به تروریسم و طالب و داعش  قومی 
مقاومت گر  دوستاِن  از  بسا  که  افسوس  اما صد  است.  بوده 
پیشه  مماشات  و  و سیاست، سکوت  نگاه  این  برابِر  در  نیز 

کرده اند. 
حتا امروز که ما به سوی »تحول« و »اصالحات« روان هستیم 
پشِت  میزان،  پنجم  تکرار  و  طالبان  بازگشت  از  هراس  و 
به  مقامات  برخی  هم   هنوز  می لرزاند؛  را  حکومتیان  همۀ 
می  چنان که  می دهـند.  ادامه  طالب گرایانۀشان  سیاست های 
بینیم در جای جای کشور با طالبان معاهده امضا می کنند و 
برای آنان مکان های امن می سازند. رویداد لوگر و نیز رویداد 

دند غوری بغالن مؤید این گفته هاست.
بنابراین، نومیدانه می توان گفت که ادامۀ فعالیت های شورای 
حضور  به  نسبت  حکومت  بی حِد  نظِر  ُحسن  نیز  و  صلح 
طالبان در نظام افغانستان، الجرم ما را با پنِج میزاِن دیگری 

مواجه خواهد ساخت. 
تعریفی که امروز از طالب بیرون داده می شود، در واقع همان 
و  حکومت  مکررِ  قباحت زدایی های  پی  در  که  تعریفی ست 
این  اصلِی  ماهیت  طرف دارانش صورت گرفته است. ورنه، 
گروه هیچ تغییری نکرده است. جنایِت آن گروه امروز هم در 
ابعاد گسترده اش جاری است؛ اما به نظر می رسد که مقاماِت 
حکومت تصمیم دارند تا زمانی که یک بارِ دیگر جنایاِت پس 
از پنجم میزان سال ۱۳75 را تجربه نکرده اند، سیاست ِ مدارا 

و مماشات را ادامه دهند.  

پنـج میـزان
 نبـاید تکـرار شـود!

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1625   د    و      شنبه             6  میزا  ن     /   مهر       y   1394    14  ذو الحجة الحرام  y 1436   28 سپتمبر         2015

اين گزارش تکان دهنده در مورد 
داعش نشان می دهد كه آن چه به 
ناِم گروه های تروريستی در جهان 
اسالم به فعالیت آغاز كرده اند، در 
واقعیت ريشه در كشورهايی دارند 
كه به صورِت تاريخی در جنگ و 
خصومت با مسلمانان به سر می برند. 
استفاده های ابزاری از آموزه های 
اسالم، جهان را به صورت 
حیرت آوری درگیر تنش های داخلی 
و بیرونی كرده و به اعتباِر مسلمانان 
در كشورهای ديگر به شدت آسیب 
رسانده است. داعش كه فعالیت های 
خود را از كشورهای سوريه و 
عراق آغاز كرد، حاال در بسیاری 
از كشورهای اسالمی نفوذ يافته 
و به سربازگیری از میاِن جوانان و 
نوجوانان می پردازد
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تصمیم  طالبان  گروه  که  می گوید  افغانستان  ارتش  مقام   یک 
داشتند به همکاری سازمان استخبارات پاکستان )آی اس آی(، 
امسال بر اکثر بخش های والیت غزنی تلسط پیدا کنند، اما این 

برنامۀ شان ناکام شده است.
امیرمحمد، رییس ارکان لوای سه ارتش که روز یک شنبه در 
صحبت  غزنی  در  کشور  نیروهای  امنیتی  از  حمایت  مراسم 
می کرد، گفت  که در شش ماه گذشته یک  هزار عملیات مشترک 
از سوی نیروهای امنیتی در مرکز و ولسوالی های این والیت 
انجام شده که در نتیجۀ آن، 827 طالب کشته، ۳24 تن زخمی 

و 246 تن دیگر بازداشت شده اند.
حمله های  سازمان دهی  به  را  پاکستانی  مقام های  امیرمحمد 
مجریان  تنها  طالبان  که  گفت  و  کرد  متهم  غزنی  بر  طالبان 

برنامه های پاکستانی ها اند.
این مقام ارتش کشور هم چنان به طالبانی  که چند هفته پیش 
از زندان مرکزی والیت غزنی فرار کردند، هشدار داد: »انتظار 

مرگ را در میدان های نبرد داشته باشند«.
در حملۀ ماه گذشتۀ طالبان )2۱ سنبله( به زندان مرکزی والیت 
غزنی، ۳52 تن از زندانیان از زندان این والیت فرار کردند. این 
حمله ساعت یازده شب و پس از آن آغاز شد که شش تن از 

جنگجویان طالب با لباس و موتر نظامی وارد زندان شدند.
شلیک  و  امنیتی  نیروهای  با  اندک  زدوخوردی  از  پس  آن ها 
راکت، کل موانع را از پیش رو برداشتند، زندان را به صورت 
تا  خواستند  زندانی  طالبان  از  سپس  و  کردند  تصرف  کامل 

زندان را ترک کنند.
از  ستایش  با  نیز  غزنی  والی  حمیم،  محمدامان  همین  در 
غزنی  باشنده گان  از  کشور،  امنیتی  نیروهای  فعالیت های 
در  امنیت  تا  کنند،  حمایت  را  امنیتی  نیروهای  که  خواست 
مناطق شان بهتر تأمین شود و زمینۀ تطبیق پروژه های بازسازی 

وتوسعه یی در این والیت مساعد گردد.

داکتر عبداهلل در نشست سه جانبۀ افغانستان، چین و امریکا:

پاکستان در برابر دشمنان ما کاری نکرد

سازمان بهداشت جهانی:

تنها افغانستان و پاکستان در فهرست کشورهای دارای فلج اطفال هستند

رییس اجرایی دولت حکومت ملی در نشست سه 
گفته  نیویارک  در  امریکا  و  چین  افغانستان،  جانبۀ 
مشخص  اقدامات  به  دست  کشورش  که  است 
مقابل  در  اما  زده؛  ضدپاکستان  شورشیان  علیه 
علیه  تروریزم  تهدید  کاهش  از  روشنی  شواهد 
برای  کمک  و  پناهگاه ها  قطع  یا  افغانستان  مردم 
تروریست ها در ساحات مرزی این کشور ندیده اند. 
در این نشست که روز شنبه در نیویارک با حضور 
وزرای خارجۀ امریکا و چین و نماینده گان برخی 
از کشورها برگزار شد، پکن و واشنگتن بر توسعۀ 
پایدار افغانستان و تأمین صلح در این کشور تأکید 

ورزیدند. 
دلیل  به  پاکستان  از  نشست  این  در  عبداهلل  داکتر 
کرده  انتقاد  تروریسم  با  مبارزه  در  تعهد  نداشتن 

است. 
رییس اجرایی دولت وحدت ملی گفته است: برای 
بازسازی صلح آمیز و همکاری منطقه ای کارآمد با 
پارادایم  تغییر  نیازمند  منطقه  در  ما  ملموس،  نتایج 
در چگونگی رویکرد حل مشکالتی چون مبارزه با 
تروریزم، افراط گرایی و دیگر معضالت درازمدت 

تاریخی هستیم.
آقای عبداهلل افزوده است: من زمانی را به یاد دارم، 
که قبل از تراژیدی ۱۱ سبتمبر 200۱ ، هشدارهای 
است  تالش  در  تروریزم  براین که  مبنی  افغان ها 
سرزمین ما را اشغال و از آن به عنوان تخته خیزی 
گوش  کند  استفاده  تروریستی  عملیات های  برای 
شنوائی نداشت. امروز، بعد از قربانی های فراوان در 
سراسرجهان، که ما در جایگاه و وضعیت متفاوتی 
تهدیدها  از  برخی  نابودی  شاهد  و  قرارداریم 
در  تازه ای  تهدیدهای  زمان  عین  در  ولی  هستیم، 
ثبات  و  نقش  دارند  تالش  و  اند  شکل گیری  حال 

حکومت های ملی را تضعیف نمایند.
افغانستان  از  درسی که  اجرایی،  رییس  گفتۀ  به 
گرایان  افراط  نمی توانیم  که  این است  آموخته ایم 
خشونت  با  دهیم،  اجازه  را  تروریست ها  و 
برداشت های مخالف حقوق بشری نظم مشروع و 
خواست اکثریت مردم را بردیگران تحمیل نمایند. 
عنوان  به  تروریزم  از  نباید  هیچ حکومتی  همچنان 
ابزاری برای تحقق اهداف سیاست خارجی استفاده 
نماید یا چنین کاری را اجازه دهد یا برای آن زمینه 
سازی نماید. اگر در انجام این ماموریت ناکام شویم، 
دولت های ملی چیزهای زیادی را از دست می دهند.
او گفت: برای دست یافتن به صلح واقعی و دایمی 
با مخالفان مسلح حکومت یک استراتیژی دوبعدی 
را دنبال می کنیم. استفاده از برنامه های توسعه یی و 
فعالیت های اقتصادی می تو اند ظرفیت های اقتصادی 

بالقوه موجود در منطقه را فعال سازد، و افغانستان و 
منطقه را یاری رساند تا شاهد رشد اقتصادی و رفاه 

و کاهش خشونت و ویرانی باشند.
این مقام دولت وحدت ملی تصریح کرد: در راستای 
تحقق این هدف، به همکاری سخاوتمندانۀ جامعه 
سامان  را  خویش  مسلح  نیروهای  ما  المللی،  بین 
مکرر  حمالت  برابر  در  افتخار  به  که  بخشیدیم 
و  افغانستان  سازی  بی ثبات  خواهان  که  دشمنان 
را  آنان  ایستادند و  بودند  منطقه  برای  تهدید  ایجاد 

شکست دادند.
افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  عبداهلل،  باور  به 
و  همسایگان  با  را  روابط  از  جدیدی  صفحه 
به  ما  مستحکم  تعهد  بیانگر  که  گشود  ما  متحدین 
است.  منطقه ای  و  بین المللی  امنیتی  همکاری های 
اغنی  افغانستان محترم محمداشرف  رییس جمهور 
تا  اقدامات الزم را روی دست گرفتیم  و من همه 
روابط ما با یک کشور روابط ما با دیگر کشورها را 

تحت تاثیر قرارندهد.
علیه  مشخص  اقدامات  به  دست  ما  گفت:  او 
هردو  برای  تهدیدی  که  ضدپاکستان  شورشیان 
کشور به شمار می روند زدیم. ولی در مقابل شواهد 
روشنی از کاهش تهدید حضور تروریزم علیه مردم 
خویش یا قطع پناهگاه ها و کمک برای تروریست ها 
در ساحات مرزی که خواهان برهم زدن ثبات هردو 

جامعه هستند در دست نداریم.
رییس اجرایی دولت اضافه کرد: در مرحله یی -البته 
امیدواریم به زودترین فرصت-، باید تمام گزینه ها 
و همچنان فرصت های دست داشتۀ  خویش را مورد 

بازنگری مجدد قراردهیم و به تغییرپارادایم به عنوان 
و  جنوب  منطقه  در  ترقی  و  صلح  برای  نیاز  یک 

آسیای مرکزی بیندیشیم.
او تصریح کرد: ما به نقش عمده تعدادی از دوستان 
بین المللی خویش، از جمله ایاالت متحده امریکا و 
چین، که می توانند در زمینه سازی، تشویق و نظارت 
پابند  به تعهدات خود  تا  برعملکرد اعضای عمده، 
و حسابده باقی بمانند، اذعان داریم و از آن استقبال 

می کنیم.
در عین زمان، از برگزاری نشست وزیران روند قلب 
آسیا که در پایان امسال در اسالم آباد برگزار می گردد 
امیدواریم در این نشست نقشه ی  استقبال می کنیم. 
راهی با معیارهای روشن برای عمل جمعی مشترک 
علیه تروریزم، افراط گرایی و جرایم سازمان یافته 

اتخاذ گردد.
ما  است:  روشن  امروز  ما  پیام  گفت:  پایان  در  او 
ادامه  کشور  در  صلح  فراگیر  و  واقعی  روند  به 
می دهیم. از نزدیک تحوالت و انکشافات را زیرنظر 
نابادبودسازی مراکز  از بین بردن و  داریم. خواهان 
دارند  وجود  هرجایی که  در  تروریزم  پایگاه های  و 
اعتماد  برای  بزرگ  و  خرد  فرصتهای  از  هستیم، 
سازی و تامین صلح استفاده می کنیم و برای پایان 
بخشیدن منصفانه به وضعیت ناگوار کنونی مجدانه 
تالش می ورزیم. ولی در عین زمان، برای حمایت 
تمامیت  از حاکمیت ملی و  از مردم خویش، دفاع 
دریغ  اقدام  و  تالش  نوع  هیچ  از  کشور  ارضی 

نمی کنیم.

افغانستان  که  کرد  اعالم  جهانی  بهداشت  سازمان 
فهرست  در  مانده  باقی  کشورهای  تنها  پاکستان  و 
کشورهای دارای بیماری فراگیر فلج اطفال هستند.

که  کرده  اعالم   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان 
نیجریه و آفریقا  را می توان در حال حاضر می توان 
در فهرست کشورهای عاری از فلج اطفال قرار داد 
همچنان  پاکستان  و  افغانستان  در  بیماری  این  اما 

رایج و متداول است.
اطفال  فلج  داد:  هشدار  جهانی  بهداشت  سازمان 
بومی در افغانستان و پاکستان باقی مانده است و تا 
زمانی که این بیماری در هر نقطه از این دو کشور 
کودکان  برای  بزرگی  تهدیدی  باشد،  داشته  وجود 

خواهد بود.
اطفال  فلج   ۱000 با  پیش  سال   20 نیجریه  کشور 

بیماری در سراسر جهان  این  اول  ساالنه در صف 
قرار داشت و آخرین مورد فلج اطفال در این کشور 
نیز در 24 جوالی سال 20۱4 میالدی مشاهده شده 

بود.
این در حالی است که نهادهای دولتی و غیردولتی 
بهداشت در نیجریه با تالش های بسیاری ریشه فلج 

اطفال را در این کشور خشک کرده است.
فلج  واکسیناسیون  برای  مختلف  گروه های  تالش  
اطفال در پاکستان با وجود تهدیدات شدید امنیتی 
ادامه دارد و در این میان فعاالن زن نیز برای نجات 
اما  می کنند  تالش  و  همکاری  کشور  این  کودکان 
جمله  از  کشور  این  مناطق  بیشتر  به  نمی توانند 
ایالت های »بلوچستان« و »خیبرپختونخوا« دسترسی 

پیدا کند.
تحریک طالبان پاکستان عالوه بر عملیات تروریستی 
پاکستان،  ارتش  و  پلیس  علیه  شهرها  مراکز  در 
فعاالن واکسیناسیون فلج اطفال را نیز ترور می کند. 
جاسوسان  برخی  که  است  باور  این  بر  گروه  این 
گروه های  در  حاضر  پزشکان  قالب  در  بین المللی 
واکسیناسیون فلج اطفال به جمع آوری اطالعات و 
اقدام علیه آن ها مبادرت می ورزند و به همین دلیل 
با حضور این گروه ها در مناطق تحت تصرف خود 

مخالفت می کنند.

یک مقام ارتش:

طرح سقوط غزنی ناکام شد

رهبر حزب کارگر انگلیس:

غرب 11 سپتمبر را بهانه کرد 

و به افغانستان حمله ور شد
رهبر حزب کارگر انگلیس سال 200۳ گفته بود که غرب کاری 
کرده که اسامه بن الدن، سرکرده سابق القاعده مسوول حمالت 
۱۱ سپتمبر 200۱ شناخته شود تا کار رهبران غرب برای حمله 

به افغانستان تسهیل شود.
انگلیس در گذشته  جرمی کوربین، رهبر جدید حزب کارگر 
غرب  سوی  از  امریکا  در  سپتامبر   ۱۱ حمالت  که  بود  گفته 
بشوند.  افغانستان  وارد جنگ  بتوانند  آنها  تا  »دستکاری« شده 

این نظرات روز شنبه علنی شده است.
براساس گزارش روزنامه دیلی تلگراف، کوربین نظرات خود 
بلر،  تونی  از  آنها  در  و  آورده  کتبی  مطالب  از  شماری  در  را 
رییس جمهوری  بوش،  جورج  و  انگلیس  وقت  نخست وزیر 
وقت امریکا به دلیل سوءاستفاده از حمالت مرگبار در نیویورک 

برای راه انداختن جنگ انتقاد کرده بود.
براساس گزارش تلگراف وی در مطالبش نوشت: مورخان با 
گذشته خواهند  ماه   ۱8 در  اخبار  دستکاری  بررسی  به  عالقه 
پرداخت. پس از حمالت ۱۱ سپتمبر این ادعا که اسامه بن الدن 
و القاعده مرتکب این قصاوت شده اند، سریعًا و علنا اعالم شد. 
این روند به حمله علیه طالبان و سپس ماهرانه به سمت تغییر 

رژیم در افغانستان حرکت کرد.
این افشاگری در شرایطی مطرح شده که حزب کارگر انگلیس 
روز یکشنبه مهمترین کنفرانس ساالنه خود را با حضور جرمی 
کوربین که به تازه گی به عنوان رئیس این حزب انتخاب شده 

است، آغاز کرد. 
وی با دستور کار ضد ریاضتی از سوی حامیان حزب کارگر 
انتخاب شد و جزو مخالفان قدیمی تونی بلر محسوب می شود. 
نخست وزیر سابق انگلیس قرار است در کنفرانس چهار روزه 

حزب کارگر در برینگتون حضور داشته باشد.
دستاورد  بتواند  کنفرانس  این  که  نمی رود  گمان  حال  این  با 
میان  باشد چرا که وی  داشته  به همراه  برای کوربین  چندانی 
قانونگذاران مردد وابسته به بلر و قانونگذاران میانه روی »کارگر 
رای   وی  به  چپگرا  دستورکار  دلیل  به  که  اعضایی  و  نوین« 

داده اند، گیر کرده است.
الکس کالینیکوس، کارشناس سیاسی در دانشکده کینگ لندن 
گفت: کوربین باید در مسیری کامال متزورانه میان تسلیم شدن 
اگر  بردارد.  گام  آنها  کردن  منحرف  کامال  و  قانونگذاران  به 
کوربین به مردمی که به وی رای داده اند، باج ندهد آنها نیز در 

مقابل قانونگذاران از کوربین حمایت نمی کنند.
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و  آلتوسری   – ساختارگرایی  از  شکلی   ۱970 دهۀ  “در 
همین طور روان کاوی الکانی ظهور کردند که بیان می داشتند: 
طریق  از  خودش  دادِن  نشان  بی طرف  با  سلطه  نظام 
می کند.  تولید  را  خودش  خاِص  سوژه های  ایدیولوژی، 
را چندمعنایی  یک سوژه  مفهومِ  همواره  اندیشه  این شکل 
یک  از  بیش  همیشه  دال خاص،  یک  یعنی  می دهد.  جلوه 
معنی دارد؛ چرا که معانی تولیدی اند و نه ارجاعی. به بیان 
دیگر معنا نتیجۀ تفاوت یک نشانه از دیگری است، و بیان 
آن ها  و  نیستند  منفعل  مخاطبان،  یا  کنش گران  می داشتند: 
فرهنگی خودشان،  و  اجتماعی  زمینۀ  به  توجه  با  می توانند 

قرائت های متفاوت از متن داشته باشند. 
هویت قومی، بر بنیاد شناساهایی که برای تحلیل کالن شایع 
و مشاع اند، خود را تعریف می کند. قرار نیست خواست و 
حتا  نماییم،  تحمیل  هویتی  تحلیل  این  برای  را  خود  میِل 
نظریاِت مختلف وجود  دربارۀ دموکراسی و جمهوری هم 
افالطون  آثار  در  به ویژه  فلسفۀیونان  در  دموکراسی  دارد. 
تلقی نمی شود.  امروز است، مطلوب  ارسطو آن چنان که  و 
جمیز مدیسون، از بنیان گذاران دولت جدید امریکا در قرن 
هژدهم، از به کار بردن واژۀ دموکراسی اجتناب کرد. واژۀ 
دولت را را برای دولت مطلوِب خود می پسندید. روسو و 
کوچک  دولت های  حوزۀ  در  تنها  را  دموکراسی  منتسکیو، 
قابل تحقق و اعمال می دانستند. )هاربرماس( ریچارد ولهایم 
با توجه به جایگاه اقلیت و اکثریت در رژیم های دموکراسی، 
پارادوکس دموکراسی” سخن  “از  آن  کارکرد  به  نظر  امعان 
ملوان  درست  رای  آورد؛  مثال  را  افالطون  کشتی  و  گفت 
احترام گذاشته شود و یا رای نادرست سرنشینان “اکثریت” 

کشتی؟ 
دموکراسی  یک  در  باید  قومی  “تنوع  می گوید:  سپنتا  دکتر 

پُرتسامح حل شود”.)هشت صبح(
است.  مطلوب  به  مصادره  و  حاصل  تحصیل  سخن،  این 

هنگامی که گوینده حرفی برای گفتن نداشته باشد، مثل سپنتا 
حرف می زند. اما پرسش بنیادیِن من این است: “دموکراسی پُر 
از تسامح شما )سپنتا( که تنوع قومی را عادالنه در چارچوب 
باید   ایجاد می شود، چه  افغانستان واحد حل کند، چه گونه 
پرسش  مشخص!”  چه گونه؟...  نکنید،  کلی گویی  کرد؟... 
دیگر من این است: “چرا تا به حال با نام مستعار نوشته اید؟ 
آن خط قرمزی که به آن می نازید و می گویید از میان همۀ 
با  افتخار شماست،  مایۀ  ظاهراً  و  می گذرد  نوشته های شما 
فرانواستعمار،  و  امپریالیسم  نیولیبرالیسم،  خون بار  تهاجم 
چه گونه می تواند سازگار باشد؟ چرا خود را در خدمت این 
می شناسم  را  جوان هایی  دادید؟...  قرار  دست نشانده  رژیم 
انگلیسی  امریکایی،  آلمانی،  که هیچ مدافع شرقی، غربی و 
نام اصلی و  با  اما شجاعانه  ندارند،  پناهی  ندارند، پشت و 
رسمِی خود می نویسند و قلم می زنند، چه خطری شما را 
خارجه  وزیر  بنویسید؟...  مستعار  نام  با  که  می کرد  تهدید 
مسلح  گاردهای  پناه  در  بودید،  ملی  امنیت  مشاور  بودید، 
سفرهای  می گرفتید،  خوب  حقوق  می کردید،  رفت وآمد 
با  می خواهید  شده اید،  برکنار  که  حاال  و  داشتید...  لوکس 
نام اصلی خود بنویسید، چرا؟” هرچند دلیلش را می دانم، اما 
به جست وجوی  به خواننده گان، می خواهم خود  می گذارم 

دلیل و دالیل باشند تا خوب تر شما را درک کنند!
“پارادایم ژیوپولتیک خاورمیانه”؟ )سپنتا(. یعنی می خواهند 
به قول شما: در خاورمیانه دولتچه هایی  البته(  )امریکایی ها 
ایجاد کنند. طبعًا این دولتچه ها در میان قتل و کشتار و اشک 
اگر  ایجاد خواهند شد؛  بدبخِت خاورمیانه  و خون مردماِن 
بشوند. چه گونه پیمان امنیتی با چنین قدرِت جنایتکاری را 
در مجلس نماینده گان تعریف و توجیه می کردید؟ شما چه 
بنیامین  والتر  به  دارید؟  فرانکفورت  مکتب  به  معنوی  ربط 
از ترس رفقای جدید خودت در مرز فرانسه و  نازنین که 
به خودکشی  متروک و غم زده  دست  اسپانیا، در دهکده یی 

زد.
که  منفی”  “دیالکتیک  روشنگری”،  “دیالکتیک  نویسنده گان 
گفتند: دیگر راهی وجود ندارد، پراتیک را باید تعطیل کنیم. 
بعد از آشویتس شعر گفتن جنایت است. آقای سپنتا، مردم 
را “خر” خیال نکنید! خواهش می کنم، با همان اشغال گرها 

بمانید!
“پارادایم”؟ فکر کنم معنای درسِت پارادایم را هم نمی دانید. 

“گفتمان” را هم نمی دانید.
به  برمی گردیم  و  می کنیم  مکث  “پارادایم”  مفهوم  دربارۀ 

هویت قومی و توهین نامۀ شما به جوانان میهنم.
“Paradeigma”= الگوواره )معادل و یا برابر فارسی(. به 
انگلیسی پارادایم. این واژه برای نخستین بار در سدۀ پانزدهم 
به معنای الگو و مدل به کار برده شد. از سال ۱960 به بعد، 
به الگوی تفکر هر رشتۀ علمی یا دیگر متون شناخت شناسی 
به وسیلۀ   ۱962 سال  در  هم  الگوواره  واژۀ  می شود.  گفته 
نرمال”  البته کوهن، واژۀ “علوم  آمد.  به کار  توماس کوهن 
ـ  واژه  این  کاربرد  که  بود  معتقد  “کوهن  برد.  کار  به  را 
اصوالً  و  نیست  صحیح  اجتماعی  علوم  در  الگوواره  تعبیر 
به وسیلۀ این واژه می توان علوم اجتماعی را از علوم طبیعی 
تشخیص داد. با توجه به کثرت آرا در مورد یک موضوع در 
علوم اجتماعی واحد و همچنین چندمفهومی بودن واژه  ها، 
وجود  عدم  از  زیادی  نمونه های  ندارد.  وجود  الگوواره 
الگوواره در علوم اجتماعی به ویژه علوم سیاسی در اختیار 

داریم”. )متی دوکان، جامعه شناس فرانسوی(
بنابراین، پارادایم ژیوپولتیک خاورمیانه، قابل بحث است. آیا 

می توان در آن مورد این واژه را به کار برد؟
جمهوری هم قابل تأمل است. منتسکیو و کانت در این باره 
سخن گفته اند. مفهوم واژۀ جمهوری درجاتی از مردم ساالری 
نام  به  بر دارد. دیکتاتوری های غیرسلطنتی داریم که  را در 
دارند.  وجود  اکنون  هم  نمونه هایش  مسمااند.  جمهوری 
مسوولین  آن  در  که  است  حکومت  از  نوعی  جمهوری 
با  می شوند  انتخاب  نمی شوند.  انتخاب  موروثی  حکومتی 
نماینده گی  دموکراسی   – مردم  غیرمستقیم  یا  مستقیم  رای 
شما  از  افغانستان  پارلمان  که  زمانی  مستقیم.  یا  )پارلمانی( 
سلب صالحیت کرد، چرا با فرمان رییس جمهور کرزی در 
پست وزارت خارجه به کارِ خود ادامه دادید؟ این چه گونه 
و  نورماتیف  دموکراسی  جمهوری،  ارزش های  به  احترام 

تفکر انتقادی ـ فرانکفورتی است آقای سپنتا؟!
اتفاق  نوزدهم  قرن  اواخر  در  فیزیک  علم  برای  “...آن چه 
فیزیک دان  کلوین،  لرد  بود.  شیفت”  “پارادایم  یک  افتاد، 
مشهور آن زمان گفت: چیز جدیِد دیگری برای کشف کردن 
وجود ندارد. آن چه باقی مانده است، تنها اندازه گیری دقیق و 
دقیق است. پنج سال پس از آن، آلبرت انشتین مقالۀ معروِف 
خود را در مورد نظریۀ نسبیت ارایه کرد، که قوانین میکانیک 
نیوتونی )بیش از سه صدسال برای توضیح حرکت و نیرو به 

کار می رفتند( را به چالش کشید.”)توماس کوهن(
چشم گیری  به طور  که  اجتماعی  امور  و  مسایل  دربارۀ 
سیال اند، نمی توان به ساده گی و بی پروایی حکم صادر کرد. 
در کالم و فقه سیاسی اسالم، “عدل زمانه” و “ظلم زمانه” 
تمدن  یک  نمی شود  داریم.  “توقف/وقف”  قاعدۀ   داریم. 
عظیم را به بهانۀ مدرنیته یک سره نفی کرد. نمی شود احضار 
قبیله گرایی  نژادپرستی،  را  قومی  هویت های  مثبِت  عناصر 
پُرتسامح  دموکراسی  به  رسیدن  برای  خواند.  بربریت  و 
هاناآرنت  سخن  به  و  کنند  گفت وگو  هم  با  هویت ها  باید 
است.  اقناع  میداِن  و  عرصه  دموکراسی  برسند.  اقناع  به 

قوم  میان یک  از  ما حتمًا و می باید  این که رییس جمهوری 
انحصارطلب برگزیده شود، چه تفاوتی با سلطنت موروثی 

و سیستم “والیت عهدی” دارد؟
آن چه در ده سال پسین، با وجود حضور گستردۀ نیولیبرالیسم 
“والیت  افتاد،  اتفاق  زعامت  تعیین  در  آن چه  و  افتاد  اتفاق 
یک  از  ـ  قدرت  موروثی  انتقال  یعنی  بود،  قومی  عهدی” 
سازوکار  اگر  “تغلب”.  و  غلبه  یا  دیگر  پشتون  به  پشتون 
نظام شرعی و دینی است، این اصطالح ـ زعما ـ سلطان، 
واجد شرایط سلطانی )در مفهوم اسالمی( نبودند. فاقد ده ـ 
پانزده شرطی بودند که فقه های سیاسی و فقه سیاسی اسالم 
باز  معنای غربی آن است،  به  اگر دموکراتیک  برشمرده اند. 
برای  هم  جایی  نگرفتند.  مردم  رای  از  را  مشروعیِت خود 

مصالح مرسله و منطقۀالفراغ نمی بینیم.
شده  پُر  افغانستان  جمهوری  اساسی  قانون  با  منطقه  این 
است. بنابراین، احضار هویت های قومی و تمدنی )بگیرید 
با ارزش  های  با رعایت عدل و انصاف، منافاتی  خراسانی( 
مدرنیته و جمهوری ندارد. بازگشت به خویش جوانان ما، 
برعکس  مرتجعانه.  باستان گرایی  نه  و  است  نژادپرستانه  نه 
زبانی  – قومی و  احضار منصفانه، عادالنه و مدرن هویتی 
)دانشگاه در کنار پوهنتون نه نفی و انکار آن است( نه گفتن 
به ابرروایت نیولیبرالی و تک ساختی ساختن تمدن و فرهنگ 

بشری است. 
تمام خواهی عین  ابرروایت های سلطه گری و  این  با  مبارزه 
مدرنیته و ارزش های آن است. اگر نهیلیسیم پرخاش جوی 
نای  لینینی  بلشویسم  در  داستایفسکی یی   – روسی 
در  -امریکایی  اروپا  شلیالیستی  سلطنت  دمید،  را  خود 
شکست  غلبۀ  و  تاریخ”  ادعای”پایانی  و  لیبرال دموکراسی 

ناپذیرِی تمدن غربی فوکویاما، رجزخوانی کرده است. 
هیچ  نداشته ایم؛  چخوف(  )آنتوان  تولد”  شهر  “گناه کار 
مدامی که  است  “طبیعی  نرسانیده ایم،  قتل  به  را  سیاه  گربۀ 
اساسی  معضالت  بتواند  که  نباشد  موقعیتی  در  دموکراسی 
را که برای پاسخ گفتن به آن ها به وجود آمده است، حل و 

فصل بکند، خود به خود اهمیتش را از دست می دهد.
هویت و هویت فرامدرن؟ چهل تکه شدِن هویت ها)به بیان 
داریوش شایگان( امر قطعی است. اما معنای این سخن آن 
نابود  نام های هویتی را به کلی  نیست که مدرنیته هویت ها، 
می کند و به پستوهای تاریخ می راند. معنایش این است که 
هویت ها از یکدیگر تأثیر می پذیرند، شما باز به قول شایگان 
دارید )شاید کاماًل  رفتار  نوع  در داخل منزل شخصی یک 
ستاره  پنج  هوتل  یک  در  مثاًل  منزل،  دربیرون  اما  سنتی(، 
یا یک کنفرانس، یا کنسرت و نمایش فلم نوع دیگر. یعنی 
بعضی  مدرن.  هم  و  باشید  سنتی  هم  جوره  یک  می توانید 
فرایندها استند که عرصۀ عمل و جوالنگاه شان جهانی است. 
ترکیبات جدید زمان – فضا به وجود می آید. ساختارهای 
سنتی از جا کنده می شوند. مرزهای ملی و محلی در مرض 
این  همۀ  به  شدن  جهانی  می گیرند.  قرار  گذرعبور  خطر 
پدیده ها، مسایل و موضوعات اشاره می کند به آن می پردازد. 
اما آن چه که می خواهیم بگویم این است که این هویت ها 
هویت ها  درون  در  تحول  این  می شوند.  متحول  که  استند 

انجام می یابد، اما هویت ها را از بین نمی برد. تاجک\ رعیت 
گاوآهن  و  گاو  با  زمان  آن  است.  شهروند  حاال  خراسانی، 
این  ُقلبه.  تراکتور و ماشین  با  زمینش را شخم می زد، حاال 
و  می دهند  قرار  دگرگونی  مسیر  در  را  هویت ها  تحوالت 
بحران هویت هاهم همین جا مطرح می شوند. کدام هویت را 
باید برجسته سازیم؛ هویت قدیم مان را یا هویت جدیدمان 

را؟
 می دانم ما نه در قرن وسطا استیم و نه درعصر روشن گری. 
عصر  در  است.  مدرنیته  نتیجۀ  هویت ها  از  مرکززدایی 
بود.  یک پارچه  و  منسجم  هویت  وسطا  قرون  روشن گری 
مرکززدایی نشده بود. من وقتی که تاجک یا هزاره یا ازبیک 
جنبۀ  متوجه  ندارم،  نظر  بیولوژیکی  جنبه های  به  می گویم، 
این  است  مسلم  آن چه  حال  هر  در  ولی  استم.  آن  گفتمان 
اساس  بر  نه  اما  می سازند،  را  تاریخ  “انسان ها  که  است 
در وضیعت  آن ها  آن هاست.  ساختۀ خود  که  موقعیت هایی 
تاریخی عمل می کنند که به وسیلۀ دیگران ساخته شده است. 

)کارل ماکس(
باید  شدن،  جهانی  پدیدۀ  اثرگذاری  مدارج  شناخت  برای 
منشوری را در برابِر آن قرار بدهیم، یا منشورهایی: متحول 
شدن هویت ملی فرهنگی، مدرن و فرامدرن، محلی. یعنی که 
این منشورها چه گونه برتابیده است، آیا آن ها این منشورها را 
چه گونه برتابیده اند. آیا می توان عکس  العمل این منشور هااز 

جابجایی های جدید پدیدۀ جهانی شدن سخن گفت؟
برخورد  قومی  ملی و هویت های  به هویت های  نسبت  من 
ذات گرایانه ندارم. هویت ملی اساسًا مدرن است و نه ازلی. 
وفاداری و هویت یابی های پیشامدرن قومی و منطقه یی بودند. 
آرام آرام در زیر سقف سیاسی دولت ملی گنجانیده شده اند. 
شکل گیری فرهنگ ملی به خلق فرهنگ یک پارچه از طریق 
سراسر  به  گویش  یک  یا  زبان  تعمیم  علمی،  آموزش های 
یعنی  است.  گفتمان  یک  ملی  فرهنگ  کمک  کرد.  کشور 
شیوه یی از ساختن معانی که هم  بر اعمال مان و هم درک 
از خودمان تأثیر دارد و آن را سازمان می دهد. فرهنگ های 
“ملت”  دربارۀ  معنایی  تولید  وسیلۀ  به  را  هویت هایی  ملی 
می سازند. چیزهایی که ما به آن هویت یابی می کنیم،  شامل 
داستان هایی  اند که دربارۀ ملت گفته می شوند. خاطراتی که 
دوران کنونی ملت را به گذشته اش وصل می کند. تصاویری 
که یک ملت را می سازند. این همان چیزی است که آن را 
بندیکت اندرسون آن را جوامع خیالی می نامد. فعل انفعال 
در  نیز  آن  ها  است.  گونه  همین  محلی  هویت های  در  هم 
هویت  به  را  خود  که  دارند  خرده فرهنگ ها یی  خود  داخل 
کالن تر قومی – محلی متصل می سازند. حتا وقتی زیر سقف 
“ملت بزرگ” یا “دولت ملی” قرار می گیرند، باز ویژه گی های 
خودرا حفظ می کنند و خود را تعریف می نمایند. اگر دولت 
شود،  فروپاشی  و  ورشکسته گی  دچار  دلیلی  هر  به  ملی 
باقی می مانند. هویت  که  استند  ُخرده هویت ها   هویت ها و 
ملی یک واقعیت اجتماعی است، هویت قومی و محلی هم 
آداب،  برتابندۀ  هویت ها  این  است.  اجتماعی  واقعیت  یک 
ویژۀ  پیروزی های  و  شکست ها  اساطیر،  فرهنگ،  رسوم، 

خویش اند.

هویِت 
قومی

و فرهنگی
 در 

کش وقوِس 
مدرنیته
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دل تنگ  می رفتم،  وظیفه  که  روز  هر   ۱۳7۳ میزان  ماه 
بود.  بی رونق  و  سرد  بسیار  روزگار،  بودم.  پریشان  و 
و  داشت  جریان  کابل  در  آن روزها جنگ های سختی 
بی شماری  راکت های  روز  هر  نداشت.  امنیت  شهر 
حکمتیار  گلبدین  فرمان  به  کابل،  به  چهارآسیاب  از 
شلیک می شد و جاِن ده ها انسان بی گناه را می گرفت. 
داشت؛  جریان  اسالمی  نوپای  دولت  برضد  جنگ 
و  اسالمیت  دعوای  نیز  می کشت  آن که  این که،  جالب 
داشتند،  قرار  عجیبی  تنگنای  در  مردم  داشت.  ایمان 
نمی دانستند چه کنند و کجا بروند. ما در هجومِ این همه 
باراِن راکت با خود می گفتیم روزی نوبت مرِگ ما نیز 
رخ  خونباری  حادثه های  روز  هر  رسید.  خواهد  فرا 
می داد، هر روز خانه های فراوانی ویران می گردید، و 

تمام شهر کابل و ساکناِن آن طعمۀ جنگ بودند. 

برای  عادی  امِر  یک  به  مرمی،  فیر  و  انفجار  صدای 
مؤسسات  کابل،  شهر  در  بود.  شده  تبدیل  مردم 
انجو  نامِ  با  ما  اصاًل  داشت،  وجود  انگشت شماری 
سرخ،  صلیب  کالن:  مؤسساِت  تنها  نداشتیم.  آشنایی 
سازمان بهداشت، سازمان خوراکۀ جهانی و کمیشنری 
سازمان ملل متحد در امور مهاجرین فعال بودند. این 
سازمان ها بی طرف بودند و به هر دو طرِف جنگ کمک 
می کردند، هم زخمی های جنگ را تداوی می کردند و 

هم قربانیان را از خطوط نبرد انتقال می دادند. 

دولتی  کارمندان  بود،  رخصت  کابل  شهِر  در  مکاتب 
گه گاه وظیفه می رفتند و حاضری خود را امضا کرده 
و با ترس و دلهره راهِی خانه های خود می شدند. شهر 
قرار  جنگجویان  هجوم  مورد  استقامت  سه  از  کابل 
داشت و ما نمی دانستیم چه گناهی را مرتکب شده ایم 

مردم،  امید  قرار گرفته ایم.  بی مهری  این گونه مورد  که 
بسته  فداکار و جوان مرد،  انسان  مدافِع شهر،  یگانه  به 
در  اما مسعود  بود؛  »احمدشاه مسعود«  او  و  بود  شده 
این دفاع و مبارزه با دشمنان افغانستان کاماًل تنها بود. 
کوتاهش  زنده گی  در  خود،  تخلص  برخالف  مسعود 
و  گذشت  جنگ  در  عمرش  نداشت،  چندانی  اقباِل 
باالخره آتش خشم مخالفیِن انسانیت و آزاده گی، جان 

او را نیز گرفت.
از  قدرت خواهی،  حرص  و  تجاوز  آتش  شعله های   
در  شهر  می کشید،  زبانه  شهر  مختلِف  استقامت های 
تیررِس جنگجویاِن بهانه جو قرار داشت؛ ما از هراس 
مستحکم تر  و  امن تر  پناهگاه های  شبانه  راکت ها،  فیر 
به خواب می رفتیم و هر شب  را جست وجو کرده و 
چهرۀ هیوالیی گلبدین حکمتیار را در خواب می دیدیم 
که دستار سیاه به سر داشت و آیت جهاد و قتل مردم 

کابل را می خواند. 
آب و برق در شهر کابل قطع بود، راستش ما به آب و 
برق فکر نمی کردیم، غِم جان همه چیز را از ذهن مان 

ربوده بود. در کابل حکومت اسالمی تأسیس شده بود 
و در رأس آن یک  تن از شخصیت های بردبار، عالم و 
مجاهد قرار داشت؛ اما نمی فهمیدیم که چرا جنگجویان 
از درِ مفاهمه و مذاکره با او سخن نمی زنند و کمر به 

ویرانِی شهر و سقوط حکومت اسالمی بسته اند.
پاکستان برای نابود کردن زیربناهای افغانستان، دست 
به کارهای عجیب و غریبی می زد؛ آهن پاره ها، لین های 
پلستردار برق، سیم های مسی انتقال برق و ده ها مورد 
از این گونه مواد را به قیمِت گزاف خریداری می کرد. 
کارخانه جات،  ماشین های  خریداری  که  زمانی  حتا 
برق  لین های  عمومی،  برق  انتقال  لین های  آهن ها، 
تعمیرات)زیرپلستر( از کابل به اتمام رسید، پاکستانی ها 
مردمِ  و  پرداختند  مثمر  درختان  ریشۀ  خریداری  به 
کشور  بادام  و  پسته  درختان  ریشه های  احمقانه  ما 
در رأس  اما  فروختند.  پاکستانی ها  به  و  کنده  را  خود 
اسالمی  حزب  رهبر  مصیبت،  و  ویرانی  این همه 
به  گلبدین  داشت.  قرار  حکمتیار  گلبدین  افغانستان، 
فرمان استخبارات پاکستان، هر روز بر دامنۀ ویرانی ها 

می افزود.
بدون هیچ مالحظه و شکی، استخبارات خارجی جنگ 
علیه دولت اسالمی افغانستان را مهندسی می کرد و با 
کرد  غلبه  عقل شان  بر  رهبران  احساساِت  که  تأسف 
مذلت  خاِک  به  را  افغانستان  حق خواهی،  نام  زیر  و 
نفس  هوایی  چنین  در  ما  صورت،  هر  به  نشاندند. 

می کشیدیم و روزگار می گذشتاندیم.
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صبح 6 میزان ۱۳7۳ با فیر راکت های گلبدین از خواب 

و  رفته  وظیفه  سمت  به  صبح   7 ساعت  و  برخاستم 
بودم  تازه داخل خانه شده  حوالی ساعت ۱ برگشتم. 
که صدای تق تِق دروازه آمد. برادرم گفت، عاصی آمده 
و می خواهد بیرون برویم. )من و عبدالقهار عاصی تازه 
بود، هر  او دوست صمیمی من  بودیم.  عروسی کرده 
روز بدون استثنا با هم می دیدیم و می بودیم. خانۀ قهار 
عاصی در مکروریان سوم بود، اما چون در آن جا جنگ 
کارته  منطقۀ  در  خود  خسِر  خانۀ  در  داشت،  جریان 
به  را  قهار عاصی  بیرون شدم و  به سر می برد.(  پروان 
صدای  گفتم  نکرد.  قبول  وی  اما  کردم،  دعوت  خانه 
بازهم  کنیم،  قصه  خانه  در  بیا  است،  راکت  و  انفجار 
است،  خوب  هوا  بیرون  گفت:  و  نکرد  قبول  عاصی 
برویم و چکر بزنیم. عاصی گفت که در ایران شعرهای 
نوی سروده ام، آن ها را با هم می خوانیم. پافشاری من 
عبدالقهار  و  ایما  برادرم عزیزاهلل  با  ناچار  نکرد،  فایده 
نادریه(  )لیسۀ  موالنا  چهارراهی  استقامت  به  عاصی 
حرکت کرده و بعداً از گوشۀ سرک عمومی، جانب باغ 
باال رفتیم. صدای انفجار از دوردست ها شنیده می شد، 

اما عاصی همچنان شعر می خواند و ما شنونده بودیم. 
زیبای  صدای  گاه  من  و  می کرد  دکلمه  شعر  عاصی   
عاصی را می شنودم و گاه صدای انفجار مهیِب راکت ها 
گردنۀ  به  ما  و  داشت  ادامه  ما  راه  به هر صورت،  را. 
از آن جا  کانتیننتال رسیدیم و  باال، سه راهی هوتل  باغ 
تماشا  را  آن  حومه های  و  اسکاد  تپۀ  و  کابل  غرب 
پوشانیده  جنگ  دمه های  و  غبار  را  همه جا  کردیم، 
جالل الدین  موالنا  چهارراهی  طرف  به  دوباره  بود. 
انفجارها  صدای  کردیم،  حرکت  نادریه(  )لیسۀ  بلخی 
نزدیک شده می رفت. وقتی به منطقۀ دهن نل باغ باال 
رسیدیم، ساعت حوالی نماز شام بود. در این هنگام، 
یک موتر که پُر از افراد مسلح بود، نزدیِک ما ایستاد و 
از من نشانی رادیو تلویزیون دولتی را خواست؛ چون 
از  می شدم،  ظاهر  تلویزیون  برنامه های  در  گه گاه  من 
از مکثی کوتاه، دیدیم  بعد  آن طریق مرا می شناختند. 
حصۀ  جانب  مسعود،  احمدشاه  آمرصاحب  موترهای 
دوم کارته پروان دور خوردند، عاصی گفت من می روم 
او شد  مانع  ایما  اما  دارم،  کار  آمرصاحب کمی  با  که 
این  در  شاید  کنی،  گیر  را  او  می توانی  »کی  گفت:  و 

نزدیکی ها توقف نکند«. 
به هر رو، ما حرکت کردیم و در نزدیکی های دهن نل، 
من از عاصی و ایما خواستم که از پس کوچه ها برویم؛ 
زیرا اگر راکتی در سرک قیر اصابت کند، پارچه هایش 
استقامت  از  و  کردند  قبول  آن ها  را می گیرد.  ما  حتمًا 
دهن نل باغ باال، به باالی سرک دور خوردیم و عاصی 
نوشته شدۀ  کاغذهای  این همه سروصداها،  به  بی توجه 
شعرهای خود را از جیب کشیده می خواند و عاشقانه 
دلم  بودم،  نگران  و  پریشان  واقعًا  من  می کرد.  دکلمه 

گواهی بد می داد، تقال داشتم که زودتر به خانه برسیم. 
گه گاه چرتی می شدم و نمی دانستم عاصی چه می گوید. 
باد می وزید و ما دو برادر برای این که شعرهای او را 
درست بشنویم، در دو جانبش قرار گرفته بودیم. فاصلۀ 
مصروف  همه  کوچه  در  بود.  مانده  ما  خانۀ  به  کمی 
به خانۀ  بود،  گرفته  نل  از  که  را  آبی  نوجوانی  بودند: 
به  رفتن  حال  در  دیگر  تن  دو  می داد؛  انتقال  خود 
بیرون از حیاط خانۀ خود بودند؛ بچه های قد و نیم قد 
چشم پتکان و توپ دنده می کردند؛ و تعدادی از اطفال 
ساختۀ  دست  گودی های  با  خانه،  مقابل  نیز  ُخردسن 
ناگهان  که  بودند  همه مصروف  می کردند.  بازی  خود 
بازِی اطفال در کوچه  صدای هلهله و شور و هیجاِن 
به صدای نوحه و گریه تبدیل شد و هیچ ندانستیم که 

چه واقع شد. 
هر سه نفِر ما بدون این که صدایی را بشنویم و وحشتی 
از  مردم  غلتیدیم.  خون  و  خاک  به  کند،  تهدید  را  ما 
تا زخمی ها و کشته شده گان  به کوچه ریختند  خانه ها 
المناک و تراژید بود؛ کسانی  را بردارند. حادثه خیلی 
که در نزدیکی های ما قرار داشتند، همه زخم برداشته و 
یا کشته شده بودند. هر طرف خون جاری بود، صدای 
چیغ طفالن به آسمان ها باال بود. من گیچ و منگ شده 
بودم، اما با این همه خود را در وسط کوچه یافتم که از 
پای راستم خون جاری بود. از هر طرف خاک غلیظی 
تیر  نشاِن  ما  دانستم  ثانیه ها،  از گذشت  بعد  بود.  بلند 
قاتل شهر، گلبدین حکمتیار قرار گرفته ایم. سراپایم را 
نفر  یک  کاش  خود  گفتم  با  پیچاند،  ناامیدی  و  یأس 
تا به دیگری کمک می کردـ ولی  ما زخم برمی داشت 
افسوس هر سۀ ما به خاک و خون غنوده بودیم و توان 

هیچ کمکی را به یکدیگر نداشتیم. 
 من که استخوان پایم شکسته بود، از خاک به سختی 
بلند شدم و نشستم. دیدم برادرم عزیزاهلل ایما و قهار 
عاصی هر دو نزدیک جوی آب افتاده اند. چند جوان، 
موتر جیپی را جهت انتقال زخمی ها نزدیِک ما آوردند، 
ایما و عاصی بدون این که تکان بخورند، رو به خاک 
ولی  داشت،  فوران  راستم  پای  از  خون  بودند.  افتاده 
وقتی ایما و عاصی را دیدم، فریادهای بلندی، از سِر 
مردم  »های  زدم  فریاد  کشیدم.  دوستم  و  برادر  دردِ 

برادرهایم را بردارید که کشته شده اند!« 
مرا با چند نوجوان و طفل زخمی، از کوچه برداشتند و 
عزیز ایما و قهار عاصی همان جا ماندند. پای راستم که 
شکسته بود، آن را با هر دو دست محکم گرفتم تا بی جا 
نشود. عاجل به شفاخانۀ شخصی ِ »ابوزید« در چهارراه 
از  تنها  ابوزید،  شفاخانۀ  داکتران  شدم.  منتقل  موالنا 
موتر  به  مرا  و  کردند  پایم جلوگیری  زیاد  خون ریزی 
دادند.  انتقال  جمهوریت  شفاخانۀ  به  انداخته  دیگری 
جمهوریت از زخمی ها و شهدا پُر بود. داکتر موظف 
درس  دانشگاه  در  ما  با  زمانی  او  آمد،  آشنا  نظرم  به 
می خواند. از داکتر خواهش کردم که برادرم و دوستم 
قهار عاصی را به من نشان دهد. او به من دلداری داده 

و گفت: تشویش نکن، برادرت زنده است!
برهنۀ  تِن  از  را  سفید  روی جایی  مهربانی،  با  داکتر   
برادرم ایما برداشت، من برادرم را شناختم، دور خوردم 
رویش را دیدم؛ چشمانش بسته بود و نفس های خفیفی 
بود.  پُر  کوچه  خاک  از  موهایش  و  روی  می کشید، 
گفتم  نخورد.  تکان  »ایما«  اما  کردم،  کردم، صدا  گریه 
عاصی کجاست، گفتند که عاصی در اتاق دیگری ست. 
داکتر به من گفت: ما ان شاءاهلل غم برادر و دوستت را 

می خوریم. 
زخمی ها  از  تعدادی  با  مرا  جمهوریت،  شفاخانۀ  از 
بردند.  اکبرخان  محمد  وزیر  شفاخانۀ  به  و  کشیده 
این بار امبوالنِس شفاخانه ما را انتقال داد. در راهِ رفتن 
ده  دخترکی  اکبرخان،  محمد  وزیر  شفاخانۀ  سوی  به 
ـ دوازه ساله، آخرین نفس های خود را کشید و جان 
داد. ما همچنان راه می پیمودیم، هوا تاریک شده بود؛ 
محمد  برادر  رسیدیم.  شفاخانه  به  شب،  تاریکی  در 
ابتدای زخمی شدن تا شفاخانۀ وزیر  داوود نعیمی از 
به دهلیز  نیز  نعیمی  اکبرخان مرا همراهی کرد؛ داوود 
شفاخانه رسید و داکتر به نعیمی گفت: حاال دیگر وقت 
خون گرفتن مریض وجود ندارد، پناه به خدا عملیاتش 

می کنیم، ببینیم چه می شود!
 از همه چیز دست شسته بودم، ناامیدی عظیمی سراپایم 
را فرا گرفته بود، برایم زنده گی و مرگ ارزشی نداشت. 
به اتاق ریکوی برده شدم، با تزریق پیچکارِی بی هوشی 
به خوبی سپری شد.  عملیاتم  رفتم.  از هوش  به آسانی 
پایم  بلند کردم، دیدم  را  آمدم و سرم  به هوش  وقتی 
که  گفتم  فراوان  سپاِس  را  بزرگ  است. خدای  پلستر 
پایم قطع نشده است. اما... اما عبدالقهار عاصی در این 

دنیای بی کراِن پُر از درد و رنج دیگر وجود نداشت!
غم انگیز  حادثۀ  این  در  که  نیز  ایما  عزیزاهلل  برادرم 
زخم های عمیقی برداشته بود، بعد از گذشت 40 روز 

بهبود یافت. 
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امنیت  متحده  ایاالت  خارجۀ  وزیر  کری  جان 
افغانستان را نگران کننده دانست و هشدار داد که 

جامعۀ جهانی نباید افغانستان را فراموش کند.
چین  و  امریکا  متحدۀ  ایاالت  خارجۀ  وزاری 
کابل  و  پکن  واشنگتن،  جانبۀ  سه  نشست  در 
وحدت  دولت  اجرایی  رییس  حضور  با  که 
از  بود،  برگزار شده  نیویارک  در  افغانستان  ملی 
جامعه جهانی خواستند تا افغانستان را در صدر 

اولویت های توسعه یی و امنیتی اش قرار دهد.
شما  تمامی  از  »من  اظهارداشت:  کری  جان 
می خواهم که افغانستان را در اولویت کمک های 
توسعه یی و امنیتی خود قرار دهید. ما یک سال 
سخت را در افغانستان گواه بودیم. بنابراین این 
روی  افغانستان  از  اگر  که  بود  خواهد  فاجعه 
گردانیم و از این کشور دور برویم و آن را تنها 
بگذاریم. از دیدگاه من افغانستان برای سال های 

متمادی به پشتیبانی ما نیاز دارد.«
که  گفته شود  اگر  است  »عادالنه  داد:  ادامه  وی 

بدون  کنونی  جهان  در  چالش ها  به  رسیده گی 
رسید ه گی  موثر  گونه  به  نمی تواند  چین  کمک 
در  ویژه  به  را  چین  حضور  ما  بنابراین  شود. 
درک  قابل  ژرف  بسیار  گونۀ  به  افغانستان 

می دانیم.«
از  چین  خارجه  وزیر  نشست،  این  ادامۀ  در 
احتمالی  سرگیری  از  برای  کشور  این  کمک 
طالبان  گروه  و  کابل  میان  صلح  گفت وگوهای 

سخن گفت.
اظهارداشت:  چین  خارجه  امور  وزیر  یی  وانگ 

افغانستان  حکومت  کردیم،  درک  ما  که  »چنان 
سرگیری  از  برای  را  مشترکی  آرزوی  طالبان  و 
بیجنگ  و  دارند  دوجانبه  سیاسی  گفت وگوهای 
امیدوار است تا طرف های دیگر نیز از این روند 
پشتیبانی کنند تا کابل و طالبان برای دیدار دوباره 

تشویق شوند.«
کارشناسان امیدوار هستند که عبداهلل در سفر به 
نیویارک مدارک دست داشته خود را از دخالت 
پاکستان در افغانستان برای جامعه جهانی منتشر 

کند.

احمــد عمران
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت ملی 
که برای شرکت در هفتادمین مجمع سازمان ملل متحد 
در نیویارک به سر می برد، در سخنرانی اش در اجالس 
این سازمان با اشاره به اهداف توسعۀ هزارۀ سوم، از 
موفقیت ها و ناکامی های دولت افغانستان ظرف پانزده 
که  گفت  عبداهلل  آقای  برداشت.  پرده  گذشته  سال 
افغانستان هرچند نیم دهه دیرتر به طرح »توسعۀ هزارۀ 
سوم« پیوست، ولی در عرصه های آموزش و پرورش، 
دستاوردهایی  کشاورزی  وضعیت  بهبود  و  بهداشت 
داشته است. اما به گفتۀ رییس اجرایی دولت وحدت 
ملی، افغانستان هنوز با مشکالت و چالش های بزرِگ 

ناشی از ناامنی ها و فقر روبه روست. 
رهبران جهان در هفتادمین نشست مجمع ملل متحد، 
بزرگ ترین  با  مقابله  برای  را  ساله  یی  پانزده  طرح 
مشکالت جهان، از جمله ریشه  کن ساختن فقر، کاهش 
نابرابری و حفاظت از کرۀ زمین تصویب کردند. این 
دستور کار جدید، در پی به پایان رسیدِن جدول زمانِی 
توسعۀ  »اهداف  به  موسوم  سازمان  این  قبلِی  طرح 

هزاره« به تصویب رسید. 
اهداف توسعۀ هزاره در واقع هشت هدِف توسعه  یی 
مشترک بودند که در سال 2000 در سازمان ملل بر 
 20۱5 سال  آن  ضرب االجِل  و  شد  توافق  آن ها  سِر 
در  سخنرانی  از  پیش  عبداهلل  آقای  بود.  شده  تعیین 
نهاد  یک  اندیشکدۀ  در  ملل،  سازمان  عمومی  مجمع 
اوضاع  مورد  در  و  کرد  شرکت  امریکا  خصوصی 
افغانستان و مشکالتی که کشور با آن ها روبه روست، 
برای شرکت کننده گان توضیح داد. او همچنین در این 
پاسخ  نیز  شرکت کننده گان  پرسش های  به  نشست، 

گفت. 
و  افغانستان  روابط  به  نشست،  این  در  عبداهلل  آقای 
امریکا پس از به وجود آمدِن دولت وحدت ملی اشاره 
با  مناسبات  به  ملی  وحدت  دولت  که  گفت  و  کرد 
امریکا به عنوان اولویِت خود نگاه می کند. او گفت که 
برای دولت وحدت ملی مهم بود که تیره گی روابط 

پیشین  جمهوری  ریاست  زمان  در  که  را  امریکا  با 
از  تازه یی  بازنگری کند و فصل  بود،  آمده  به وجود 
متحد  مهم ترین  عنوان  به  کشور  این  با  را  مناسبات 

استراتژیک افغانستان از سر گیرد.
آقای عبداهلل در همین حال به گفت وگوهای صلح و 
با وجود  اشاره داشت و گفت که  پاکستان  با  روابط 
مناسباِت  ایجاد  برای  ملی  دولت وحدت  تالش های 
مبتنی بر عقالنیت سیاسی با پاکستان، در حال حاضر 
از این کشور ناامید شده و هیچ باوری به همکاری های 
داکتر  ندارد.  صلح  مذاکراِت  با  رابطه  در  کشور  این 
و گفت  کرد  اشاره  طالبان  مسالۀ  به  عبداهلل همچنین 
که این گروه دیگر توانایی آن را ندارد که بتواند در 
برابر نیروهای افغانستان از خود مقاومت نشان دهد. 
که  رسیده  فرا  آن  زماِن  حاال  که  گفت  عبداهلل  آقای 
طالبان راه خود را از کشورهای بیگانه جدا کنند و به 
آقای عبداهلل  بپیوندند.  به روند صلح  واقعی  صورت 
اشاره کرد و گفت که  انتخاباتی  به اصالحات  ضمناً 
انتخاباتی،  دولت وحدت ملی به اصالحات در نظام 
اصالحات  آوردن  بدون  و  دارد  استراتژیک  نگاه 
بنیادی، برگزاری هر نوع انتخابات را ناممکن می داند. 
به گفتۀ رییس اجرایی دولت وحدت ملی، وضعیت 
فعلی نتیجۀ مشکالت و بحرانی است که در انتخابات 

به وجود آمد.  
این  مجمع سازمان ملل و حضور رییس اجرایی در 
نشست، از اهمیِت ویژه برخوردار است. دولت وحدت 
ملی در یازده ماه گذشته با مشکالت عدیده یی به ویژه 
در زمینه های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبه رو بوده 
است. بسیاری از آگاهان باور دارند که دولت وحدت 
گرفته  قرار  تاریخی  بزرِگ  آزمون  یک  برابر  در  ملی 
که سرنوشت و آیندۀ آن را رقم می زند. سران دولت 
وحدت ملی با توجه به همین حساسیت ها تالش های 
ممتدی را به منظور کاهش بحراِن موجود در کشور 
بین المللی  کنفرانس های  در  حضور  کرده اند.  آغاز 
ضمن این که می تواند وجهۀ دولت را در سطح جهانی 
که  می کند  کمک  دیگر  جانب  از  سازد،  احیا  دوباره 

به  رو  و  دراماتیک  وضعیِت  متوجه  جهانی  جامعۀ 
وخامِت منطقه نیز گردد. 

افغانستان در حالی دهۀ تحول را آغاز کرد که هنوز 
به کمک های جامعۀ جهانی وابسته است و تا رسیدن 
به خودکفایی نسبی، راه درازی را در پیش دارد. داکتر 
عبداهلل در سخنرانی خود در مجمع سازمان ملل به این 
موارد اشاره های روشنی داشت. او افغانستاِن آینده را 
به  اقتصادی توصیف کرد.  نگاه  از  باثبات  افغانستانی 
گفتۀ داکتر عبداهلل، دولت وحدت ملی تالش دارد که 
افغانستان را به مرکز ترانزیت اقتصادِی منطقه تبدیل 

کند. 
افغانستان زمانی می تواند مشکالِت فعلی را پشِت سر 
بگذارد که واقعاً نقش ارتباط دهندۀ اقتصادی در منطقه 
را بازی کند. هفتادمین اجالس مجمع سازمان ملل از 
این نگاه برای افغانستان حایز اهمیِت اساسی است و 
از وضعیِت منطقه و  اگر تصویر روشنی  بدون شک 
افغانستان برای تمویل کننده گان بین المللی ارایه شود، 

اثراِت خود را در ارایۀ کمک ها به جا می گذارد. 
صدرِ  در  افغانستان  تنها  امروزه  که  نکنیم  فراموش 
برنامه های جهانی قرار ندارد. بحث بحران خاورمیانه 
به شدت افکار جهانی را درگیر کرده است و این مسأله 
سازد.  خارج  توجه  محراق  از  را  افغانستان  می تواند 
نقش  ساختن  برجسته  در  دولت  سران  تالش های 
افغانستان می تواند رمقی تازه در مناسبات اقتصادی و 

سیاسِی منطقه به وجود آورد. 
نشست  در  عبداهلل  داکتر  حضور  حال،  همین  در 
سه جانبۀ امریکا، افغانستان و چین نیز که در حاشیۀ 
از  می شود،  برگزار  متحد  ملل  سازمان  کنفرانس 
اهمیِت استثنایی برای افغانستان برخوردار است. این 
روند  در  را  پاکستان  نقش  نخستین بار  برای  نشست 
حاشیه  به  واقع بینانه  به صورت  گفت وگوهای صلح 
بزرِگ  و  اصلی  بازیگران  از  دیگر  یکی  و  می برد 

منطقه یی را وارد می سازد.
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حلقات دولتی مانع تغییر...
تهیۀ دومین بستۀ پیشنهادی آغاز کرده که در آیندۀ نه 

چندان دور، به سران حکومت ارایه خواهد شد.
پیشنهادی  مورد  یازده  میان  از  جمهوری  ریاست 
این  پیشنهاد  سه  انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون 
انتخاباتی،  نظام  تغییر  از  عبارت  که  را  کمیسیون 

حوزه های انتخاباتی و ایجاد کمیتۀ شفافیت است را 
نپذیرفته است. 

در این میان، تغییر نظام انتخاباتی بیشتر مورد تمرکز 
و  گرفته  قرار  سیاسی  احزاب  و  مختلف  نهادهای 

حساسیت های زیادی برانگیخته است.
ایجاد  انتخاباتی،  حوزه های  انتخاباتی،  نظام  تغییر 

کمیته شفافیت و کار روی برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری سال 20۱9 میالدی، جریان دارد.

پیشنهاد  مورد  هفت  تطبیق  فرمان  رییس جمهور 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را صادر کرده است؛ 
اما بر بنیاد فرمان رییس جمهور، تاهنوز کمیته گزینش 

ایجاد نشده است.

اهمیت هفتادمین اجالس سازمان ملل 
برای افغانستان

جان کری:

پشت کردن به افغانستان فاجعه بار است

وزارت داخله:
 51 عضو داعش

 در ننگرهار کشته شدند

وزارت داخله اعالم کرده که در عملیاتی علیه داعش 
در شرق کشور، دست کم 5۱ عضو این گروه کشته 

شده اند.
صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به خبرنگاران 
گفت که این عملیات زیر عنوان »09ـ شاهین« در 
میزان(   4( شنبه  از  ننگرهار  والیت  »کوت«  منطقه 

آغاز شد.
عضو   5۱ کم  دست  عملیات  این  در  که  افزود  او 
زخمی  آن  دیگر  عضو   22 و  کشته  داعش  گروه 
امنیتی  نیروهای  احتمالی  تلفات  درباره  اما  شدند، 

توضیحی نداد.
بی بی سی  به  ننگرهار  در  مقام های  دیگر،  سوی  از 
گفته اند که برای نخستین بار داعش به پاسگاه های 
منطقه  در  مرزی  پولیس  و  ملی  پولیس  نیروهای 

»اچین« حمله کرده است.
حاجی غالب ولسوال اچین گفت که در این حمله 
نیروهای  از  نفر  دو  میزان   5 یکشنبه،  روز  بامداد 

امنیتی کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
امنیتی  نیروهای  و  داعش  بین  جنگ  که  افزود  او 
هنوز هم ادامه دارد و فرمانده پولیس والیت ننگرهار 
شخصًا عملیات نیروهای امنیتی علیه داعش را در 

این منطقه رهبری می کند.
به گفته فرماندار اچین، افراد وابسته به گروه داعش 
از  و  هستند  مسلح  سنگین  و  سبک  سالح های  با 

سوی »پاکستانی ها« حمایت می شوند.
به  ننگرهار  والی  سخنگوی  عبدالزی  احمدضیا 
که  است  بار  نخستین  این  که  گفت  بی بی سی 
گروه داعش نیروهای پولیس ملی و پولیس مرزی 
قرار  مسلحانه  حمله  هدف  اچین  در  را  افغانستان 

می دهد.
آقای صدیقی گفت که در اچین سه یا چهار پاسگاه 
پولیس هدف حمله داعش قرار گرفته، اما با پاسخ 

نیروهای پلیس مواجه شده است.
از  هدف  که  کرد  تاکید  داخله  وزارت  سخنگوی 
به  زدن  ضربه  ننگرهار  والیت  در  نظامی  عملیات 

گروه داعش است.
بوده که  افغانستان حاکی  از شرق  گزارش ها  اخیراً 
ننگرهار  والیت  مختلف  مناطق  در  داعش  گروه 
قتل های  به  دست  موارد  برخی  در  و  کرده  نفوذ 

تکان دهنده ای زده است.
روز جمعه، گزارشی از سوی ملل متحد منتشر شد 
که در آن از حضور و نفوذ روز افزون گروه دولت 

اسالمی موسوم به داعش یاد شده بود.
گروه ناظر بر فعالیت های شبکه القاعده که در سال 
۱999 ایجاد شد، در آخرین گزارش اش گفته است 
که داعش از جمله ۳4 والیت افغانستان در 24 آن 

نفوذ دارد و عمال سربازگیری می کند.
گزارش  ملل متحد با استناد از نیروهای امنیتی افغان 
گروه  اعضای  درصد   ۱0 اقل  حد  که  است  نوشته 

طالبان هواخواه داعش استند.

ACKU



دروازه بان رئال مادرید از نتیجه به دست آمده عصبانی و 
معتقد است که باید در برابر ماالگا پیروز می شدند.

به گزارش ایسنا و به نقل از آس، کیلور ناواس پس از دیدار 
رئال مادرید و ماالگا که با نتیجه بدون گل پایان یافت در 
تمام  این چنینی،  بازی های  تیمش گفت: در  نمایش  مورد 
تالش مان را به کار می گیریم تا به گل دست پیدا کنیم اما 

از دست رفتند. عصبانی  از دیگری  موقعیت ها یکی پس 
هستیم. می توانستیم این بازی را ببریم اما نشد. بازی خوبی 
ارائه دادیم و موقعیت های زیادی هم ایجاد کردیم ولی به 
این  از  وقت ها  گاهی  فوتبال  در  نکردیم.  پیدا  گل دست 

اتفاق ها رخ می دهد.
دروازه بان کاستاریکایی در ادامه اظهار کرد: اگر هوشیارانه تر 
راه  نمی دادیم.  دست  از  امتیازی  هیچ  می کردیم،  بازی 
درازی در پیش داریم و سعی خواهیم کرد که در بازی های 
بعدی امتیازی از دست ندهیم تا به هدفمان، یعنی قهرمانی 
در اللیگا دست پیدا کنیم. تمام بازی های سخت هستند و 
بازی کنند. برای  حریفان می دانند که چگونه مقابل رئال 
ما  که  است  چیزی  تنها  این  می رویم.  میدان  به  پیروزی 
با  را  بازی ها  تمام  می خواهیم  همیشه  می کند.  راضی  را 
مقابل  نمی کنیم.  فکر  تساوی  به  هیچگاه  کنیم.  تمام  برد 

بیلبائو بازی خوبی به نمایش گذاشتیم. در این دیدار، دو 
امتیاز مهم را از دست دادیم اما با قدرت به کارمان ادامه 

خواهیم داد.
کرد:  عنوان  دیدار  این  در  توپ هایش  دفع  درباره  ناواس 
به من  تیم  به خوبی کار می کنم. زمانی که  آرام هستم و 
را  آنان  پاسخ  خوبم  العمل های  عکس  با  باید  دارد،  نیاز 
بدهم. همیشه سعی می کنم خود را قوی تر کنم. اگر مردم 
من  خشنودی  موجب  می برند،  لذت  من  واکنش های  از 

است. امیدوارم به همین نحو ادامه دهم.
کیلور در پایان از دروازه بان حریف تمجید کرد و گفت: 
او تالش  نمایش گذاشت.  به  از خود  بازی خیلی خوبی 
زیادی می کند و ضربه ها و حرکت های بازیکن حریف را 

به خوبی می شناسد.
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ورزش
دو تیم  مورد عالقۀ پله: 

بارسلونا و آرسنال

مصدومیت  از  بارسلونا  فوتبال  تیم  ساله   45 سرمربی 
مهاجم آرژانتینی اش ابراز ناراحتی کرد.

لوئیس انریکه در پی پیروزی 2 بر یک شاگردانش مقابل 
به  اشاره  با  اسپانیا  اللیگای  ششم  هفته  در  الس پالماس 
مصدومیت ستاره آرژانتینی تیمش در این بازی که گفته 
می شود ال کالسیکوی اول را از دست خواهد داد، گفت: 
می کرد،  باید  که  را  کاری  تیم  ولی  ناراحتم،  مسی  برای 
می کند  ناراحتم  همیشه  بازیکنان  مصدومیت  داد.  انجام 
می شود،  هم  بیشتر  مسی  مصدومیت  با  ناراحتی  این  و 
بازیکنی که حضورش برای بارسلونا اهمیت باالیی دارد. 
هر زمانی که بازیکنی دچار آسیب دیدگی جدی می شود، 
به هر حال همچنان تیم در درجه اول اهمیت قرار دارد. 

ما یک تیم هستیم و از عهده این شرایط برخواهیم آمد.
وی در ادامه راجع به محرومیت بارسلونا در استفاده از 
بازیکنان جدید خود تا شروع سال جدید میالدی )20۱6( 
اظهار داشت: اینکه از اصطالح »بقا تا ماه جنوری« استفاده 

می شود،  خوشم نمی آید. بحث بقا برای ما مطرح نیست. 
سال  شروع  تا  را  خود  بازی های  تمامی  می توانیم  ما 
جدید میالدی با پیروزی پشت سر بگذاریم و بعد در ماه 
جدیدمان  بازیکنان  شدن  اضافه  وجود  با  حتی  جنوری 
انگیزه ای  البته  و  آزمون  یک  این  بدهیم.  به شکست  تن 
و  بپذیریم  را  چالش  این  باید  حال  هر  به  ماست.  برای 
عملکردمان را بهبود ببخشیم، چون ظرفیت انجام این کار 

را داریم.
مورد  در  بحث  به  تمایل  عدم  با  آبی و اناری ها  سرمربی 
 2۱ تاریخ  در  است  قرار  که  فصل  اول  ال کالسیکوی 
نومبر برگزار شود، عنوان کرد: من به تقویم بازی ها نگاه 
نمی کنم. من در حال حاضر تنها به بازی سه شنبه مقابل 
بایرلورکوزن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا نگاه 
می کنم. این کل چیزی است که نسبت به آن عالقه دارم.

انریکه با اشاره به مصدومیت مسی صحبت های خود را 
ممکن  چیزهایی  چنین  حال  هر  به  کرد:  دنبال  این گونه 

است، رخ دهد ولی خواهیم دید که بارسلونا از چه چیزی 
ساخته شده است. قطعًا عیار تیم ما مشخص خواهد شد. 
نشان  این شرایط  به  مثبتی  واکنش  تیم  که  دارم  اطمینان 
معمول  سیستم  و  سبک  به  هم  پس  این  از  داد.  خواهد 
خود بازی خواهیم کرد. با وجود مسی ما در زمین آزادی 
بیشتری داریم، ولی بدون او تالش خواهیم کرد تا تیم را 

به صورت گروهی قدرتمند کنیم.
وی همچنین در خصوص پنالتی که مهاجم برزیلی اش در 
دقیقه 67 بازی به هدر داد، گفت: نیمار در تیم ملی برزیل 
پنالتی زن تیمش است. به هر حال باید روی  و بارسلونا 
پنالتی زدن هم تمرینات بیشتری کنیم تا بهتر از عهده این 

کار برآئیم.
از  امتیاز پس  با ۱5  بارسلونا در حال حاضر  فوتبال  تیم 
ویارئال ۱6 امتیازی در رده دوم جدول رده بندی اللیگای 

اسپانیا قرار دارد.

شاهزاده اردنی بعد از متهم شدن میشل پالتینی به گرفتن 
رشوه از فرصت نهایت استفاده را کرد و در بیانیه ای تاکید 
اعتبار  بازگرداندن  برای  کرد که خودش شخص مناسبی 

فیفا است.
بن حسین،  علی  شاهزاده  قطر،  الشرق  سایت  گزارش  به 
شانس  که  فیفاست  ریاست  انتخابات  نامزدهای  از  یکی 
شاهزاده  این  دارد.  بالتر  سپ  جایگزینی  برای  زیادی 
اردنی در دور قبل هم نامزد شد اما در نهایت رقابت را 

به بالتر واگذار کرد.
فیفا روزهای بسیار سختی را پشت سر می گذارد و تقریبا 
هر روز خبرهایی درباره رسوایی سران این نهاد بین المللی 
پالتینی،  میشل  که  این  جالب  نکته  می رسد.  گوش  به 
رئیس اتحادیه فوتبال اروپا هم که بیشترین شانس را برای 

جانشینی بالتر داشت با اتهام رشوه روبه رو شده است.
یک دادگاه سوئیسی اعالم کرده است که رئیس اتحادیه 
فوتبال اروپا از بالتر دو میلیون دالر رشوه گرفته است. در 
صورتی که این اتهام اثبات شود، کار پالتینی برای ریاست 
فیفا بسیار سخت خواهد شد و شانس دیگر گزینه ها مثل 
بن حسین افزایش می یابد. البته خود پالتینی اعتراف کرد 

پولی که دریافت کرده کامال قانونی بوده است.
شاهزاده اردنی تنها چند ساعت پس از متهم شدن پالتینی 
به رشوه گرفتن در بیانیه ای تاکید کرد که گزینه ای مناسب 
برای بازگرداندن اعتبار فدارسیون بین المللی فوتبال است. 
به گزینه ای  نیاز  از هر زمان دیگری  او گفت: االن بیش 
که  باورم  این  بر  من  و  برگرداند  را  فیفا  اعتبار  که  است 
نمی توان  باشم.  کار  این  برای  مناسب  گزینه ای  می توانم 

گذشته را تغییر داد اما می توان آینده ای درخشان ساخت. 
آینده  به  ندارم؛ چرا که  فیفا  اخیر  از رسوایی های  ترسی 
فکر می کنم و بر این باورم که می توان با شرکت دادن همه 

فدراسیون ها روزهای خوبی را برای فیفا پیش بینی کرد.
این شاهزاده اردنی در ادامه صحبت های خود گفت: تغییر 
مدت هاست که در فیفا به وجود آمده است. رسوایی که 
اخیرا فیفا را لرزاند، بسیاری را بیدار کرده است. االن دیگر 
همه می دانند که تغییرات در حال صورت گرفتن است و 

باید این روند ادامه یابد.
برخوردار  اروپایی  کشورهای  حمایت  از  پالتینی  میشل 
است و تا دو روز قبل شانس نخست نشستن بر کرسی 
این  و  شده  پیچیده تر  شرایط  االن  اما  بود  فیفا  ریاست 
احتمال زیاد است که این شاهزاده اردنی جانشین بالتر 

شود.

داشت  دوست  بود،  بازیکن  االن  اگر  می گوید  سیاه  مروارید 
بازی در بارسلونا را تجربه کند. او در لیگ جزیره هم به آرسنال 
دوست  را  توپچی ها  بازی  سبک  که  کرد  تاکید  و  دارد  عالقه 

دارد.
تاریخ  بازیکنان  بهترین  از  پله یکی  تلگراف،  به گزارش دیلی 
فوتبال جهان است. او موفق شد سه عنوان قهرمانی را با تیم 
ملی فوتبال برزیل در جام جهانی به دست آورد. با این حال 
بازی در هیچ تیم اروپایی را تجربه نکرد و سانتوس، تیم مورد 
عالقه او بود. البته مروارید سیاه فوتبال برزیل برای مدتی کوتاه 

در تیم نیویورک کاسموس آمریکا بازی کرد.
پله که حاال در انگلیس به سر می برد، در گفت و گویی که با 
دیلی تلگراف داشت درباره این سوال که اگر حاال بازیکن بود 
دوست داشت در چه تیمی بازی کند، اینگونه پاسخ داد: یک 
تیم با کالس جهانی وجود دارد که سبک بازی آن بسیار شبیه 
االن  کاتاالن ها  است.  بارسلونا  آن  و  است  من  بازی  به سبک 
اگر  می کند.  بازی  می کرد،  بازی  سانتوس  که  سبکی  همان  با 
االن بازیکن بودم بدون شک دوست داشتم بازی در این تیم 

اسپانیایی را تجربه کنم.
فوتبال  در  که  سوال  این  درباره  برزیل  فوتبال  سیاه  مروارید 
از  یکی  لیگ  این  گفت:  نیز  است  تیمی  چه  طرفدار  انگلیس 
قوی ترین لیگ های اروپاست. بسیار دوست داشتم حضور در 
این لیگ را تجربه کنم. آرسنال تیمی است که در لیگ جزیره به 

آن عالقه دارم. سبک بازی این تیم را دوست دارم.

ناراحتی مربی 
بارسا

از مصدومیت 
بازیکن 

طالیی اش

بن حسین:

 می توانم
 اعتبار فیفا را 

برگردانم

دروازه بان رئال:

 از نتیجۀ به دست 
آمده عصبانی هستیم
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رییس  جمهوری مصرمی گوید سوریه پس از جنگ داخلی نباید تجزیه شود، 
ارتش مصر باید برای شکست تروریست ها در سینا و صحرای غربی تقویت 
شود، تالش ها باید برای حل مسئله فلسطین از سر گرفته شود و صلح حدود 
40 ساله مصر با اسرائیل گسترش یافته و شامل کشورهای عربی بیشتری شود.
عبدالفتاح السیسی، رییس جمهوری مصر در مصاحبه  با خبرگزاری آسوشیتدپرس 
همچنین گفت که منطقه خاورمیانه الزم است تا برای شکست تروریست ها که 
»جنگی وحشیانه با مصر« را آغاز کرده اند، همکاری کنند چرا که این شرایط 

موجب شده برخی کشورها به سمت سقوط پیش بروند.
تغییر  را  منطقه  امر می تواند چهره  این  فلسطین گفت:  مساله  درباره حل  وی 
دهد و شرایط بهتر شود. اساسا خوش بین هستم و می گویم که فرصت خوبی 

فراهم است.
امنیت منطقه در شرایط »کامال آسیب پذیر«  رییس جمهوری مصر معتقد است 
قرار دارد. وی گفت: فعالیت گروه های افراطی به شدت افزایش یافته است و 
شما با نگاهی به نقشه متوجه می شوید که کشورهای بسیاری در آستانه سقوط 
قرار گرفته اند. همینطور مساله پناهجویانی که به سمت اروپا حرکت می کنند، 
تا چه حد  که چالش ها  می دانیم  اینها  تمامی  داشتن  نظر  در  با  و  دارد  وجود 

پیچیده هستند.
وی افزود: نمی گویم که دیر وارد عمل شده ایم اما از بین بردن تهدید نیازمند 
تالش بسیاری است و عالوه بر این برای احیای کشورهایی که هم اکنون در 
باالی  همکاری  و  درک  به  هستند،  شکست  معیوب  چرخه  به  ورود  آستانه 

کشورها نیازمندیم.
که  و گفت  کرد  توصیف  ارتقا«  به  »رو  را  آمریکا  با  روابط  السیسی همچنین 
مناسبات »استراتژیک و باثبات« است. وی تاکید کرد: دو سال گذشته آزمونی 

واقعی برای قدرت و استقامت روابط ما با آمریکا بوده است.
اخوان  با  مشکل  اخوان المسلمین گفت:  ممنوعه  گروه  به  اشاره  با  مصر  رهبر 
میان  اصلی  مشکل  نیست.  آن  اعضای  و  مصر  دولت  میان  مشکل  المسلمین، 
بسیار  احساس  مردم  به  اخوان المسلمین  است.  اخوان المسلمین  و  مصر  مردم 

بدی را منتقل کرد و مصری ها نمی توانند آنها را فراموش کرده و یا ببخشند. 
ارتش مصر همواره فاکتور ثبات بوده است و باید همچنان تقویت شود چراکه 
با جنگی وحشیانه از سوی تروریسم و افراط گری مواجه است. افزایش ظرفیت 
نظامی ارتش مصر بدین معناست که می تواند تعادلی استراتژیک برای این منطقه 

ایجاد کند.
رییس جمهوری مصر همچنین با اشاره به تحوالت سوریه گفت: مایل هستیم 
اینکه به کشورهای  باقی بماند نه  که سوریه همچنان یک کشور و یک ملت 
و  تسلیحات  تمام  که  معناست  بدین  سوریه  فروپاشی  شود.  تقسیم  کوچکتر 
تجهیزات آن به دست تروریست ها می افتد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، این خطر 
نه تنها سوریه را تهدید می کند بلکه به همسایگان آن نیز نفوذ کرده و تهدیدی 

جدی علیه باقی منطقه محسوب می شود و ما از این می ترسیم.

حل  راه  تنها  روسیه  رییس  جمهوری 
از  حمایت  را  سوریه  در  جنگ  فصل  و 
این کشور در  دولت مشروع موجود در 

نبردش با تروریسم دانست.
راشاتودی،  خبری  شبکه  گزارش   به 
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه 
دقیقه ای شبکه  برنامه 60  با  در مصاحبه 
خواهان  که  گفت  آمریکا  اس  بی  سی 
تهدید  با  مبارزه  برای  متحد  جبهه  یک 

تروریست در منطقه است.
در  بحث  منظور  به  مصاحبه  این 
مجمع  در  پوتین  سخنرانی  خصوص 

عمومی سازمان ملل و دیگر مسائل شامل تهدید جهانی 
تروریسم، وضعیت سوریه و راه های مقابله با بحران این 

کشور انجام شد.
کشورها  از  زیادی  تعداد  تروریسم  امروز  گفت:  پوتین 
و مردم جهان را تهدید می کند و صدها و بلکه هزاران 
رنج  تروریسم  مجرمانه  فعالیت های  از  نفر  میلیون ها  و 
در  تالش هایمان  کردن  یکی  وظیفه  با  ما  همه  می برند. 

جنگ با این شرارت مشترک مواجه هستیم.
رییس جمهوری روسیه در پاسخ به حضور نیروهای این 
سوریه  در  روسیه  فعالیت های  گفت:  سوریه  در  کشور 
آموزش  سوریه،  دولت  برای  سالح  تامین  به  محدود 
پرسنل نظامی و اعطای کمک های انسان دوستانه به مردم 

سوریه می شوند.
پوتین تاکید کرد: فعالیت های ما براساس منشور سازمان 
ملل است. به عنوان مثال فعالیت های ما براساس اصول 
آن  براساس  که  است  مدرن  الملل  بین  حقوق  بنیادین 
می توانند  نظامی  کمک های  از  اعم  کمکی  هرگونه 
منحصرا به یک کشور یا یک کشور دیگر و یا دولت های 
مشروع آنها مطابق رضایت یا درخواست آنها یا تصمیم 

شورای امنیت سازمان ملل ارائه شوند.
پوتین همچنین گفت: از نقطه نظر روسیه تنها یک ارتش 
قانونی و معمول در سوریه وجود دارد و آن ارتش بشار 
اسد، رییس جمهوری این کشور است. بشار اسد با آنچه 

که برخی از شرکای بین المللی ما به عنوان اپوزیسیون 
تفسیر می کنند مواجه نشده است در حقیقت ارتش بشار 

اسد در حال جنگیدن با سازمان های تروریستی است.
برای  آمریکا  تالش های  کرد  تاکید  همچنین  پوتین 
سوری  مخالف  نیروهای  طلب  جنگ  بخش  آموزش 
طرح  اجرای  در  آمریکا  هدف  است.  خورده  شکست 
خود آموزش ۱2 هزار شبه نظامی مخالف سوری عنوان 
شده که تاکنون تنها 60 تن از این شبه نظامیان توانسته اند 

آموزش ها را کامل کنند.
ارائه  من  نظر  از  کرد:  اظهار  روسیه  جمهوری  رییس 
حمایت نظامی به ساختارهای غیرقانونی برخالف اصول 

قوانین بین الملل مدرن منشور سازمان ملل است.
از  بهتر  پوتین خطاب به چارلی روز تصریح کرد: شما 
من درباره صحبت هایی که در سنای آمریکا مطرح شده 
نمایندگان  نکنم،  اشتباه  من  اگر  که  دارید؛ جایی  اطالع 
ارتش و پنتاگون به سناتورهای آمریکایی درباره این که 
به بخش جنگ طلب  برای آموزش  آمریکا چه کارهایی 

نیروهای مخالف سوری انجام داده، گزارش دادند.
پوتین ادامه داد: هدف اولیه آمریکا از این طرح آموزش 
پنج تا شش هزار شبه نظامی و بعدا ۱2000 نفر دیگر بود. 
به  شبه نظامیان  این  از  نفر   60 تنها  که  اما مشخص شد 
درستی آموزش دیده اند و تنها چهار یا پنج نفر بودند که 
عمال سالح به دست گرفتند در حالی که بقیه آنها فرار 

کرده و با سالح های آمریکایی به داعش پیوستند.
وی افزود: روسیه تنها از نهادهای دولتی مشروع حمایت 
کرده و تالش دارد تا یک پاسخ متحد به تهدید افراط 
منطقه  کشورهای  به  ما  کند.  تضمین  را  گری 
ایجاد  دنبال  به  و  داده ایم  همکاری  پیشنهاد 
چارچوبی منسجم برای مقابله با داعش هستیم.
رییس  نظیر  مقام هایی  شخصا  که  گفت  وی 
عربستان  پادشاه  اردن،  پادشاه  ترکیه  جمهوری 
جریان  در  را  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  و 
که  کرد  اظهار  و  داده  قرار  روسیه  ابتکار عمل 
بحث  حال  در  آمریکا  و  روسیه  ارتش های 
درباره این مشکل بوده و با یکدیگر در ارتباط 

هستند.
پوتین ادامه داد: ما از یک برنامه مشترک برای 
استقبال  تروریست ها  علیه  جمعی  دسته  اقدام 

خواهیم کرد.
پوتین درباره سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل 
فاش ساخت که می خواهد کمی درباره تاریخچه سازمان 

ملل صحبت کند.
وی عنوان کرد که تصمیم برای بنیان گذاشتن این نهاد 
بین المللی در جریان کنفرانس یالتا در اتحاد شوروی در 

فوریه ۱945 اتخاذ شده است.
پوتین گفت: البته من سخنانی نیز درباره وضعیت امروز 
و وضعیت در حال شکل گیری بین المللی و این حقیقت 
که سازمان ملل تنها سازمان بین المللی و جهانی طراحی 

شده برای حفظ صلح جهانی است مطرح خواهم کرد.
هیچ  زمینه  این  در  ملل  سازمان  که  داد  ادامه  پوتین 

جانشینی در دوران امروز ندارد.
وی خاطر نشان کرد، به منظور تشریح دیدگاه روسیه در 
خصوص روابط بین المللی امروز و آینده سازمان ملل و 
این سازمان سخنرانی  جامعه جهانی در مجمع عمومی 

خواهد کرد.
با  باید  ملل  سازمان  که  است  مشخص  کرد:  تاکید  وی 
جهان در حال تغییر امروز تطبیق پیدا کند و ما همواره 
درباره آن بحث می کنیم؛ این که این سازمان چطور و 
در چه حدی تحول پیدا کرده و کدام یک از اجزاء آن 

باید دست خوش تغییرات کیفی شوند.

السیسی: 

مـردم اخـوان المسلمیـن را نمـی بخشنـد

پوتین: 

دشمنان اسد تروریست هستند نه مخالف

مرکل: 
ساختار شورای امنیت 

باید اصالح شود

صدراعظم آلمان تاکید کرد، زمان آن فرا رسیده که شورای امنیت 
سازمان ملل اصالح شود تا بازگوکننده تقسیم واقعی قدرت در 

سراسر جهان در قرن 2۱ باشد.
آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنگال  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
گفت: ما برای حل مشکالت به روش جدیدی نیاز داریم. این 
مساله اصالح شورای امنیت را ضروری می سازد؛ اصالحی که 
کنونی  وضعیت  از  بهتر  جهانی  در  واقعی  قدرت  کننده  بازگو 

باشد.
همتاهای  با  نشست  در  مرکل  اظهارات  در  درخواست  این 

برزیلی، هندی و جاپانی خود مطرح شد.
وی در این اظهارات گفت: ما باید با دقت و سنجیده حرکت 
شورای  اصالح  یعنی  هدفمان  به  دستیابی  برای  باید  ما  کنیم. 

امنیت سازمان ملل متحدانی پیدا کنیم.
مرکل برای دیدار با رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل 
هیات  قدرتمندترین  امنیت،  شورای  دارد.  حضور  نیویارک  در 
سازمان ملل ۱5 عضو دارد که پنج تن از آنها دائمی و ۱0 تن 

دیگر موقت هستند.
از نظر قانونی الزم  امنیت می تواند قطعنامه هایی را که  شورای 
االجرا هستند و تحریم اعمال می کنند و یا دستور اقدامات نظامی 

برای تقویت تصمیماتش دارد، صادر کند.
برای  عمومی  مجمع  توسط  امنیت  شورای  موقت  عضو    ۱0
فرانسه،  چین،  انگلیس،  می شود.  انتخاب  ساله  دو  دوره های 
روسیه و امریکا متحدان اصلی جنگ جهانی دوم جزء اعضای 

دائم شورای امنیت محسوب می شوند.
آلمان، جاپان، هند و برزیل می گویند جهان نسبت به سال ۱945 
میالدی بسیار فرق کرده و شورای امنیت نیز باید با آن تطبیق 

شود.
اصلی  همکاران  و  جهان  مالی  قدرت های  که  جاپان  و  آلمان 
شورای  در  تا  دارند  لیاقت  آنها  می گویند  هستند  ملل  سازمان 

امنیت کرسی  دایم داشته باشند.
نه  که  می دهد  نشان  کنونی  جو  گفت:  جهان  رهبران  به  مرکل 
تنها ما چهار تن بلکه بسیاری از کشورهای دیگر نیز با ساختار 
ما می خواهیم دیگر  نیستند.  امنیت موافق  و روش کار شورای 
مدرن شورای  کاری  ساختار  به  رسیدن  در هدف  نیز  کشورها 

امنیت که مناسبت با قرن 2۱ باشد به ما بپیوندد.
هدف از توسعه شورای امنیت که در آن اعضای دائم و موقت 

بیشتری حضور داشته باشند مدت هاست که ناکام مانده است.
بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل مرتبًا خواستار اصالح 
شورای امنیت شده اما برای دستیابی به فرمول قابل قبولی برای 
شورای  دائمی  عضو  پنج  بوده اند.  ناکام  امنیت  شورای  توسعه 

امنیت می توانند مانع هرگونه اقدامی شوند.
امنیت  شورای  اصالح  از  نیز  آنها  می گویند  فرانسه  و  انگلیس 

حمایت می کنند.
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