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مبنی  خویش  چرب  سخنان  با  عزیز  سرتاج  و  شریف  نواز  مجلس:  عضو  یک 
بار  می کنند،  فراهم  را  افغانستان  دولت  با  طالبان  گفت وگوی  زمینه  براین که 
دیگر دومین مغز متفکر دنیا را فریب دادند! رییس جمهور باید درکنار مسالۀ 

مذاکره با طالبان، حضور داعش در افغانستان را با پاکستانی ها مطرح می کرد.
شاید پاکستان زمینه گفت وگو با طالبان را فراهم کند، اما بعد از طالبان داعش 
در  غربی ها  پروژه  زیرا  کرد؛  دنبال خواهد  افغانستان  در  را  پاکستان  اهداف 

افغانستان که اجراکننده آن پاکستان است، تغییر کرده.
پاکستان هیچگاه و به هیچ عنوان خواستار تامین صلح در افغانستان نیست، 
زیرا جنگ در افغانستان برای پاکستان یک پروژۀ پردرآمد و عایداتی است. 
پاکستان وعده هایی را که به رییس جمهورغنی داده، در 22 سفر حامد کرزی نیز 
چنین وعده های چربی داده بود؛ اما با گذشت 14 سال انتحار، انفجار و ناامنی 

افزایش یافته است
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اگر می خواهید برای خود دشمن بتراشید، خود را
 از دوستان تان برتر نشان دهید.
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هیات نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان روز شنبه اعالم کرد 
که در مدت دو هفته اشغال شهر کندز توسط گروه طالبان، موارد متعدد 
رخ  غیرنظامی   848 و زخمی شدن  کشته  از جمله  بشر  نقض حقوق 

داده است.
 289 کابل،  از  اسوشیتدپرس  و  رویترز  های  خبرگزاری  گزارش  به 
و  کندز  اشغال  اکتبر  تا 13  سپتمبر  میان 28  کوتاه  دوره  در  غیرنظامی 
محله های اطراف توسط طالبان، به قتل رسیده و 559 تن دیگر زخمی 

شده اند.
در جریان ضد حمله نیروهای دولتی و حمله هوایی نیروهای غربی به 
بیمارستان پزشکان بدون مرز برای بازپس گیری کندز، 30 تن کشته و 
37 تن دیگر زخمی شده اند که احتمال افزایش آمار تلفات و قربانیان 

حمله طالبان با دسترسی به اطالعات بیشتر، وجود دارد.
حدود 150 هزار تن در کندز در جریان طوالنی ترین دوره جنگ شهری 
در افغانستان از هنگام آغاز حمله نظامی امریکا و متحدانش به طالبان در 
سال 2001 به دام افتاده بودند که از این تعداد 13 هزار خانواده از این 
شهر گریختند و به صدها هزار نفری پیوستند که قباًل به علت خشونت 

و ناامنی آواره شده بودند.
این گزارش می افزاید: در این دوره کمبود مواد غذایی، قطع برق، غارت 
و نقض حقوق بشر توسط افراد مسلح و دیگر افراد با سوء استفاده از 

هرج و مرج در این شهر، رخ داده است.
مسووالن گمرک شیرخان بندر نیز شنبه گذشته گفتند که به دنبال سقوط 
ازمحل  آنها  گمرکی  درآمدهای  افغانستان،  شمال  ناامنی های  و  کندز 
تجارت با تاجیکستان در دو ماه گذشته حدود 2.5 میلیون دالر کاهش 

یافته است.
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د ترکمنستان ولسمرش قربان قيل بیردي محمداوف 

وايي، هېواد یې حارض دی، چې د ملګرو ملتونو 

خربو  د  سولې  د  افغانستان  د  الندې  چرت  تر 

کوربتوب وکړي.

د ترکمنستان ولسمرش قربان قيل بیردي محمداوف 

وايي، هېواد یې حارض دی، چې د ملګرو ملتونو 

خربو  د  سولې  د  افغانستان  د  الندې  چرت  تر 

کوربتوب وکړي.

ښاغيل محمداوف دا خربه د بې پرې توب پالیيس 

په نوم د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوال 

کنفرانس په پرانستونکې غونډه کې وکړه.

چمتو  ترکمنستان  چې  وویل،  کې  خربو  خپلو  په 

دی، چې د ملګروملتو تر چرت الندې د افغانستان 

د مسلې د سوله ییز حل کوربه واويس.

د ترکمنستان د افغانستان د سولې په اړه کوربتوب 

ته په داسې حال کې چمتوالی نیيس، چې افغان 

او پاکستاين چارواکو دوه ورځې وړاندې په اسالم 

آباد کې د اسیا زړه کنفرانس څخه وروسته توافق 

وکړ، چې په راتلونکو دوه اوونیو کې به د سولې 

خربې بیا پیل کړي.

زیاته  ولسمرش  ترکمنستان  د  کې  وخت  ورته  په 

او  پاکستان  افغانستان،  ترکمنستان،  د  چې  کړه، 

هند د ګازو د جوړولو کار عميل پړاو ته رسېدلی 

پایپ الین د  به سبا یکشنبې د دې  او ترکمنستان 

خپلې برخې کار پیل کړي.

ټاکل شوې ده چې د ټاپي پروژې د جوړولو کار 

سبا د افغانستان، ترکمنستان او پاکستان د مرشانو 

له لوري پرانستل يش.

قربان ُقلي بیردي محمداوف:

ترکمنستان حارض دی د افغانستان سولې کوربه و اويس
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نظری پریانی
داکتر غنی، رییس دولت وحدت ملی، به ترکمنستان 
رفته است تا در افتتاح پروژۀ ساخت وسازها برای 
پروژۀ  نام یک  تاپی،  کند.  تاپی شرکت  انتقال خط 
اقتصادی گاز است که باید از ترکمنستان به افغانستان 
فرستاده  هندوستان  به  بعد  و  پاکستان  به  سپس  و 
اوِل  از حرِف  این پروژه  به همین دلیل اسم  شود؛ 
نام هر چهار کشور گرفته شده است. سال هاست که 
این پروژه روی دست است اما برای عملی شدِن آن 
گامی برداشته نشده است. در 28 سنبلۀ سال روان، 
تا دو ماه  وزارت معدن کشور اعالن کرده بود که 
دیگر کار عملی انتقال پروژۀ گاز تاپی آغاز می شود 
از  تجلیل  محفل  در  غنی  جمهور  رییس  حاال  و 
ترکمنستان، عازم  بی طرفی کشور  بیستمین سالروز 
آن کشور شده تا به این مناسبت نخستین کلنگ را 
بر زمین ِت )ترکمنستان( تاپی بزنند و عماًل کار آن 
را راه اندازند.  صدای نخستین کلنگ، آغاز خوشی 

و  است  کشور  چهار  برای 
ذوق زده  را  افغانستان  بیشتر 
فرا  که  موانعی  اما  می کند؛ 
پروژه  این  شدِن  عملی  راه 
قرار دارند، همچنان به عنوان 
کشیده  فلک  به  سر  کوهای 
قد  اولیه  کلنگ های  ادامۀ  در 

افراشته اند. 
هرچند در 11 اکتوبر 2010، 
چهار  رییس جمهوراِن 
آن  شدن  اجرایی  بر  کشور 
اما  کردند،  توافق  توافق نامه 
اجرای  برابِر  در  که  موانعی 
هنوز  تا  دارد،  قرار  آن 
میان  از  نشده اند.  برداشته 
ترکمنستان  تاپی،  کشورهای 
گازش  که  می کوشد  ظاهراً 
کند  صادر  مسیر  این  به  را 
به  هند  کشور  و  ببرد  نفع  و 
دلیل رقابتی که با کشورهای 
تالش  در  دارد،  منطقه  نفتی 
عملی شدن این پروژه است. 
در  افغانستان  و  پاکستان  اما 
که  اند  واسطه هایی  این میان 
رهگذر  این  از  بلندی  درآمد 
چنانکه  می شوند.  نصیب 
افغانستان  درصدی   25 سود 
در  می تواند  پروژه  ازین 
تطبیق  اوِل  ده سال  مدت 
به  دیگری  چهرۀ  برنامه،  این 

افغانستان بدهد. از جانب دیگر، تاپی رقیبی هم به 
نامِ »صلح«دارد که گاز ایران را از طریق پاکستان به 
هند می رساند که آن پروژه هم با موانعی از جمله 
امریکا همراه است. در آن طرح،  مخالفت مستقیِم 
ترکمنستان و افغانستان منفعتی برای خود نمی بینند 
امریکا در  ایران و  میان  نمی تواند  نیز  و هندوستان 
عملی شدن خِط لولۀ صلح دست به انتخاب بزند. 
اگرچه محافل رسانه یی تنش ها بر سِر مسالۀ هسته یی 
ایران را پایان یافته قلم داد کرده اند، ولی اختالف های 

بنیادین میان ایران و امریکا همچنان پابرجاست.
باید گفت انتقال خطوط لولۀ تاپی و یا هر لولۀ دیگر 
نیازمند  جهان،  جای  هر  در  چه  و  این جا  در  چه 
آن  هریِک  نبود  با  که  ایجاب هایی ست  سلسله 
نمی شود کاری از پیش برد. متغیرهایی مثل امنیت، 
رابطه های اقتصادی و سیاسی میان کشورهای عضو 
و مالحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی، نقش اصلی 
و اساسی را در موفق شدن و بالعکس اجرای این 

پروژه ها می داشته باشند.
خط لولۀ انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان 
متغیرها  و  معبرها  چنین  از  تردید  بدون  هند  و 

می شود.  مواجه  سدهایی  چنین  به  یا  می گذرد 
از  گاز  انتقال  که بحث  بیست سال است  از  بیشتر 
افغانستان  آن،  موازات  به  است.  مطرح  ترکمنستان 
نقطه ناامن منطقه شده و رقابت های جهانی بر سِر 
این لوله نیز تأثیرش را در افغانستان گذاشته است. 
پنج سال از امضای توافق روی پروژۀ تاپی می گذرد 
تا زماِن آن می رسد که نخستین کلنگ برای افتتاح 
چالش های  اما  رود؛  فرو  ترکمنستان  زمین  در  آن 
فراراهِ  فراوانی همچنان  امنیتِی  اقتصادی، سیاسی و 
این برنامه قرار دارد. طرح تاپی، با وصف دورنمای 
راه  و  دارد  نیز  تاریک  مشخِص  دورنمای  روشن، 
را  ترکمنستان  گاز  از  استفاده  روشنایِی  به  رسیدن 
بسته است. طرح تاپی بیست سال قبل توسط امریکا 
به هدف وصل کردن ترکمنستان به جنوب آسیا زیر 
نام »راه ابریشم نو« ارایه شده بود؛ ولی نبود امنیت 
طرح  این  اجرای  به  دهه  دو  این  در  افغانستان  در 
موانع،  همین  با  یگر  بارِ  هم  امروز  و  نداد  فرصت 
افغانستان  سطح  در  حداقل 

مواجه هستیم. 
واضح ترین موانع سیاسی یی 
که می توانند در سطح کالن 
پیش روی طرح تاپی عرض 
برخورد  تغییر  کنند،  اندام 
تغییر  به  باتوجه  قدرت ها 
است،  زمان  هر  در  شرایط 

آن هم در زمانی که این پروژه 
صفر  زیر  نقطۀ  در  هنوز 
مثال  عنوان  به  دارد.  قرار 
تاپی سبب  پروژۀ  راه اندازی 
اقتصادِی  قدرِت  یک  ایجاد 
منطقه یی می شود که احتمال 
دارد چنین قدرتی در شرایط 
حمایِت  مورد  موجود 
نداشته  قرار  تاپی اند،  مبتکر  خود  که  امریکایی ها 
مخالفت های  طرح،  این  سیاسی  دیگِر  مانع  باشد. 
اصلی  نیازمند  و  است  پاکستان  و  هند  نشدۀ  حل 
گاز ترکمنستان، هند شناخته می شود. حاال چه قدر 
پاکستانی ها مایل اند که در اوج واکنش هایی که در 
زمین افغانستان در برابر هند نشان می دهند و منافع 
این کشور را تهدید می کنند، در موازات با آن به یک 
چنین توافق و منافع مشترک دست یابند؟ در صورت 
موافقت پاکستان، آن کشور باید در امر تأمین صلح 
در افغانستان به گونۀ جدی تالش کند و بایستی در 
کنار مخالفت هایی که با هند دارد، موافقت هایی نیز 
باشد  داشته  مشخص  عرصۀ  این  در  کشور  این  با 
که یک استثنا را میان هند و پاکستان می طلبد. اگر 
پاکستان مایل به تطبیق این پروژه باشد، نزدیک به 
مقولۀ  شامل  که  موانع  و  مشکالت  درصد  شصت 
امنیت است، از طرف پاکستان مرفوع می گردد و این 
کشور در روند صلح همکارِی جدی خواهد کرد. 
مسلمًا پاکستان با توجه به نفوذی که بر طالبان دارد 
و با توجه به اعتراف وزیر نفِت آن کشور، قادر به 
انجامِ این کار است. اما می دانیم که اختالف هند و 

پاکستان از زمان تجزیۀ شبه قاره تا کنون سه جنگ 
کشور  دو  مرزی  اختالف  ادامۀ  با  و  داشته  پی  را 
به ساده گی حل  این اختالف ها  در جامو و کشمیر، 
از طرف دیگر، هند نگران آن است  نخواهند شد. 
آن  بسازد و  ابزاری  ترکمنستان  از گاز  پاکستان  که 
کشور را صدمه بزند و در مواقع خاص، هند را زیر 
معلوم  هنوز  دیگر  جانِب  از  باز  و  دهد  قرار  فشار 
نیست که به راستی ترکمنستان خود این توانایی را 
دارد که برای ده ها سال به طرِف جنوب آسیا گاز 
بریزد. یعنی در حجم واقعی گاز ترکمنستان تردید 
وجود دارد. برخی ها این گمانه را مطرح می کنند که 
ترکمنستان به سختی می تواند گاز کشورهای حوزۀ 
در  هم  توافق هایی  که  ـ  را  چین  کشور  و  روسیه 
همین زمینه با آن ها برای سال ها دارد ـ تأمین کند. 
همچنین ممکن است انتقال لولۀ گاز به هند، سبب 
مرکزی  آسیای  کشورهای  در  گاز  بهای  رفتن  بلند 
روسیه  که  نیست  معلوم  این رو  از  شود،  روسیه  و 
منطقه یی  هماهنگی  ایجاد یک  به  که  نیازی  به رغِم 
پروژه  این  با  دارد،  کانال  این  رهگذر  از  اقتصادی 
از  را  گازش  از  بخشی  ترکمنستان،  باشد.  موافق 
طریق روسیه به اوکراین صادر می کند. خط لولۀ گاز 
طبیعی آسیای مرکزی از مسیر ازبکستان و قزاقستان 
اتحادیۀ  گاز  بازار  و  می شود  فرستاده  روسیه  به 
اروپا از طریق روسیه اشباع می شود. بنابراین انتقال 
را  روسیه  آسیا چندان رضایِت  به جنوب  گاز  این 

بیشتر به فکر  برنمی تابد و احتمال دارد که روسیه 
هند  به  را  ایران  گاز  که  صلح  پروژۀ  شدِن  عملی 
می رساند، باشد. به هر رو، ترکمنستان و هندوستان 
دو کشوری هستند که بیشترین سود را از این پروژه 
اقتصادی و  با مشکالت  اما هر دو کشور  می برند، 
که  افغانستان  نا امنی  و  مواجه اند  منطقه  در  سیاسی 
بیشتر از ناحیۀ پاکستانـ  رقیب هندـ  آب می خورد، 
کشور  آن  سیاست های  تعدیل  عدمِ  صورِت  در 

)پاکستان( می تواند اجرای پروژه را ناممکن سازد.
که  می شود  مطرح  حالی  در  خواندن  ناممکن  این 
عملی شدِن پروژۀ تاپی نیز می تواند امکاناِت قابل 
توجهی را به میان آورد. افغانستان از رهگذرِ اجرای 
در  آرامش  و  امنیت  تأمین  از  می تواند  پروژه  این 
پروژۀ  اگر  کند.  استفاده  خود  جغرافیای  از  بخشی 
در  نسبی  صلح  یک  شاهد  ما  شود،  تطبیق  تاپی 
افغانستان و کاهش تهدیدها در منطقه خواهیم بود 
این  در  جهانی  و  منطقه یی  رقبای  مناسباِت  نیز  و 
وحشت ها  سایۀ  گشت.اما  خواهد  تلطیف  تعامل 
در  قدیم  برنامه های  امتدادِ  در  تهدیدهای جدید  و 
منطقه است که حکم می کند: کلنگ های تاپی یی که 
در زمیِن ترکمنستان فرو می روند، به زمیِن افغانستان 
نمی رسند و همۀ انتظار و آروزها پشت مرزهای ما 
رسوب می کنند. ناامنی هایی که در بهار آینده آغاز 
از  برخی  دارد  احتمال  که  بی ثباتی یی  و  می شوند 
کشورهای آسیای میانه را درنوردد، مسلمًا در تأخیر 
هرچند  تأثیرگذراند،  پروژه  این  نامعلومِ  تعویِق  و 

تاپی کلید خورده باشـد! 
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کلنگبرزمین"ِت"تاپی
وزیر خارجه:

تاپیبرثباتافغانستان
اثرگذاراست

مراسم  در  شرکت  منظور  به  شنبه  روز  غنی  جمهور  رییس 
افتتاح پایپالین گاز تاپی به ترکمنستان سفر کرد. پروژه تاپی 
بزرگترین برنامه اقتصادی منطقه یی است و چهار کشور در آن 

سهم دارند.
تاپی نام پروژه انتقال پایپالین گاز است که از ترکمنستان آغاز 
و با گذشتن از افغانستان و پاکستان به هند می رسد. این پروژه 
روز یک شنبه افتتاح می شود و قرار است 8 میلیارد دالر برای 
می  تواند  پروژه  این  شود.  گذاری  سرمایه  پروژه  این  تطبیق 

زمینه کار را برای 12 هزار تن در افغانستان فراهم کند.
با  افغانستان  آغاز می شود که  پروژه در حالی  این  کار عملی 
چالش های بزرگ اقتصادی و امنیتی دست و پنجه نرم می  کند. 
حکومت آغاز این پروژه را گامی برای بهبود وضعیت اقتصادی 
عنوان کرده است. این پایپالین قرار است از والیات هرات، 

فراه و قندهار عبور کند و به پاکستان و سپس به هند برسد.
صالح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان روز شنبه در مجلس 
نماینده گان گفت که پروژه های بزرگ اقتصادی در منطقه زمینه 
ثبات را فراهم خواهد کرد: »پروژه تاپی پس از سال ها انتظار 
رسمًا افتتاح می  شود و باور داریم که افتتاح این پروژه عالوه 
خواهد  مثبت  تاثیر  نیز  امنیت  وضعیت  بر  اقتصادی  سود  از 

گذاشت.«
آگاهان مسایل اقتصادی همواره گفته اند که افغانستان می  تواند 
میانه  آسیای  بین کشورهای  ترانزیت  به عنوان پل تجارت و 
و آسیای جنوبی نقش بازی کند و زمینه توسعه اقتصادی را 
فراهم کند، اما این فرصت به دلیل تهدیدهای امنیتی هنوز با 

موانع زیادی روبرو است.
و  نفت  مانند  طبیعی  منابع  از  میانه سرشار  آسیای  کشورهای 
گاز است، در حالی که کشورهای آسیای جنوبی مانند هند و 
نیاز دارند. از سوی دیگر  انرژی و گاز  پاکستان به شدت به 
کشورهای قلب آسیا هنوز نتوانسته اند از ظرفیت های ترانزیتی 
استفاده درستی کنند. هند و پاکستان برای فروش تولیدات و 
افغانستان  و  دارند  نیاز  جدید  بازارهای  به  خود  محصوالت 
مسیر مناسب تجارت برای این دو کشور به آسیای میانه است.
جایگاه  افغانستان  تا  تالش می شود  که  کرد  تاکید  ربانی  آقای 
اقتصادی اش را در منطقه احیا کند: »می خواهیم در منطقه این 
باور را خلق کنیم که افغانستان کوتاه ترین و مناسب ترین مسیر 
تجارت و ترانزیت منطقه می تواند منطقه قلب آسیا را به یک 

دیگر وصل کند.«
چالش های امنیتی

تطبیق عملی پروژه پایپالین گاز با آن  که عایدات بزرگی برای 
افراطی و جنگ  اما حضور گروه های  دارد  منطقه  کشورهای 
با تروریسم، می تواند مانع بزرگی برای رسیدن به این هدف 
باشد. افغانستان تصمیم گرفته است که چهار هزار تن را برای 

تامین امنیت پروژه تاپی استخدام کند.
آگاهان به این باورند که تطبیق پروژه تاپی می  تواند فرصتی 
برای بهبود امنیت در منطقه باشد. زیرا کشورهایی که در حال 
با  می کنند،  افغانستان حمایت  در  را  گروه ها شورشی  حاضر 
اقتصادی را ترجیح خواهند  بهبود  تغییر رویکردهای سیاسی 

داد.
غالم فاروق مجروح نماینده هرات در مجلس نماینده گان در 
این مورد گفت: »اهمیت پروژه تاپی برای افغانستان بسیار زیاد 
به آسیای جنوبی وصل می  میانه را  این پروژه آسیای  است. 
 کند. نیازمندی های پاکستان سبب خواهد شد که مانع سبوتاژ 

این پروژه شود. امیدوارم این پروژه به ثمر بنشیند.«
این پایپالین از والیات هرات، فراه و قندهار می گذرد. هرسه 
والیت ناامن هستند و گروه طالبان در بخش هایی از این والیات 
فعالند. آقای مجروح می گوید: »فعال امنیت موجود نیست ولی 
اگر کشورها برای موفقیت این پروژه دست به دست هم دهند، 
این  تطبیق  کنونی  شرایط  در  ولی  می شود  موفق  پروژه  این 

پروژه مشکل است.«
این در حالیست که حکومت افغانستان بیشترین تالش را برای 
انجام داده است. چندی پیش کابل  تاپی  عبور خط لوله گاز 
میزبان رییس جمهور ترکمنستان بود و حکومت افغانستان با 
مراسم ویژه ای از این مقام ترکمنستانی استقبال کرد. ایران نیز 
تالش کرده است تا امتیاز عبور پایپالین گاز از خاک آن کشور 

را از آن خود کند ولی موفق نشده است.

حاال چه قدر پاکستانی ها مایل اند که 
در اوج واکنش هایی که در زمین 

افغانستان در برابر هند نشان 
می دهند و منافع این کشور را 

تهدید می کنند، در موازات با آن به 
یک چنین توافق و منافع مشترک 
دست یابند؟ در صورت موافقت 

پاکستان، آن کشور 
باید در امر تأمین 

صلح در افغانستان 
به گونۀ جدی تالش 

کند و بایستی در 
کنار مخالفت هایی 

که با هند دارد، 
موافقت هایی نیز 

با این کشور در 
این عرصۀ مشخص 

داشته باشد که 
یک استثنا را میان 

هند و پاکستان 
می طلبد. اگر پاکستان مایل به تطبیق 

این پروژه باشد، نزدیک به شصت 
درصد مشکالت و موانع که شامل 

مقولۀ امنیت است، از طرف پاکستان 
مرفوع می گردد و این کشور در روند 

صلح همکارِی جدی خواهد کرد
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هارون مجیدی
زمانی در یکی از نوشته ها خوانده بودم، شاد زیستن هنری است 
برای  هنری  فقیر،  افغانستان  در  اما  و  دارد  نیاز  آموختن  به  که 
شادماندن و شاد به سر بردن است که پاسخ بسیاری ها منفی است.
تا شاد  بیرون می کشد  بیشتر درد و غصه سر  این سرزمین   در 
زیستن؛ اگر بخواهی تا این هنر را کسب کنی اثری که مطابق به 
شرایط زیست بوم این کشور باشد وجود ندارد. اکثر مقاالت و 
کتاب  ها در این زمینه در ایران نوشته و ترجمه شده  که در بیشتر 

موارد هم خوانی با شرایط یک افغانستانی را ندارد.
کار  تازه ترین  طالیی  قاعدۀ   20 یا  زیستن  شاد  هنر  رو،  هر  به 
عبدالحفیظ منصور نویسنده و نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان 

است که در کابل به نشر رسید.
سعید  انتشارات  آدرس  از  نسخه  هزار  و  75برگ  در  کتاب  این 
را  آن  آرایی  برگ  و  طراحی جلد  مسوولیت  که  رسیده  نشر  به 
عصمت اهلل احراری به دوش داشته و مهران موحد آن را ویراست 

کرده است.
آقای منصور در برگ های نخست هنر شاد زیستن و در »اشاره« 
گفته است: شادی گم شدۀ آدمی است، غصه و اندوه دشمن او. 
انسان  به سراغ  رنگارنگ  لباس های  با  و  همه سو  از  دشمن  این 
زمانه های  از  می سازد.  مسخر  گاه  را  او  دماغ  و  دل  و  می آید 
آن،  لشکر  سرکوب  و  غم  زدودن  برای  انسان ها  بدین سو،  دور 
چاره هایی اندیشیده اند. گاه این چاره ها، چاله هایی بیش نبوده اند 
و زمانی هم چاره های گذرا و موقت. از میان روش های مقابله با 

غصه و غم، سه تای آن بسیار فراگیر و شناخته شده است.
به گفتۀ آقای منصور، فراوان اند انسان هایی که به منظور رویارویی 
با غم، به هوشیاری خود آسیب می زنند و به وسیلۀ مواد نشئه آور 
و مخدر، مغز و اعصاب خویش را از کار می اندازند و در واقع با 
این شیوه انسان ها به جای آن که رهی به شادی و شادکامی ببرند، 
فرو  بیخودی  در  لحظاتی  و  می سازند  رنجورتر  نیز  را  تن خود 
می روند. دستۀ دیگر با روی آوردن به سریال های سرگرم کننده، 
سالون های رقص و آواز، نمایش های اکروباتیک، موزیم ها و انواع 
نمایشات ورزشی، ساعاتی از زنده گی شان را به خوشی و سرور 

سپری می کنند.
هزینۀ  پُر  موارد  از  بی تردید  زیستن،  شاد  هنر  نویسندۀ  باور  به 
جهان مدرن یکی هم همین بخش است که ساالنه میلیاردها دالر 
در این زمینه به مصرف می رسد، تا مسایل اساسی را در رده های 
پایین تر ذهن بکشاند و مطالب سرگرم کننده را به جای آن قرار 
میان  تازه در  دهد. در غرب، وسیلۀ دیگر، مصرف گرایی است، 
عدۀ در افغانستان نیز این فرهنگ دیده می شود که با خرید انواع 
لباس، زیورات، ماشین های سواری، سفرهای پیاپی به کشورهای 
خارجی و ترتیب ضیافت های رنگین برای خود فرصت هایی از 
شادی و ُخرسندی دست و پا می دارند و بسان نوشندۀ آب شور، 

تشنه تر از پیش می گردند.
به خدا ایمان داشته باشید، نمازهای پنج گانه را با حضور باید ادا 
مواظب  ببینید،  تا محبت  بورزید،  باشید، محبت  کرد، شکرگزار 
دست  کنید،  حفظ  را  کودکانه یی تان  عادات  باشید،  تندرستی تان 
بپرهیزید،  ریا  و  دروغ  از  نروید،  دوستان تان  به دیدن  خالی 
اوقات تان را تنظیم کنید، رشتۀ دوستی را قطع نکنید، مراقب حال 
زیر دستان باشید، زنده گی ساده اختیار کنید، دعوت گر باشید، نه 
محتسب، عاشق شوید، اهداف بزرگ نیرو آفرین اند، فرزند کمتر، 
زنده گی بهتر، آهسته و پیوسته گام بردارید، عفو کنید و بخشنده 
اندیش-فرصت طلب  دور  است،  بخش  شادی  نظافت  باشید، 
باشید، بیست قاعدۀ طالیی است که در این کتاب به آن پرداخته 

شده است.
به ادعای نویسندۀ هنر شاد زیستن، او تالش کرده تا راه و اصول 

متفاوتی را که خودش زیسته و اندوخته را پیشکش کند.
از عبدالحفیظ منصور پیش از این کتاب های در حوزۀ روشنفکری 
دینی، تاریخی و ده ها مقالۀ سیاسی و تحلیلی به نشر رسیده است.

 

»هنرشادزیستن«
چاپشد

احمــد عمران

چهکسـی
دربارۀاستعفای

نبیلشایعهپراکنیمیکند؟

پیشین  رییس  نبیل،  رحمت اهلل  استعفای 
امنیت ملی کشور که در زمان حضور هیأت 
افغانستان در کنفرانس کشورهای قلب آسیا 
صورت گرفت، ذهن های بسیاری را به خود 
نبیل استعفای خود  درگیر کرده است. آقای 
ریاست جمهوری،  به  ارسال  با  هم زمان  را 
به  نیز  در صفحۀ رخ نمای )فیس بوک( خود 
اشتراک گذاشت. هرچند از این نامه نمی توان 
کسی  علیه  را  اتهام هایی  مستقیم  به صورِت 
آن،  پایانی  فرازهای  در  ولی  کرد،  استنباط 
می توان نوعی دل سردی و ناراحتی از کار و 
فشارهای کاری را احساس کرد که آقای نبیل 
در هفته های اخیر با آن ها روبه رو بوده است. 
که  می نویسد  آشکار  به صورِت  نبیل  آقای 
»فشار«های رییس جمهوری برای کنار رفتِن 
او وجود داشته و در عین حال، او با برخی 
چندانی  موافقِت  نیز  دولت  سیاست های 
این  به  اما  غنی  رییس جمهور  است.  نداشته 
و  دامنۀ حدس  و  بخشید  تازه  بُعدی  استعفا 

گمان ها را وسیع تر و گسترده تر کرد.
خود،  خبری  نشست  در  غنی  آقای  شاید   
پس از برگشت از کنفرانس کشورهای قلب 
خود  زعِمِ  به  را  فضا  که  می خواست  آسیا، 
مورد  در  موجود  شایعاِت  به  و  کند  تلطیف 
استعفای آقای نبیل پاسخ دهد. اما از آن جایی 
که آقای غنی از ادبیاِت خاصی در این مورد 
استفاده کرد، بیشتر از همه خودش زمینه ساز 
امنیت  پیشین  رییس  مورد  در  شایعه پراکنی 

ملی شد. 
برای  خود،  خبری  نشست  در  غنی  آقای 
پایان دادن به جو شایعه پراکنی ها به گونه یی 
در  دیگر  شایعه یی  خود  که  کرد  صحبت 
باشد.  می تواند  نبیل  آقای  استعفای  با  رابطه 
فکر  کس  هر  که  گفت  رییس جمهوری 
می کند که آقای نبیل با فشارهای بیرونی از 
کار کناره گیری کرده و یا چنین زمینه یی برای 
جنگ  آمادۀ  باید  سال  صد  شده؛  فراهم  او 

باشد و چنین کسی خاین ملی است!
 شاید در این سخنان، روی سخِن آقای غنی 
به کشورهایی باشد که بعضًا از آن ها به عنوان 

اهرم های فشار نام برده می شود و آقای غنی 
از  ولی  است؛  داده  هشدار  را  کشورها  این 
سخناِن او که در هاله یی از احساساِت ناموجه 
ابراز شدند، به سختی می توان چنین نتیجه یی 

گرفت.
سیاست مداراِن  همۀ  از  بیش  غنی  آقای   
کشور، با مسایل احساسی برخورد می کند و 
حتا برخی مسایل را عماًل از حوزۀ عقالنیِت 
احساسات  و  عواطف  حوزۀ  به  سیاسی 
می برد. سخنان او در مورد افغانستان که »از 
پنج هزار سال در روی زمین وجود داشته و 
یا  و  ماند«  خواهد  هم  دیگر  سال  پنج هزار 
والیت  »این  گفت  که  قندز  جنگ  مورد  در 
حرف های  همه  دارد«؛  قرار  مدیریت  تحت 
احساسی و عاطفی اند که با استدالل منطقی 

سِر سازگاری ندارند. 
نیز  نبیل  آقای  استعفای  به  واکنش  در 
ژسِت  و  زبان  همان  از  رییس جمهوری 
معلوم  حاال  گرفت.  بهره  خود  احساساتِی 
و  ابزارها  چه  با  افغانستان  که  نیست 
با  سال  صد  که  است  قرار  توانایی هایی 
کشوری دیگر جنگ کند. همین حاال جنگ 
چهل ساله به اندازۀ کافی توش و تواِن کشور 
و  بالقوه  ظرفیت های  و  برده  تحلیل  به  را 
به سختی  که  رسانده  آسیب  را  آن  بالفعِل 
گامی  خارجی،  کمک های  نبود  در  می توان 
وضعیتی،  چنین  در  آیا  گذاشت.  پیش  به 
یک  با  سال  صد  که  است  قادر  افغانستان 

کشورِ دیگر وارد جنگ شود؟ 
دهاِن  از  احساسی  حرف های  شنیدن 
در  نیست.  نوی  حدیِث  سیاست مداران، 
دیگر کشورها نیز زمام داران هر از گاهی از 
زباِن احساسی برای فرو نشاندن جو ملتهب 
میاِن  اساسی  فرق  ولی  می برند؛  استفاده 
جمهوری  رییس  احساسِی  سخنان  و  آن ها 
دقیقًا وضعیت  این است که آن ها  افغانستان 
شرایط،  به  متناسب  آن گاه  و  برمی رسند  را 
منتقل  دیگران  به  را  خود  احساسِی  سخنان 
می کنند. آن ها می دانند که نتیجۀ سخنان شان 
اما  دارد.  دنبال  به  پیامدهایی  چه  و  چیست 

احساسات  دچار  ناگهان  افغانستان  رهبران 
زبان  به  نباید  که  را  حرف هایی  و  می شوند 
بیاورند، می گویند و آن گاه خود و مردم را به 

درد سر می افکنند. 
سبب  می تواند  مختلفی  مسایل  این که  در 
شده  امنیت  پیشیِن  رییس  سرخورده گِی 
باشد که او را مجبور به استعفا کرده است، 
نباید  مسایل  این  اما  ورزید؛  شک  نمی توان 
به اندازه یی بزرگ جلوه داده شوند که همه 
را دچار تشویش سازد. آقای رییس جمهور 
عماًل با سخناِن خود به جای این که شایعات 
در مورد استعفای آقای نبیل را کاهش دهد، 
به شایعاِت تازه تری دامن زد و حاال همه به 

دنباِل این هستند که اصل ماجرا را بیابند. 
 عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت 
ملی، هنگام معرفی سرپرست جدید ریاست 
امنیت ملی کشور، شاید متوجه این وضعیت 
شده بود و به همین دلیل، حرف هایی مطرح 
کرد که به نوعی می توان آن ها را توجیه کنندۀ 
سخنان رییس جمهوری دانست. آقای عبداهلل 
از کار و فعالیِت آقای نبیل در ریاست امنیت 
ملی قدردانی کرد و به صورت تلویحی گفت 
کارِ  دولت  برای  او  استعفای  »پذیرش  که 

آسانی نبوده است.« 
سخناِن  با  همواره  کشور  سیاست مداراِن 
می تواند  این  و  می آفرینند  دردسر  خود 
وجاهِت آن ها را در سطح ملی و بین المللی 
آسیب برساند. رییس جمهوری به ساده گی و 
آرامش می توانست به استعفای آقای نبیل در 
چهارچوب قوانیِن نظام پاسخ دهد و آن را 
اداری  به مسایل  منوط  و  کاماًل عادی  امری 

بداند و هیچ اعالم جنگی هم نداشته باشد.
کنیم،  فراهم  را  شایعه  زمینۀ  ما  وقتی خود   
نباید از دیگران توقع برد که چیزی نگویند و 
همه چیز را عادی بدانند. در مورد استعفای 
این شایعات  به  نبیل، نخست خودش  آقای 
آقای رییس  نامۀ خود دامن زد و سپس  در 
کرد. حاال  تازه یی  فازِ  وارد  را  آن  جمهوری 
بگویید که در این میان گناه دیگران چیست؟  

سیاست مداراِن کشور همواره با سخناِن 
خود دردسر می آفرینند و این 
می تواند وجاهِت آن ها را در سطح 
ملی و بین المللی آسیب برساند. 
رییس جمهوری به ساده گی و 
آرامش می توانست به استعفای 
آقای نبیل در چهارچوب 
قوانیِن نظام پاسخ دهد و 
آن را امری کامالً عادی 
و منوط به مسایل 
اداری بداند و هیچ 
اعالم جنگی هم 
نداشته باشد
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 social( اجتماعی  مناسبت  یا  رابطه  هر 
هم  دیدیم،  که  همان طور   ،)relation
از  بیرون  هم  و  دارد  وجود  اندیشه  دروِن 
متعّلق  بنابراین  اندیشه  درون  و بخش  آن، 
اگر  اما  است.  ذهنی  واقعیتی  و  اندیشه  به 
این بخش به اندیشه تعّلق دارد، این تعّلق 
چه شکلی به خود می گیرد؟ اگر این تعّلقی 

ذهنی است، به کدام معنا چنین است؟
بخش ذهنی یک رابطه  یا مناسبِت اجتماعی 
در وهلۀ نخست متشکل است از مجموعه یی 
از بازنمایی ها، اصول و قواعدی که باید »بر 
حسب آن ها عمل کرد« تا موجب شد که 
آن رابطه  میان افراد و گروه ها به وجود آید 
که  جامعه یی  است؛  جامعه  برسازندۀ  که 
انضمامی  به شیوۀ  تبدیل آن رابطه  نیازمند 
سازمان دهی زنده گی اجتماعی افراد است. 
کرد  تصور  نمی توان  بزنم.  مثالی  بگذارید 
بدون  ازدواج  کنند  یکدیگر  با  افراد  که 
آن که بدانند ازدواج چیست یا بدون آن که 
جامعه  در  رایج  زناشویی  قواعد  از  ناآگاه 
یا بی اطالع از پیامدهایی باشند که ازدواج 
همراه  به  بعدی شان  نسل های  برای  آن ها 
آن که  بدون  دیگر،  بیان  به  داشت،  خواهد 
از  باشند.  از قوانین وراثت داشته  شناختی 
این رو، می توان متوجه شد که بخش ذهنی 
هر رابطۀ خویشاوندی در ابتدا مجموعه یی 
از قوانین زناشویی )marriage( و وراثت 
گروه ها  و  افراد  که  است   )descent(
این  تا  کنند  عمل  آن ها  حسب  بر  باید 
ترتیب مناسبات میان شان ایجاد شود. البته 

مناسبات  اجزای  تنها  وراثت  و  زناشویی 
با  باید قوانین مرتبط  نیستند.  خویشاوندی 
سکونت گاه یعنی قوانین مربوط به وارثت 
به  نیز  را  غیره  و  ]اجتماعی[  پایگاه  زمین، 

آن ها افزود.
نهادینه  خویشاوندی  با  رابطه  در  آن چه 
شده، همچنین می تواند برای هرگونه رابطۀ 
اجتماعی دیگر صادق باشد. به همین خاطر 
من این گزاره را که بخش ذهنی هر رابطۀ 
از  مجموعه یی  نخست  وهلۀ  در  اجتماعی 
بازنمایی ها، اصول و قواعدی است که باید 
آگاهانه بر حسب آن ها عمل کرد تا چنین 
رابطه یی را در کنش اجتماعی، هم فردی و 
خواهم  بسط  آورد،  وجود  به  جمعی،  هم 

داد.
اما افراد و گروه هایی که جامعه یی را شکل 
می دهند که در آن، این رابطۀ اجتماعی یکی 
همواره  است،  سازمان دهی  شیوه های  از 
نامشروع  یا حتا  آن را کم و بیش مشروع 
این  در  می کنند.  اندیشه  یا  زنده گی  درک، 
صورت، بخش ذهنی یک رابطۀ اجتماعی 
هم  و  مثبت  هم  ارزش ها،  شامل  همچنین 
و  قوانین  و  رابطه،  این  با  مرتبط   منفی  
اصول آرمانی یی می شود که آن را قادر به 
ایجاد آن رابطه می سازد. در این جا منظور 
من از »ارزش ها« هم اصول و داوری ها و 
نیروی  از  سرشار  که  است  بازنمایی هایی 

جذب یا دفع هستند.
ذهنی  مؤلفۀ  دو  این  خاطر،  همین  به 
مسّلم  واقعیت  این  به  اجتماعی  مناسبات 
از  تنها  مناسبات  این  که  می خورند  پیوند 
خالل آمیزش و مفصل بندی دو نوع کنش 
فردی و جمعی تولید و بازتولید می شوند. 
عنوان  به  اجتماعی  رابطۀ  فردی،  کنش  در 
وسیله یی برای دست یابی به اهدافی معیّن 
initia� گذار  مناسک  مثاًل  دارد-  )وجود 
tion rituals( که به منزلۀ وسیله یی الزم 
به  می دهد  اجازه  جدید  نسل های  به  که 
و  یابند  دست  بزرگان شان  سّری  دانش 
شوند،  شریک  آن ها  با  را  نهانی  نیروهای 
رابطۀ  این  جمعی  کنش  می گردند.  برگزار 

ارزش  که  واقعیتی  عنوان  به  را  اجتماعی 
بازتولید دارد فرض می گیرد )یا نمی گیرد(، 
به مثابۀ ابزار الزامی سازمان دهی بخشی از 
طبیعت  با  و  یکدیگر  با  انسان ها  مناسبات 
و از همین رو به منزلۀ رابطه یی که شامل 
سایر روابط نمی شودـ به عنوان یک هنجار 

و غایت. 
که  ندارد  این  بر  داللت  این ها  از  هیچ یک 
می توان  را  اجتماعی  واقعیت  ذهنی  بخش 
به بخش آگاهانه اش تقلیل داد. من به دقت 
واژۀ »اندیشه« را به کار بردم و شکی نیست 
که به زعم من، اندیشه به نحوی قابل توجه 
اندیشه  می رود.  فراتر  زبان(  )و  آگاهی  از 
غالبًا  که  سازوکارهاست  از  مجموعه یی 
کارکردی ندارد اگر کسی از آن آگاه نباشد. 
بر  است  مبتنی  اندیشه  که  می دانیم  اساسًا 
قسمت پیچیده یی از ماده یی فعال - مغز- که 
)در میان سایر چیزها( توانایی فهم مناسبات 
روابط،  »اشیا«،  میان  ناهم ارزی  و  هم ارزی 
relations of rela� )و مناسبات روابط 
مجموعه های  می تواند  و  دارد  را   )tions
سامان یافتۀ بازنمایی های این اشیا، روابط و 
وجود  به  یا  کند  ایجاد  را  روابط  مناسبات 
آورد- بازنمایی هایی که فی نفسه در آگاهی 
حضور دارند و در آن و بر حسب آن عمل 
تاریخ  که  می دانیم  همچنین  ما  می کنند. 
معاصر و بسترها و مسایلی که در آن ها و 
می یابد،  جریان  تاریخ  این  آن ها  مبنای  بر 
هم ارزی  مناسبات  فهم  برای  ظرفیت  این 
به  را  ظرفیت  این  ما  نیاورده.  وجود  به  را 
را  آن  اصل  بخواهیم  اگر  و  می بریم  ارث 
دهیم  ارجاع  تاریخی  به  باید  کنیم،  ردیابی 
داشته:  وجود  بشریت  از  پیش  مدت ها  که 
تاریخ طبیعت پیش از ظهور تاریخ بشریت 
با  برهم کنش  خالل  از  دومی  آن که  ولو 
طبیعت پیرامونی متعاقبًا فی نفسه نقشی در 

تکامل مغز انسان ایفا کرده باشد.
در جهت یادآوری به خودمان در این مورد 
که اندیشه چیزی بیش از آگاهی است، نباید 
از یاد ببریم که بخش روانِی آگاهِ مناسبات 
اجتماعی ماست که به عنوان حامی اصلِی 
کودکان در نوآموزی این مناسبات اجتماعی 
کارکرد می یابد، یعنی در فرآیند شکل گیری 
اجتماعی افراد- فرآیندی که البته نمی توان 
کردن«  »درونی  و  آگاهانه  انتقال  به  را  آن 
و  مناسبات  این  تولید  بر  حاکم  قوانین 
و  عاطفی  اخالقی،  اجتماعی،  ارزش های 

غیره تقلیل داد که مرتبط با آن ها هستند. 
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بخش سوم و پایانی

با بی خوابی  چه گونه   
مبارزه کنیم؟

نقـشانـدیشه
درتولید
مناسبات
اجتماعی

سعی کنید ریتم خاِص خواِب خود را مراعات کنید. یعنی فقط زمانی که بخش نخست
واقعًا خواب تان می آید، به رختخواب بروید؛ اگر نیمه شب از خواب بیدار 
بخوانید،  چیزی  بروید،  دیگری  اتاق  به  و  شوید  بلند  جای تان  از  شدید، 
موسیقی گوش دهید یا تلویزیون تماشا کنید و تا زمانی که مجدداً خواب تان 
نگرفته است و احساس خواب آلوده گی نکردید، به رختخواب باز نگردید. 
در نهایت، توصیه می شود که همیشه در یک ساعت معین از خواب بیدار 
شوید، حتا اگر هنوز تمایل به خواب دارید. جوشانده های گیاهی )زیزفون، 
بابونه، شاه پسند، بهار نارنج(  را هم امتحان کنید. این جوشانده های گیاهی 
که رونق خوبی هم پیدا کرده اند، به هضم غذا کمک می کنند و خواب را 

آسان می نمایند.
به شما  پیداست، می توانند  نام شان  از  که  ریلکسیشن، همان طور  تمرینات 
کمک کنند تا آرامش یابید و استرس های تان را تخلیه کیند. این تمرین ها 
هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ ذهنی، استرس هایی را که طی روز در 

بدن شما جا خوش کرده اند، بیرون می ریزند.

داروهایبیخوابی:راحتترینراهحل؟
معروف است که فرانسوی ها مقادیر زیادی خواب آور و داروی ضدافسرده گی 
اما  این داروها باعث می شوند که شما به خواب بروید؛  مصرف می کنند. 
فقط باید در موارد اندکی استفاده شوند. یعنی اگر بعد از حذف تمام دالیل 
واقعی بی خوابی، بعد از رعایت اصول بهداشتی و در صورت امکان انجام 

تمرینات ریلکسیشن خواب تان نبرد، می توانید داروی بی خوابی بخورید.
»خواب آورها« فقط باید طبق نظر پزشک و رعایت تعداد مناسب مصرف 
شوند: میزان کمی از این داروها را، طی زمانی محدود یا یک دورۀ 2 تا 
3 هفته یی همراه با توقف های طوالنی مدت بخورید تا به آن ها اعتیاد پیدا 

نکنید. قطع کامل این داروها باید تدریجی و با نظر پزشک انجام شود.
بنابراین مبارزه با بی خوابی لزومًا با مصرف دارو و به طور یک باره میسر 
نیست، خصوصًا اگر احتمال آثار ناخوشایند در طوالنی مدت وجود داشته 
و  کنید  آماده  خواب  برای  را  خودتان  توصیه ها،  این  انجام  از  قبل  باشد. 
به خاطر داشته باشید که روش هایی که استرس را کاهش می دهند و آرامش 
را بازمی گردانند، بهترین راه حل برای داشتن خوابی خوب و سرحال بیدار 

شدن، هستند.  

گردآوری: پرتال فرهنگی اجتماعی پرشین پرشیا

موریس گودولیه
برگردان: مهرداد امامی 

مقدمۀ مترجم: 
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به  آلمانی ها  که  است  این  موقعیت  این  ناگزیر  نتیجۀ 
تاریخ کشورشان روی می آورند؛ زیرا احیای عظمت ملی 
قدرت  ملی  مجدد  تولد  امیدهای  به  تا حدودی  گذشته، 
می بخشد. یکی از وسایل مبارزه برای تحصیل این عظمت 
ملی، آن است که به دالیل تاریخی انحطاط و تجزیۀ آلمان 
توجه شود، و این دالیل به شکل هنری به تصویر درآیند. 
عرصۀ  گذشته جزو  در سده های  که  آلمان  در  نتیجه  در 
شکلی  به  و  زودتر  هنر  نبود،  تاریخی  دگرگونی های 
و  اقتصادی  نظر  از  که  غربی  آن کشورهای  از  افراطی تر 

سیاسی پیشرفته تر بودند، ظهور کرد. 
سقوط  و  ظهور  و  انقالب  نبردهای  فرانسه،  انقالب 
مقیاس  در  را  تاریخ  نخستین بار  برای  که  بود  ناپلیون 
اروپا به صورت تجربه یی توده یی درآورد. طی سال های 
ملل  از  یک  هر  جنبش های  تعداد   1814  –  1789 بین 
اروپا بیشتر از آن بود که پیش آن در طول قرن ها تجربه 
کرده بودند. پیاپی بودن سریع این قیام ها، ویژه گی کیفیتًا 
را  آن ها  تاریخی  خصلت  و  می بخشد  آن ها  به  ممتازی 
نسبت به زمانی که جدا و منفرد صورت می گرفتند، بسیار 
آشکارتر می کند: توده ها دیگر اعتقادی به »وقوع طبیعی« 
جوانی  خاطرات  که  است  کافی  تنها  نداشتند،  رویدادها 

»هاینه« را در کتاب Buch le Grand بخوانیم تا در این 
به روشنی  کتاب  این  در  او  آشنا شویم.  نمونه یی  با  مورد 
نشان می دهد که دگرگونی سریع حکومت ها چه گونه بر 
»هاینه« جوان تأثیر می گذارد. اکنون اگر چنین تجربه هایی 
قیام های مشابهی که در سراسر جهان روی  از  با آگاهی 
می دادند ارتباط یابد، باید این احساس را نیرو بخشد که 
ثانیًا تاریخ فرایندی  بنام تاریخ وجود دارد و  اوالً چیزی 
فرد  بر زنده گی هر  تغییرات است و سرانجام  از  پیوسته 

تأثیر بالواسطه یی اعمال می کند. 
این  میان  تفاوت  در  کیفیت،  به  کمیت  از  تغییر  این 
جنگ ها با تمام جنگ های پیشین نیز به چشم می خورد. 
انقالب،  از  جنگ های حکومت های خودکامۀ دورۀ پیش 
توسط ارتش های حرفه یی کوچکی انجام می شد. کوشش 
حکومت ها این بود که ارتش را تا حد امکان از غیرنظامیان 
جدا کنند و نگذارند همواره به زرادخانه دسترسی داشته 
باشد و ترس از ترک خدمت ایجاد کنند. »فردریک دوم« 
پادشاه پروس بیهوده اعالم نکرد که جنگ باید چنان انجام 
شود که غیرنظامیان از آن آگاه نشوند. جملۀ »حفظ صلح 
اولین وظیفۀ شهروند است«، شعار جنگ های حکومتهای 

خودکامه بود.
انقالب فرانسه با یک ضربت این وضع را به هم می ریزد. 
اتحاد  علیه  خود  تدافعی  مبارزه  در  فرانسه  جمهوری 
توده یی  ارتش های  ایجاد  به  ناگزیر  مستبد،  پادشاهان 
شد. تفاوت کیفی میان ارتش های توده یی و مزدور دقیقًا 
جای  به  اگر  است.  مردم  تودۀ  با  آن ها  روابط  مسالۀ  در 
سربازگیری یا اتکا به خدمات حرفه یی گروه کوچکی از 
افراد بی طبقه شده، ارتشی توده یی به وجود آید، آن گاه باید 
محتوا و هدف جنگ از طریق تبلیغات برای توده ها روشن 
از  تنها در خود فرانسه و در دوران دفاع  امر  این  گردد. 
انقالب و جنگ های تدافعی بعدی رخ نمی دهد. دولت های 
دیگر نیز اگر به ارتش های توده یی روی می آوردند، ناگزیر 

به بهره گیری از همین ابزارها بودند)مثاًل نقشی که ادبیات 
ایفا  »ینا«  جنگ  از  پس  تبلیغات  این  در  آلمان  فلسفۀ  و 
کرد(. لیکن این تبلیغات نمی تواند به جنگ های منفرد و 
جدا محدود شود. باید محتوای اجتماعی مقدمات موجبۀ 
تاریخی و وضع جنگ را افشا کند تا جنگ را با تمامی 
کافی  سازد.  مربوط  ملت  پیشرفت  امکانات  و  زنده گی 
است به اهمیت دستاوردهای دفاع از انقالب در فرانسه و 
رابطه میان ایجاد ارتش توده یی و اصالحات اجتماعی و 

سیاسی در آلمان و کشورهای دیگر اشاره کنیم. 
توده یی  ارتش های  با  آن چنان  ملت ها  معنوی  زنده گی 
را  خود  ارتباط  نمی توانستند  که  داشت  وابسته گی  نوین 
در  کنند.  حفظ  پیشین  دوره های  مستبدین  ارتش های  با 
و  افسران  اشراف،  میان  اجتماعی  موقعیت  مانع  فرانسه، 
سربازان عادی از بین می رود: همه می توانند به باالترین 
که  دریافته اند  خوبی  به  و  یابند  دست  نظامی  مقام های 
است. حتا  انقالب  مستقیم  نتیجۀ  مانع  این  رفتن  میان  از 
در کشورهایی که علیه انقالب می جنگیدند نیز این مانع 
است  کافی  رفت.  میان  از  حدودی  تا  ناگزیر  اجتماعی 
نوشته های »نیزنو« را بخوانیم تا دریابیم که این اصالحات 
انقالب  که  نوینی  تاریخی  شرایط  با  به روشنی  چه گونه 

فرانسه به وجود آورد، ارتباط داشتند. از این گذشته، جنگ 
به ناگزیر جدایی پیشین میان ارتش و مردم را از میان برد. 
نگه داری ارتش های توده یی در قرارگاه های جدا از مردم، 
آن  ارتش ها  این  نگه داری  شرط  زیرا  است؛  ممکن  غیر 
است که در کشوری که جنگ در آن انجام می شود، این 
ارتش ها با مردم تماس مستقیم و دایمی داشته باشند. البته 
اما  این تماس، اغلب چیزی جز دزدی و غارت نیست؛ 
نباید فراموش کرد که جنگ های  همیشه چنین نیست و 
صورت  به  ناپلیونی،  های  جنگ  اندازه یی  تا  و  انقالب 

جنگ های آگاهانه تبلیغاتی صورت می گرفتند.
کیفیتًا  نقش  جنگ،  غول آسای  کمی  گسترش  سرانجام، 
می گیرد.  خود  به  گسترده یی  ابعاد  و  می کند  ایفا  تازه یی 
خودکامه گان  مزدور  ارتش های  توسط  که  جنگ هایی 
پیرامون  کوچک  مانورهایی  اغلب  می گرفت،  صورت 
دژهای نظامی بود. اما اکنون تمامی اروپا به صورت صحنۀ 
نبرد درمی آمد. دهقانان فرانسه، نخست در مصر، سپس در 
ایتالیا و آن گاه در روسیه جنگیدند. نیروهای کمکی آلمانی 
نیروهای  شرکت جستند.  روسیه  نبرد  در  نیز  ایتالیایی  و 
آلمانی و روسی پس از شکست ناپلیون پاریس را اشغال 
کردند و قس علیهذا. آن چه پیش از این، تنها توسط افراد 
تک افتاده و اغلب ماجراجو تجربه می شدـ  آشنایی با اروپا 
به صورت  این دوره  از آن ـ در  یا دست کم بخش هایی 

تجربۀ عمومی صدها، هزارها و میلیون ها درمی آمد. 
بنابراین برای انسان ها امکانات عینی این امر فراهم می آمد 
تاریخ مشروط،  از نظر  تا وجود خود را همچون چیزی 
عمیقًا  که  کنند  مشاهده  چیزی  واقع  در  و  درک کنند، 
ارتباط  آنان  با  و  می گذارد  تأثیر  روزانۀشان  زنده گی  بر 
و  به دگرگونی ها  پرداختن  این جا،  در  دارد.  بالواسطه یی 
فرانسه حاصلی نخواهد داشت.  اجتماعی خود  تحوالت 
فرهنگِی  و  اقتصادی  زنده گی  که  است  روشن  کاماًل 
پیاپی  و  سریع  و  عظیم  تغییرات  اثر  بر  ملت  تمامی 

باید  اما  است.  گسیخته  هم  از  اندازه  چه  تا  دوران  این 
ناپلیون  ارتش های  آنگاه  و  انقالبی  ارتش های  که  گفت 
که  مناطقی  از  بسیاری  در  را  فئودالیسم  بازمانده های  نیز 
کمابیش  ـ  ایتالیا  شمال  در  راینلند  مثاًل   - کردند  فتح 
راینلند  میان  فرهنگی  و  اجتماعی  تخالف  کردند.  تصفیه 
انقالب های سال  تا زمان  آلمان که  و سرزمین های دیگر 
1848 هنوز آشکارا به چشم می خورد، میراثی بود که از 
از  مردم  تودۀ  اکثریت  و  بود  مانده  جا  به  ناپلیون  دورۀ 
رابطۀ این دگرگونی اجتماعی با انقالب فرانسه آگاه بودند. 
این دوران  اوضاع  ادبی  انعکاس های  بعضی  به  دیگر  بار 
»هاینه«، خواندن  از خاطرات جوانی  کنیم: گذشته  اشاره 
برای  »استاندال«  اثر  پارم«  »صومعه  نخستین  فصل های 
شمال  بر  پایداری  تأثیر  فرانسه  حکومت  این که  مشاهدۀ 

ایتالیا داشت، بسیار سودمند تواند بود. 
به  اگر جدا  که  است  بورژوائی  انقالب های  این سرشت 
اکثریت توده حق داشتن  به  نایل شوند،  هدف های خود 
نتیجۀ  در  تنها  فرانسه  در  داد.  خواهند  ملیت  احساس 
پایین  قشر  دهقانان  که  بود  ناپلیـون  حکومت  و  انقالب 
احساس  تجربۀ  از  دیگر،  قشره های  و  خرده بورژوازی 
را  فرانسه  آنان  نخستین بار  برای  شدند.  برخوردار  ملیت 
سرزمین خود و میهنی که خود ساخته بودند، حس کردند. 
اما ظهور آگاهی ملی و همراه با آن، احساس و درک تاریخ 
فتوحات  و  جنگ ها  نمی دهد.  رخ  فرانسه  در  تنها  ملی، 
ملی  مقاومت  و  احساسات  از  موجی  جا  همه  ناپلیون، 
در برابر خود آفرید و باعث برانگیختن آرزوی استقالل 
مارکس  که  همان گونه  جنبش ها  این  بی تردید  شد.  ملی 
می گوید، چنان که در اسپانیا، آلمان و کشورهای دیگر رخ 
داد، اغلب ترکیبی از نوخواهی و ارتجاع بودند. از سوی 
دیگر، مبارزه برای آزادی و شکوفایی احساسات ملی در 
لهستان، اساسًا کیفیتی پیشرو دارد. اما میزان نوخواهی و 
آشکار  باشد،  چه  هر  منفرد  ملی  جنبش های  در  ارتجاع 
است که این جنبش ها جنبش های توده یی واقعی ـ ناگزیر 
آگاهی و تجربۀ تاریخ را به میان توده های وسیع می برند، 
جذب شدن به استقالل ملی و شخصیت ملی، ضرورتًا با 
و  گذشته  عظمت  پیشین،  خاطرات  ـ  ملی  تاریخ  احیای 
لحظات سرشکسته گی ملی همراه است. خواه این جریان 
ایدیولوژی  یک  به  خواه  و  پیشرو  ایدیولوژی  یک  به 

ارتجاعی منجر شود. 
بدین سان در این تجربۀ توده یی از تاریخ، عنصر ملی از 
یک سو با مسایل دگرگونی های اجتماعی در ارتباط است 
رابطۀ  مردم  از  بیشتری  و  بیش  تعداد  دیگر،  سوی  از  و 
میان تاریخ ملی و تاریخ جهان را درمی یابند. این آگاهی 
فزاینده از خصلت تاریخی پیشرفت، بر قضاوت در مورد 
قرن  در  اثر می گذارد.  طبقاتی  مبارزۀ  و  اقتصادی  شرایط 
18 تنها منتقد عجیب، زیرک و تناقض جوی سرمایه داری 
نوظهور، لینگه بود. او استثمار کارگران توسط سرمایه را 
تا  مقایسه می کرد  پیشین  در دوره های  استثمار  اشکال  با 
مبارزۀ  است.  غیرانسانی ترین  که سرمایه داری  دهد  نشان 
ایدیولوژیک علیه انقالب فرانسه یک مقایسۀ مشابه میان 
جامعۀ پیش و پس از انقالب، یا در مقیاسی وسیع تر میان 
نظر  از  که  می گیرد  صورت  سرمایه داری  و  فیودالیسم 
و  است  ارتجاعی  گرایش  لحاظ  از  و  سطحی  اقتصادی 
به  را  مشروعیت طلب  رمانتیسیسیم  رجزخوانی  شکل 
اغتشاش  سرمایه داری،  بودن  انسانی  غیر  می گیرد.  خود 
ناشی از رقابت، نابودی کوچک به دست بزرگ، بی پایه 
شدن فرهنگ به سبب تبدیل همه چیز به کاال - تمامی 
این ها به شیوه یی که گرایشی کاًل ارتجاعی دارد، با زمینۀ 
اجتماعی قرون وسطا در تضاد است؛ دوره یی که به عنوان 
عصر  و  طبقات  همۀ  میان  مسالمت آمیز  همکاری  عصر 
اغلب  لیکن گرچه  تلقی می شود.  فرهنگ  ارگانیک  رشد 
این نوشته های جدلی حاکم است،  بر  ارتجاعی  گرایشی 
نباید فراموش کرد در همین دورۀ معین تاریخی پیشرفت 
انسان پدیدار شد، و این امر نه در نوشته های نظریه پردازان 
بزرگ سرمایه داری، بلکه در آثار دشمنان شان بروز کرد. 
که  کنیم  اشاره  »سیسموندی«  به  است  کافی  این جا  در 
اساسی  مسایل  زمینۀ  در  تیوریکش  سردرگمی  علی رغم 
توسعۀ  منفرد  تاریخی  مسایل  پاره یی  فراوان  روشنی  با 
اقتصادی را مطرح کرده است، تنها کافی است در مورد 
اظهار نظر او بیندیشیم که می گوید: در حالی که در عهد 
عتیق پرولتاریا از قبل جامعه می زیست، اکنون جامعه از 

قبل پرولتاریا زنده گی می کند.
از آن چه گفتیم روشن می گردد که پس از سقوط ناپلیـون 
به  گرایش  مقدس،  اتحاد  زمان  در  و  بازگشت  دورۀ  در 
سوی یک تاریخ گرایی آگاهانه به اوج خود رسید. روح 
رسمی  موقعیتی  و  می یابد  شیوع  ابتدا  که  تاریخ گرایی 
ماهیتش شبه تاریخی  به  بنا  و  ارتجاعی  به دست می آورد، 
است. تعبیر تاریخی نوشته های سیاسی روزنامه ها و آثار 
مشروعیت طلبان، روح تاریخی را در جهت ضدیت شدید 

با روشنگری و ایده های انقالب فرانسه پیش برد. 

شرایط 
اجتماعی 
و تاریخی 
رمان 

تاریخی

جرج لوکاچ
برگردان: مجیـد مددی 

بخش دوم
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همزمان،  که  پاکستان  دفاع  وزیر  آصف  محمد  خواجه 
تصدی وزارت آب و برق این کشور را هم برعهده دارد، 
در مصاحبه یی به صراحت اعالم کرده است که پاکستان بر 
نفوذ برای جلوگیری  این  از  نفوذ دارد و  افغانستان  طالبان 
لوله  خط  طرح  اجرای  عملیات  برای  طالبان  مزاحمت  از 
گاز ›تاپی‹)خط لوله ای که قرار است گاز ترکمنستان را به 
افغانستان، پاکستان و هند انتقال دهد( استفاده خواهد کرد.

خواجه محمد آصف در مصاحبه یی با بخش زبان اردوی بی 
بی سی گفته است: طرح خط لوله گاز تاپی برای هر چهار 
مهمی  نقش  می تواند  و  دارد  زیادی  بسیار  اهمیت  کشور 
دلیل،  به همین  کند.  ایفا  پاکستان  انرژی  بحران  در کاهش 
نهایت تالش خود را برای تکمیل به موقع این طرح بکار 
که  را  امنیتی  مسایل  کرد  خواهیم  سعی  و  گرفت  خواهیم 
در خاک افغانستان پیش روی اجرای این طرح قرار دارد، 

برطرف کنیم.
از اهمیت  نیز  افغانستان  برای  این طرح  این که  بیان  با  وی 
گروه های  از  یک  هیچ  که  گفت  است،  برخوردار  زیادی 

افغانی با اجرای طرح تاپی مخالف نخواهند کرد.
وزیر آب و برق پاکستان در این مصاحبه گفته است که این 

طرح، در سال 2019 تکمیل خواهد شد. 
نبود امنیت در افغانستان، تنها یکی از چالش های پیش روی 

اجرای طرح خط لوله گاز تاپی است.
محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان، اشرف غنی رییس 
رییس  معاون  انصاری  افغانستان و محمد حامد  جمهوری 
المللی  بین  کنفرانس  در  شرکت  برای  که  هند  جمهوری 
بیستمین سالگرد اعالم بی طرفی کامل ترکمنستان، به عشق 
آباد سفر کرده اند، قرار است عالوه بر شرکت در کنفرانس 
یاد شده، به همراه قربانقلی بردی محمداف رییس جمهوری 
ترکمنستان، در مراسم آغاز عملیات احداث خط لوله گاز 

تاپی شرکت کند.
خط لوله تاپی 

براساس آنچه اکنون روی کاغذ به عنوان پیش نویس های 
لوله به طول یک هزار  تاپی وجود دارد، این خط  قرارداد 
و 800 کیلومتر ظرفیت انتقال 30 میلیارد مترمکعب گاز را 
در سال دارد. این خط از شمال شرق ترکمنستان و به طول 
وارد  و  می شود  کشیده  کشور  این  خاک  در  کیلومتر   147
افغانستان می شود و با عبور از مسیرهای ناامن این کشور 
وارد  هلمند  و  قندهار  فراه،  هرات،  از والیت های  عبور  و 

پاکستان و بعد هند می شود.
قرارداد اولیه این خط لوله در سال 2008 میان سه کشور 
افغانستان، پاکستان و هند به عنوان ذی نفعان طرح تاپی و 
خریداران گاز ترکمنستان امضا شد و قرارداد اولیه این سه 

کشور با ترکمنستان در سال 2010 به امضا رسید.
فوت  میلیون   500 روزانه  طرح،  این  اجرای  صورت  در 
مکعب گاز ترکمنستان با خط لوله تاپی در اختیار افغانستان 
قرار گیرد و سهم هر یک از کشورهای هند و پاکستان از 
گاز ترانزیتی با این خط لوله نیز روزانه یک میلیارد و 325 

میلیون فوت مکعب خواهد بود.
است.  مواجه  مشکالتی  و  چالش ها  با  تاپی  طرح  اجرای 
باعث خواهد شد چهار کشور  به طور قطع  مشکالتی که 
ضرب االجل  بودن  واقعی  به  چندان  نتوانند  تاپی  عضو 

تکمیل این خط لوله تا پایان سال 2018 امیدوار باشند.
اگرچه گفته شده است این طرح باید تا سال 2018 تکمیل 
شود، اما پیشرفت و تحقق آن بستگی به چند عامل مهم از 
جمله برقراری امنیت در افغانستان و کاسته شدن از تنش ها 
میان  نهایی  توافق  اینکه  پاکستان دارد ، ضمن  میان هند و 
گونه یی  به  اقتصادی،  طرح  یک  اجرای  برای  کشور  چهار 
که همه آنها را راضی نگه دارد، چندان کار ساده یی نیست.

اجرای این طرح نیازمند سرمایه گذاران بزرگ خارجی است. 
میلیارد  توان سرمایه گذاری 10  این کشورها  از  هیچ یک 
زمینه  در  اخبار  برخی  گرچه  ندارند.  طرح  این  در  دالری 
یا برخی شرکت های  فرانسه  توتال  آماده گی شرکت  اعالم 
جاپانی و کره جنوبی برای سرمایه گذاری و مشارکت در 
هیچ  هنوز  امروز،  به  تا  اما  منتشر شده،  این طرح  احداث 

گونه قرارداد رسمی در این زمینه امضا نشده است.
به  شدت  به  آن  اقتصاد  که  ترکمنستان  برای  تاپی  طرح 
و  است  حیاتی  طرح  یک  است،  وابسته  انرژی  تجارت 
این کشور سخت تالش می کند به رغم وجود چالش های 
فراوان در مسیر عملی شدن آن، افغانستان، پاکستان و هند 
را به عنوان کشورهای تشنه انرژی، نسبت به اجرای تاپی 

عالقمند سازد.

ناجیه نوری
از  بسیار خطرناک تر  آستین حکومت  درون  مارهای 
طالب و داعش هستند و تا زمانی که آنها از نظام رانده 
نشوند، بحث گفت وگو و مصالحه با مخالفان مسلح 

دولت همچنان بی هوده خواهد بود.
سیاسی  آگاهان  و  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
مشخص  تعریف  یک  دولت  زمانی که  تا  می گویند: 
از سیاست  از دوست و دشمن و تعریف مشخصی 
خارجی خود نداشته باشد، بحث گفت وگو با مخالفان 

بی معناست.
یک  را  پاکستان  به  رییس جمهور  سفر  آگاهان،  این 
سفر بدون دست آورد برای افغانستان و پردست آورد 

برای پاکستان تلقی می کنند.
می گوید:  نماینده گان  عضومجلس  هاشمی  شکیبا 
»نوازشریف و سرتاج عزیز با سخنان چرب خویش 
دولت  با  طالبان  گفت وگوی  زمینه  براین که  مبنی 
مغز  دومین  دیگر  بار  می کنند،  فراهم  را  افغانستان 

متفکر دنیا را فریب دادند!«.
درکنار  باید  رییس جمهور  افزود:  مجلس  عضو  این 
مسالۀ مذاکره با طالبان، حضور داعش در افغانستان را 

با پاکستانی ها مطرح می کرد.
به گفته او: شاید پاکستان زمینه گفت وگو با طالبان را 
فراهم کند، اما بعد از طالبان داعش اهداف پاکستان 
را در افغانستان دنبال خواهد کرد؛ زیرا پروژه غربی ها 
تغییر  است،  پاکستان  آن  اجراکننده  که  افغانستان  در 

کرده.
هیچ  به  و  هیچگاه  پاکستان  کرد:  تاکید  هاشمی  بانو 
عنوان خواستار تامین صلح در افغانستان نیست، زیرا 
جنگ در افغانستان برای پاکستان یک پروژۀ پردرآمد 

و عایداتی است.

به  که  وعده هایی  همان  پاکستان  گفت:  او 
رییس جمهورغنی داده، در 22 سفر حامد کرزی نیز 
 14 گذشت  با  اما  بود،  داده  چربی  وعده های  چنین 

سال انتحار، انفجار و ناامنی افزایش یافته است.
نظامی  مسایل  آگاه  امرخیل  عتیق اهلل  حال،  این  با 
سفر  یک  را  پاکستان  به  رییس جمهور  سفر  سیاسی، 
بدون دست آورد برای افغانستان و پردست آورد برای 

پاکستان تلقی می کند.
امرخیل می گوید: پاکستان تعهد کرده که گروه طالبان 
همچنان  و  افغاستان  دولت  با  مذاکره  به  وادار  را 
اما  داد،  خواهند  قرار  حمله  مورد  را  هراس افگنان 
مشخص نکردند که کدام گروه را به پای میز مذاکره 

می آورند و کدام گروه را مورد حمله قرار می دهند.
وی تاکید کرد: این گفته های پاکستان بیان گر این است 
که این کشور مانند گذشته در برابر افغانستان صادق 

نیست و در تالش فریب دولت افغانستان است.
باور  این  به  مدنی  جامعه  رییس  رفیعی  عزیز  اما  و 
از  تعریف مشخص  دولت یک  زمانیکه  تا  که  است 
سیاست  از  مشخصی  تعریف  و  دشمن  و  دوست 
خارجی خود نداشته باشد، بحث گفت وگوها بیهوده 

خواهد بود.
رفیعی می گوید: باید مشخص شود کسانی که حادثه 
دو شب قبل شیرپور را ایجاد کردند، دوستان پاکستان 
هستند؟ چه کسانی مسوول کشتار مردم افغانستان اند 
و ستون پنجمی ها کی ها هستند و چرا با آنان برخورد 

صورت نمی گیرد؟
بسیار  آستین حکومت  درون  مارهای  کرد:  تاکید  او 
تا  بنابراین  است،  داعش  و  طالب  از  خطرناک تر 
زمانیکه این مارها درون نظام از نظام رانده نشوند، و 
این مشکل مهار نشود، بحث گفتگو همچنان بیهوده 

خواهد بود.
با  خود  مرز  نتوانیم  ما  زمانی که  تا  رفیعی،  گفتۀ  به 
درافغانستان  جنگ  شاید  کنیم،  مشخص  را  پاکستان 
این  برای حل  بنابراین  بکشد،  دیگر طول  صد سال 
معضل باید مرزمیان افغانستان و پاکستان نیز مشخص 

شود.
بر  پاکستان  با  می گوید:  جمهورغنی  رییس  اما  و 

سرمساله مذاکره با طالبان به توافق رسیدند.
پس از اشتراک در نشست قلب آسیا در اسالم آباد، 
و  پاکستان  عملی  گام های  به  اکنون  جمهور  رییس 
خوشبین  افغانستان  صلح  روند  در  کشورها  دیگر 

است. 
دیگر  و  پاکستانی  مقام های  با  دیدارهایش  از  وی 
همان گونه  که  می افزاید  و  می زند  سخن  کشورها 
ادامه  نبردها  افغانستان  پاکستان در  بدون دخالت  که 
نمی یابند، کمک این کشور نیز برای تامین صلح در 

افغانستان اثر گذار می تواند باشد.
که  پاکستان گفت  از  بارگشت  از  رییس جمهور پس 
پاکستان و افغانستان گروه هایی را که دست از جنگ 
این  از  افغانستان  نیز  نابود خواهند کرد و  نکشند را 
کشور خواسته تا در برابر شبکه حقانی و دیگر هراس 

افگنان اقدام کند.
 رییس جمهور غنی همچنان گفته که روند صلح تا 
ایاالت  و  گرفته خواهد شد  از سر  آینده  های  هفته 
متحده و چین نقش مهمی در این گفتگوها خواهند 

داشت.
مقام های  که  می شوند  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
امریکایی پیش از این گفته اند که گفت وگوهای صلح 

با چند دسته گی ها میان طالبان زمان گیر خواهد بود.
هند میزبان دور بعدی نشست قلب آسیا خواهد بود. 

تحلیلگران:

پاکستانداعشراجایگزینطالبانمیسازد

وزیر دفاع پاکستان:
اجازهنمیدهیمطالبان

سدراهتاپیشوند

رییس جمهور غنی دیروز در کنفرانس »پالیسی های 
بی طرفانه، همکاری های بین المللی در عرصه صلح، 
با حضور سران کشورهای  پیشرفت« که  امنیت و 
ترکمنستان  پایتخت  آباد  عشق  شهر  در  منطقه 
خوب  همسایه گی  از  ستایش  ضمن  گردید،  دایر 
ترکمنستان گفت که  شماری از همسایه ها به جای 
افزایش همکاری و کمک، تروریزم صادر می کنند 
و بر عکس ترکمنستان دست همکاری پیش کرده 

است.
سخنرانی  کنفرانس  این  در  غنی  جمهور  رییس 
افغانستان  برای  ترکمنستان  کشور  گفت:  و  کرد 

همسایگی خوب را اثبات نموده است.
ترکمنستان  پالیسی  که  نمود  عالوه  غنی  اشرف 

با همسایه ها مثال خوبی برای  برای تحکیم رابطه 
کشور های منطقه و فراتر از آن است که چگونه 
رشد  به  منجر  همکاری،  بر  تمرکز  و  بی طرفی  با 

اقتصادی می گردد.
مواجه  فرضیه  دو  به  ما  که  کرد  نشان  خاطر  او 
هستیم، یکی یأس، نا امیدی و فقر و فرضیۀ دومی 
و  روابط  تقویت  برای  امیدواری  و  ها  فرصت 

افزایش همکاری ها می باشد.
براساس خبرنامۀ ارگ، آقای غنی گفت، پالیسی بی 
طرفی ترکمنستان زمینه را برای تأمین صلح و ثبات 
پالیسی  این  برگزیدن  و  مساعد ساخت  منطقه  در 
زیادی  آوردهای  دست  کشور  این  که  شد  باعث 

داشته باشد.

که  کرد  تصریح  ملی  وحدت  دولت  رییس 
ترکمنستان امروز بجای اینکه کمک بخواهد، برای 

دیگران کمک و مساعدت می نماید.
رییس جمهور غنی افزود که روابط ما با ترکمنستان 
به مثابه کشور همسایه و دوست از لحاظ تجارت، 
و  است،  دیرینه  عنعنوی  و  فرهنگی  های  مفکوره 
با استفاده از فرصت ها می خواهیم این رابطه را 

بیشتر تقویت نماییم.
کشورهای  سران  با  یکجا  جمهور  رییس  همچنان 
طرفی  بی  سالگرد  بیستمین  مراسم  در  منطقه 
ترکمنستان اشتراک نمود و به پای بنای تاریخی بی 

طرفی آن کشور اکلیل گل گذاشت.

رییس جمهور غنی: 

برخیهمسایههاتروریستمیفرستند
ترکمنستاندستهمکاریمیدهد

شورای امنیت حمله خونین طالبان در کابل را محکوم کرد
حمله  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
اسپانیا در  نزدیکی سفارت  اخیر در  تروریستی 
این  طالبان  گفته  به  کرد.  محکوم  را  افغانستان 
در  خارجی  نیروهای  مهمانسرای  علیه  حمله 

کابل بوده است.
امنیت  شورای  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
به  نسبت  بیانیه یی  انتشار  با  متحد  ملل  سازمان 
تهدیدهایی که از سوی گروه هایی نظیر طالبان، 
نگرانی  ابراز  می شود  ایجاد  داعش  و  القاعده 
نزدیکی  در  اخیر  تروریستی  حمله  همچنین  و 

سفارت مادرید در کابل را محکوم کرد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل در این بیانیه 

همچنین به ابراز نگرانی نسبت به آسیب هایی که از 
و  غیرنظامیان  به  مسلح  تروریستی  گروه های  سوی 
همچنین نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان وارد 

می شود، پرداختند.
ابراز  به  همچنین  خود  بیانیه  در  امنیت  شورای 
همدردی با خانواده های قربانیان حمله تروریستی 
اهمیت  بر  شورا  این  اعضای  است.  پرداخته  اخیر 
محاکمه عوامل و حامیان اقدامات تروریستی تاکید 
و از تمامی کشورها خواسته است براساس قوانین 
با  همکاری  به  آن  از  ناشی  تعهدات  و  بین المللی 
اهتمام  تروریسم  با  مقابله  راستای  در  کابل  دولت 

ورزند.
در این بیانیه همچنین آمده است: اعضای شورای 
و  خشونت طلبانه  اقدامات  که  دارند  تاکید  امنیت 
به  افغانستان  حرکت  مسیر  نمی تواند  تروریستی 

سمت صلح، ثبات و دموکراسی را متوقف کند.
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ورزش

یحیی جامه رییس جمهوری گامبیا، این کشور آفریقایی را جمهوری اسالمی 
اعالم کرد، اقدامی که به گفته او با هدف دور کردن هرچه بیشتر کشور از 

گذشته استعماریش صورت گرفته است.
و  پاکستان  افغانستان،  چون  اسالمی  جمهوری های  صفوف  به  اکنون  گامبیا 

ایران می پیوندد.
جامه در تلویریون دولتی این کشور گفت: در راستای هویت و ارزش های 
که  حالی  در  می کنم.  اعالم  اسالمی  حکومت  را  گامبیا  من  کشور،  مذهبی 
میراث  نمی تواند  گامبیا  دارند،  قرار  اکثریت  در  کشور  این  در  مسلمانان 

استعماریش را تحمل کند. 
نود و پنج درصد از جمعیت 1/8 میلیون نفری گامبیا مسلمان هستند.

به گفته او، پیروان دیگر ادیان و ایمان مذهبی می توانند به آیین خود پایبند 
باشند.

اعالمیه های  دلیل  به  خود  ریاست جمهوری  سال   21 طول  در  جامه 
شگفت انگیزش شهرت یافته است، در سال 2013 گامبیا را از جمع کشورهای 

مشترک المنافع خارج کرد و آن را استعمار نوین خواند .
که  اروپایی  کشورهای  دیگر  و  انگلیس  با  قوی  تجاری  مناسبات  باوجود 
شهروندانش به طور مرتب از سواحل شن سفید گامبیا دیدن می کنند، روابط 

این کشور با غرب طی سال های اخیر تیره شد

وزیر دفاع هند با بیان این که سیاست این کشور در خصوص خاورمیانه تغییر 
نکرده است، اعالم کرد که این کشور به ایتالف غرب به رهبری امریکا برای 

مبارزه با داعش نمی پیوندد.
مانوهر پاریکار که برای گفت وگو با همتای امریکایی خود در واشنگتن بسر 
می برد، دیروز شنبه، در گفت وگویی مطبوعاتی اظهار داشت: این کشور تنها 
در صورتی در جنگ با داعش شرکت می کند که اقدام جهانی از سوی سازمان 

ملل مورد تأیید قرار گرفته باشد.
اشتراک گذاری  زمینۀ  در  کشور  این  که  کرد  خاطرنشان  حال  عین  در  او 

اطالعات با دیگر کشورها برای مقابله با داعش همکاری می کند.
وزیر دفاع هند نخستین سفر رسمی خود به امریکا را 8 دسامبر)17 آذر( به 
این کشور آغاز کرد. همکاری دوجانبه درزمینه تولید تجهیزات نظامی-دفاعی، 
تقویت امنیت دریایی، مبارزه باتروریسم وتبادل اطالعات از جمله محورهای 

گفت وگو مانوهر پاریکار و اشتون کارتر وزرای دفاع هند و امریکا بود.

شرکت  با  صلح  مذاکرات  با  همزمان  سوریه  رییس جمهوری  اسد  بشار 
نماینده گان روسیه و امریکا با تأکید بر این که دمشق با گروه های مسلح مذاکره 
سیاسی نمی کند، گفت که امریکا و متحدش یعنی عربستان سعودی به شرکت 

گروه های تروریستی در مذاکرات تمایل دارند.
اسد به خبرگزاری اسپانیا »افه« گفت: برای ما در سوریه هرکس که مسلسل در 
دست گیرد، تروریست به شمار می رود. سوریه تنها به یک علت با گروه های 
مسلح تماس برقرار کرده که دستیابی به شرایطی است که سالح های خود را 
کنار گذاشته یا به دولت بپیوندند یا به زنده گی عادی بازگردند. این تنها راه 

تعامل دولت سوریه با گروه های مسلح و شبه نظامی در سوریه است.
مخالف  کشورهای  خارجه  امور  وزیران  است  قرار  گزارش،  این  اساس  بر 
دولت سوریه روز دوشنبه در پاریس برای فراهم کردن مقدمات مذاکره روز 
پنجشنبه با نماینده گان روسیه و کشورهای خاورمیانه در نیویورک، به منظور 
تالش برای تشکیل هیاتی از مخالفان برای شرکت در مذاکرات صلح، مذاکره 

کنند.
امور  وزیر  کری  جان  که  کرد  اعالم  اسد  سخنان  انتشار  از  پیش  واشنگتن 
خارجه امریکا روز سه شنبه برای مذاکره با والدیمیر پوتین رییس جمهوری و 

سرگیی الوروف وزیر امور خارجه روسیه به مسکو سفر خواهد کرد.
با شکست  مذاکرات صلح سوریه که دو سال پیش در سوییس برگزار شد 

روبه رو شد.

بعد از اعالن جنگ گروه هکری آنانیموس، داعش اطالعات محرمانه مقامات 
ارشد نظامی امریکا و فرانسه را فاش کرد.

گروه تروریستی داعش در واکنش به اعالن جنگ گروه هکری »آنانیموس«، 
لیستی از صدها مقام ارشد نظامی ایاالت متحده و فرانسه را منتشر و عنوان 
این افشاگری خود را این گونه تعیین کرد: »داعش هم اکنون این جاست، ما در 

کامپیوترهای شما هستیم، در هر پایگاه نظامی شما.«
گروهی  را  »آنانیموس«  گروه  خود  بیانیۀ  در  داعش  به  وابسته  هکری  گروه 
احمق خوانده و اطالعات محرمانه بیش از 700 مقام ارشد نظامی امریکایی 
و فرانسوی از جمله نام کامل، آدرس محل سکونت، شمارۀ تماس و ایمیل 

آن ها را منتشر کرده است .
مقامات وزارت دفاع ایاالت متحده و فرانسه هنوز اظهار نظری در خصوص 
میان  از جنگ هکری  بخشی  افشاگری  این  نداشته اند.  داعش  افشاگری  این 

هکرهای ناشناس آنانیموس و گروه هکری وابسته به داعش بوده است.

امروز  از تمرینات سه روزه در کابل چاشت  افغانستان بعد  تیم ملی فوتبال 
رهسپار قطر شد. این تیم بعد از یک کمپ تمرینی ده روزه عازم هندوستان 

میشود و در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا حضور پیدا می کنند. 
جهت  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  رهبری  کادر  و  اعضای  امروز  چاشت 
خداحافظی به دفتر ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان رفتند و از برگزاری 
هرچه بهتر کمپ تمرینی و امکانات الزم از رییس فدراسیون فوتبال افغانستان 

قدردانی نمودند. 
براساس خبرنامۀ فدراسیون فوتبال، کرام الدین کریم، رییس فدراسیون فوتبال 
افغانستان از تمام اعضای تیم ملی فوتبال خواست تا برای سربلندی و کسب 
تا یکبار  قهرمانی برای کشورشان تا جایی که در توان دارند به خرج دهند 
را خوش  مردم عزیز کشورشان  بازگردند و  به کشور  قهرمانی  با  آنها  دیگر 

بسازند. 
وی همچنان از خداوند شکرگزاری نمود که در حادثه شب گذشته با اعضای 
تیم ملی صدمه ای نرسیده است و از آنها خواست تا فکر آرام به تمرینات و 

مسابقات خود بپردازند. 
فیصل شایسته کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان نیز به نماینده گی از بازیکنان 
تیم ملی از مقام ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان و شرکت الکوزی حامی 
مالی تیم ملی بخاطر برگزاری یک اردوگاه تمرینی و در اخیتار گذاشتن تمام 
افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  بازیکنان  که  سپرد  وعده  و  نمود  تشکر  امکانات 

متعهد به بازی عالی می باشند. 
پیتر شگرت سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان نیز به رییس فدراسیون فوتبال 
افغانستان و تمام مردم یادآور شد که از آن مربیانی نیست که قبل از قبل چیزی 
را وعده بدهد اما اینبار تعهد می سپارد تا با تمرینات خوب و بازی خوب بچه 

ها قهرمان مسابقات جنوب آسیا شوند. 
عازم  قطر  در  روزه  ده  تمرینی  اردوگاه  از  بعد  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 

هندوستان میشوند.

دومین درخواست تجدیدنظر رئال مادرید هم رد شد تا کنار گذاشته شدن این 
باشگاه از جام حذفی اسپانیا قطعی شود.

خواهی  نظر  تجدید  درخواست   )TAD( اسپانیا  ورزش  اداری  دادگاه 
رئال مادرید در مورد رأی فدراسیون فوتبال اسپانیا مبنی بر کناره گذاشته شدن 

این تیم از کوپا دل ری، به دلیل استفاده از بازیکن محروم را رد کرد.  
این  از فدراسیون فوتبال اسپانیا خواسته بود که در  این  از  رئال مادرید پیش 
رأی تجدیدنظر کند که درخواست آن ها روز گذشته رد شد. بدین ترتیب، 
باشگاه رئال مادرید به طور قطع از جام حذفی اسپانیا در فصل 2015-2016 

کنار گذاشته شد.
باشگاه رئال در جریان بازی مقابل تیم کادیز در جام حذفی اسپانیا از دنیس 
چریشف که سه اخطاره بود و اجازۀ حضور در این بازی را نداشت استفاده 

کرد تا با شکایت کادیز و رأی فدراسیون از این جام کنار گذاشته شود.

قهرمان جهان شد،  ایتالیا در جام جهانی 2006  با  آتزوری که  اسبق  کاپیتان 
معتقد است لوییس سوارز، هم اندازه مسی و نیمار در پیروزی های بارسلونا 

تأثیرگذار است.
فابیو کاناوارو که در سال 2006 صاحب توپ طال شد، شیفتۀ بازی سوارز 
است. به اعتقاد او، رسانه ها هرچند در مورد لیونل مسی و نیمار، جریان سازی 
زیادی می کنند، ولی نقش و تأثیر حضور این گول زن اروگویه یی کم تر از 2 

مهاجم آرژانتینی و برزیلی نیست.
من   اما  می زنند،  حرف  نیمار  و  مسی  لیونل  از  همه  داشت:  اظهار  کاناوارو 
کامل  او یک شکارچی  است.  تأثیرگذار  بسیار  و  فوق العاده  می گویم سوارز 
دروازه هاست. خیلی خوب گول زنی می کند و پیوسته گول های زیادی می زند.
او ادامه داد: سوارز مثل استویچکف شخصیت فردی و بازی دارد. قوی است 
و نشان می دهد چه حسی در درون دارد و می تواند هواداران را خرسند کند. 

به نظر من او یکی از بهترین های کنونی فوتبال جهان است.

گامبیا،جمهوریاسالمیشد

وزیر دفاع هند:

بهایتالفامریکاییعلیهداعشنمیپیوندیم

اسد:
امریکاوعربستانخواستارشرکت
گروههایتروریستیدرمذاکرت

صلحهستند

داعشاطالعاتمحرمانهمقاماتارشدآمریک
اوفرانسهرافاشکرد

تیمملیفوتبالافغانستانراهیقطرشد

دومیندرخواست
تجدیدنظررئالهمردشد

کاناوارو:
همهازمسیونیمارحرفمیزنند،

اماسوارزفوقالعادهاست

مجیب مهرداد

ثروت  یک  دیگر  ثروت های  مانند  هم  قدرت 
از  باید  شود.  توزیع  عادالنه  باید  است.  اجتماعی 
تراکم آن در محدودۀ قومیت، خانواده ها و محله های 
تقویت همدلی و در  این مسأله موجب  خاص جلوگیری شود. 
از قدرت را  ثبات است. همه حق و استعداد بهره وری  مجموع 

دارند.

عزیز آریافر

علی رغم نتایج کنفرانس قلب آسیا در زمینه آماده گی 
پاکستان برای صلح و مبارزه با دهشت افگنان افغانی؛ 
در عرصه های دفاعی و امنیتی و تجهیز متناسب نیروها 
برای جنگ در سال آینده چنان باید عمل کنیم که گویا هیچ چیزی 
از صلح نشنیده ایم و دشمن با نیرویی چند برابر آماده جنگ می شود.
ما مردمی استیم که نه یک بار نه دوبار؛ بلکه یک ملیون بار هم اگر نیاز 

اجانب باشد، فریب می خوریم.
این بار کوشش کنیم تا بازهم در تلۀ فریب های تکراری گیر نیافتیم، 

چون دشمن هیچ گاه قابل اعتماد نبوده است.
صلح خواهی اگر اندک امیدی هم باشد، خوب است؛ اما با در نظر 
داشت تجارب 40 ساله جنگ و صلح، توجه به نکات زیر ضروری 

ست:
1.در فصل جنگ مؤثر علیه تروریستان، باز هم به وعده های نا فرجام 

صلح دل گرم نشویم.
دشمن مثل سال گذشته با طرح شعار صلح ممکن است تالش کند 
نیز موقع مناسب  تا فرصت مناسب برای تجهیز و تقویه نیرو ها و 

برای عملیات های زمستانی از دست برود.
2.اگر شعار صلح بر برنامه های عملیات نظامی تأثیر بگذارد، فرصتی 
5 ماهه برای استراحت، تدارکات و سربازگیری در اختیار تروریستان 

گذاشته می شود.
با استفاده از تجارب تلخ ماه های گذشته به تحلیل نقاط  باید  3.ما 
ضعف و قوت و بررسی چالش ها و فرصت های مان بپردازیم و خود 

را متناسب به تهدیدهای موجود عیار سازیم.
4.جنگ های ماه های گذشته کمبود و خالء استراتژیک نیروی هوایی 
و راکتی و نبود جنگ افزارهای متناسب با ویژگی ها و ابعاد جنگ 
را مشخص ساخت. به هیچ قیمتی نباید اولویت پُرسازی این خالء 
به خاطر  پُر کردن آن سپرده شده-  برای  -که حاال وعده هایی هم 

شعار صلح آسیب ببیند.
5.طرح مسایل مربوط به صلح در پاکستان و از طرف پاکستان، بر 
نقش آنکشور به عنوان عامل اصلی تداوم جنگ در افغانستان پرده 
اصلی  عنوان طرف  به  پاکستان  که  است  این  منطقی  بنًا  می اندازد؛ 

مذاکره و صلح مطرح شود.
6.چون طرح های صلح نا فرجام به صورت طبیعی به جانب داری ها 
و مخالفت های درون ملی منجر شده است، این بار کوشش شود تا 
از افتراق و شکاف بیشتر در این زمینه در درون جامعه ما جلوگیری 

شود.
تذکر: طالبان و سایر گروه های تروریستی حتا صالحیت آب خوردن 
خارجی  سیاست  ابزار  عنوان  به  فقط  آنها  ندارند.  را  اجازه  بدون 

پاکستان و حامیان آن عمل می کنند.
اگرجامعه جهانی و دولت های ذیربط برای تحقق صلح در افغانستان 
به مرحله اجماع رسیده باشند، باید پاکستان را تحت فشار قرار دهند 

تا جنگ تروریستی را در افغانستان متوقف کند.

کلیم اهلل همسخن

چرادیگران خاموش اند؟ 
مانند  یعنی  است؛  یافته  پایان  اصولن  دیورند  مسالۀ 
دیگرمرزهای کشور رسمی و بین اللملی است. پشتون هاهم 
کنند،  مراجعه  دادگاهی  هر  به  ندارند،  رسمی  دعوای  حق  می دانندکه 
و  نمی روند  دادگاهی  هیچ  به  بابت  ازهمین  برمی گردند.  خالی  دست 
منطق شان زورگویی  بگشایند،  به سخن  لب  اگر  در رسانه های کشور 
است)موژ نه منو(، رهبران اقوام غیرپشتون بدون استثنا با پاکستانی ها 
بزرگان  میان  در  تاهنوز  خاموش اند؟  چرا  اما،  ندارند.  ارضی  دعوای 
سیاسی غیرپشتون به ویژه تاجیک ها، چندآدم معدود مانند دکترپدرام، 
دکترمهدی و عبدالحفیظ منصور، اندراین باب شهامت و جرئت ابراز 

باور داشته اند. متباقی کهادعاهای بزرگ تر دارند چراخاموش اند؟
گویی وظیفه متباقی این است که پشت میز خطابه بیایند و ازمسلمانی 
و مجاهدی شان تعریف کنند. دروغ بس است! نه در مسلمانی صادق اند 
و نه در مجاهدی، و نه هم در خاموشی؛ زیر سقف همۀ شان در مسألۀ 
می دانند.  یافته  پایان  را  دیورند  خط  یعنی  دارند؛  نظر  توافق  دیورند 

اما،ازترس نمی توانند حرفی به زبان بیاورند.

فیـسبـوک نـــامــه
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رییس جمهور ازبکستان خواستار از سرگیری 
مذاکرات سیاسی دولت افغانستان با طالبان شد.
ازبکستان روز  اسالم کریم اف رییس جمهور 
شنبه در همایش بین المللی بیطرفی ترکمنستان 
و  خارجی  کشورهای  سران  حضور  در 
کنونی  اوضاع  گفت:  بین المللی  سازمان های 
جهان و منطقه به سرعت در حال تغییر است و 

تنش و درگیری در حال افزایش است.
و  اقتصادی  و  مالی  بحران  گفت:  اف  کریم 
سو   یک  از  انرژی  حامل های  قیمت  کاهش 
و  تروریسم  روند  افزایش  دیگر  طرف  از  و 
خطر  با  را  منطقه  و  جهان  امنیت  افراط گرایی 

مواجه کرده است.
سالح  حاضر  حال  در  این که  به  اشاره  با  وی 
مشخصی برای مقابله با تروریسم در دسترس 
برای ریشه کنی و  نظرم من  به  افزود:  نیست، 
حل و فصل ریشه یی این پدیده شوم تروریستی 
و افراط گرایی، منابع تغذیه آن باید شناسایی و 

از بین رود.
رییس جمهور ازبکستان با اشاره به بی ثباتی در 
افغانستان ادامه داد: امروز در این کشور شاهد 
نیروهای  و  افغانستان  دولت  میان  اختالفات 
طالبان هستیم که ادامه این روند برای کابل و 

دیگر کشورهای منطقه خطرناک می باشد.
بین المللی  نیروهای  خروج  کرد:  تصریح  وی 
به  مالی  کمک  کاهش  نیز  و   ایساف  نظامی 
را  کشور  این  در  اوضاع  افغانستان،  دولت 

وخیم تر کرده است.

در  اوضاعی  چنین  داد:   هشدار  اف  کریم 
ادامه  طوالنی  صورت  به  نمی تواند  افغانستان 
حضور  شاهد  اخیر  مدت  در  و  باشد،  داشته 
این  در  عراق  و  سوریه  از  تروریستها  دیگر 
در  تهدیدات  موضوع  این  که  ایم  بوده  منطقه 

منطقه را افزایش خواهد داد.
راه  تنها  کرد:  تاکید  ازبکستان  جمهور  رییس 
بین  مذاکره  افغانستان  در  ثبات  ایجاد  برای 
می باشد  کشور  این  دولتی  مقامات  و  طالبان 
و این مذاکره باید تحت حمایت سازمان ملل 

ادامه یابد.
تاکید کرد: طرفین در روند  وی در عین حال 
مذاکرات صلح آمیز باید از گذاشتن شروط غیر 

هر  از  و  کنند  خودداری  سخت  و  اجرا  قابل 
اراده  باید  مذاکرات  این  اجرای  برای  2 طرف 

راسخ وجود داشته باشد.
ضمن  همچنین  ازبکستان  جمهور  رییس 
ترکمنستان،گفت:  بیطرفی  اصل  از  استقبال 
تقویت  و  تحکیم  موجب  عشق آباد  بیطرفی 

صبح و ثبات در منطقه شده است.
بیطرفی:  »سیاست  المللی  بین  همایش 
صلح،امنیت  برای  بین المللی  همکاری های 
جدید  قصر  محل  در  دیروز  توسعه«  و 
نمایشگاههای بین المللی در عشق  آباد با حضور 
سران 86 کشور دنیا از جمله رییس جمهوری 

افغانستان برگزار شد.

که  افغانستانی  میلیون  دو  از  بیش  حاضر  حال  در 
می شدند  در  تغذیه  ملل  مالی سازمان  کمک های  با 
خطر  معرض  در  سازمان  این  بودجه   کاهش  اثر 

گرسنگی هستند.
شرایط زنده گی در افغانستان دشوارتر از پیش شده 
سال های  از  ناشی  منفی  پیامدهای  کنار  در  است. 
باالی  نرخ  و  اجتماعی  و  اقتصادی  بحران  جنگ، 
بیکاری و عوامل دیگر، بیش از دو میلیون نفر در 
این  تغذیه   می برند.  رنج  گرسنگی  از  کشور  این 
افراد در سال های گذشته در چارچوب کمک های 

جهانی«  غذایی  »برنامۀ  و  نهاد  متحد  ملل  سازمان 
تامین می شد. کاهش مستمر بودجه  سازمان یادشده، 
را  محرومان  این  به  مددرسانی  حاضر  حال  در 

ناممکن ساخته است.
بر اساس داده های صفحه  اینترنتی سازمان ملل قرار 
بود در سال 2015، نزدیک به 150 میلیون و 6000 
دالر برای تامین نیازهای اغذیه ای در افغانستان در 
اختیار نهاد برنامه ی غذایی جهانی گذاشته شود ولی 
تا پایان ماه اگست سال جاری تنها مبلغ 20 میلیون 

و 3000 دالر به حساب این نهاد واریز  شد.

غذایی  برنامۀ  نهاد  بودجه   رسمی،  آمار  اساس  بر 
جاری  سال  اپریل  ماه  در  افغانستان  برای  جهانی 
میالدی، نزدیک به 70 درصد و در بخشی از مناطق 
آن در حدود 50 درصد کاهش یافت. به گفته  سون 
تلین، هماهنگ کننده  کمک های نهاد برنامه ی غذایی 
یک  از  کاهش  این  با  افغانستان،  شمال  در  جهانی 
نظر  در  تامین خوراک  عنوان حداقل  به  که  دالری 
برآوردن  برای  سنت   70 یا   50 تنها  شده،  گرفته 

نیازهای غذایی مردم باقی ماند.
برنامه   این،  بر  افزون  که  می گوید  تلین  سون 
کمک های ویژه این نهاد به زنان باردار، افراد مسن 
و کسانی که از ناتوانی های جسمی رنج می برند، نیز 

از ماه ژوئن امسال به کلی قطع شد.
یکی  ویگانی،  فرانسیسکا  دویچه وله،  گزارش  به 
مزار  در  جهانی  غذایی  برنامۀ  نهاد  امدادرسانان  از 
شریف با اشاره به شرایط اسف بار مردم این منطقه 
نباشد،  می گوید: وقتی کسی در کشور خود تامین 

ناگزیر آن را ترک می کند.
او به ویژه به وضعیت دشوار روستاییان مزار شریف 
تاکید می کند و می گوید که باید به دهقانانی که به 

جای هروئین غالت می کارند، کمک کرد.

رییس جمهور ازبکستان:

ادامۀبحراندرافغانستانخطرناکاست

گرسنهگی؛یکیازدالیلمهاجرتمردمافغانستان!

هزینۀآوارگانبردوشآلمان

ساالنه55میلیاردیورواست

موج  که  می گوید  معتبر  اقتصادی  تحقیقات  موسسه  یک 
آوارگان ساالنه تا 55 میلیارد یورو )60 میلیارد دالر( خرج 
اما  این موسسه  پژوهشگران  آلمان می گذارد.  روی دست 

می گویند که این هزینه قابل مدیریت است.
موقعیت  آلمان  کیل  شهر  در  که  جهان  اقتصاد  انستیتوت 
دارد، روز جمعه با نشر گزارشی گفت که با توجه به شمار 
آوارگانی که ممکن است سال های آینده به آلمان بیایند، 
 55 تا   25 بین  ساالنه  آلمان  دوش  بر  پناهجویان  هزینه 

میلیارد یورو خواهد بود.
به گفته این تحقیق، آلمان که در سال روان میزبان حدود 
یک میلیون آواره است، هزینه یی حدود 55 میلیارد یورو 
پناهجویان  این فرض که شمار  با  اما  متحمل می شود؛  را 
تا سال 2018 به 360 هزار نفر کاهش یابد، هزینه ساالنه 

پناهجویان به 25 میلیارد دالر کاهش خواهد یافت.
متیاس لوکه، نویسنده این گزارش گفت که این آمار و ارقام 
مدت  پناهجویان،  شمار  مانند  متغییرهایی  وجود  دلیل  به 
اقامت آنها و زمان جذب این افراد به بازار کار، کامال ثابت 

نیستند.
با این حال، در این گزارش فرض شده است که حدود 30 
درصد از آوارگان به کشورهایشان بازگردند و 20 درصد 
این  در  کل،  »در  گفت:  لوکه  کنند.  پیدا  کار  نتوانند  آنها 
برآورد نکات غیر مطمینی وجود دارند، به ویژه در مورد 
که چه مدت طول می  این  و  می آیند  که  آوارگانی  شمار 

کشد تا آنها جذب بازار کار شوند«. 
می  آوارگان  می گویند  که  گزارش هایی  دیگر  خالف  بر 
توانند نیروی کار جوان را برای بازار کار مهیا کنند و تاثیر 
مثبت بر اقتصاد آلمان بگذارند، تحقیق »انستیتوت اقتصاد 
جهان« به این نتیجه رسیده است که موج آوارگان در کل 

تاثیر مثبتی بر رفاه آلمان نخواهد داشت.
باعث  آوارگان  شمار  که  حالی  در  می گوید  تحقیق  این 
دولت  مخارج  همزمان  شود،  می  بازار  در  تقاضا  افزایش 
برای رفاه اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت که این مسئله 

در کل با ایجاد رفاه در تقابل قرار می گیرد.
آلمان«  اقتصادی  »انستیتوت  پژوهش  حال،  همین  در 
)IDW(که ماه گذشته منتشر شد، نشان می دهد که هرچند 
موج آوارگان هزینه اولیه روی دست آلمان می گذارد اما 
تقریبا پس از پنج سال باز پرداخت این سرمایه آغاز می 

شود و چندین دهه طول می کشد.
با این همه، لوکه می گوید که هزینه آوارگان در باالترین 
حدش یعنی 55 میلیارد یورو نیز برای اقتصاد و مالیه آلمان 

قابل مدیریت است.
لوکه پیشنهاد می کند که حکومت پیشاپیش یک طرح مالی 
را در نظر بگیرد با فرض این احتمال که موج آوارگان به 
آلمان ادامه یابد؛ زیرا مشخص نیست که چه زمانی بحران 

در عراق، سوریه و افغانستان پایان می یابد.
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