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ریاست جمهوری افغانستان: اظهارات وزیر دفاع پاکستان نمایانگر این است که یک 
تعداد از مقامات آن کشور هنوز هم عالقه مند مداخله در امور افغانستان هستند و 
روابط نزدیک با طالبان و نفوذ قابل مالحظه باالی این گروه دارند و ادعای برحق دولت 
و مردم افغانستان مبنی بر مداخلۀ بعضی از عناصر پاکستان در امور افغانستان را  

ثابت می سازد.
دولت جمهوری اسالمی افغانستان یک بار دیگر از رهبران پاکستان می خواهد تا به 
تعهدات شان مبنی بر مبازرۀ مشترک علیه تروریزم و افراطیت عمل نمایند و دیگر به 

چنین اظهارات غیرمسووالنه اجازه ندهند.

مجلس  اعضای  از  شماری 
به  متهم  را  جمهور  رییس  سنا، 
بی اعتنایی دربارۀ رویداد کندهار 
کردند و می گویند، او توجهی به 

والیت های جنوبی ندارد.
 17( گذشته  هفتۀ  سه شنبۀ 
عصر   6 ساعت  حوالی  قوس( 
میدان  به  انتحاری  مهاجم  یازده 
هوایی این والیت حمله کردند و 
بسیاری  جانی  و  مالی  خسارات 
این  نتیجۀ  در  گذاشتند.  برجا 
حمله ها که مدت چندین ساعت 
خانه ها،  از  برخی  کشید،  طول 
ساختمان های  و  آموزشگاه ها 
تخریب  هوایی  میدان  دوروبر 
جان  تن   54 از  بیش  و  شدند 

باختند.
عمومی  نشست  در  سناتوران 
فرستادن  خواستار  یک شنبه  روز 
رویداد  این  بررسی  برای  هیأتی 
محمدعلم  شدند.  کندهار  به 
مجلس  نخست  معاون  ایزدیار، 
گفت که باید عوامل این رویداد 
و  شود  بررسی  زودتر  چه  هر 

نباید از آن سرسری گذشت.
اعضای  از  دیگر  یکی  ترین،  رنا 
این  در  که  گفت  نیز  مجلس 
رویداد تنها 35 کودک جان باخته 
اند. به گفتۀ بانو ترین امنیت این 
نیروهای  سوی  از  هوایی  میدان 
امنیتی به گونۀ جدی گرفته شده 
بود، اما معلوم نیست که چه گونه 
این  طرح  توانستند  مهاجمان 

حملۀ شان را عملی کنند.
دربارۀ  باید  که  می گوید  او 
انتقال  و  مهاجمان  جابه جایی 
محل  این  به  تجهیزات شان 
بررسی های جدی صورت گیرد.

داخله  وزارت  معلومات  بنیاد  بر 
نیروهای  میان  درگیری  در 
تنها 17 سرباز  طالبان   و  امنیتی 
و  پولیس  سرباز  چهار  ارتش، 
اما  شدند.  زخمی  غیرنظامی   14
طالبان که مسؤولیت این رویداد 
گفتند  بودند،  گرفته  عهده  بر  را 
که در نتیجۀ این رویداد چندین 
ده ها  و  کرده  منهدم  را  هواپیما 

سرباز ارتش را کشته اند.
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تاپـی اجـرایی شـد
»پروژه یی که سرنوشت ها را تغییر خواهد داد«

وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان 
در  کارگر  هزار   ۲5 که  کرد  اعالم 
اعزام  عربستان  به  نزدیک  آینده یی 

می شوند. 
نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور 
در  معلولین  و  شهدا  اجتماعی، 
این  مقام های  که  کرد  اعالم  کابل 
محمد  توافق  پی  در  وزارت خانه 
 ۲5 عربستان،  شاه  و  غنی  اشرف 
هزار کارگر افغانی را به این کشور 

اعزام می کنند.
بر اساس این گزارش، رییس جمهور غنی در گفت وگوی تلفنی با شاه 

عربستان این توافق را انجام داده است.
نسرین اوریاخیل این مطلب را دیروز در مراسم پایان یک دورۀ آموزشی 

در کابل اعالم کرد.
وی افزود: هفتۀ جاری یک هیأت تحت ریاست معاون وزارت کار، به 
خاطر امضای تفاهم نامه یی به عربستان سفر خواهد کرد و سپس  روند 

اعزام کارگران به طور رسمی آغاز می شود.
بر اساس گفته های وزیر کار افغانستان، شرکت های خصوصی عالوه بر 
اعزام این کارگران، تمامی هزینه های آنها را نیز پرداخت خواهند کرد 
این شرکت ها  به  کارگران  این  ماهیان  از حقوق  بخشی  در عوض  اما 

تعلق می گیرد.
اوریاخیل، با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی از شرکت ها برای انتقال 
از  و  می کنند  فعالیت  مجوز  بدون  شرکت ها  این  که  گفت  کارگران، 

کارگران نیز پول های گزافی دریافت می کنند.
وی اظهارداشت که 46 شرکت خصوصی دارای مجوز در زمینه کاریابی 

است که این وزارتخانه آنها را زیر نظر دارد.

وزارت کار و امور اجتماعی:

 ۲۵ هزار کارگر به عربستان می فرستیم
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مداخله جویانه و غیرمسووالنه است
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پزشکان بدون مرز:

 شمار تلفات بیمارستان کندز به 4۲ نفر رسید
اکتوبر   ماه  سوم  روز  شب  نیمه 
را  بیمارستان  این  امریکایی  هواپیماهای 
بمباران کردند. این هواپیماها در عملیات 
برای  که  افغان  نیروهای  از  پشتیبانی 
بیرون راندن شورشیان مسلح وابسته به 
گروه طالبان از شهر قندوز می جنگیدند، 

حضور داشتند.
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خود  از  افغانستان  در  بسیاری ها  امروزه 
نظام  اصالح  شاهد  ما  »آیا  که  می پرسند 
انتخابات  یک  برگزاری  برای  انتخاباتی 

شفاف، سالم و عادالنه خواهیم بود؟« 
نظر  به  ساده  ظاهراً  پرسش،  این  پاسِخ 
می رسد ولی در عین حال به ساِن یک قضیۀ 

پارادوکسیکال دشواری های خود را دارد.
نظر  دولت  رسمی  دیدگاه های  به  وقتی 
راه  سِر  بر  مانعی  هیچ  شود،  انداخته 
این  یافت.  نمی توان  انتخاباتی  اصالحات 
رهبران  میان  سیاسی  توافق نامۀ  در  موضوع 
کشور تصریح شده و گام های نخستین برای 

اجرایی شدِن آن برداشته شده است. 
دولت هرچند با تأخیر اما کمیسیون اصالح 
را  تأسیس کرد و شرایط  را  انتخاباتی  نظام 
آماده  بعدی  گام های  برداشتن  برای  ظاهراً 
ساخت. کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی نیز 
جلساِت  در  می رفت،  انتظار  که  همان گونه 
فشرده و پی هم موفق شد که نخستین بستۀ 
پیشنهادی خود را به رهبران دولت ارایه کند 
انتخاباتی  نظام  اصالح  اولیۀ  چهارچوب  و 
را پی بریزد. اما از آن زمان تا به حال هیچ 
اقدام موثِر دیگری در راستای اصالح نظام 

انتخاباتی انجام نشده است. 
کمیتۀ گزینش که قرار بود بر اساس پیشنهاد 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی به کارِ خود 
و  نشده  وارد صحنه  عماًل  هنوز  کند،  آغاز 
معلوم نیست که این کمیته واقعًا چه زمانی 
به کارهای اصلی اش آغاز خواهد کرد. گفته 
می شود که بر سِر گزینش اعضای این کمیته 
تاهنوز توافق الزم میان ریاست جمهوری و 
نهادهای جامعۀ مدنی به وجود نیامده است. 
مقصر  را  مدنی  جامعۀ  ریاست جمهوری 
در  نهادها  این  که  است  مدعی  و  می داند 
مورد نمایندۀ خود در کمیتۀ گزینش به نتیجه 
توپ  مدنی  جامعۀ  نهادهای  اما  نرسیده اند. 
را به میدان ریاست جمهوری می اندازند و 
مدعی اند که ریاست جمهوری بازی دوگانه 

را با نهادهای جامعۀ مدنی آغاز کرده است. 
این که واقعًا چه دالیلی می توانند مانع آغاز 
به کارِ کمیته گزینش شده باشند، به صورت 
ولی می توان حدس  نیست؛  دقیق مشخص 
زد که مسایلی پشِت پرده جریان دارند که 

مانع اصالحات انتخاباتی می شوند. 
در روزهای اخیر، آوازه هایی در مورد عدم 
آینده  سال  در  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
قول  از  عده یی  و  افتاد  زبان ها  سِر  بر  نیز 
در  ریاست جمهوری  که  منابع  گفتند  برخی 
نماینده گان  از  شماری  با  گفت وگو  حال 
مردم در مجلس است تا زمینۀ ابقای مجلِس 
فعلی را فراهم آورد. این سخنان البته در حد 
شایعه است و تا به حال به صورت رسمی، 
نکرده  صحبت  خصوص  این  در  کسی 
است. اما همین سخنان نیز در کشوری مثل 
افغانستان که واقعیت و شایعه در آن در یک 
مایۀ  می تواند  می کنند،  حرکت  موازی  خط 
این که  از  نگرانی های بسیاری شود. نگرانی 
جمهوریت  ارزش های  و  اصول  از  دولت 
سوق  سمتی  به  را  کشور  و  کند  عدول 
بر  استبداد  و  خودکامه گی  آن  در  که  دهد 

سرنوشِت همه گان حکومت کند. 
دولت  از  را  انتظاری  چنین  برخی ها  شاید 
از جو  دور  به  و  غیرمعقول  انتظاری  فعلی، 
باشند  داشته  باور  و  بدانند  کشور  بر  حاکم 
مناسباِت  در  را  خود  بقای  فعلی  نظام  که 
چنین  به  پاسخ  در  می داند.  مردم ساالرانه 
افرادی باید گفت که هیچ نظامی یک باره به 
سمِت استبداد و تمامیت خواهی نرفته است؛ 
خاص  دالیِل  به  و  زمان  مرور  به  دولت ها 
پوشش های  و  کنند  عوض  چهره  می توانند 
نتیجۀ  در  آلمان  در  هیتلر  مگر  بیابند.  تازه 
سیاسی  قدرت  به  عادالنه  و  آزاد  انتخاباِت 
آن  در  می توانست  کی  نکرد؟  پیدا  دست 
زمان حدس بزند که قدرت یافتن هیتلر در 
به معنای آغاز یک جنگ مدهش و  آلمان، 
خانمان سوز جهانی ست و وداع گفتن با تمام 

ارزش های دموکراتیک و انسانی در کشوری 
خوانده  اروپا  در  اندیشه  و  فکر  قدرِت  که 

می شود؟ 
رسیدن  که  داده  نشان  بشر  تاریخِی  تجربۀ 
به ارزش های مردم ساالرانه راهی پُرپیچ وخم 
که  کمین اند  در  نیروهایی  همواره  و  است 
مصادره  خویش  نفع  به  را  ارزش ها  این 
سیاسی  بزرِگ  اندیشمند  پوپر  کارل  کنند. 
نسبت  که  می ورزید  تأکید  گذشته  قرن 
باشید؛  محتاط  دموکراتیک  ارزش های  به 
گذشته  به  بخواهند  که  هستند  کسانی  زیرا 

برگردند. 
برای  به خصوص  گذشته  به  برگشت 
ذهن  از  دور  زیاد  افغانستان،  مثل  کشوری 
با  حاال  همین  کشور  این  نمی نماید.  هم 
مصادیِق فراوانی از گذشته و گذشته گرایان 
گروه ها  این  که  بسا  چه  و  روبه روست 
موفق  ساده  جابه جایی  یک  با  نیروها  و 
پیدا  دست  دوباره  خود  اهداِف  به  شوند 
نظیر  برای کشورهایی  دلیل  همین  به  کنند. 
افغانستان برخورد مسووالنه با سازوکارهای 
تعییِن  و  تعریف  برای  مردم ساالری، 
و  حیاتی  بسیار  قدرت،  چهارچوب های 
این  در  موجود  دولت های  اگر  است.  مهم 
پشت  دموکراتیک  ارزش های  به  کشورها 
آن ها  به  نسبت  انفعالی  حالِت  یا  و  کنند 
که  دارد  وجود  خطر  این  باشند،  داشته 
دیکتاتوری و خودکامه گی به سراغ این گونه 
کشورها برود. برگزاری انتخابات هرچند در 
این کشورها ُکِل معادله و روند دموکراتیزه 
شدن نمی تواند باشد، ولی از بااهمیت تریِن 

آن هاست.
 برگزاری انتخاباِت سالم و شفاف می تواند 
شرایط را به سود نیروهای مصلح و تحقِق 
امروز  اگر  سازد.  فراهم  مردمی  برنامه های 
تأکید  کشور  در  انتخاباتی  اصالحات  بر 
می ورزیم، به این دلیل است که نمی خواهیم 
فردای تاریک برای نسل های آینده بسازیم.  
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کار اصالح نظام انتخاباتی
 چه می شود؟

 

سال هاست که شماری از مقام ها در دولت افغانستان متهم به 
خیانت و همکاری با دشمن می شوند. سال هاست که برخی 
این  نوِع  متهم می کنند؛  را  مقام های دیگر  مقام ها برخی  از 
اتهام ها هم ساده نیست: همکاری در کشتِن رییس جمهوری 
پیشین افغانستان، همکاری با طالبان، همکاری با داعش و... 
. هنوز تب وتاِب این اتهام ها در سطح کشور ادامه دارد که 
حاال رسانه های روسیه نیز اتهامی از این دست را روشن تر 
مطرح کرده اند. این اتهام  به حدی کالن  است که شاید شنیدِن 
آن در کشوری دیگر قیامت برپا کند، اما در افغانستان قصه 

همان است که بود!
استانکزی  معصوم  که  نوشته اند  روسیه  رسانه های  این بار   
سرپرست وزارت دفاع کشور و حنیف اتمر مشاور امنیت 
در  را  داعش  انگلیس ها  حمایِت  به  که  کسانی اند  ملی، 
بخش های شمالی افغانستان جابه جا کرده اند و نیز سربازاِن 
پایین  مناطق  آن  در  مشخص  هواپیماهای  در  را  داعش 
می کنند. این اتهام ها در حالی مطرح می شوند که بخش های 
خواند  داعش  حضور  دستخوش  کشور  شماِل  از  وسیعی 
شده و چند روز پیش نیز این گروه، ولسواِل ولسوالی برکۀ 

والیت بغالن را کشته است.
متأسفانه، دولت هیچ گاه به گونۀ روشن در برابِر این اتهام ها 
پاسخ ارایه نداده است. اگر هم ارایه شده، پاسخی از دسِت 
سوم بوده و تا کنون هیچ مقامِ متهمی وارد صحنه نشده و 
اتهامات بر خود ایراد نکرده است. این  دفاعیه یی برای ردِ 
بی توجهی ها به این اتهامات، خالی از دو برداشت در سطح 
جامعه نیستند: برداشِت اول این که بی توجهی به اتهام ها به 
معنای بی مقدار دانستِن آن ها چه در سطح داخلی و چه هم 
در سطح منطقه یی است؛ و برداشِت دوم هم این است که 

مقام ها پاسخی برای رد این اتهامات ندارند. 
حاال قصه هرچه باشد، دامِن این اتهام ها بسیار فراخ شده و 
اکنون رسانه های معروِف کشوری که از حضور داعش در 
می بیند، رسمًا  را  زیان  بیشترین  افغانستان  مرزهای شمالی 
دو مقامِ افغانستان را متهم به حمایت از این گروه می کنند. 
این اتهام نیز درست هم زمان با استعفای رییس امنیت ملی 
افغانستان و بازگشت رییس جمهوری از نشست قلب آسیا 
صورت می گیرد و کسانی متهم می شوند که پیش از این، 

فقط در سطح داخلی متهم شده بودند. 
مقام  دو  که  ستانکزی  آقای  هم  و  اتمر  آقای  هم  اکنون 
واکنش های  باید  می آیند،  حساب  به  کشور  عالی رتبۀ 
این  برابِر  در  سکوت  مسلمًا  دهند.  بروز  را  درخورشان 
اتهام ها برای هر دو بسیار گران تمام می شود و ذهنیت های 
مردم نسبت به آن ها کاماًل مخدوش می گردد. اما جالب تر از 
همه این است که ریاست جمهوری نه در سطح اتهام هایی 
که در داخل مطرح شده و نه هم در سطح اتهام هایی که در 
از طرِف یک رسانۀ معروِف روسی مطرح شده،  خارج و 
هیچ واکنشی نشان نداده است. این هم واضح است که در 
کشوری مثل روسیه، هرگز نشِر چنین خبرها و گزارش هایی 
بدون رضایِت سیاسِت رسمِی آن کشور به نشر نمی رسد و 
اگر چنین گزارش هایی نادرست بودند، بدون شک از جانِب 

مقاماِت روسی رد می شدندـ که متأسفانه نشدند. 
چنین  ریاست جمهوری حساسیِت  که  می رود  انتظار  اینک 
اتهاماتی را درک کند و از خود واکنِش درخور نشان دهد و 
نیز آقای اتمر به عنوان مشاور شورای امنیت ملی کشور و 
آقای استانکزی به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی، یا به 
دفاع از خود بپردازند و یا به دلیِل بدنام شدِن بیش از حد، 
استعفا دهند. مسلمًا اگر در کشوری دیگر چنین اتفاق هایی 
بیفتد، مقاماتِ  متهم یا استعفا می دهند و یا هم وظایف شان 
به حالِت تعلیق درمی آید. از سوی دیگر اما مقام های روسی 
را  استانکزی  و  اتمر  آقایان  دربارۀ  نشرشده  گزارش   که 
مستند خوانده اند، باید هرچه زودتر اسناد دست داشتۀشان 
را به جامعۀ جهانی و به ویژه دولت افغانستان ارایه کنند تا 

در روشنی آن تصمیم ِ الزم اتخاذ شود. 

ســکوت 
در برابِر اتهام نشانۀ چیست؟
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وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث 
شمال شرقی  مناطق  امسال  که  می گوید 
را  بارانی  و  برف  پُر  زمستان  افغانستان 
سپری خواهد کرد و دولت افغانستان برای 
برنامه هایی  طبیعی،  حوادث  از  جلوگیری 

را طرح کرده است.
 ۹.6 ارزش  به  تفاهم نامه یی  حال،  این  در 
)یکشنبه،  دیروز  انگلیسی  پوند  میلیون 
اید و وزارت  افغان  میان موسسه  ۲۲آذر( 

امور رسیده گی به حوادث به امضا رسید.
امور  در  دولت  وزیر  برمک  احمد  ویس 
رسیده گی به حوادث دیروز حین امضای 
این تفاهم نامه گفت: هدف از امضای این 
با  مبارزه  و  ظرفیت  بلندبردن  تفاهم نامه، 

حوادث طبیعی در کشور است.
آقای برمک گفت که آنان تالش می کنند تا 
توان مندی نیروی محلی برای جلوگیری از 
حوادث و سطح پاسخ گویی را بلند ببرند.

آقای برمک تصریح کرد: موسسه افغان اید 
به همکاری 5 موسسه دیگر نزدیک به 1۰ 
میلیون پوند را در اختیار دولت افغانستان 
امضا  را  آن  تفاهم نامۀ  که  است  داده  قرار 

کردیم.

به گفتۀ آقای برمک، این همکاری در ادامۀ 
طبیعی  برای کاهش خطرات  وعده جهان 

است.
سرپل،  جوزجان،  تخار،  بدخشان،  بلخ، 
اند  والیاتی  از جمله  غور  و  بامیان  کابل، 
راستای  در  پول  این  سال  چهار  طی  که 

ظرفیت سازی آنان به مصرف می رسد.
به گفتۀ مقامات، ۲5 ولسوالی و 454 شورا 
ادارات مربوط  به همکاری  پروژه  این  در 
وزارت  و  دهات  انکشاف  وزارت  بویژه 
قرار  پوشش  تحت  حوادث  به  رسیده گی 

خواهند گرفت.
وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث 
حد  در  آنان  که  گفت  سخنانش  ادامۀ  در 
پیش رو  زمستان  برای  درونی  توانایی ها 
آماده گی گرفته و ذخایر مواد غذایی و غیر 

غذایی را آماده کرده اند.
راه های  تمام  کرد:  تصریح  برمک  آقای 
راه های  در  و  شده  شناسایی  دشوارگذر 
لباس های  و  موادغذایی  مواصالتی 
زمستانی برای مسافرینی که در برف کوچ ها 

گیر می مانند، جابه جا شده است.

رسیده گی  برنامۀ  برمک،  آقای  گفتۀ  به 
تمام  و  شده  ترتیب  نیز  حوادث  به 
مسوولیت های  نهادها  و  وزارت خانه ها 

خود را مشخص کرده اند.
سال های  کارکرد  به  اشاره  با  برمک  آقای 
که  طبیعی  با حوادث  مبارزه  ادارۀ  گذشتۀ 
کرده،  ارتقا  نام  این  به  وزارتی  به  حاال 
گفت: این نهاد با مشکالت زیاد رو به رو 
از ظرفیت های آن در سیزده سال  بود و 
گذشته به گونۀ درست بهره برده نشده بود 
و این اداره در این مدت کار اساسی انجام 

نداده است.
آقای برمک با اشاره به نهادهای کمک رسان 
بیرونی برای حوادث طبیعی در افغانستان 
خارجی  نهادهای  این  از  پیش  که  گفت 
می کردند  کار  دولت  هم آهنگی  بدون 
در  تا  دارد  تالش  افغانستان  دولت  و 
بهتری  انسجام  نهادها  این  با  هم آهنگی 
میان  به  را  حوادث  به  رسیده گی  برای 

آورند.
موسسه  رییس  دیوی،  چارلس  هم چنان، 
بلند  کمک  از  هدف  می گوید:  اید  افغان 
حوادث  برابر  در  مقاومت  سطح  بردن 
طبیعی می باشد که ساالنه هزاران خانواده 
در افغانستان از حوادث طبیعی متضرر می 

شوند.
بلند  ما  اساسی  هدف  افزود:  دیوی  آقای 
بردن ظرفیت در ادارات است تا از تلفات 

مالی و جانی جلوگیری کنیم.
می گیرد  صورت  حالی  در  کمک ها  این 
است  کشورهای  جمع  از  افغانستان  که 
سیالب ها،  زمین،  رانش  پس منظر  از  که 
رنج  فرسا  طاقت  زمستان  و  برف کوچ ها 
می برد و همه ساله شهروندان افغانستان از 
این بابت خسارات هنگفت مالی و جانی 

می پردازند.
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وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث:

آمادۀ رسیده گی به حوادث احتمالی در زمستان هستیم

نامکتاب:چراپاکستانمداخلهمیکند؟
نویسنده:غالممحمدمحمدی

سالنشر:خزان1394خورشیدی
ناشر:انتشاراتسعید

نشانی:جادۀآسمایی،جلوترازهوتلپالزا
آقای محمد هادی شجاعی،  به وسیلۀ  با قطع و صحافِت زیبا در 158 صفحه  این کتاب 
برگ آرایی و دیزاین گردیده و متشکل از شش مقالۀ پژوهشی در مورد معضلۀ 67ساله 
میان زمامداران و محافل سیاسی و تباری حاکم در افغانستان و زمامداران پاکستان می باشد. 

مقالۀنخست:
»یکی از عوامل عمده و اساسی مداخلۀ دولت پاکستان در امور داخلی افغانستان، سیاست 
مداخله گرانۀ شوونیست های قبیله گرای افغانستان در امور قبایل مربوط به پاکستان است!«

عناوین فرعی این مقاله:
گزینۀ شرم آور برای رسیدن به اهداف ناپاک ـ تک قومی کردن قدرت دولتی است.

بلی پاکستان مداخله می کند!
اعتراف رهبران پاکستان در حمایت از طالبان و مداخله در امور داخلی افغانستان 

پذیرش ذلت به خاطر حفظ قدرت!
مخالفان بستن مرز دیورند چه می گویند؟

آخرین سند و در آخر منابع پژوهشی

مقالۀدوم:
»چرا پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله می کند؟«

معضلۀ دیورند منبع اصلی اختالف و تنش میان دولت های افغانستان و پاکستان و منحیث 
»مادر بحران« در منطقه است.

۲5 حرکت خصمانۀ زمامداران افغانستان علیه پاکستان نوتشکیل
خواست پاکستان به رویت اسناد موثق تاریخی تا کنون چه بوده است؟

موضوع تحمیلی نامیدن مرز دیورند چه مفهومی دارد؟
بروز حوادث سیاسی نظامی در نماینده گی های سیاسی دو کشور در مدت بیش از نیم قرن

دالیل اخالقی و انسانی برای بستن مرز دیورند )دهلیز مرگ(

مقالۀسوم:
مرز دیورند میان افغانستان و پاکستان یک مرز رسمی و بین المللی است و شرایط ناگوار 

موجود ایجاب بستن آن را می نماید.
چرا مرز دیورند بین المللی است؟

راه برون رفت از این بحران و در خاتمه، منابع پژوهشی

مقالۀچهارم:
بازهم زخم ناسور دیورند، »تدویر سیمینار غیرعلمی در جایگاه علمی!«

پیامد پشتونستان خواهی تا کنون برای مردم ما چه بوده است؟

مقالۀپنجم:
غایلۀ ولسوالی گوشتۀ ننگرهار یک سناریوی سیاسی بود!

مقالۀششم:
چرا امریکا ارتش افغانستان را طی 15 سال حضورش تجهیز نمی کند!

قیمت صلح در افغانستان
متن انگلیسی معاهدۀ دیورند به امضای عبدالرحمن خان و مارتیمر دیورند. 

این کتاب علمی و پژوهشی با اسناد و شواهد و مدارک معتبر تاریخی و مستند تألیف و 
نگارش یافته، خواندن آن را برای تمام هموطنانی که طی 67 سال مصروف کشمکش با 
پاکستان نگه داشته شده )با دو خرس در یک جوال افتاده( اند، به ویژه طی 4۰ سال اخیر 
که در آتش جهنمی دیورند می سوزند و بر اثر همین اختالف )ادعای ارضی باالی خاک 
پاکستان( کشور ما گاهی به چنگال روس ها و گاهی به چنگال امریکایی ها می افتـد، بسیار 
ضروری و حتمی می دانیم. این ششمین عنوان کتابی ست که از همین خامه طی 16 سال 

پژوهش تحریر و اقبال چاپ یافته است. 
البته، کتاب دیگری نیز زیر عنوان »مردم افغانستان گروگان های دیورند« یک ماه قبل توسط 
انتشارات سعید منتشر شده و از چاپ برآمده و آمادۀ مطالعۀ عالقه مندان به سرنوشت شومِ 

کشور ماست.

معـــــرفیکتـاب

هارون مجیدی

نرخ تیل در جهان کاهش و در افغانستان افزایش یافته است
در حالی که قیمت تیل در بازارهای جهانی 
به پایین  ترین سطح رسیده، نرخ مواد نفتی 
می پیماید.  را  صعودی  سیر  افغانستان  در 
سبب  عامل  چند  می گوید  تجارت  وزارت 

شده تا قیمت مواد نفتی کاهش پیدا نکند.
در  تیل  تجارت  می  گویند،  کابل  در  مردم 
به  که  است  تاجرانی  از  تن  چند  دست 
صورت مافیایی کار می  کنند و به صورت 
دلخواه قیمت مواد نفتی را به نفع خود در 
تجارت  وزارت  اما  می  کنند.  کنترول  بازار 
چنین چیزی را رد می  کند و می  گوید ۲۰۰ 
شرکت جواز واردات تیل را دارند و با هم 

رقابت می  کنند.
پترول  تیل  لیتر  یک  قیمت  پیش  هفته  سه 
در بازارهای افغانستان به 58 تا 6۰ افغانی 
به گفته خرده فروشان  رسید. در حالی که 
تیل، براساس نرخ تیل در بازار جهانی، باید 
افغانی به فروش  لیتر تیل کمتر از 4۰  یک 

برسد.
بی  دلیل  افزایش  از  اعتراض ها  دنبال  به 
پترول  تیل  لیتر  هر  روزها  این  تیل،  قیمت 
به 51 تا 53 افغانی فروخته می شود. مسافر 
می  تجارت  وزارت  سخنگوی  قوقندی 
 گوید، افزایش تقاضا و کمبود عرضه یکی از 
دالیل افزایش قیمت تیل بوده است: »تالش 
می شود تا کشورهای بیشتری را پیدا کنیم و 
قراردادهای بزرگی را به منظور وارد کردن 
را  خصوصی  بخش  ما  نماییم.  امضا  تیل 

تشویق می کنیم تا تیل بیشتری وارد کنند.«
سخنگوی وزارت تجارت می گوید، افزایش 
افزایش  دالیل  از  یکی  تیل  برای  تقاضا 
می شود  تالش  و  بوده  بازار  در  قیمت آن 
قیمت ها  توازن  بیشتر،  تیل  کردن  باوارد  تا 
گران  فروشی ها  از  و  شود  حفظ  بازار  در 
جلوگیری گردد. این وزارت ادعا می کند، 
در روزهای آینده قیمت تیل پترول کاهش 

خواهد یافت.

مالیات ثابت
که  حالی  در  می گوید  تجارت  وزارت 
قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته 
را  مالیات  افغانستان  حکومت  ولی  است، 
از تاجران تیل اخذ می  براساس نرخ قبلی 
 کند که این خود موجب افزایش قیمت تیل 
توضیح  قوقندی  آقای  است.  بازار شده  در 
می دهد: »شما وقتی یک تن تیل را به 4۰۰ 
یا 45۰ دالر می خرید و به وزارت مالیه از 
فی  دالر   1۲۰۰ یا  تن  فی  دالر   1۰۰۰ روی 
تن تکس می دهید، این مسایل است که ما 
کاهش  تیل  قیمت  و  شود  حل  امیدواریم 

یابد.«
کاهش ارزش افغانی نیز دلیل دیگر افزایش 
نرخ تیل خوانده می شود. قوقندی می گوید: 
و  دالر  به  فروخته  دالر  به  تیل  کابل  »در 
نمی  شود، پس شما  فروخته  یورو  و  پوند 
به عنوان یک تاجر تفاوت ها را می سنجید. 
تمام مسایل را مدنظر گرفته ایم و این تعهد 
تجارت  وزارت  که  می دهیم  مردم  برای  را 

جلو خودسری ها را در بازار بگیرد.«
مردم بازنده اصلی

و  نظارت  نبود  از  افغانستان  شهروندان  اما 
نرخ ها  کنترول  برای  تیل  تاجران  باز  دست 

یک  حسن  سید  دارند.  شکایت  بازار  در 
نبود  می  گوید،  کابل  شهر  در  تکسی  ران 
شده  سبب  تیل  تاجران  و  بازار  بر  نظارت 
افزایش  تیل سبب  قیمت  کاهش جهانی  تا 
به  کس  »هیچ  شود:  افغانستان  در  قیمت ها 
وجود  دولتی  اصال  ندارد.  توجه  افغانستان 
ندارد که بازخواست کند و هیاتی بپرسد که 
قیمت تیل چند است. این کار قدرتمندان و 
زورمندان است آن ها کار خودرا خراب نمی 

 کنند و نرخ را پایین نمی آورند.«
به گزارش دویچه وله، تکسی رانان شکایت 
می کنند، در چنین وضعیتی مردم ضرر می 
بی  کفایتی  های  قیمت  مجبورند  و   کنند 
حکومت را بپردازند. روف یک باشنده کابل 
می گوید مردم ضرر می  کنند: »تکسی رانان 
مردم غریب و کم پول ضرر می  کنند. برای 
سرمایه  داران فرق نمی  کند، اما این مردمان 
کار  وقتی  می  کنند؛  ضرر  که  است  عادی 
نباشد و قیمت تیل هم بلند باشد مردم چه 

کنند جواب این را کی می دهد؟«
در همین حال تانک  داران و خرده فروشان 
تیل می  گویند آن ها مجبورند پس از سنجش 
مفاد خود تیل را به قیمتی که می خرند در 

بازار بفروشند.
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بخش نخست

بدون نده گی  ز
لمعده ا ز لو کبدو  
! گز هر

دستگاه گوارش انسان، از اعضای مختلفی ساخته شده و هر عضو آن نقش 
مهمی را در بدن ایفا می کنـد. به همین ترتیب، می توان گفت که نبود هر 
عضو باعث اختالل در عملکرد عمومی دستگاه گوارشی می شود؛ اما گاهی 
ابتال به بعضی بیماری ها )مانند برخی سرطان های گوارشی( باعث می شود 
که پزشک و بیمار مجبور شوند به خارج کردِن بخشی از یک عضو یا تمام 

آن از بدن رضایت دهند.
انسان معموالً می تواند بدون معده یا کیسۀ صفرا هم به زنده گی خود ادامه 
دهد، ولی بدون کبد و لوزالمعده زنده گی اش خاتمه می یابد و حتمًا برای 
ادامۀ بقا به پیوند این اعضا از فرد دیگری نیاز دارد. در این مطلب به نقش 
اعضای گوارشی در بدن و خارج کردِن قسمتی یا همۀ عضو گوارشی و 

عوارضی که بیمار بعد از جراحی پیدا می کند، اشاره شده است. 
 

معدهرامیتوانبرداشت؟
هضم اصلی غذا در معده اتفاق می افتد. معده با کمک حرکِت عضالت و 
ترشح اسید، مواد غذایی را هضم و برای ورود به رودۀ کوچک آماده می کند.
دلیل جراحی معده: گاهی معده در اثر ضربه پاره می شود و دیگر قابل ترمیم 
و بازسازی نیست یا تومور گسترده یی در معده وجود دارد که برای نجات 
بیمار باید بخشی یا تمامِ آن خارج شود. وقتی معده خارج می شود، مواد 

غذایی مستقیم وارد روده می گردد.
یا تمام آن  زنده گی بدون معده: در علم پزشکی برداشتن بخشی از معده 
مکانیکی  روند  دیگر  جراحی  عمل  از  نوع  این  در  اما  است،  امکان پذیر 
خرد کردِن مواد غذایی و تأثیر اسید روی غذا را نخواهیم داشت. همچنین 
خاصیت  معده  اسید  دارد.  اساسی  نقش   B1۲ ویتامین  جذب  در  معده 
ضدعفونی کننده گی دارد و میکروب های مواد غذایی را با اسید از بین می برد. 
در نبود این عضو، با نقص در چند فرآیند اصلی توسط معده روبه رو هستیم. 
بیماران باید بعد از برداشتن معده یا گاسترکتومی، نحوۀ غذاخوردن شان را 
تغییر دهند. آن ها باید از غذاهای نرم استفاده کنند و آهسته غذا بخورند. 
کمبود ویتامین B1۲ هم باید با استفاده از ویتامین ها جبران شود؛ اما این 
افراد با رعایت این چند نکته می توانند به زنده گی عادی خود ادامه دهند. 

کیسۀ صفرا را می توان برداشت؟
توسط  صفراوی  مادۀ  دارد.  سی سی   6۰-7۰ معادل  گنجایش  صفرا  کیسۀ 
سلول های کبدی ساخته و داخل کیسۀ صفرا ریخته و در همان جا ذخیره 
می شود و با ورود مواد چربی به قسمت ابتدایی رودۀ کوچک، کیسه منقبض 
و صفرا ترشح خواهد شد. نقش اصلی کیسۀ صفرا، ذخیره و تغلیظ مادۀ 

صفراوی است.

منبع:هفتهنامۀسالمت

این  در  خودمان  به  یادآوری  درجهت 
آگاهی  از  بیش  چیزی  اندیشه  که  مورد 
است، نباید از یاد ببریم که بخش روانِی 
به  که  ماست  اجتماعی  مناسبات  آگاهِ 
عنوان حامی اصلِی کودکان در نوآموزی 
می یابد،  کارکرد  اجتماعی  مناسبات  این 
اجتماعی  شکل گیری  فرآیند  در  یعنی 
را  آن  نمی توان  البته  که  فرآیندی  افراد- 
به انتقال آگاهانه و »درونی کردن« قوانین 
حاکم بر تولید این مناسبات و ارزش های 
اجتماعی، اخالقی، عاطفی و غیره تقلیل 
رغم  به  هستند.  آن ها  با  مرتبط  که  داد 
روان شناسانی  و  جامعه شناسان  آن چه 
خاص همچنان اعتقاد دارند، شکل گیری 
درونی  به  نمی توان  را  افراد  اجتماعی 
از  بیرونی  رفتاری  هنجارهای  کردِن 
به  آن گاه  که  فروکاست  کودک  جانب 
شوند  همه چیز  به  تبدیل  فزاینده  شکلی 
حتا  بی چون وچرا.  عادت هایی  از  غیر 
که  اجتماعی  مناسبات  کودک،  برای 
طور  به  هرگز  می شود،  زاده  درونش 
ندارند.  وجود  او  از شخص  بیرون  کلی 
از  بیش  چیزی  که  است  علت  همین  به 
اندیشه در خود و بر مبنای خود  تکامل 
برای مناسبات اجتماعی ضرورت دارد تا 
ظاهر مشروِع خود را از دست بدهند و 
برای اندیشه در این فرآیند ضروری است 

تا تبدیل به مخالف خود شود.
یک  که  است  و مشخص  بارز  کاماًل  اما 
تاریخی  لحاظ  به  اجتماعی  واقعیت 
خاص، سایر جوامع و مناسبات اجتماعی 
یا مطلوب  امکان های متصّور  مثابۀ  به  را 
در  اگر  حتا  دربرمی گیرد.  مطرود  حتا  یا 
یا  خویشاوندی  نظام  یک  تنها  جامعه یی 
هر  که  باشد  داشته  وجود  تولید  سازمان 
این  می شود،  تولید  و  دارد  فعالیت  روز 
تنهایی  به  به واقع هرگز  یا سازمان  نظام 
سطحی  در  همواره  بلکه  ندارد.  وجود 
دیگر  نظام  دو  یا  یک  با  همراه  ذهنی، 
اما  شده   شناخته  و  ممکن  دو  هر  که 
اجتماعی اند  کنش  و  اندیشه  جنس[  ]از 

مربوط  اجتماعی  کنش  و  اندیشه  )لزومًا 
تاریخی  لحاظ  به  گروه های  و  افراد  به 
معیّن( که نادیده گرفته و بیرون گذاشته 
به  بیش  و  کم  برعکس،  یا  می شوند 
که  می شود  تالش  موفقیت آمیز  شکلی 
واقع،  به  دارد.  هم زیستی  یابند،  تحقق 
»پیرامون« هر رابطۀ اجتماعی مجموعه یی 
پیچیده یی  کم وبیش  و  متعّدد  کم وبیش 
دارد  وجود  اجتماعی  مناسبات  سایر  از 
همراه  منطقی  دگرگونی  با  رابطه  در  که 
دارای  ذهنی  به شکل  و صرفًا  است  آن 
مناسبات  این  مثال،  برای  است.  هستی 
تصویر  عنوان  به  یا  را  خود  آرمانی 
منزلۀ یکی  به  یا  »واقعی«  رابطۀ  واژگونۀ 
از دگردیسی های ممکن در یک یا سایر 

جنبه های آن عرضه می کنند.
برای  که  مادرتبار  جامعه یی  در  بنابراین 
خود  کاالهای  که  است  این  هنجار  مرد 
افراد  کند،  منتقل  خواهرزاده اش  به  را 
فرد  که  نیستند  واقعیت  این  از  بی اطالع 
می تواند در غیر این صورت کار دیگری 
انجام دهد و کاالها را به پسر خود انتقال 
ایده  این  خاص،  موقعیت هایی  در  دهد. 
دیگر  می شود،  گرفته  نادیده  معموالً  که 
به  تبدیل  ایده  این  نمی افتد.  قلم  از 
برای همه می شود و نخست  وسوسه یی 
یک مرد تسلیم آن می شود، سپس دیگری 
را  نظر، خود  این  از  ترتیب؛  به همین  و 
خویشاوندی  نظام  کلی  منطق  مخالف 
به  وجوه  سایر  در  و  می یابند  خود 
بلندمدت،  در  می دهند.  ادامه  مخالفت 
این کنش عمیقًا می تواند باعث فروپاشی 
را  راه  رفته رفته  که  طوری  به  شود  نظام 
برای نظامی پدرتبار یا فرمولی ترکیبی با 
انتقال زمین از پدر به پسر، هموار می کند 
از  همچنان  سیاسی  قدرت  که  حالی  در 
 uterine( دایی/ ماما به خواهرزادۀ تنی

nephew( منتقل می شود.
در بسیاری از جوامع، بازنمایی هایی وجود 
دارند که توصیف گر جهانی دوردست یا 
به  رویدادها  آن،  در  که  شده اند  ناپدیده  

جهان  در  جریان شان  با  مخالف  نحوی 
حقیقی خود، به وقوع می پیوندند. از این 
رو، در جوامعی که سلطۀ مردانۀ شدیدی 
مواجه  اسطوره هایی  با  دارد،  وجود 
توصیف  را  قدیمی  زمان  که  می شویم 
سلطه  مردان  بر  زنان  آن  در  که  می کنند 
داشتند. البته فارغ از توجیه قدرت زنان یا 
ردیابی عینی روزگار گذشته، این اساطیر 
بیشتر ابزار سلطۀ مردانه اند زیرا به نحوی 
به  بالهای  و  بی نظمی ها  تغییرناپذیر، 
وجود آمده توسط اِعمال قدرت زنان را 
نشان می دهند. برای نظم بخشیدن به این 
امور، مردان می بایست قدرت را از چنگ 
زنان درآورند و پس از آن، خودشان آن 
به کار گیرند  نیازها  به منظور ارضای  را 
در حالی که تالش می کردند تا از هرگونه 
بازگشت به بی راهه های قدیمی خودداری 

ورزند.
از این رو، هر رابطۀ اجتماعی حقیقی یا 
تحقق یافته یی در اندیشه و از خالل آن با 
سایر مناسبات اجتماعی ممکن هم زیستی 
محدودند  عدد  در  مناسبات  این  دارد. 
اجتماعِی  مناسبات  از  نشانی  همواره  و 
و  می یابند  تمایز  آن  با  که  را  انضمامی 
آن  با  ذهنی  سطحی  در  اوقات  گاهی 

مخالفت پیدا می کنند، حفظ می دارند.
را  آن چه  که  است  اشتباه  وجود،  این  با 
در  است،  ممکن  آن چه  با  است  واقعی 
بخشی  ممکن  امر  زیرا  داد،  قرار  تقابل 
از امر واقع است. در حقیقت، یک رابطۀ 
وجود  نمی تواند  »به راستی«  اجتماعی 
داشته باشد یا دگرگون شود بدون آن که 
اجتماعی  اَشکال  سایر  هم زمان  طور  به 
در  انفعال  از  فارغ  که  ممکن سربرآورند 
و  افتند«  کار  »به  پیوسته  آن  در  اندیشه، 
بنابراین در و بر مبنای آن فعالیت نمایند.

امر  سازوکار  از  نمونه یی  این  از  پیش 
ممکن درون امر واقع را از نظر گذراندیم 
استناد  فزاینده یی  وسوسۀ  به  که  زمانی 
کردیم که در جوامع مادرتبار، میراث مرد 
عوض  در  می دهد  انتقال  پسرش  به  را 
تنها  یعنی  او  تنی  خواهرزادۀ  به  آن که 
وارث مشروع انتقال دهد. اما مثال ساده تر 
 - ایده  این  دارد.  وجود  هم  کلی تری  و 
حاضر در تمام جوامع - که یک فرد )که 
در این مورد باید آن را فردی مذکر فرض 
محارم  با  زنای  مرتکب  می تواند  کنیم( 
)incest( شود؛ این ایده یی است که در 

همه جا حاضر و البته ممنوع است.

نقـش انـدیشه
 در تولید

 مناسبات 
اجتماعی

موریس گودولیه
برگردان: مهرداد امامی 

بخش دوم

داکتر علی اکبر حاج آقا محمدی
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ایده آل مشروعیت طلبان، بازگشت به شرایط قبل از انقالب 
از  این عصر  تاریخی  است، یعنی محو عظیم ترین وقایع 
تاریخ. طبق این تعبیر، تاریخ عبارت است از رشدی آرام، 
نامحسوس، طبیعی و »ارگانیک« یعنی نوعی تکامل جامعه 
که اساسًا ایستا است و هیچ چیز را در نهادهای مشروع 
هیچ  همه؛  از  باالتر  و  نمی دهد  تغییر  جامعه  ریشه دار  و 
چیز را آگاهانه دگرگون نمی سازد. فعالیت انسان در تاریخ 
به کلی کناره گذارده می شود. مکتب تاریخی قانون آلمانی 
حتا حق ملت ها را در زمینۀ وضع قوانین جدید برای خود 
نفی می کند و ترجیح می دهد که قوانین کهنه و ناهمخوان 

رسوم فیودالی را به رشد ارگانیک شان واگذارد.
روح  با  مبارزه  و  تاریخ گرایی  لوای  زیر  ترتیب،  این  به 
تاریخ گرایی،  یک شبه  روشنگری،  غیرتاریخی«  و  »مجرد 
وسطا  قرون  به  بازگشت  و  تحرک  عده  ایدیولوژی  یک 
این  سود  به  بی رحمانه  تاریخی،  تکامل  می کند.  ظهور 
نادرستی  می شود.  مسخ  ارتجاعی  سیاسی  هدف های 
ماهوی این ایدیولوژی ارتجاعی، با این حقیقت که دورۀ 
بازگشت در فرانسه به دالیل اقتصادی ناگزیر می شود با 
سرمایه داری که در همین احوال رشد یافته است، سازش 
کند، و در واقع حتا در جست وجوی حمایت جزیی سیاسی 

و اقتصادی از جانب آن باشد، تشدید می گردد)موقعیت 
مشابه  غیره  و  اتریش  پروس  در  ارتجاعی  حکومت های 
بر  تاریخ  باید  که  هستند  بنیادهایی  این ها  پس  است(. 
اساس آن ها بازنویسی شود. »شاتوبریان« به سختی تالش 
می کند تاریخ کالسیک را مورد تجدید نظر قرار دهد تا 
ایدیولوژی انقالبی »ژاکوبن«ها و دورۀ ناپلیـونی را از نظر 
ارتجاع یک  او و دیگر شبه مورخان  تاریخی تحقیر کند. 
تصویر شعرگونه روایتی کاذب از جامعه هماهنگ و هنوز 
پابرجای قرون وسطا ارایه می کنند. این تعبیر تاریخی از 
قرون وسطا در رمان رمانتیک دورۀ بازگشت تعیین کنندۀ 

تصویری است که از زمان های فیودالی ارایه می گردد.  
این  علی رغم  مشروعیت طلب،  تاریخ گرایی  شبه 
فوق العاده یی  و  نیرومند  تأثیر  ایدیولوژیک،  بی چهره  گی 
الزم  بیان  اما  است؛  دروغین  و  شده  مسخ  گرچه  دارد. 
انقالب  با  که  است  دگرگونی هایی  دوران عظیم  تاریخی 
با  دقیقًا  که  توسعه  جدید  مرحلۀ  و  می گیرد  پا  فرانسه 
دورۀ بازگشت آغاز می شود، مدافعین پیشرفت انسانی را 
خویش  برای  جدیدی  ایدیولوژیک  سالح  تا  می دارد  وا 
با  نیرومند  و  بی باک  روشنگری چه  که  می دانیم  بسازند. 
جنگ  به  فیودالیسم  بقایای  و  تاریخی  مشروعیت طلبی 
برخاست و نیز چه گونه مشروعیت طلبی پس از انقالب، 
پاسداری از آن ها را دقیقًا مضمون تاریخی تلقی می کرد/
پس از انقالب فرانسه، مدافعین پیشرفت ناگزیر می بایست 
به مفهومی دست یابند که ضرورت تاریخی انقالب فرانسه 
را اثبات کند و در این زمینه شواهدی فراهم آورد مبنی بر 
این که انقالب نقطۀ اوج یک تکامل تاریخی تدریجی و 
درازمدت است، نه محصول خلق الساعۀ شعور انسان. این 
از  انسان یک »جهش طبیعی«  تاریخ زنده گی  انقالب در 
آن گونه که »کوویه« به آن اعتقاد دارد نیست، بلکه تنها راه 

تحول آتی نوع بشر به شمار می رفته است.
وسیعی  دگرگونی  روشنگری،  با  مقایسه  در  امر  این  اما 

می رود.  شمار  به  انسان  پیشرفت  به  نگرش  نحوۀ  در 
پیشرفت، دیگر به عنوان مبارزه یی اساسًا غیرتاریخی میان 
خرد انسان گرا و ناخرد مطلق گرا- فیودالی تلقی نمی شود. 
بنابر این تعبیر جدید، عقالنیت پیشرفت انسانی به نحوی 
در  اجتماعی  نیروهای  درونی  برخوردهای  از  روزافزون 
تحقق  و  حاصل  خود  تاریخ  و  می رود  فرا  تاریخ  خود 
انسان است. در این جا مهم ترین نکته،  بخشندۀ پیشرفت 
است  قطعی یی  نقش  به  نسبت  فزاینده  تاریخی  آگاهی 
کرده  ایفا  انسان  پیشرفت  در  تاریخ،  در  طبقات  نبرد  که 
است. این روح تازۀ نوشته های تاریخی که بیش از همه 
در آثار تاریخ دانان برجستۀ فرانسوی دورۀ بازگشت دیده 
این که  دادن  نشان  دارد:  توجه  امر  این  به  دقیقًا  می شود، 
جامعۀ بورژوایی نوین از نظر تاریخی چه گونه از مهلکۀ 
نبردهای  بورژوازی،  و  اشرافیت  میان  طبقاتی  نبردهای 
طبقاتی یی که سراسر دورۀ »قرون وسطای رویایی« درگیر 
آن  قطعی  مرحلۀ  آخرین  فرانسه  کبیر  انقالب  و  بود،  آن 
نخستین  ایده ها  این  آورد.  بیرون  سر  می رفت،  شمار  به 
کوشش برای دوره بندی عقالیی تاریخ به شمار می رود. 
ریشه های  شناخت  و  تاریخ  ماهیت  درک  برای  کوشش 
نخستین کوشش  علمی،  و  عقالیی  به شکلی  زمان حال 

پردامنه برای این دوره بندی، در نیمه های انقالب فرانسه 
فلسفی اش  تاریخی-  اصلی  اثر  در  »کندرسه«  توسط 
بازگشت،  دورۀ  در  بعداً  ایده ها  این  بود.  گرفته  صورت 
توسعۀ بیشتری پیدا کرد و به شکلی علمی گسترش یافت. 
در واقع در آثار ایده آلیست های بزرگ، دوره بندی تاریخ 
تا افق جامعۀ بورژوازی پیش می رود. اگرچه این انتقال، 
را  تخیلی  راهی  سرمایه داری،  از  فراتر  مرحلۀ  این  یعنی 
تخیلی  ماهیت  علی رغم  »فوریه«  آثار  در  می کند.  دنبال 
به  وصول  راه های  و  سوسیالیسم  مورد  در  که  ایده هایی 
آن دارد، تضادهای نظام سرمایه داری چنان آشکار نشان 
نحوی  به  جامعه،  این  انتقالی  ماهیت  ایدۀ  که  شده  داده 

محسوس و مجسم به چشم می آید.
انسان،  پیشرفت  از  ایدیولوژیک  دفاع  جدید  مرحلۀ  این 
که  چنان  می یابد.  هگل  آثار  در  را  خود  فلسفی  بیان 
ضرورت  دادن  نشان  اصلی،  تاریخی  مسالۀ  دیده ایم، 
انقالب فرانسه و یبان این نکته بود که انقالب و توسعۀ 
مشروعیت طلبی  پوزشگران  آن چه  خالف  به  تاریخی 
فئودالی ادعا می کردند، با یکدیگر در تقابل نیستند. فلسفۀ 
پی ریزی  را  تاریخ  از  مفهوم  این  فلسفی  اساس  هگل، 
کیفیت  به  کمیت  تحول  عمومی  قوانین  کشف  می کند. 
فلسفی  روش شناسی  یک  تاریخی  نظر  از  هگل،  توسط 
برای این ایده تلقی می شود که انقالب ها عناصر ضروری 
»گره گاه های سیر  این  بدون  و  تکامل هستند  ارگانیک  و 
تاریخ « تکامل راستین در واقعیت امکان ندارد و از نظر 

فلسفی قابل تصور نیست. 
از  دارد،  انسان  از  روشنگری  که  مفهومی  اساس،  این  بر 
نظر فلسفی لغو می شود، حفظ می گردد و به سطح باالتری 

ارتقا می یابد.
بزرگترین مانع بر سر راه درک تاریخ، در مفهومی نهفته 
دارد.  انسان  قابل  غیر  ماهیت  از  روشنگری  که  است 
بدین سان در موارد غایی، هرگونه تغییر در جریان تاریخ 

صرفًا به معنای تغییر عادات و به طور کلی به معنای فراز 
و فرودهای اخالقی یک انسان است. فلسفۀ هگلی از این 
هگلی  فلسفۀ  می کند.  استنتاج  جدید  پیشرو  تاریخ گرایی 
می داند.  تاریخ  در  فعالیتش  و  او  خود  آفریدۀ  را  انسان 
»روح  به  عرفانی  صورت  به  فرایند  این  حامل  گرچه  و 
جهانی« تبدیل شده است، معهذا هگل این روح جهانی را 

به مثابۀ تجسد دیالکتیک توسعۀ تاریخی می نگرد. 
بدین سان روح با خود به مقابله برمی خیزد ]یعنی در تاریخ: 
لوکاچ[ و ناگزیر است که بر خود به عنوان دشمن واقعی 
مبارزه یی   ... روح  در   ... تکامل  شود:  چیره  خود  هدِف 
دشوار و بالانقطاع علیه خود است. روح در پی تحقق ایدۀ 
خویش برمی آید. معهذا این ایده را از خود پنهان می دارد 
و از بیگانه شدن با خویش احساس غرور می کند و لذت 
]با  است  متفاوت  مسأله  روح  مورد شکل  در   . می برد... 
آن چه در طبیعت وجود دارد: لوکاچ[، در این جا دگرگونی 
نه تنها در سطح، بلکه در ایده نیز به وقوع می پیوندد. این 

خود ایده است که تصحیح می شود.
در  که  ایدیولوژیک  دگرگونی  مورد  در  این جا  در  هگل 
عصر او رخ داده است، توصیحی مناسب ـ البته به شکلی 
پیش  دورۀ  اندیشۀ  می کند.  ارایه  ـ  ایده آلیستی  و  مجرد 
سازگار  تقدیرگرایانۀ  مفهوم  یک  میان  متناقض  به نحوی 
با قانون، در مورد تمام وقایع اجتماعی و پر بها دادن به 
دارد.  نوسان  اجتماعی  تکامل  در  آگاهانه  دخالت  امکان 
لیکن در هر دو سوی این تناقض، اصول به صورت »فوق 
»خرد«  »جاودانی«  ماهیت  از  که  می شد  تلقی  تاریخی« 
برمی خاستند. اما هگل در تاریخ فرایندی می بیند، فرایندی 
به  تاریخ  درونی  محرکۀ  نیروهای  توسط  یک سو  از  که 
پیش رانده می شود، و از سوی دیگر نفوذ خود را بر تمام 
می گستراند.  اندیشه،  منجمله  انسان،  زنده گی  پدیده های 
تاریخی  فرایند  یک  همچون  را  بشریت  زنده گی  کل  او 

عظیم می نگرد.
از  تازه  مفهوم  بدین سان، یک بشردوستی جدید و یک 
صورت  به  هم  و  عینی  تاریخی  شکل  به  هم  پیشرفت، 
می خواست  که  بشردوستی یی  کرد.  ظهور  فلسفی، 
نابود  اساس  همچون  را  فرانسه  انقالب  دستاوردهای 
انقالب  به  و  دارد  پاس  انسان  آتی  پیشرفت  نشدنی 
اجزای  صورت  به  تاریخ(  انقالب های  همۀ  )و  فرانسه 
ناگزیر پیشرفت انسان می نگریست. البته این بشردوستی 
تاریخی جدید، خود زادۀ عصر خویش بود و نمی توانست 
مرزهای آن عصر را تعالی بخشد- مگر به شکلی تخیلی، 
بشردوستان  کردند.  بزرگ  ایده آلیست های  که  همان گونه 
بزرگ بورژوازی این عصر، خود را در موقعیتی متناقض 
می یابند: در عین حال که ضرورت انقالب های گذشته را 
درمی یبابند و در آن ها بنیاد هر آن چه را که در روزگارشان 
عقالیی و شایان توجه است می بینند، پیشرفت آتی را به 
دستاوردها  این  اساس  بر  که  صلح آمیز  تکاملی  صورت 
صورت می گیرد، تعبیر کنند. همان گونه که »م.لیفشیتس« 
به درستی تمام در مقالۀ خود راجع به زیباشناسی هگل 
توضیح می دهد. این بشردوستان در نظام جهانی جدید که 
جست وجوی  در  بود،  شده  خلق  فرانسه  انقالب  توسط 
تحقق  برای  را  تازه یی  انقالب  هیچ  و  بودند  مثبت  امور 

غایی این امور الزم نمی دانستند.
این مفهوم آخرین دورۀ بزرگ فکری و هنری بشردوستی 
کوته بینانۀ  و  بی ثمر  توجیه  با  هیچ وجه  به  بورژوایی 
شکل  هم زمان  اندازه یی  تا  )و  بعداً  که  سرمایه داری 
پژوهشی  اساس  بر  مفهوم  این  ندارد.  ارتباطی  می گیرد، 
تمامی  افشای  نیز  و  پیشرفت  مورد  در  راستین  کاماًل 
تضادهای آن قرار دارد. این مفهوم به هیچ وجه از انتقاد 
از حال چشم نمی پوشد، و گرچه نمی تواند افق زمان خود 
را آگاهانه وسعت بخشد، معهذا حالت همواره ستمگرانۀ 
بر  تاریک  سایه یی  آن،  خود  تاریخی  موقعیت  تضادهای 
کل مفهوم تاریخی می افکند. این احساس که ـ برخالف 
شناخت تاریخی و فلسفی آگاهانه یی که ادعای پیشرفت 
صلح آمیز و بالانقطاع دارد ـ در تحلیل نهایی، اولین قدم 
فکری غیرقابل بازگشت بشر تجربه می شود، خود را در 
بسیار مختلف  به طریق  این دوره،  نماینده گان  بزرگترین 
همگام با خصلت ناآگاه این احساس نیز همین است. مثاًل 
نظریۀ قدیمی »تسلیم« گوته، »جغدمینروا«ی هگل که تنها 
شوربختی  از  بالزاک  مفهوم  و  می کند،  پرواز  تاریکی  در 
 1848 انقالب های  بگیرید.  نظر  در  را   ... وووو  عمومی 
بازماندۀ  برابر  در  انتخاب  دو  نخستین بار  برای  که  بود 
تأیید  و  شناخت  یکی  داد.  قرار  عصر  این  نماینده گان 
دورنمایی که توسط این دورۀ جدید توسعۀ انسانی آفریده 
شده بود، گرچه شکست روحی دردناکی به همراه داشت 
پوزشگران  قالب  در  رفتن  فرو  دیگری  و  »هاینه«،  مثل 
از  پس  بی درنگ  مارکس  که  افول  به  رو  سرمایه داری 
منجمله  آنان  از  مهمی  چهره های  به   1848 انقالب های 

»گیزو« و »کارالیل« اشاره می کند.
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خط لولۀ گاز تاپی روز یکشنبه، با حضور سران کشورهای 
افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و هند در حومۀ شهر »مرو« 

در خاک ترکمنستان اجرایی شد.
»ترکمنستان- گاز  لولۀ  خط  اجرای  عملیات  آغاز  مراسم 
تاپی   گاز  لولۀ  به خط  موسوم  هند«   - افغانستان-پاکستان 
»مرو«  شهر  حومۀ  در  دسمبر   13 یکشنبه   روز  صبح 
این  در  ذی نفع  کشورهای  سران  سخنرانی  با  ترکمنستان 

طرح آغاز شد.
آغاز این پروژه ده میلیارد دالری که حدود دو دهه از امضای 
نخستین تفاهمنامه آن می گذرد، روز یکشنبه 13 دسمبر در 
مراسمی در حوزه گازی گالکینیش در جنوب ترکمنستان 
این مراسم یک  اعالم شد و رهبران کشورهای دخیل در 
دکمه پیوند دو لوله گاز را به عنوان نشانه  افتتاح فشار دادند.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان، قربانعلی بردی محمد 
اف رییس جمهور ترکمنستان، اشرف غنی رییس جمهور 
این  در  هند  جهمور  رییس  معاون  انصاری  و  افغانستان 

مراسم سخنرانی کردند.
نخست وزیر پاکستان، طی سخنانی در مراسم کلنگ زنی 
خط لوله گاز تاپی گفت: آغاز عملیات اجرای خط لوله گاز 
تاپی یک حادثه تاریخی است و نشان دهنده آن است که 
کشور ها با ارادۀ سیاسی قادر هستند چنین طرح های بزرگ 

و عظیم انرژی بین المللی را نیز به اجرا درآورند.
نواز شریف گفت: حضور سران کشورهای مشارکت کننده 
در طرح تاپی از اهمیت منطقه یی و فرا منطقه یی حکایت 

می کند.
وی افزود: تاپی درهای جدیدی در راستای همگرایی بیشتر 
و تعامالت اقتصادی، تجاری و انرژی منطقه باز را می کند.

نواز شریف با تاکید بر اهمیت منطقه یی این پروژه گفت: 
»امروز روزی مهمی برای همه ما است. این نشانه  واضح 
برای آغاز پروژه یی است که سرنوشت ها را تغییر خواهد 

داد. از مدیریت افغانستان و پاکستان سپاسگزارم. این پروژه 
سعادت مشترک ما را در پی دارد.«

قربان قلی بر محمدوف، رییس جمهوری ترکمنستان گفت: 
»این یک پروژه صلح و ثبات برای منطقه است. اعمار این 
موجب  و  می کند  ایجاد  کاری  فرصت   هزارها  لوله  خط 
توسعه اجتماعی-اقتصادی در منطقه می شود. امیدوارم همه 

کشورها دخیل در این پروژه با هم همکاری کنند.«
آقای برمحمدوف گفت که این پروژه تا دسمبر سال ۲۰1۹ 
تکمیل خواهد شد و 33 میلیارد متر مکعب گاز را در طول 
1814 کیلومتر از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل 

خواهد کرد.
نیز گفت:  افغانستان  رییس جمهوری  غنی،  اشرف  محمد 
»امروز ما شاهد یک رویداد تاریخی هستیم، دهه ها است در 
این مورد صحبت کردیم، امروز تعهد خود را نشان دادیم. 
فصل جدید روابط ما با ترکمنستان، پاکستان و هند امروز 

آغاز شد.«
آقای غنی گفت: »این پروژه بخشی از برنامه چند شاخه یی 
که  است  برق  انتقال  و  آهن  خطوط  نوری،  فایبر  شامل 
موازی با پروژه تاپی به پیش برده خواهند شد. یک شاهراه 

فوق العاده همکاری میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی.«
گفت:  نیز  هند  جمهوری  رییس  معاون  انصاری،  حامد 
نمی توانیم  ما  داریم.  پروژه  این  اجرای  به  قوی  تعهد  »ما 
قرار  گمراه  مردمان  دیدگاه  تاثیر  زیر  را  خود  چشم انداز 
بدهیم. با چشم انداز مشترک به سوی آینده  روشن نسل های 

بعدی گام بر می داریم.«
مدیریت  ترکمنستان  گاز  دولتی  شرکت  ترکمن گاز، 
عهده  به  خود  را  تاپی  گاز  لوله  خط  اعمار  کنسرسیوم 
است  شده  گرفته  آن  از  پس  تصمیم  این  و  است  گرفته 
این پروژه  از مشارکت در  بین المللی  که شرکت های مهم 

اجتناب کردند.

که  بود  کرده  عالقمندی  ابراز  ابتدا  فرانسه  توتال  شرکت 
اما  بگیرد،  به عهده  را  این کنسرسیوم  می خواهد مدیریت 
پس از آنکه ترکمنستان شرایط این شرکت را برای گرفتن 
سهم در ذخایز گاز این کشور رد کرد، از مشارکت در این 

پروژه کنار کشید.
شرکت های هندی و پاکستانی قرارد ادهایی برای وارد کردن 

گاز از ترکمنستان برای 3۰ سال آینده امضا کرده اند.
تاپی، گاز ترکمنستان را از حوزه گالکینیش که ذخایر آن تا 
16 تریلیون متر مکعب برآورد شده از راه والیات هرات، 
هلمند و قندهار افغانستان به کویته پاکستان و از آنجا به 
منطقه  در  باالخره  و  می کند  منتقل  کشور  این  ملتان  شهر 

فاضلکا در پنجاب هند به پایان می رسد.
این خط لوله گاز بعد از 147 کیلومتر در خاک ترکمنستان 

وارد افغانستان می شود.
انتظار می رود که این خط لوله گاز در داخل افغانستان برای 
1۲ هزار نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند، اما ناامنی در 
در  اصلی  از چالش های  افغانستان  مناطق غربی و جنوبی 

برابر آن است.
از  دالر  میلیون ها  ساالنه  تاپی،  پروژه  توافقنامه  اساس  بر 
محل پرداخت حق عبور خط لوله گاز به دولت افغانستان 
پرداخت خواهد شد و بخشی از نیازمندی های افغانستان به 

گاز نیز رفع خواهد شد.
افغانستان امیدوار است که با گشایش این طرح، کشورهای 
منطقه، به ویژه پاکستان به دلیل نیازمندی به گاز ترکمنستان، 
تعهد جدی تری در قبال مسئله امنیت این طرح و کمک به 

امنیت در سراسر افغانستان نشان دهد.
و  دارند  نیاز  انرژی  به  شدت  به  دو  هر  پاکستان  و  هند 
از  پر  میانه  آسیای  به  اتصال  تنها  که  معتقدند  تحلیلگران 

انرژی می تواند نیاز این کشورها را به انرژی مرفوع کند.

دفاع  وزیر  اظهارات  افغانستان،  جمهوری  ریاست 
خوانده  مداخله جویانه  و  غیرمسووالنه  را  پاکستان 

است. 
امنیتی  نیروهای  که  است  گفته  اعالمیه یی  در  ارگ 
گاز  الین  پایپ  مسیر  از  حفاظت  به  قادر  افغانستان 
امور  در  نمی دهند  اجازه  کشوری  هیچ  به  و  هستند 

داخلی افغانستان مداخله کند.
پاکستان که  دفاع  پیشتر خواجه محمد آصف وزیر   
همزمان، تصدی وزارت آب و برق این کشور را هم 
برعهده دارد، در مصاحبه یی به صراحت گفته بود که 
پاکستان بر طالبان افغانستان نفوذ دارد و از این نفوذ 
عملیات  برای  طالبان  مزاحمت  از  جلوگیری  برای 
اجرای طرح خط لوله گاز ›تاپی‹ استفاده خواهد کرد.
او به بی بی سی اردو گفته بود: طرح خط لوله گاز 
تاپی برای هر چهار کشور اهمیت بسیار زیادی دارد و 
می تواند نقش مهمی در کاهش بحران انرژی پاکستان 
برای  نهایت تالش خود را  به همین دلیل،  ایفا کند. 
تکمیل به موقع این طرح بکار خواهیم گرفت و سعی 
خواهیم کرد مسایل امنیتی را که در خاک افغانستان 

پیش روی اجرای این طرح قرار دارد، برطرف کنیم.
از  نیز  افغانستان  برای  طرح  این  این که  بیان  با  وی 
اهمیت زیادی برخوردار است، گفت که هیچ یک از 

گروه های افغانی با اجرای طرح تاپی مخالف نخواهند 
کرد.

حاال ریاست جمهوری افغانستان در اعالمیه یی گفته 
است: دولت افغانستان، اظهارات خواجه آصف وزیر 
کشور  آن  این که حکومت  بر  مبنی  را  پاکستان  دفاع 
ترکمنستان- گاز  الین  پایپ  امنیت  تامین  بخاطر 
افغانستان-پاکستان-هند)تاپی( در خاک افغانستان، از 
طالبان تقاضای کمک می کند، غیر مسووالنه و خالف 
تعهدات رهبران آن کشور در مورد عدم مداخله در 

امور داخلی افغانستان، می داند.
در این اعالمیه آمده است: انتقال لوله گاز ترکمنستان 
از طریق افغانستان به پاکستان و هند یکی از پروژه های 
مهم اقتصادی منطقه یی می باشد که در اثر تالش های 
دولت افغانستان با سایر شرکای منطقه یی به خصوص 
رسید  تطبیق  مرحله  به  طرح  مرحله  از  ترکمنستان 
و  سران  سوی  از  آن  تهداب  سنگ  امروز)دیروز(  و 
افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و  مقامات عالی رتبه 

هند گذاشته شد.
در این اعالمیه گفته شده که نیروهای امنیتی و دفاعی 
افغانستان در مطابقت با قانون اساسی و سایر قوانین 
نافذه، وظیفه دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و 
تامین امنیت شهروندان کشور را به عهده دارند و قادر 

اند که از تأسیسات عامه و خصوصی به ویژه لوله گاز 
تاپی که بیش از 7۰۰ کیلو متر آن از خاک افغانستان 
عبور می کند، حفاظت نمایند. دولت افغانستان غرض 
تامین امنیت این لوله گاز نیروی ویژهء را آماده ساخته 
است و مردم افغانستان، مخصوصاً آنهایي که این لوله 
و  منفعت  درک  با  نیز  مي کند  عبور  شان  مناطق  از 
این  به  زدن  صدمه  هرگونه  از  خود  ملی  مسوولیت 
خراب  فعالیت های  از  ملی،  اقتصادی  بزرگ  پروژه 

کارانه گروه های آشوب گر جلوگیری خواهند نمود.
ارگ نوشته که اظهارات وزیر دفاع پاکستان نمایانگر 
مقامات آن کشور هنوز هم  از  تعداد  آنست که یک 
روابط  و  افغانستان هستند  امور  در  مداخله  عالقمند 
آنان  باالی  مالحظه  قابل  نفوذ  و  طالبان  با  نزدیک 
مبنی  افغانستان  برحق دولت و مردم  ادعای  دارند و 
بر مداخله بعضی از عناصر پاکستان در امور افغانستان 

را  ثابت می سازد.
اسالمی  جمهوری  دولت  اعالمیه:  این  براساس 
افغانستان یکبار دیگر از رهبران پاکستان می خواهد تا 
به تعهدات شان مبنی بر مبازره مشترک علیه تروریزم 
و افراطیت عمل نمایند و دیگر به چنین اظهارات غیر 

مسووالنه اجازه ندهند.
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برنامۀ دولت پیرامون 

زنان، صلح و امنیت 

اجرایی می شود
خارجه،  امور  وزارت  سیاسی  معین  کرزی  خلیل  حکمت 
در نشست نخستین مرحلۀ تطبیق قطع نامۀ 13۲5 می گوید 
که این برنامه زمانی می تواند در عمل باعث بهبود وضعیت 
حقوق بشری زنان شود که ارادۀ سیاسی، مکانیسم مالی و 

هماهنگی دقیق میان نهاد های تطبیق کننده شکل گیرد.
یک  واقع  در  ملل  سازمان  امنیت  شورای   13۲5 قطع نامۀ 
سند بین المللی است که بر محوریت زنان، صلح و امنیت 
تا  موظفند  متحد  ملل  می چرخد. دولت های عضو سازمان 
برای تطبیق و تحکیم این قطع نامه در کشورهای شان تالش 
شد  تصویب  میالدی   ۲۰۰۰ سال  در  قطع نامه  این  کنند. 
و  پذیرفت  را  آن  میالدی   ۲۰۰1 سال  در  نیز  افغانستان  و 
نام  برنامۀ عملی را زیر  تا  نیز موظف شد  وزارت خارجه 
»برنامۀ عمل ملی برای زنان، صلح و امنیت« برای تطبیق این 

قطع نامه تهیه و ترتیب کند.
برنامه  این  امور خارجه می گوید که  معین سیاسی وزارت 
می شود.  تطبیق  چهارساله  دورۀ  دو  در  و  سال  هشت  در 
توجه  اساسی  نکتۀ  دو  به  باید  برنامه  این  تطبیق کننده گان 
کنند: اولویت بندی و زمان بندی فعالیت ها و پیش بینی بودجۀ 

تخمینی برای تطبیق آن.
خجسته فنا ابراهیم خیل ریاست حقوق بشر امور بین المللی 
زنان،  ملی  عمل  برنامۀ  دربارۀ  خارجه،  امور  وزارت  زنان 
صلح و امنیت می گوید که اهمیت این برنامه در این است 
که مشارکت زنان را در سطوح باالی تصمیم گیری افزایش 
می دهد و مشارکت برابر و دسترسی به منابع و فرصت ها را 
برای زنان، به هدف ساختن افغانستانی امن ممکن می کند .
 13۲5 قطع نامۀ  تطبیق  برای  ابراهیم خیل،  خانم  گفتۀ  به 
غیردولتی  و  دولتی  ادارات  میان  مسؤولیت ها  تا  است  نیاز 
نیازمند  ملی  عمل  برنامۀ  شود.  تقسیم  واضح  صورت  به 
طرح های فرعی کاری نیز بوده و شامل تخمین هزینه های 
شده  انجام  کارهای  از  دقیق  نظارت  و  فعالیت ها  مصرفی 

می باشد.
برنامۀ  از  رونمایی  مراسم  در  جمهور  رییس  پیش  چندی 
عمل قطع نامۀ 13۲5 وعده سپرد که برای تطبیق این برنامه 

بودجۀ کافی را مد نظر خواهد گرفت.
کشورهای  در  زنان  از  امنیت،  شورای   13۲5 قطع نامۀ 
برای کشوری  برنامه  این  جنگ زده حمایت می کند. تطبیق 
امنیت جانی و  از کمترین  زنان  آن  در  افغانستان که  چون 

روانی برخوردارند، بسیار حیاتی است.

ریاست جمهوری افغانستان:
 اظهارات وزیر دفاع پاکستان مداخله جویانه و غیرمسووالنه است

تاپـی اجـرایی شـد
»پروژه یی که سرنوشت ها را تغییر خواهد داد«

یافته های  که  است  گفته  مرز  بدون  پزشکان  سازمان 
آنها نشان می دهد که در حمله هوایی دو ماه پیش به 
بیمارستان این شهر در قندوز، دست کم 4۲ نفر کشته 

شده اند.
نیمه شب روز سوم ماه اکتبر، هواپیماهای امریکایی این 
بیمارستان را بمباران کردند. این هواپیماها در عملیات 
راندن  بیرون  برای  که  افغان  نیروهای  از  پشتیبانی 
شورشیان مسلح وابسته به گروه طالبان از شهر قندوز 

می جنگیدند، حضور داشتند.
آمار ابتدایی کشته های این حادثه 3۰ نفر اعالم شده بود 
اما این نهاد گفته که پس از بررسی همه جانبه اطالعات 
نفر   4۲ به  رقم  این  بیماران  خانواده های  و  بیمارستان 

افزایش یافته است.
نهاد، ۲4  این  کارمند  مرز، 14  بدون  پزشکان  به گفته 
بیمار و 4 نفر از اعضای خانواده بیماران در این حمله 

کشته شده اند.

با این حال پزشکان بدون مرز گفته که به دلیل آسیب 
کردن  مشخص  بیمارستان،  اطالعات  از  بخشی  دیدن 

آمار نهایی تلفات این حمله بسیار دشوار است.
عهده  به  رسما  را  حمله  این  مسئولیت  امریکا  دولت 
گرفت و گفت که حمله به درخواست نیروهای افغان 
و گروهی از کماندوهای امریکایی انجام شده که برای 
بیرون راندن اعضای گروه طالبان از قندوز می جنگیدند.
تماس  در  نیز  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک 
مرز  بدون  پزشکان  سازمان  رئیس  لو،  ژوان  با  تلفنی 
بیمارستان  به  امریکایی  هواپیماهای  اشتباهی  از حمله 

قندوز عذرخواهی کرد.
تقاضای خود  از  هنوز  مرز  بدون  پزشکان  اما سازمان 
حمله  این  مورد  در  مستقل  تحقیقات  انجام  بر  مبنی 

دست برنداشته است.

این سازمان به تازگی درخواستی را با امضای بیش از 
به کاخ سفید تحویل  از سراسر جهان  نفر  میلیون  نیم 
داده است که در آن از امریکا خواسته شده با بررسی 

مستقل حمله به بیمارستان قندوز موافقت کند.
در  متحد  ملل  سازمان  کمک  هیات  دفتر  شنبه  روز 
از  خود  بررسی های  گزارش  در  )یوناما(  افغانستان 
جنگ ۲5روزه قندوز در دو ماه پیش، از این درخواست 

سازمان پزشکان بدون مرز حمایت کرده است.
بیمارستان  به  حمله  تلفات  آمار  یوناما  حال  این  با 
پزشکان بدون مرز در قندوز را 3۰ کشته و 37 زخمی 

اعالم کرده است.
پزشکان بدون مرز گفته است که حمله به بیمارستان 

این نهاد در قندوز می تواند جنایت جنگی تلقی شود.

پزشکان بدون مرز:

 شمار تلفات بیمارستان کندز به 4۲ نفر رسید
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در  دینی  برنامۀ  یک  جریان  در  هندی  مسلمان  عالم  هزار   7۰ حدود 
شهر »اجمیر« در ایالت راجستان هند، فتوایی در محکومیت حمالت 

تروریستی به امضا رساندند.
محمد سلیم نوری، رییس برگزاری این گردهمایی که این فتوا را نیز 
امضا کرد، در گفت وگو با روزنامۀ هندی »تایمز آو ایندیا«، گفت: حدود 
1.5 میلیون مسلمان شرکت  کننده در این برنامۀ دینی نیز اعتراض خود 

را نسبت به اقدامات گروه های تروریستی ابراز کردند.
به  اسالمی  لقب  دادن  از  که  خواست  رسانه ها  از  همچنین  نوری 

گروه هایی مانند داعش، طالبان و القاعده خود داری کنند.
که  برسانیم  جهانیان  گوش  به  را  پیام  این  می خواهیم  ما  افزود:  او 
گروه هایی مانند داعش، اسالمی نیستند و اعضای آن ها را نباید مسلمان 

دانست.
دینی همچنان گفت که حمالت  این گردهمایی  کنندۀ  برگزاز  رییس 
سوی  از  آن  مسوولیت  پذیرش  و  پاریس  در  گذشته  ماه  تروریستی 
داعش، علمای مسلمان هند را به صدور این فتوای جمعی برانگیخت 

تا به جهان اعالم شود که مسلمانان تروریسم را محکوم می کنند.
محمد احسان رضا خان، از علمای مسلمان راجستان نیز گفت: در قرآن 
آمده است که کشتن یک انسان بی گناه برابر با کشتن کل بشریت است.
علمای هند ضمن محکومیت گروه های تروریستی، با ایتالف کشورهای 
عضو ناتو علیه داعش مخالفت و اعالم کردند که بمباران های آنان به 

قیمت جان زنان و کودکان بی گناه در سوریه تمام می شود.
تروریست ها  توقف  بر  باید  غربی  قدرت های  که  کردند  اعالم  آنان 

تمرکز کنند؛ ولی نه به قیمت جان انسان های بی گناه.

برای  از حد  بیش  آماده گی  اعالم  عواقب  درباره  آلمان  رییس جمهور 
پناهنده گان  ما نمی توانیم همه  پناهنده گان هشدار داده گفت:  پذیرش 

اقتصادی را بپذیریم.
یوآخیم گاوک، رییس جمهور آلمان دربارۀ تکمیل شدن ظرفیت آلمان 
در  اقتصادی  مهاجران  سخاوت مندانۀ  حد  از  بیش  پذیرش  طریق  از 
انسان ها  که  می کند  درک  به خوبی  او  که  گفت  داده  هشدار  آلمان 

همچنین از فقر به اروپا پناهنده می شوند.
او افزود: اما این که ما بخواهیم همه پناهنده گان را که به سوی ما می آیند 
را بپذیریم، یک رویکرد جسورانه در مسیر اخالق صرف است. پذیرش 

همه پناهنده گان به ساده گی شدنی نیست.
رییس جمهور آلمان دربارۀ عواقب وخیم پذیرش بیش از حد پناهنده گان 
در آلمان و اعالم آماده گی کمک بیش از حد از طرف کشورش در این 

راستا، هشدار داده، این مسأله را به نفع راست افراطی ارزیابی کرد.
گاوک در ادامه با اشاره به افزایش نگرانی ها جامعه در بارۀ چگونه گی 
پناهنده گان درخواست کرد که عرصۀ سیاسی نگرانی  بر بحران  غلبه 

انسان ها در بحران پناهنده گان را پذیرفته و آن ها را ذکر کند.

عراق،  خارجۀ  وزیر  با  تلفنی  تماس  در  روسیه  خارجۀ  امور  وزیر 
دربارۀ حضور نیروهای ترکیه در خاک این کشور بر حمایت مسکو از 

حاکمیت و تمامیت ارضی عراق تأکید کرد.
ابراهیم  با  تلفنی  تماسی  طی  روسیه  خارجۀ  وزیر  الوروف،  سرگیی 
جعفری وزیر خارجۀ عراق دربارۀ حضور نیروهای ترکیه در خاک این 

کشور با وی گفت وگو کرد.
و  حاکمیت  از  کشورش  حمایت  بر  تلفنی  تماس  این  در  الوروف 
مقامات عراقی دربارۀ حضور  ارضی عراق و تالش هایی که  تمامیت 
نیروهای ترکیه در این کشور مطابق با قوانین بین المللی به کار بسته اند 

تأکید کرد.
گروه  کار  چارچوب  در  کار  ادامۀ  بر  همچنین  روسیه  خارجه  وزیر 
بین المللی برای حمایت از سوریه با مشارکت همه گروه ها بدون استثنا 

تصریح کرد.
با نقض آشکار تمامیت  صدها نظامی ترکیه روز جمعه سیزدهم آذر 
ارضی عراق، با تانک های خود نزدیک شهر موصل که در اشغال گروه 

تروریستی داعش است، مستقر شدند.

ورزشکاران تیم ملی هنرهای رزمی پانگریشن با سه مدال طال و هشت نقره 
از جشنوارۀ هنرهای رزمی منعقدۀ هند به وطن برگشتند.

ورزشکاران تیم ملی هنرهای رزمی مدال های یاد شده را از ششمین جشنوارۀ 
در شهر  میالدی  تا ششم دسمبر سال روان  دوم  از  که  هنرهای رزمی جهان 

دهلی جدید هند برگزار شده بود، به دست آوردند.
دیروز  پانگریشن  رزمی  هنرهای  فدراسیون  رییس  سیار  نور  عجب 
)یکشنبه۲۲آذر( گفت: مدال های طالی این رقابت ها را صفی اهلل کوهستانی، 
انفرادی  بخش  در  و  شدند  حایز  احمدی  عبدالمنیر  و  کوهستانی  فیض 

نمایش های این مسابقات ورزشکاران کشور هشت مدال نقره کسب کردند.
داشتند  اشتراک  کشور  چهارده  ورزشکاران  جشنواره  این  در  سیار،  گفتۀ  به 
که سرانجام، کشور کوریا اول، هند دوم و سریالنکا سوم شدند و در بخش 

انفرادی افغانستان در جایگاه دوم قرار گرفت .

رقابت های لیگ برتر والیبال 
دیدار  یک  با  هرات  در 

پی گیری شد.
معاون  ضیا،  الحق  ضیا 
والیت  ورزشی  آمریت 
گفت،  رسانه ها  به  هرات 
سه  تابان  تیم  دیدار  این  در 
آرمان  تیم  صفر  برابر  در 

راشکست داد.
این رقابت ها میان شش تیم 

در هرات راه اندازی شده است.
همچنان طبق یک خبر دیگر از این والیت، رقابت های لیگ دستۀ اول فوتسال  

با دو دیدار پی گیری شد.
معاون آمریت ورزشی والیت هرات گفت که در دیدار نخست، تیم آریانا سه 
در برابر دو تیم میهن را شکست داد و در دیدار بعدی، تیم عرفان شش-یک 

بر تیم استقامت پیروز شد.
این رقابت ها میان بیست و چهار تیم در هرات راه اندازی شده است.

همچنان در بازی رده بندی رقابت های لیگ دستۀ دوم فوتسال هرات، دیروز   
به  مهدیه و عمران  تیم  رقابت ها  این  نهایی  در دور  مروارید و  با  تیم زحل 

مسابقه پرداختند.
دیدار  یک  با  دیروز  هرات  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  دیگر،  سوی  در 

پی گیری شد.
به  استقالل  تیم های سرخ پوشان و  این دیدار  افزود، در  آقای ضیا همچنان 

میدان رفتند.
رقابت های لیگ برتر فوتبال در این والیت، میان هشت تیم راه اندازی شده و 
در بازی روز شنبۀ این رقابت ها، تیم انصاری دو در برابر صفر تیم بیک بیر 

راشکست داد.

یک نشریه کاتالونیایی اعالم کرد 
به  رئال مادرید  باشگاه  که سران 
دنبال بازگرداندن هافبک آلمانی 
برنابئو  سانتیاگو  به  آرسنال 

هستند.
بالون«  »دون  هفته گی  مجله 
شد،  مدعی  بارسلونا  چاپ 
اقدام  رئال مادرید  باشگاه  اگر 
رودریگس،  خامس  فروش  به 
کند، سران  کلمبیایی اش  هافبک 
این باشگاه به دنبال بازگرداندن 
تیم  این  به  اوزیل  مسعوت 

خواهند بود. براساس این گزارش، اگر رقم درخواستی آرسنال منطقی باشد، 
مادریدی ها این انتقال را قطعی خواهند کرد.

عضویت  رئال مادرید  در   ۲۰13 تا   ۲۰1۰ سال های  بین  که  اوزیل  مسعوت 
داشت، بازیکنی تأثیرگذار در این تیم بود و این فصل هم در آرسنال بازی های 
سطح باالیی را از خود به نمایش گذاشته است. اوزیل ۲7 ساله که سومین 
فصل حضورش در آرسنال را تجربه می کند، تا کنون در ۹۲ بازی از رقابت های 

مختلف 16 گول برای این تیم به ثمر رسانده است.
در  ثابتش  جایگاه  بنیتس،  رافایل  سرمربی گری  زمان  از  رودریگس  خامس 

ترکیب رئال مادرید را از دست داده است.

7۰ هزار عالم مسلمان هند فتوای 
محکومیت داعش را امضا کردند

رییس جمهور آلمان: 
نمی توانیم همۀ پناهجویان اقتصادی را بپذیریم

تأکید روسیه بر حمایت از حاکمیت 
و تمامیت ارضی عراق

ورزشکاران هنرهای رزمی کشور 
افتخار آفریدند

تابان آرمان را شکست داد

رئالی ها به دنبال 
بازگرداندن اوزیل به برنابئو

امراهلل صالح

دشمن  نگذاشتیم  ما  که  بود  گفته  غنی  رییس جمهور 
به  و  کند  تقسیم  را  افغانستان  سیاسی  جغرافیای  امسال 
خود ساحۀ مستقل جغرافی-سیاسی ایجاد کند. اما امروز 
لولۀ  خط  امنیت  به  ارتباط  در  که  است  داده  خبر  پاکستان  حکومت 
گاز از ترکمنستان که به »تاپی« شهرت دارد، با طالبان مذاکره می کند. 
این موقف پاکستان یک روز پس از آن اعالن می شود که در اعالمیۀ 
شده  اشاره  بار  بار  افغانستان  ملی  حاکمیت  به  آسیا،  قلب  کنفرانس 
است. موقف دولت افغانستان در این زمینه چیست؟ این موقف گیری 
پاکستان واضح می سازد که آنها نه تنها حاکمیت ملی ما را به رسمیت 
نمی شناسند؛ بلکه بدون هراس از مراوده با حاکمیت ترور نیز حرف 

می رانند. منتظر پاسخ دولت افغانستان استیم.

علی نظری

پاکستان می خواست در طول خط دیورند خندق بکند و 
سیم خاردار بکشد تا مانع عبور و مرور تروریستان در 
دو سوی مرز شود. آن وقت آقای کرزی که بر کرسی 
دلیل آن  این طرح مخالفت کرد و  با  بود،  ریاست جمهوری تکیه زده 
را هم ممانعت از تجارت قبایل دو سوی مرز گفت. تجارت در میان 
قاچاقی  کاالهای  فروش  و  خرید  عموم  طور  به  مرز  سوی  دو  قبایل 
است. چوب های چارتراش، موادمخدر، آثار باستانی، سنگ های قیمتی 
آن سوی  پاکستانی های  به  مرز  این سوی  قبایل  را  و...  قالین  خام،  و 
گاهی  و  بی کیفیت  تجارتی  اموال  انواع  آن سوی،  از  می فروشند.  مرز 
تاریخ گذشته وارد کشور می شوند. بخش اعظم سود این تجارت سیاه 
هزینه تسلیحات و عملیات گروه های تروریستی در کشور می شود و 
درک  از  افغانستان  دولت  می  ریزد.  گروه ها  این  کیسه  به  اصلی  سود 
این تجارت سیاه، هیچ سودی به دست نمی آورد؛ آنچه نصیب دولت 
افغانستان و مردم می شود، جنگل  های کویرشده، آثار باستانی سرقت شده 

و... است.
میلیاردها  شاید  یا  میلیون ها  که  حالی  در  مرز،  دوسوی  تاجران  این 
گمرک  یا  مالیه  هم  افغانی  یک  اما  باشند،  داشته  اموال  تبادله  را  دالر 
نمی پردازند. آقای کرزی در زمان ریاست جمهوری اش برای تداوم این 
تجارت و به تبع آن استمرار درآمد شورشیان از این درک، کمر بست. 
زیادی  تحصیلی  بورس های  کرزی،  آقای  ریاست  جمهوری  زمان  در 
مردم  از حق  استفاده  با  تا  شد  داده  دیورند  آن سوی  پاکستانی  های  به 
فقیر افغانستان، در کشورهای اروپایی و آسیایی بروند و تحصیل کنند. 
اکنون که کرزی می گوید پاکستانی ها به افغانستان مهاجر نشده اند؛ آن ها 
نقش  نیست.  تازه یی  موضع  آمده اند،  دیگرشان  خانۀ  به  خانه  یک  از 
آقای کرزی در خون ریزی های داخل افغانستان برجسته است. مواضع 
گروه های  نظامی  نیروهای  و  تسلیحات  از  بخشی  او  سیاست های  و 
تروریستی را فراهم آورده است. مردم اما برای آقای کرزی دق شده اند.

ثریا بهاء

»از  عنوان  زیر  گنگ  بسیار  شعارهایی  روزها  این  در 
پاکستان ستیزی بپرهیزید« در فیسبوک ُمد شده و به خورد 

مردم داده می شود که مخاطب آن معلوم نیست.
به گونۀ خاص، مخالفان شناخت  این شعار؛  از سردهنده گان  شماری 
مرز دیورند را به پاکستان ستیزی متهم می کنند که این شعار چند پهلو، 
ابهامات زیاد در بین مردم ایجاد می کند، چون مخالفان دیورند همان 
پشتون هایی اند که از یک سو نمی خواهند مرز دیورند به رسمیت شناخته 
شود و از سوی دیگر، از ارگ ریاست جمهوری گرفته تا تمام نهادهای 
با  کرده،  دفاع  پاکستان  طالبانی  سیاست  و  پاکستان  منافع  از  پشتونی 
ستیزنیستند،  پاکستان  تنها  نه  این ها  دارند؛  زنده گی  پاکستانی  فرهنگ 
مردمان  دهنده گان  شعار  این  اگرهدف  و  پاکستان اند.  ستایش گر  بلکه 
غیر پشتون باشند، این خود یک شست وشوی مغزی مردم غیر پشتون 
به نفع پاکستان است که از پاکستان ستیزی بپرهیزند و در بست نوکر 
و مزدور پاکستان باشند، چون پاکستان ستیزی نتیجه نداد باید پاکستان 

پرستی پیشه کرد.

فریدون خوزون

په نبیل پسې ولې بد وایي؟

په  کې  وروستیو  په  کال   ۲۰۱۱ د  مې  نبیل  الله  رحمت 

استانبول کې له نېږدې ولید. وروسته مې په خپل دفرت کې 

وررسه د تېر یوه کال په اوږدو کې څو ځله لیده کاته وشول.

په لومړۍ لنډه ناسته کې چې د استانبول په چراغان ماڼۍ کې ) چېرته 

چې د استانبول پروسه پيلېده ( خربې وکړې، درک مې کړه، چې په ميل 

دا هم روشانه شوه چې  یقیني شوه،  راته  ګټو والړ سړی دی. وروسته 

لږې خربې خو ډېرې عمل کوي. 

د پاکستان له پوځي مرشانو رسه یې د یوې ناستې څرنګوالی به وروسته د 

خپل یوه یادښت په توګه خپور کړم. 

خو ځينې دوستان غواړي په قصدي ډول نوموړی بدنام کړي او یا حد 

اقل خپله منفي بايف تررسه او پسې سپورې ووایي.

او  سخت  په  ته  ولسمرش  یا  او  ګټو  شخيص  د  اکرثیت  کسانو  دغو  د 

په حقیقت کې  پورې کوي، چې  تورونه  نوموړي  په  جنوين میالن رسه 

ځان تېربايس. هیله ده حق ته حق ووایو.
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است  نموده  اعالم  بارها  سفید  قصر 
که روسیه ضمن حمایت از حکومت 
ایاالت متحدۀ  بشاراالسد، تالش های 
بحران  حل وفصل  برای  را  امریکا 
مانند  مسکو  می زند.  برهم  سوریه 
مخالفین  جلب  امکان  از  گذشته 
روند  در  سوریه  حکومت  میانه رو 
سیاسی  تغییرات  پیرامون  بحث 
قول  به  که  می کند  جلوگیری 
چنین  این  نیازمند  دمشق  واشنگتن، 

تغییرات می باشد.
اِرنیست  جوش  اظهارات  بر  بنا 
مسوول مطبوعاتی قصر سفید، اخیراً 
رهبری امریکا پس از اشاره به این که 
ائتالف  در  شمولیت  آمادۀ  روسیه 
داعش  تروریستی   شبکۀ  با  مبارزه 
نیست، آمادگی خود را برای دعوت 
از روسیه در این ائتالف اعالم نموده 
چیزی  بر  روسیه  مقامات  است. 
رژیم  از  حمایت  بر  یعنی  دیگری 
این  که  اند  کرده  تمرکز  بشارالاسد 
تا  نمیدهد  فرصت  آنها  برای  مطلب 
ائتالف شخصی خود را ایجاد نمایند، 
ائتالف  به  بزرگی  لحاظ  از  هم  اگر 
کرده  ایجاد  امریکا  متحدۀ  ایاالت  که 

است، نزدیکی داشته باشد.
بین  اختالفات  دلیل  که  است  مسلم 
حل  جریان  در  واشنگتن  و  مسکو 
از  تنها  نه  سوریه  جنگ  فصل  و 
بحران  حل  برای  مختلف  روش های 
آب  نیز  آن  از  بیشتر  بلکه  سوریه، 
می خورد که روسیه و ایاالت متحدۀ 
امریکا کدام اهداف واقعی را در شرق 
نادینی  دنبال می نمایند. ویکتور  میانه 
Viktor Nadeni-( رایِفسکی 

علمی  ارشد  کارمند   )Raevsky
و  سیاسی  تحقیقات  انستیتوت 
و  سیاه  بحیرۀ  منطقۀ  در  اجتماعی 
 Rossisky« بحیرۀ کسپین، به مجلۀ
به  تا  کرد  کمک   »Mirotvorets
تفاوت ها در »برنامه های ائتالفی« هر 

دو کشور پی ببرد.
تفاوت های اساسی ائتالفی که روسیه 
جهانی  جامعۀ  برای  را  آن  ایجاد 
رهبری  به  ائتالف  از  میکند،  پیشنهاد 

ایاالت متحدۀ امریکا در چی است؟
هدف  در  ائتالفات  در  اصلی  تفاوت 
ایاالت  است.  نهفته  آنها  ایجاد  از 
تحت  را  خود  ائتالف  امریکا  متحده 
ایجاد  »داعش«  برابر  در  مبارزه  شعار 
اما عمل آن در محدودۀ  کرده است. 
شعار باقی مانده است. رهبری روسیه 
نیز چنین هدف را اعالم کرده است، 
اما اضافه میکند که در صدد متوقف 
میباشد.  تروریزم  گسترش  ساختن 
به  دستیابی  جهت  که  واقعی  تدابیر 
از  شد،  خواهند  اتخاذ  مثبت  نتایج 
دیگر تفاوت ها در ائتالفات میباشد. 
اینجاست که شرکای امریکایی ما در 

یک سردرگمی قرار دارند.
واشنگتن و متحدین آن که امریکایی 
ها آنها را تحت شعار های خود گرد 
هم آورده است، علنًا عدم تمایل خود 
را برای نابودسازی داعش نشان داده 
در  امریکا  بیکارگی  اصلی  علت  اند. 
آنها  خود  توسط  داعش  که  آنست 
ساخته شده است. آنها خود به ایجاد، 
جنگجویان  سازی  آماد  و  آموزش 
مخالفین مسلح در شرق میانه پرداخته 
گروپ  این  همانا  نتیجه،  در  اند. 
هاست که به متحدین »داعش« تبدیل 
گردیدند و یا مستقیمًا به صفوف این 
آنها  اما  اند.  پیوسته  شبکۀ تروریستی 
مثل سابق از »مشتریان« واشنگتن باقی 
میمانند، اگر چه از کنترول واشنگتن 

خارج گردیده اند.
پیمانان  هم  به  مخالف،  نیروهای 
در  امریکا  متحدین  برای  مستقیم 
عربستان  برای  بخصوص  منطقه، 
اند.  گردیده  تبدیل  قطر  و  سعودی 
منابع  قطر  و  سعودی  عربستان 
گروپ  آموزش  در  را  پولی  هنگفت 
عراق،  و  سوریه  در  تروریستی  های 
پیشبرد  و  تسلیحات  با  آنها  تأمین 
سرمایه  آنها  جنگی  های  عملیات 

گذاری کرده اند.
از  ها  گروپ  این  براین،  عالوه 
دارند.  نزدیکی  آنها  با  مفکوره  لحاظ 
سعودی  عربستان  در  دموکراسی 
هیچ  فعال  آینده.  قرن  مشکل  یعنی 

راه  ریاض  که  نیست  امیدواری 
تالش  و  نماید  طی  را  دموکراسی 
با  تفهیم سعودی ها همیشه  برای  ها 
شکست و جواب رد مواجه میگردد 
مانند: » در امور ما مداخله نکنید. ما 
میدانیم دست کی و سر کی را قطع 
کنیم«. سعودی ها گذشت نکرده و از 
مقررات ارگان های حمایت از حقوق 
آنها  بنابراین، همۀ  مینمایند.  سرکشی 
در واقع متحدین مفکوره یی میباشند، 
مانند هم عربستان سعودی، هم قطر 
پایبند  اسالمی«  »دولت  همچنان  و 
یک ایدئولوژی بربنیاد تعبیر صلفی از 

اسالم میباشند.
و  دشمن  منحیث  را  داعش  روسیه 
اسالم  و  مسلمانان  برابر  در  تهدید 
اسالمی«  »دولت  زیرا  میشناسد،  ما 
برای  پوششی  عنوان  به  مذهب  از 
حل مسایل سیاسی و اقتصادی خود 
بهره برداری مینماید. تروریست ها با 
تزریق درک خود از مفهوم جهاد در 
اذهان پیروان خود، آنها را برای انجام 
میسازند.  آماده  تروریستی  حمالت 
در  بکلی  آنها  نظر  از  جهاد  مفهوم 
مسلمانان  مقدس  کتاب  با  مغایرت 
روسیه،  هدف  دارد.  قرار  قرآن  یعنی 
جلوگیری از شیوع این مرض ساری 
میباشد  ما  مسلمانان هموطن  بین  در 
که تعداد شان به بیشتر از ۲۰ میلیون 

نفر میرسد.
فعال در  اقدامات  پس چرا واشنگتن 

مبارزه با تروریزم را اتخاذ نمیکند؟
تروریستی  های  گروپ  برعکس، 
ایجاد  امریکا  متحده  ایاالت  توسط 
گردیده اند. امریکا تالش کرد تا شرق 
میانه را به وضعیت هرج و مرج قابل 
در  را  منظقه  تمام  تا  بیاندازند  اداره 
امریکایی  باشد.  داشته  خود  کنترول 
با  کردن  توافق  که  میکنند  فکر  ها 
گروپ های کوچک و سران منزوی 
آنها ساده تر است نسبت با یک دولت 
ملی خود  منافع  از  دفاع  در  قوی که 

قرار دارد. 

چرا واشنگتن مبارزه 

بر ضد تروریزم را شدت نمی بخشد؟
داعش در میدان جنگ همچنان 

وحشی  است
به رغم این که فشارهای نظامی بر گروه تروریستی 
روش های  گروه  این  می شود،  بیشتر  داعش 
تبلیغ  به  تا  می گیرد  پیش  در  را  وحشیانه تری 
خود بپردازد و تالش می کند تا در صدر عناوین 

رسانه های جهان قرار بگیرد.
به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، مدت هاست 
که داعش از زمان اعالم »خالفت« جعلی خود در 
به  دست  عراق  و  سوریه  در  شده  اشغال  مناطق 
اجرای مجازات های شدیدی علیه کسانی می زند 
که یا در نظر و عقیده با داعش مخالف هستند و 

یا داعش در رویکردهای آنها تردید دارد.
برای  اجتماعی  پایگاه های  از  تندرو  گروه  این 
و  جمعی  دسته  اعدام های  از  فیلم هایی  پخش 
این  ملل  سازمان  که  می برد  بهره  سرها  بریدن 

اقدامات را جنایت علیه اقلیت خوانده است.
پخش  از  پس  ویژه  به  تروریستی  گروه  این 
هولناک  اعدام  از  انگلیسی  زبان   به  ویدئوهایی 
تعدادی از گروگان های غربی خود در مرکز توجه 

محافل بین المللی قرار گرفته است.
روش های  از  بیشتری  تعداد  ابتکار  با  گروه  این 
رسانه ای  توجه  کشتارها  بی سابقه  و  هولناک 

بیشتری را نیز به خود جلب کرده است.
داعشاقداماتخودراتشدیدمیکندچراکه

مردماحساسیکنواختیمیکنند!
استاد زن در دانشگاه دولتی جورجیای  بلوم،  میا 
امریکا عنوان داشت که داعش به این امر متوصل 
می شود که اقدامات خود را شدیدتر کند چرا که 
معتقد است که مردم احساس یکنواختی می کنند و 

نیاز دارند و می خواهند که مطلع بمانند.
صحنه های  این  افزود:  وی 
نمونه های  آمیز  خشونت 
خود  جذب  را  افرادی 
می کند که دوست دارند در 
رایانه ای  بازی های  واقعیت 
آف  »کال  آمیز  خشونت 
این  بازی کنند و  دیوتی« را 
آمیز  افراد گذشته خشونت 
یک  می خواهند  و  داشته 

بازی جدید خلق کنند.
روش های  شنیع ترین  از 
در  داعش  که  کشتاری 
شلیک  است  گرفته  پیش 
گروگان ها  به سمت  راکت 

و یا بستن آنها به ستون ها و سپس منفجر کردن 
آنها است همانطور که در شهر باستانی پالمیرا در 

سوریه این کار را انجام داده است.
داعشبرایمبهوتکردنبینندگانازکودکان

استفادهمیکند
گروه تروریستی داعش از آغاز ماه جاری میالدی 
آن کودکانی  در  که  منتشر کرد  را  فایل ویدئویی 
قلعه ای  خرابه های  میان  از  که  می دهد  نشان  را 
می گذرند تا گروهی از گروگان ها را پیدا کنند و 
آنها را بکشند و این نخستین بار نبود که این گروه 
از کودکان در عملیات خطرناک خود برای تبلیغ 

خود استفاده می کند.
عنوان  تحلیلگر  وینتر یک  دیگر چارلی  از سوی 
برای  حد  از  بیش  از خشونت  داعش  که  داشت 
و  هول  ایجاد  و  خود  حامیان  بر  گذاشتن  تاثیر 

وحشت در میان دشمنانش استفاده می کند.
وی افزود که در این صحنه ها همچنین »خالفت« 
از یک سو به تصویر کشیده می شود و از سوی 

و  است  خشونت  با  آمیخته  صحنه ها  این  دیگر 
داده  نمایش  ابتکاری کشتارها  آنها روش های  در 
حامی  که  کسانی  میان  در  ویژه  به  که  می شود 
»تاثیر  هستند  اجتماعی  پایگاه های  در  گروه  این 

بسیاری« می گذارد.
کشف  به  داعش  اخیر  ماه  چند  در  افزود:  وی 
از  که  داد  ادامه  شدیدتر  و  جدیدتر  روش های 
جمله این اقدامات کشتن افراد از طریق بستن آنها 
روی  آنها  کشیدن  و  بلند  شاسی  خودروهای  به 
زمین تا مرگ و غرق کردن آن ها در آب و آتش 

زدن و روش هایی از این قبیل بوده است.
حدی  تا  داعش  که  کرد  تصریح  تحلیلگر  این 
عملیات بریدن سرها را تعمیم داده است که دیگر 

این صحنه باعث بهت زدگی مردم نمی شود.

فعالیتهای روسیه حمالت آغاز با همزمان
داعشدراینترنتکمترشدهاست

فیلم های  انتشار  بیانیه ها و  اینکه صدور  با وجود 
داعش کمتر شده است اما وحشی گری روز افزون 
نشانگر  گروه  این  تبلیغاتی  فایل های  در  داعش 
فشار نظامی روز افزون علیه این گروه در سوریه 
و عراق و از سوی دیگر نشانگر تمایل این گروه 
برای ارائه تصویر خود به عنوان یک مرکز قدرت 

است.
آرون زیلین، یک تحلیلگر دیگر نیز می گوید که 
داعش  اینکه  با  همزمان  و  اخیر  ماه های  ظرف 
متعددی  نظامی  خسارات های  و  تلفات  متحمل 
شده است انتشار بیانیه و فعالیت های اینترنتی این 

گروه کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد که داعش در سه ماه اول از جون 
تا اگست فعالیت ها در فضای مجازی را به اوج 
خود رساند و تعداد این فعالیت ها به 376۲ رسید 
آغاز حمالت  با  و همزمان  بعدی  ماه  در سه  اما 
هوایی روسیه که برای پشتیبانی از دولت سوریه 
مورد   ۲75۰ به  فعالیت ها  این  گرفت  صورت 

کاهش یافت.
وی این احتمال را نیز مطرح کرد که این کاهش 
شدن  کشته  با  مرتبط  همچنین  رسانه ای  فعالیت 
تعدادی از برجسته ترین فعاالن رسانه ای داعش در 

حمالت ائتالف تحت امر امریکا باشد.
شکست های  با  همزمان  همچنین  عقبگرد  این 
شهر  بر  خود  سیطره  دادن  دست  از  پس  داعش 
بیجی و صالح الدین و شهر سنجار در نینواست 
و همچنین همزمان با آن است که گروه های عرب 
و کرد توانستند داعش را از حومه جنوبی حسکه 

در شمال شرق سوریه بیرون برانند.
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