بحران کوچیها و خطر بروز یک جنگ قومی
رییس جمهوری پیشتر در دوره کارزارهای انتخاباتی اش به مردم هزاره جات قول داده بود که معضل کوچی ها را حل
کند؛ اما او همین چندروز پیش در دیدار با نمایندگان کوچی ها افزون بر اعطای امتیازات دیگر ،به آنها قول داد که
علفچرهای شان را تا  ۲۰نسل دیگر حفظ خواهد کرد...

صفحه 3

ساالنه دستکم  4500نفر از اثر سوختگی جان خود را از دست میدهند
فیروزالدین فیروز ،وزیر صحت عامه کشور میگوید که ساالنه دستکم  45۰۰نفر در افغانستان از اثر سوختگی جان خود را
از دست میدهند.

صفحه 2

اندیشۀ انصار

صفحه 4

اکنون که بیش از  ۷۰سال از رقم خوردن یکی از
تلخترین روزهای تاریخ سپری میشود ،اما فلسطینیان
همچنان روز نکبت را زنده نگاه میدارند؛ علت اصلی
این مسأله هم آن است که نمیخواهند حق بزرگی را
که از آنها سلب شده ،فراموش کنند .مردم فلسطین
هرساله با زنده نگاه داشتن یوم النکبه در واقع بر لزوم
باز پس گیری حقوق حقه و تضییع شده خود از
اشغالگران صهیونیست تأکید و پافشاری میکنند.
ادامه در صفحه 2

نی :فلترینگ انترنت گام نخست
استبدادسازی است
اختصاص پول های کمکی امریکا برای نیروهای مسلح افغانستان به ساختن دیوار مکزیک ،از نشانگان جدی و بارز تغییر اولویت های امریکا
می باشد و نشان می دهد که «شراکت استراتژیک» دو کشور ،بسیار زودتر از آنکه تالش های صلح امریکا با طالبان به نتیجه برسد ،در معرض
تالشی و فروپاشی قرار گرفته و کابل باید از هم اکنون در جستجوی شریک یا شرکای راهبردی تازه ای به جای واشنگتن باشد

مجلس سنا از مقامهای امنیتی
به رییس جمهور شکایت میکند
مقامهای امنیتی که در مورد وضعیت امنیتی به مجلس
سنا استجواب شده بودند ،حاضر به پاسخگویی نشدند و
این مساله خشم سناتوران را برانگیخت.
به گزارش انصار به نقل از جمهور؛ اسد اله خالد و مسعود
اندرابی سرپرست وزرای دفاع و داخله و معصوم استانکزی
رییس عمومی امنیت ملی دیروز سه شنبه ( ۲4ثور)
حاضر به پاسخگویی به مجلس سنا نشدند.
سرپرست وزرای دفاع و داخله قرار بود معینان خود را به
این نشست بفرستند؛ اما سناتوران حضور معینان را
نپذیرفتند.
عدم حضور مقامهای امنیتی با واکنش تند سناتوران
حضور این مقامها برای
مواجه شد و آنان ،عدم
صفحه 3
صفحات داخلی
برخی عناوین
پاسخگویی در مجلس سنا فرار از مسوولیت قانونی ،تمرد
از قانون و بیاعتنایی به این مجلس خواندند.
صفحه42
صفحه
مجلس سنا در این مورد
محمدعلم ایزدیار معاون اول
صفحهامن3یتی برای پاسخگویی به
گفت" :عدم حضور مقامهای
سوالت سناتوران نشانهای بیاعتنایی به مجلس سنا و
تمرد در برابر قانون است".
به گفته او ،اگر مقامهای امنیتی توانایی پاسخگویی در
مورد کنترل اوضاع امنیتی کشور ندارند ،باید در برابر
صفحهرا4اعتراف کنند.
مردم ایستاد شده و ضعف خود
با این وجود ،فضلهادی مسلم یار رییس مجلس سنا هم
عدم حضور مقامهای امنیتی به مجلس سنا را تاسفبار
خواند و گفت که در نشستی که با رییس جمهور غنی
دارد شکایت سناتوران از بیاعتنایی و برخورد دوگانه
مقامهای حکومتی را به او میرساند.

صفحه 3

آقای مسلمیار گفت" :مجلس سنا همواره تالش کرده تا

در حالی که تاریخ انتخابات ریاست جمهوری
افغانستان دوبار به تعویق افتاده است نهادهای
ناظر بر روند انتخابات بار دیگر از احتمال تعویق
احتمالی انتخابات ریاست جمهوری خبر دادهاند.
در حالی که هنوز سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری
افغانستان مشخص نیست اما کمتر از یک هفته به پایان
عمر حکومت وحدت ملی باقی مانده است.
بر اساس قانون اساسی افغانستان انتخابات ریاست
جمهوری باید در ماه حمل برگزار میشد اما بنا به
دالیلی انتخابات نخست به ماه سرطان و پس از آن به
ماه میزان به تعویق افتاد.
پس از اول ماه جوزا طبق قانون اساسی کشور دوره
کاری حکومت وحدت ملی پایان یافته و ادامه کار اشرف
غنی غیرقانونی خواهد بود اما اشرف غنی مکلف است
که قدرت را به رئیس جمهور جدید واگذار کند.
این در حالی است که اشرف غنی از طریق دادگاه عالی
افغانستان اقدام به تمدید دوره کاری حکومت وحدت
ملی کرده است.

تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا
کنون دوباره به تعویق افتاده اما با نزدیک شدن زمان
برگزاری انتخابات بار دیگر تردیدها درباره احتمال
تعویق مجدد قوت گرفته است.
«نعیم ایوبزاده» رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان
اعالم کرد که اختالف نظر بین دولت افغانستان و جامعه
بینالمللی ،بینظمی در کمیسیونهای انتخاباتی
انتخابات ریاست جمهوری تا پایان سالجاری برگزار
نخواهد شد.
«یوسف رشید» رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه
افغانستان نیز بر این باور است که انتخابات ریاست
جمهوری آینده افغانستان در ماه میزان برگزار نخواهد
شد.
وی یکی از دالیل اصلی در عدم برگزاری به موقع
انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را خودداری
کشورهای غربی از پرداخت هزینه آن توصیف کرده
است.
شماری از تیمهای انتخاباتی نیز از ناتوانی
کمیسیونهای انتخاباتی در برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری ابراز نگرانی کردند.
«محمد واعظی» سخنگوی تیم انتخاباتی صلح و اعتدال
به رهبری «اتمر» نیز تصریح کرد که کمیسیون
انتخابات افغانستان تاکنون روند هیچ یک از برنامههای
انتخاباتی را عمال آغاز نکرده است.

نهاد حمایت از رسانه های آزاد(نی) در اعالمیه
مطبوعاتی از فیلترینگ انترنت توسط حکومت
افغانستان به شدت اظهار نگرانی کرده و این عمل را
خالف اصول آزادی بیان و دموکراسی خوانده است.
اخیرا شهزادگل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
به رسانه ها گفته بود که "ما( وزارت مخابرات) دسترسی به
انترنت را محلی ساختیم و حاال می توانیم هر چیزی را
بخواهیم فلتر کنیم ،آن چه که ضرورت نیست و به ضرر
افغانستان و به ضرر کلتور ماست می توانیم بسته کنیم".
شبکه اجتماعی فیسبوک که در افغانستان بزرگترین و پر
کاربرد ترین است و به شکل بسیار گسترده ای در تشکل
اجتماعات و مراودات مردم ،اعتراض ها و نظارت بر
کارکردهای حکومت تاثیرگذار است نخستین آماج این
فلترینگ خواهد بود.
مقامات حکومت افغانستان همواره از این شبکه اجتماعی و
نوعیت کارکردهای آن ناراض و نگران بوده اند .و هر از
گاهی ناخوشنودی خود را اظهار داشته اند.
نهاد حمایت از رسانه های آزاد (نی) که بزرگترین نهاد غیر
دولتی حامی رسانه ها و آزادی بیان است با نشر اعالمیه
مطبوعاتی این اقدام را بسیار نگران کننده و خالف اصول
آزادی بیان خوانده است.

در بخشی از این اعالمیه که دیروز به رسانه ها
فرستاده شد آمده است" :دولت افغانستان میخواهد
خالف آزادی بیان گام بردارد و این عمل نگران کننده
ترین اقدام حکومت و در مخالفت صریح با ماده ۳4
قانون اساسی کشور است که آزادی بیان در آن
تسجیل شده است".
نی از حکومت افغانستان خواسته است تا به وزارت
مخابرات تفهیم کند که افراد در مقامی که باشند
نباید خالف آزادی بیان حرف بزنند و اقدامی بکنند.
نی این وضعیت و اقدام حکومت را "گام نخست برای
استبداد سازی" خوانده است.
حکومت افغانستان به خصوص در دوره حکومت
وحدت ملی ،همواره از شبکه های اجتماعی هراس
داشته و به نوعی خواستار کنترول بر آن بوده است.

ناه مردم وزیرآباد کابل به شهرداری کابل؛

آقایان! اگر خدمت نمی کنید ،الاقل
آرامش نصف و نیمه مردم را مختل نکنید!

در حال حاضر بیش از  ۷۰سال از رقم خوردن یک
فاجعه بزرگ انسانی در جهان سپری میشود؛
فاجعهای که به دنبال آن بزرگترین لکه ننگ بر
پیشانی حقوق بشر جهانی حک شد و این لکه ننگ
تا به امروز نیز باقی مانده و پاک نشده است .این
فاجعه بزرگ انسانی چیزی نیست جز روز «نکبت».
در چهاردهم ماه می سال  ۱۹4۸میالدی حادثهای
در تاریخ فلسطین روی داد که یوم النکبه (روز
مصیبت) نام گرفت و چنین روزی یادآور روزهای
مهاجرت اجباری مردم فلسطین و ورود یهودیان از
سراسر جهان به سرزمین اشغالی و شهادت بیش از
 ۱5هزار فلسطینی است.
کلمه «النکبه» در ساختار زبان عربی به معنای
مصیبت بوده و برای توصیف جنایتهای وحشیانه
علیه فلسطینیان توسط رژیم جعلی صهیونیستی
استفاده میشود .روز نکبت (یوم النکبة) نامی است
که شهروندان فلسطینی برای اشاره به این روز از
آن استفاده میکنند .در این روز رژیمی غاصب
تحت عنوان رژیم صهیونیستی در فلسطین اعالم
موجودیت کرده و حدود  ۸۰درصد از خاک این
کشور را تحت اشغال خود درآورد.
«نکبت»؛ کلیدواژه ای است که حتی با گذشت
بیش از هفت دهه از وقوع آن ،از ذهن مردم ستم
دیده فلسطین لحظهای پاک نشده است؛ روزی که
فلسطینیان علی رغم اینکه خاطره خوشی از آن
ندارند ،اما برای به فراموشی سپرده نشدن حقی که
در این روز از آنها سلب شد ،آن را هر سال زنده
نگاه میدارند .در این روز هزاران نفر از مردم
فلسطین با اقدامات وحشیانه و ددمنشانه رژیم
متجاوز و اشغالگر صهیونیستی مجبور به ترک خانه
و کاشانه خود شدند.
واقعیت آن است که صهیونیستها در جنایتهایی
که بیش از  ۷۰سال پیش علیه مردم بی دفاع
فلسطین مرتکب شدند ،تنها نبودند که اگر اینچنین
بود قادر به ارتکاب چنین جنایتی آن هم در این
سطح نبودند .در حالی که انتظار میرفت سازمان
ملل متحد به مسئولیت خود در قبال جنایتهای
رژیم صهیونیستی عمل کرده و به استیفای حقوق
سلب شده فلسطینیان بپردازد ،این سازمان برعکس
راهی در حمایت از تل آویو را در پیش گرفت و با
صدور قطعنامهای رأی به تقسیم فلسطین صادر
کرد.

در این میان ،از نقش مخرب برخی کشورها همچون
انگلیس در قدرت بخشیدن به رژیم اشغالگر
صهیونیستی برای کشتار مردم بی دفاع فلسطین
نمیتوان به سادگی گذشت .در واقع میتوان گفت
که روند تقسیم فلسطین و آوارگی ساکنان آن از
سال  ۱۹۱۷میالدی و از زمان تصویب بیانیه بالفور
کلید خورد.
بیانیه بالفور نامهای تاریخی بود که در تاریخ ۲
نوامبر سال  ۱۹۱۷میالدی توسط «آرتور جیمز
بالفور» وزیر خارجه وقت انگلیس خطاب به «والتر
روتشیلد» ،سیاستمدار یهودی تبار و عضو مجلس
عوام انگلیس نگاشته شد و طی آن دولت انگلیس
موضع مثبت خود در خصوص «ایجاد خانه ملی
برای یهودیان در فلسطین» را اعالم کرد .این بیانیه
سرآغاز تالش در عرصه بین المللی برای تشکیل
رژیم جعلی صهیونیستی محسوب میشود.
در واقع ،از یوم النکبه میتوان به عنوان سرآغاز
جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه یک ملت
بیدفاع یاد کرد .در طول دهها سال گذشته رژیم
صهیونیستی از هیچ تالشی برای سرکوب گسترده
فلسطینیان و ارتکاب جنایتهای هولناک علیه آنها
دریغ نکردهاند .بازداشتهای روزمره فلسطینیان در
نقاط مختلف قدس اشغالی و کرانه باختری ،شکنجه
اسرای فلسطینی و تشدید محاصره علیه اهالی غزه
تنها جزئی کوچک از جنایتهای تل آویو علیه
فلسطینیان محسوب میشود.
اکنون که بیش از  ۷۰سال از رقم خوردن یکی از
تلخترین روزهای تاریخ سپری میشود ،اما
فلسطینیان همچنان روز نکبت را زنده نگاه
میدارند؛ علت اصلی این مسأله هم آن است که
نمیخواهند حق بزرگی را که از آنها سلب شده،
فراموش کنند .مردم فلسطین هرساله با زنده نگاه
داشتن یوم النکبه در واقع بر لزوم باز پس گیری
حقوق حقه و تضییع شده خود از اشغالگران
صهیونیست تأکید و پافشاری میکنند.
این اتفاق درحالی رخ میدهد که صهیونیستها و
حامیان منطقهای و بین المللیشان و در رأس آنها
ایاالت متحده امریکا در صدد هستند تا پس از یوم
النکبه یک روز ننگین دیگر را نیز رقم بزنند.
امریکاییها و صهیونیستها از رهگذر رونمایی از
طرح موسوم به معامله قرن و اجرایی ساختن آن،
برای رقم زدن این روز ننگین تالش میکنند .این
درحالی است که قاطبه ملت فلسطین با پیاده

فیروزالدین فیروز ،وزیر صحت عامه کشور میگوید
که ساالنه دستکم  45۰۰نفر در افغانستان از اثر
سوختگی جان خود را از دست میدهند.
آقای فیروز که دیروز سهشنبه ( ۲4ثور) در مراسم
افتتاح "مرکز اختصاصی تداوی واقعات سوختگی"
در کابل صحبت میکرد گفت که ساالنه حدود ۳۰
هزار نفر در افغانستان دچار سوختگی میشوند.
وی تصریح کرد" :ساالنه حدود  ۳۰هزار نفر از اثر
سوختگی در افغانستان آسیبپذیر هستند که ۱5
درصد آنها جان خود را از دست میدهند".
وزیر صحت ،آمار خودسوزی در افغانستان را رو به
افزایش خوانده اما تلفات ناشی از آن را رو به کاهش
خواند .به گفته او ،انفجار بالون گاز ،انتحار و انفجار
ماینها از عوامل اصلی سوختگی افراد در کشور

شمرده میشوند.
آقای فیروز گفت" :قبال تلفات ناشی از سوختگی
حدود  ۳۰درصد بود که حاال به اثر سعی و تالش ما
این ارقام به  ۱5الی  ۲۰درصد کاهش یافته است".
وی خاطر نشان کرد که افزایش خودسوزی و
سوختگی از انفجار بالون ،انتحار و انفجارماینها،
وزارت صحت را واداشت که یک مرکز جداگانه برای
درمان بیماری سوختگی ایجاد کند.
وی افزود" :تعیمر که امروز افتتاح شد حدود 5۰
بستر ظرفیت دارد که در صورت نیاز میتواند ۶۰
بستر هم در آن جا داده شود ".آقای فیروز گفت که
در مرکزی که تازه افتتاح شده است حدود ۱۲
داکتر و  ۳۰نرس/پرستار فعالیت دارند.
وزیر صحت عامه افزود" :سوختگیهای درجه اول و

ادامه سرمقاله

سازی این طرح شوم مخالف هستند.
این تالشها درحالی اتفاق میافتد که فلسطینیان
همچنان از جامعه بین المللی و نهادهای جهانی
همچون سازمان ملل متحد و شورای امنیت این
سازمان انتظار دارند تا به وظایف و مسئولیتهای
ذاتی خود در قبال ملت فلسطین عمل کنند؛ اتفاقی
که البته در طول بیش از  ۷۰سال گذشته رخ نداده
و جامعه جهانی هیچ اقدامی را در مسیر استیفای
حقوق سلب شده فلسطینیان ،صورت نداده و تنها
در نقش تماشاچی درد و رنجهای فلسطینیان،
حاضر شده است.
در هر صورت آنچه که واضح به نظر میرسد این
است که فلسطینیان در طول بیش از  ۷۰سال
گذشته هیچگاه نخواسته و نخواهند خواست تا یوم
النکبه به فراموشی سپرده شود .آنها میدانند که
این روز تلخ و دردناک به آوارگی بیش از  ۶میلیون
فلسطینی از خانه و کاشانه خود منجر شد .لذا یکی
از بزرگترین اهداف فلسطینیان ،فراهم کردن زمینه
برای بازگشت آوارگان به سرزمین مادریشان است؛
در غیر این صورت ،این فاجعه به عنوان لکه ننگی
بر دامن جامعه جهانی و نظام بینالمللی باقی
خواهد ماند.
بحث «آوارگان فلسطینی» که در واقع پس از یوم
النکبه ظهور و بروز پیدا کرد ،امروز به مهمترین
بخش از مسأله فلسطین تبدیل شده است و حتی
این باور وجود دارد که در صورت عدم حل و فصل
مسأله آوارگان فلسطینی ،اساس ًا مسأله فلسطین
حل و فصل نخواهد شد .از همین روی زنده نگاه
داشتن یومالنکبه برای فلسطینیان از اهمیت ویژه
ای برخوردار است و فلسطینیان تالش میکنند از
این طریق ،حقوق پایمالشده آنها به باد فراموشی
سپرده نشود.
در این شرایط که فلسطینیان از جان خود برای
استیفای حقوقشان پس از یوم النکبه مایه
میگذارند ،خیانتهای شیخ نشینان جهان عرب به
مسأله فلسطین بیش از پیش به چشم میخورد.
بدون شک اگر چنین خیانتهایی از سوی حکام
مرتجع عرب سَر نمیزد ،امروز شاهد گذر بیش از
 ۷۰سال از یوم النکبه نبودیم و صهیونیستها
خیلی پیشتر از اینها پاسخ جنایتهایشان را دریافت
کرده بودند.
نویسنده :رامین حسین آبادیان

دوم در همه شفاخانههای کشور تداوی میشود اما
سوختگیهای عمیق را بعد از این میتوانیم در
تعیمر جدید که امروز افتتاح شد ،تداوی نماییم".
وی بیان داشت" :این تعمیر حدود  ۶۰میلیون
افغانی هزینه برداشته است که حکومت افغانستان
آن را تحویل کرده و تا حال دو مرض سوختگی
عمیق که در خارج از کشور تداوی نشده بود در
اینجا تداوی شده است".
در همین حال احمد شاه وزیری ،داکتر معالج
سوختگی در این مرکز درمانی گفت" :در حال
حاضر تجهزات کافی برای تداوی امراض سوختگی
در دست داریم اما کمبود داکتر و نرس همچنان
یک مشکل عمده است که باید مسووالن وزارت
صحت به آن رسیدگی کنند".

وزیر آباد کابل در ناحیه دهم این شهر اقع شده است ،یعنی ناحیه ای که یک سر آن
گرانترین خانه های افغانستان و منطقه دیپلمات نشین است و گوشه ای دیگر آن شاید
یکی از بدترین مناطق شهر کابل از نگاه توزیع امکانات شهری و پاک کاری و خدمات
شهری باشد .داخل منطقه وزیرآباد ،با وجود اینکه در گذشته یکی از مناطق سرسبز و
خوش آب هوای ک ابل به حساب می آمد ،اما اکنون به دلیل بی توجهی و سهل انگاری
شهرداری کابل ،به یکی از بدترین مناطق از نظر بهداشتی و به یکی از مکان های انبار
زباله تبدیل شده است.
جالب اسنجاست که به تازه گی یک شرکت سرکسازی نیز اقدام با راه اندازی دم و
دستگاه های ریگ و سنگ و دیگر وسایل ساختمانی و رفت و آمد موتر های کالن
باربری ،آرامش را از مردم منطقه گرفته است .با وجود اعتراضات شدید مردم منطقه ،اما
متأسفانه یکی از مسوول شرکت به اعتراضات توجهی نکرده و حتی با غرور و تمسخر،
مردم را تهدید نیز می نماید! یکی از کارمندان این شرکت می گوید که ما پروژه
شاروالی را پیش می بریم و با بدرفتاری و تمسخر جواب ما را می دهند .گویا این
شرکت پروژه ای از شهرداری گرفته است تا برخی کوچه های خیلی دورتر از منطقه ای
که کارخانه بنا کرده اند را سمنت نماید؛ بسیار خوب آیا با یک کار خوب کار خراب و
بدی دیگری باید انجام شود؟! چرا ایجاد کارخانه در یک منطقه مسکونی؟ چرا در این
منطقه؟ اگر مردم برایتان مهم است ،چرا آرامش آنها را برهم می زنید؟

آقای شاروال! پروژه مربوط به شما است ،ما مردم وزیرآباد تا حاال که خدمتی از
شما و یا گذشتگان شما ندیدیم ،الاقل لطف کنید و آراش نصف و نیمه را از ما
نگیرید.
آقای شاروال! ما به چند دلیل می خواهیم تا کارهای کارخانه ای این شرکت
فوراَ در منطقه مسکونی وزیرآباد متوقف شود:
 -۱منطقه وزیرآباد یک منطقه مسکونی بوده و نه ساحه تجارتی و شهرک
تجاری.
 -۲ایجاد این کارخانه باعث شده تا حتی امنیت مردم منطقه در خطر بیفتد،
یعنی بدون شک باعث مشکالت امنیتی می شود.
 -۳رفت و آمد موترهای کالن باعث افزایش خاکباد شدید شده و مردم منطقه
در مسیر راه و خانه های خود با مشکل صحی و امراضی از جمله گلو درد و
سینه درد مواجه شده اند.
 -۳سروصداهای شبانه و روزانه دستگاه ها و موترهای این شرکت آرامش شبانه
و روزانه را از مردم اطراف محل کار این شرکت گرفته است ،این وظیفه
مسوولین دولتی است تا زمینه آرامش مردم را فراهم آورند.
 -4رفت و آمد موترهای کالن این شرکت حتی جان کودکان را منطقه را به
خطر انداخته است ،ما این حرف ها را نه خیالی ،بلکه از روی واقعیت و حتی
سند بیان می کنیم .گویا طبق قانون ترافیکی ،موترهای باربری در طول روز در
سرکها اجازه عبور و مرور ندارند ،چگونه است که در سرک های فرعی اجازه
گردو خاک و ایجاد سروصدا به خطر انداختن جان مردم به خصوص کودکان
داده می شود؟ آقایان! از واقعه ،قبل از وقوع جلوگیری کنید.
 -5در قوانین نافذه کشور به صراحت آمده است که هیچ فرد ،ارگان یا اداره ای
نمی تواند باعث سلب آسایش و آرامش مردم گردد ،این شرکت باعث سلب
آسایش مردم این منطقه شده است ،لذا طبق قانون ،وظیفه ارگانهای مربوطه
است تا موانع سلب آسای ش را از سر راه برداشته و به وظیفه قانونی خود عمل
نمایند.
بر عالوه این ،تعدادی از زمین های وزیرآباد ،در همان محل به کسانی کرایه
داده شده که اقدام به جمع آوری زباله یا آشغال ها در این منطقه می نمایند.
درخواست ما این است تا بر عالوه این شرکت سرکسازی ،اقدام به جمع آوری و
انتقال این افراد نیز به بیرون از شهر نمائید.
بدون شک جای کارهای مانند راه اندازی کارخانهای سرکسازی و یا ریگریشن و
یا هر کارخانه ای دیگری و هم چنین جمع آوری زباله ها در بیرون از شهر
است نه در منطقه مرکزی کابل و داخله یک منطقه مسکونی.
لذا ما از قومندانی امنیه کابل و شهرداری کابل ،جداً می خواهیم تا هر چه
سریعتر در مورد جمع آوری و انتقال کارخانه این شرکت سرکسازی و افرادی
که گدام زباله را راه انداخته اند ،به بیرون از شهر و مناطق غیر مسکونی ،اقدام
نموده و هم مردم را از مشکالت بغرنج رها سازند و هم به وظیفه قانونی خود
نیز عمل نمائید .و هم چنان تأکیدا می خواهیم تا کسانی را که به آنها اجازه
فعالیت غیرقانونی در یک منطقه کامال مسکونی را داده اند ،به مراجع قضایی
معرفی نمایند.
ابزاز امیدواری می نمائیم تا مسوولین به این تقاضای ما رسیدگی نموده و در
غیر آن ،خود مردم مانع کار این شرکت خواهند شد که عواقب بعدی آن
برعهدۀ مسوولین مربوطه خواهد بود.
با احترام
عده ای از اهالی وزیرآباد کابل

درآمد:
جوانی جامی است زیبا و جرعه ای است فرح انگیز که
«درروح » آن ،لطافت خاص دارد و در پرتو آفتاب معنویت،
تاللو و طراوت می یابد.
ماه رمضان ،آن نام برگرفته از نام خدای سبحان ،عید بزرگ
وفرخنده ای است که نور محبت از آن شمس می تابد و بهار
را برای دوستداران حق به ارمغان می آورد و این خجستگی
و مبارکی برای میهمانان جوان ،آن محبوبان میزبان مهربان،
سبزی و خرمی را به دنبال دارد .از این رو ،بایسته و سزاست
تا ماه رمضان را در منظرجوانان ،بهاران دل ترجمه کنیم.
در این مقال ،با عنایت به ساختار روحی جوان ،گونه های
بهره گیری از فضای معنوی ماه رمضان را جستجو می
کنیم.

در فرهنگ دینی ما ،قرب و بندگی خدا فضیلتی واال شمرده
شده است و جوانان ،مهمترین و ارزشمندترین مخاطب این
توصیه قرارداشته اند; لذا شرط نخست حضور در میهمانی
خداوند ،طاعت وبندگی اوست.
پیامبر رحمت از دوستی خدا چنین می فرماید« :پروردگار
جوانی را که جوانیش را در طاعت و بندگی او سپری می
کند ،دوست دارد».
دوست داشتنی ترین مخلوقات پیش خداوند متعال ،جوانی
است زیبارو ،که جوانی و جمال خویش را برای خدا و در
اطاعت خداقرار دهد .پروردگار از چنین جوانی بر فرشتگان
می بالد ومی فرماید :بدرستی که این جوان بنده من است.
رسول اکرم (ص) همچنین به پاداش این جوانان اشاره می
فرماید:
«هیچ جوانی بخاطر خدا از دنیا و سرگرمیهای بیهوده آن
رونگرداند و جوانی خویش را در طاعت خدا سپری نسازد،
مگر آنکه خداوند پاداش  ۷۲صدیق را به او عطا فرماید».
هنر جوان در ماه رمضان ،دلبستن به زیبایی آن زیبای بی
همتااست; او که جمالش زوال ناپذیر است و لقایش
فرحبخش..
نجوای جوان

روزه ،عبادتی میان بنده و آفریدگار است که به وسیله این
طاعت ،انسان به پروردگار خود قرب و نزدیکی پیدا می کند.
این مهم در فرمایش پیامبر اکرم (ص) به اسامه آن یار جوان
خود مبرهن است:
«یا اسامه! علیک بالصوم ،فانه قربه الی ا »...اسامه! بر تو باد
روزه; همانا که آن وسیله نزدیکی به خداوند است.

بهترین پرستش ،عبادت عاشقانه است .و این کمال را در
نسل جوان می توان جست; چرا که عشق با سرشت آنان
آمیخته است.
چه فضیلتی برتر از این حسن ،که جوان گام در وادی این
عشق حقیقی نهد و «عبادت را معشوق خود بداند ،با آن
معانقه نماید ،با تمام وجود آنرا لمس کند و در دل آن را
دوست بدارد» آن گونه که سید پیامبران اشاره نموده است:

محمد محقق؛ معاون دوم ریاست اجرایی در واکنش به
حمله طالبان و کوچیها بر مناطق مرکزی گفته که آنان به
تشویق آقای غنی چنین اقدام کردهاند.
براساس گزارشها دو شب پیش ( ۲۱و  ۲۲ثور) طالبان و
کوچیها بر حصه دوم بهسود حمله و تلفاتی را بر نیروهای
مردمی وارد کردهاند.
معاون دوم ریاست اجرایی گفته که افراد مسلح طالبان با
حمایت عناصرى از کوچیها این حمله را راه اندازی کرده
اند.
رییس جمهوری هفته گذشته در دیدار با بزرگان قوم کوچی
گفته بود که علفچرها را برای  ۲۰نسل برای کوچیها حفظ
میکند.
آقای محقق گفته که این اظهارات آقای غنی تحریک آمیز و
به معناى ترغیب آنان (کوچیها) به یک جنگ بینالقومى با
هزارهها بود .او از بحث منازعه کوچى و دهنشین به عنوان
زخم ناسور یاد کرده و گفته است که آقاى غنى در جریان
کمپاین انتخابات ریاست جمهورى گذشته وعده داده بود که
از هجوم کوچىهای مسلح به مناطق مرکزى هزاره نشین
جلوگیرى میکند.
آنچه از سوی آقای محقق مورد تأکید قرار گرفته است،
صرفا یک موضع گیری ساده سیاسی نیست .کوچی گری و
تبعات آن ،عمال امنیت ملی و ثبات اجتماعی را تهدید می
کند.
ائتالف کوچی ها و طالبان هم رویداد جدیدی است که بعد
تازه ای به این بحران می بخشد و خطر بروز تنش های
قومی در کشور را بیش از پیش تشدید می کند.

این در حالی است که افغانستان در شرایط شکننده و
بحرانی کنونی ،تحمل تولد یک بحران فراگیر تازه را ندارد.
بنابراین ،دولت نه تنها مسؤول مبارزه با بحران های جاری
است؛ بلکه در قبال ظهور هرگونه بحران جدید هم باید
ایستادگی کند و اجازه ندهد که پرده خونبار جدیدی بر
سناریوی مرگبار جاری در کشور افزوده شود.
از جانب دیگر ،اکنون که اشرف غنی بر سر قدرت است و او
از نظر قومی به یک طرف قضیه نزدیک می باشد ،مسؤولیت
دولت در مهار بحران کوچی ها چندبرابر شده است .آقای
غنی در این آزمونگاه سخت و دشوار باید نشان دهد که
رییس جمهور همه مردم افغانستان است؛ نه فقط کوچی ها.
همانگونه که آقای محقق هم گفته است ،رییس جمهوری
پیشتر در دوره کارزارهای انتخاباتی اش به مردم هزاره جات
قول داده بود که معضل کوچی ها را حل کند؛ اما او همین
چندروز پیش در دیدار با نمایندگان کوچی ها افزون بر
اعطای امتیازات دیگر ،به آنها قول داد که علفچرهای شان را
تا  ۲۰نسل دیگر حفظ خواهد کرد.
اگرچه آقای غنی حتی اگر رییس جمهوری مادام العمر
افغانستان هم شود ،نمی تواند چراگاه هایی را که
عبدالرحمان با زور و ظلم از هزاره ها گرفته و به کوچی ها
داده است ،حفظ کند؛ اما این شعار بزرگ او در تقابل آشکار
با وعده انتخاباتی اش به مردم هزاره قرار دارد.
از جانب دیگر ،سکوت و انفعال و بی تفاوتی معنادار حکومت
در قبال ائتالف مسلحانه کوچی ها و طالبان بر علیه مردم
بهسود ،نه تنها همراستا با مسؤولیت های قانونی دولت در
مبارزه با بحران های اجتماعی و رسیدگی مسؤوالنه به
دادخواهی های عدالتخواهانه مردم نیست؛ بلکه در شرایطی
که با اقدام مرگبار کوچی ها و طالبان علیه روستاییان بومی،
خطر وقوع یک جنگ تمام عیار قومی ،بیش از هر زمان
دیگری شدت گرفته است ،این رویکرد دولت ،وضعیت را
وخیم تر خواهد کرد و زمان وقوع درگیری قومی را نزدیک
تر خواهد ساخت.
افزون بر این ،بحران کوچی ها و تنش های مرگبار و خونین
آنها با مردم محلی و ساکنان بومی مناطق هزاره جات ،برای
نخستین بار بروز نکرده؛ بلکه در سال های گذشته هم شاهد

در بند جمال جمیل

جوانی و از عشق پرهیز کردن چه باشد ندانی ،بجز جان
گرانی جوانی که پیوسته عاشق نباشد دریغ است از او
روزگار جوانی نجوای با محبوب را باید در آیینه جوانی
معصومان دید و از آن الگو گرفت.

«هنگامی که روزه می گیری باید گوش ،چشم ،مو و پوستت
نیز روزه باشد ،و نباید روزی که روزه می گیری مانند روزی
که غذا می خوری برابر باشد».
جوانان پاک ،کسانیند که خداوند به ایشان مباهات می کند;
گروهی که صحنه گناه را برهم زده و برای رضایت دوست،
خود را بدان عمل آلوده نمی سازند ،پیامبر در وصف آنان
چنین می فرماید« :خداوند ،به وجود جوانان اهل عبادت بر
فرشتگان مباهات می کندو می فرماید :بنده مرا ببینید! به
خاطر من چگونه از لذت جسمانی خویش گذشته است».
توبه و پشیمانی از گناه و به عبارتی استغفار و طلب بخشش
ازتوصیه های دیگر معصومان در این ماه است .آنگونه که
علی (ع)
می فرماید« :در ماه رمضان بر شما باد ،فراوانی استغفار..
همانا بوسیله استغفار ،گناهان شما پاک می گردد».
در فرهنگ دینی ما ،آزادی و آزادگی جوانان و اهل ایمان در
گرواستغفار و پشیمانی از کرده های ناشایست است ،که عزم
و مداومت بدان ،زنجیرهای بندگی و اسارت را گسسته و او
را از قفس تنگ گناه رها می سازد و آزادی و بازگشت به
فطرت پاک خویشتن را به او هدیه می دهد.
«ایها الناس! ان انفسکم مرهونه باعمالکم ففکوهاباستغفارکم
» مردم! شما در گرو اعمال ناشایست خود هستید ،با
استغفار خودرا از آن رها سازید.
حضرت محمد مصطفی (ص) از صحنه شیرین و دوست
داشتنی برای خدایاد می کند ،و آن توبه جوان است; «در
دنیا در نزد خدا ،چیزی دوست داشتنی تر از جوان توبه
کارنیست».
انتهای مطلب

رویدادهای مشابه بوده ایم؛ رویدادهایی که اغلب این بومیان
غیرمسلح و بی دفاع بوده اند که در دفاع از زمین ها و خانه
های شان در برابر هجوم کوچی های مسلح ،آسیب دیده و
قربانی داده اند.
بنابراین ،حکومت و سایر نهادهای زیرمجموعه دولت باید
سال ها پیش از امروز ،با تصویب قوانین ،اتخاذ تدابیر ،ایجاد
مناطق حایل ،تعریف دقیق حریم و حدود حضور کوچی ها
و ده نشین ها و ...مانع از بروز درگیری های قومی و

رویارویی های مرگبار اجتماعی می شدند؛ اما این اقدام بنا
به هر دلیلی صورت نگرفته و هربار پس از بروز فاجعه،
حکومت با اعمال یکسری سیاست های مقطعی و تشریفاتی
و دادن وعده های غیرعملی ،سعی کرده است ،معترضان را
آرام کند .بنابراین ،بحران کوچی گری به عنوان آتشی زیر
خاکستر ،همچنان امنیت و ثبات و وحدت ملی و همگرایی
اجتماعی اقوام ساکن کشور را تهدید می کند.
منبع :آوا

انس با کتاب محبوب:
قرآن ،نور و کتاب آشکار الهی است که «بهترین سخن » نام
یافته و شفاء و رحمت الهی را برای اهل ایمان فرو می
فرستد«ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین».
ماه رمضان در نگاه پنجمین امام «بهار قرآن » نام گرفته
است و از آن سو رسول خاتم (ص) به تالوت بسیار قرآن در
این ماه سفارش می فرماید و حضرت رضا (ع) پاداش تالوت
یک آیه از این کتاب الهی را برابر ختم قرآن می داند.
بی شک از تقارن بهار عمر و بهار قرآن ،و جدیت در انس و
تالوت این کتاب ،دل جوان آرامش و نورانیت می یابد« .یا
ایهاالناس قدجائتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی
الصدور».
گریز از گناه
هدف اصلی روزه در ماه رمضان پرهیزکاری و «تقوی » است
ونیل به این قله در گرو انجام دو امر است:
 ۱پرهیز از انجام خطا و گناه.
 ۲پاکی دل از زنگارهای گناه ،استغفار و توبه.
امیر سخن حضرت امیر(ع) روزه را دوری از محارم وگناه می
داند .همو از حبیب خود ،بهترین اعمال در این ماه را جویا
می شود که این پاسخ را از پیامبر می شنود:
«علی! بهترین عمل در این ماه ،پارسایی و اجتناب از گناه
ومحرمات الهی است».
امام صادق(ع) نیز در تبیین روزه واقعی چنین می فرماید:

ارگ :طرح حکومت سرپرست از سوی نامزدان انتخاباتی اساس قانونی ندارد
یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری هشدار میدهند که در برابر ادامه کار رهبران حکومت وحدت ملی ،پس از اول ماه
جوزا اعتراضات سراسری را شکل خواهند داد .این نامزدان ،از هر دو رهبر حکومت وحدت ملی میخواهند که پیش از
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید از قدرت کنار بروند.
محمد حنیف اتمر ،یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید" :آخرین مسئله ما اقدامات مدنی و اقدامات مردمی است
اگر با آن هم حکومت حرفهای ما را نشنید حرف و حکم قانون را نشنید ما در چهار چوپ قانون صلح آمیز بدون خطری
که به نظم و امن عامه متوجه باشد به اقدامات سراسری قانوی دست خواهیم زد".
احمد ولی مسعود ،یک نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری ابراز میدارد" :در  5سال حتی نتوانستند یک کمیسیون
انتخابات را درست کنند یک امنیت را تامین کنند امنیت بدترشد مشکالت قومی بیشتر شد فقر بیشتر شد و حاال
میگویند ،شش ماه دیگر ما را بگذارید من تمام چیز را جور می کنم".
در همین حال ارگ در یک اعالمیهی میگوید ،طرزالعمل مطرح شده برای حکومت سرپرست هیچ اساس قانونی ندارد و
به این طرح هیچ اعتنایی هم ندارد ،و موارد رده شده را این گونه وضاحت میدهد.
در اعالمیه ارگ گفته شده است" :یگانه مرجع تفسیر قانون ،ستره محکمه دولت جمهوری اسالمی افغانستان میباشد.
احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود قانون را تفسیر کرده نمیتوانند .هرنوع ترتیبات دیگر به اصطالح حکومت سرپرست
خالف قانون اساسی و نظام جمهوری اسالمی افغانستان است و میکانیزمهای مطرح شده توسط شماری از کاندیدان
محترم هیچگونه اساس قانونی ندارد".
از سویی هم ،تفسیر ماده  ۶۱قانون اساسی برای ادامه کار رییس جمهور از سوی دادگاه عالی ،یا اینکه در مورد
شکلگیری حکومت وحدت ملی و بقای آن قانون اساسی خاموش بوده است ،نامزدان هم ادامه کار رهبران حکومت را
قانون شکنی مطلق میدانند.
فرامرز تمنا ،یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری ابراز میدارد" :حکومت وحدت ملی بر مبنای قانون اساسی به میان
نیآمده است حکومت وحدت ملی بر اساس اجماع میان دو تیم انتخاباتی به وجود آمده است ،طرح جایگزین ما اجماع
کالنتر سیاسی است میان  ۱۸کاندیدان ریاست جمهوری".
این در حالی است که این نامزدان طی طرح دو گزینه ای به روز(یکشنبه ۲۲ ،ثور) اعالم داشتند که حکومت سرپرست،
پس از اول ماه جوزای سال روان در یک اجماع شکل بگیرد ،و نامزدان و یا رهبران کنونی حکومت هرکدام که خواهان
اداره حکومت سرپرست اند باید از نامزدی در انتخابات پیشرو کنار روند.
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اشاره

امپریالیسم فرهنگی را می توان شکل حساب شده
تالش غرب برای تسخیر فضای فکری و فرهنگی سایر
ملت ها و به ویژه ملت های مسلمان ارزیابی کرد .به
واقع امپریالیسم فرهنگی ،ظریف ترین نوع سیاست
امپریالیستی به شمار می آید که هدف آن ،تصرف
ارضی یا کنترل حیات اقتصادی نیست بلکه می کوشد
تا در ذهن انسان نفوذ کرده ،آن را به کنترل درآورد.
یکی از ابزارهای مهم غرب برای رسیدن به این گونه از
امپریالیسم ،فضای مجازی است .مقاله حاضر به این
موضوع می پردازد.

اهداف امپریالیسم فرهنگی
هدف امپریالیسم فرهنگی ،تصرف ارضی یا کنترل حیات
اقتصادی نیست .امپریالیسم فرهنگی تالش دارد تا بر ذهن
انسان به عنوان ابزاری برای تغییر روابط قدرت میان دو یا

اجالس جهانی راه جدید ابریشم در حال برگزار
می شود که پکن می خواهد از مهمترین مزیت
ژئواکونومیکش نسبت به امریکا یعنی اتصال از
طریق خشکی به بسیاری از مناطق جهان
بیشترین بهره را ببرد.
دومین اجالس بینالمللی راه جدید ابریشم (با نام رسمی
«ابتکار یک کمربند و یک جاده») همین هفته در پکن
برگزار میشود تا بار دیگر تأثیر قدرت اقتصادی را بر نفوذ
سیاسی به نمایش بگذارد .آنچه در این میانه توجه بسیاری
از ناظران بینالمللی را جلب کرده ،این است که هسته اصلی
این ابتکار چینیها چه چیزی است که این چنین امریکا را
در مورد احتمال تغییر معادالت بینالمللی نگران کرده
است؟
مهمترین مزیت ژئواکونومیک چین نسبت به امریکا
کشتیهای نظامی توانست بریتانیا را به یک ابرقدرت در قرن
نوزدهم تبدیل کند چون این کشور برخالف سایر قدرتهای
اروپایی یک جزیره بود .امریکا نیز با بهرهگیری از همین
ویژگی جغرافیایی یعنی دوربودن از آسیا و اروپا به پیروز
میدان جنگهای جهانی در قرن بیستم تبدیل شد.
حاال اما چین به مهمترین رقیب امریکا به عنوان ابرقدرت
جهان تبدیل شده چون برخالف آن کشور از طریق خشکی
به مناطق عمدهای از جهان دسترسی دارد و به سرعت در

غیر از سرمقاله ،آراء و اندیشه های منتشر بهنویسندگان آن تعلق دارد.
هیئت تحریر در ویرایش و ویراستاری مطالبدست باز دارد.
مطالب ارسالی مسترد نمی گردد. لطفا در مطالب ارسالی ،آدرس دقیق و شمارهتماس خودتان را درج نمائید.

چند دولت ،غلبه و آن را کنترل کند .اگر بتوان تصور کرد
که فرهنگ یا به طور خاص ،ایدئولوژی سیاسی کشوری با
همه اهداف امپریالیستی خود ،ذهن شهروندان برخی دیگر
کشورها را تسخیر نماید ،در این شرایط ،جهان غرب خواهد
توانست به موفقیت کامل تری برسد و بیش از هر فاتح
نظامی یا ارباب اقتصادی ،زمینه ای باثبات برای سیطره
خویش فراهم کند .نقش امپریالیسم فرهنگی در دوران
نوین ،مکمل سایر روش هاست .بی شک می بایست یکی از
مهم ترین اهداف امپریالیسم فرهنگی را ترویج عقاید اباحی
گرایانه دانست .جیمز پتراس ،استاد جامعه شناسی دانشگاه
ایالتی نیویورک ،بینگهمتن ،معتقد است امریکا صدور
کاالهای فرهنگی سرگرم کننده را سودآورترین صنعت خود
کرده است ،به گونه ای که این کاالها ،رفته رفته ،جای
صدور مصنوعات کارخانه ای را می گیرد.غربی ها به وسیله
امپریالیسم فرهنگی می خواهند امپریالیسم سیاسی و
اقتصادی را حاکم گردانند؛ چنان که مثالً فیلم های
امریکایی برای فرآورده های امریکایی تقاضا پدید می آورند.

حال تکمیل راه ریلیِ ابریشم است تا کاالهای چین را به
بزرگترین بازارهای فروش متصل کند .تازه راه آبی ابریشم
نیز به کمک آمده تا مناطق دیگری که امکان اتصال
مستقیم از طریق خشکی را ندارد ،در دسترس چینیها قرار
دهد.
راه جدید ابریشم که شاید بزرگترین پروژه راهسازی در
طول تاریخ باشد ،میتواند مهمترین مزیت چین در دوره
صلح باشد .در حالی که ایاالت متحده با توجه به قدرت
فوقالعاده ناوگان جنگنده تنها در صورت تداوم جنگ در
مناطق مختلف جهان میتواند به اعزام نیرو پرداخته ،حضور
خود و توسعه سلطهاش را توجیه کند.
همان تفاوت ژئوپولتیکی که امریکا را پیروز جنگهای قرن
 ۲۰کرد ،به یک تفاوت ژئواکونومیک برای تبدیل چین به
ابرقدرت قرن  ۲۱تبدیل شده است.
ایاالت متحده حتی اگر بخواهد ناوگان هوایی خود را به
هواپیماهای باریِ بیشمار برای صدور کاال مجهز کند تا در
برابر سرعت و حجم انتقال کاال از طریق جاده جدید ابریشم
ن آینده
کم نیاورد ،باز هم قادر نیست در این زمینه به چی ِ
رویارویی کند زیرا چین دارای نیروی کارِ زیاد و ارزان است
که به آن امکان میدهد مقدار بیشتری کاال را با قیمت
ارزانتر تولید کند ،ضمن اینکه هزینه ترانزیت کاالهایش نیز
نسبت به ترابری هوایی ایاالت متحده کمتر خواهد بود.
بنابر این مهمترین اتفاق اقتصادی قرن  ،۲۱تبدیل شدن
چین به مهمترین مرکز تولید و صدور کاال در جهان است،
یک کارخانه بزرگ که با شریانهایی برنامهریزیشده به
مهمترین بازارهای فروش جهان دسترسی دارد .از آن سو،
احتماالً مهمترین اتفاق سیاسی-امنیتی جهان در این قرن
نیز آتشافروزیهای مختلف امریکا در این سوی جهان به
بهانه رفع تهدید روسیه یا هر چیزی شبیه به آن است تا
بتواند تعداد پایگاههای نظامی و قراردادهای امنیتیاش را در
کشورهای آسیایی ،اروپایی و آفریقایی افزایش دهد و با
استفاده از آن اهرم ،توافقات اقتصادیِ مطلوبش را به ضرر

* یکی از مهم ترین زیرشاخه های امپریالیسم فرهنگی ،امپریالیسم سایبری یا همان
امپراتوری فضای مجازی یا فضای انترنت است که می توان آن را استعمار مجازی یا
امپریالیسم مجازی هم نامید .تغییر و تحوالت سریع و شگرف در قرن بیست و یکم در بحث
فناوری اطالعات ،انکارناپذیر است
به تعبیرجیمز پتراس ،امپریالیسم فرهنگی امریکا دو هدف
مهم دارد :اقتصادی و سیاسی .هدف اقتصادی آن تسخیر
بازارها برای کاالهای فرهنگی ،و هدف سیاسی آن برقراری
سلطه از راه شکل دادن به افکار عمومی است .به واقع می
توان گفت که امپریالیسم فرهنگی ،خواستار ایجاد بحران
هویتی و پوچی در میان جوامع اسالمی  -انسانی است تا از
این طریق بتواند در خالء ایجادشده در سطح افکار عمومی
جامعه بخصوص جوانان ،هویت مورد نظر خود را جایگزین
هویت اصلی جوامع کند؛ مانند آن چه از ترویج فرهنگ
مصرف گرایی و آزادی مطلق زنان در غرب و برخی جوامع
اسالمی به عنوان اهرم های پیشرفت در راستای تأمین

طرف مقابل تحمیل کند.
این بدان معنا نیست که چین لزوماً نقش الهه خیر و امریکا
همواره نقش الهه شر را برعهده دارد .بلکه یک روند
اقتصادی و سیاسی کالن را توصیف میکند که مدتها
است آغاز شده و دلیل اصلی آن بهرهگیری هوشمندانه چین
از یک مزیت جغرافیایی یا ژئواکونومیک است که آینده قرن
 ۲۱را تعیین میکند :اتصال از طریق خشکی ،آنچه فکر
میکردند با ظهور انترنت دیگر اهمیت سابق را نخواهد
داشت اما پکن دقیقاً روی همان دست گذاشته و تا کنون
نیز از آن سود برده است.
واکنش شدید پمپئو :یا با ما ،یا دشمن ما
وزیر امور خارجه امریکا مارچ اخیر در مصاحبهای انکار نکرد
که حتی خو ِد امریکا نیز تجارت گستردهای با چین دارد اما
مدعی شد این همکاریها عمدتاً به سود چین است زیرا
چینیها در تالش برای اخذ فناوری از ایاالت متحده در
پوشش همکاری یا سرمایهگذاری هستند.
او از تعبیر «پیوست امنیتی» استفاده کرد و گفت هر
همکاری با چین یک پیوست امنیتی دارد که بدون توجه به
آن نمیتوان قضاوت کرد ،چه ساخت جزایر در دریای چین،
چه ساخت بنادر در مناطق مختلف جهان و چه راه جدید
ابریشم.
پمپئو در مورد راه جدید ابریشم گفت «وقتی شما با تظاهر،
یک پیشنهاد غیراقتصادی میدهید ،چه از طریق
قیمتگذاری پایین با بهرهگیری از حمایت دولت یا مدیریت
کار به صورتی که یکی ار دو طرف میداند میتواند هر
زمانی دسترسی یک ملت را مسدود کند ،وثیقههایی را به
عنوان طعمه قالب قرار میدهد ،این صادقانه نیست و ما
سرسختانه در تالشیم تا مطمئن شویم همه در دنیا چنین
تهدیدی را درک کردهاند».
این همان سیاست همیشگی امریکا است که در سیاست
خارجی خود یک اصل مسلم دارد :یا با ما هستید یا دشمن
ما به شمار میآیید.

منافع اقتصادی بنگاه های بزرگ غربی با یک نگاه ابزارگونه
به جنس زن و جامعه انسانی ،شاهد هستیم .همچنین باید
گفت که امپریالیسم فرهنگی ،به ترویج شبهات و تخریب
باورها و اعتقادات که پشتوانه مقاومت اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی در برابر زیاده خواهی های سلطه گران است و در
زمینه سیاسی ،به ایجاد اختالف های داخلی ،غفلت و سرگرم
کردن آحاد مردم برای پرهیز از حق طلبی و مبارزه با
استکبار و نیز استفاده از ترفند های دروغ ،فریب ،تحریف و
سانسور واقعیت ها برای انحراف افکار عمومی می پردازد که
هوشیاری در برابر این توطئه خطرناک ،ضرورت دارد.
ادامه دارد

واکنش کشورهای اروپایی :موازنه مثبت
اروپاییان متحد امنیتی امریکا به شمار میروند ،اما تنها در
صورتی از اعالم هشدارهای ایاالت متحده در مورد چین
تبعیت خواهند کرد که شرایط مانند دوران دوقطبی جنگ
ال نیست .اروپاییان ترجیح میدهند صرف ًا
سرد باشد؛ که فع ً
به یک قدرت وابسته نباشند ،بلکه ارتباط اقتصادی با چین را
تقویت کنند تا در صورت نیاز ،قیمت همکاری خود با امریکا
را باال ببرند.
این همان سیاست موازنه مثبت است که این روزها نمونه
آشکار آن ایتالیا است .رم نه تنها به تهدیدهای امریکا برای
امضانکردن قرارداد همکاری در پروژه راه جدید ابریشم وقعی
ننهاد و آن در مارچ به امضا رساند ،بلکه تصمیم گرفته تا
باالترین مقام دولت یعنی نخستوزیر را به گردهمآیی پروژه
در پکن اعزام کرده است.
جمعبندی
فریادهای ترامپ در میتینگهای انتخاباتیاش در مورد
ناهشیاری دولت امریکا نسبت به قدرتگیری چین ظاهر ًا
بیدلیل نبوده است .واشینگتن آنچنان از توسعه قدرت
اقتصادی چین غافل بوده که حاال نه در اروپا یا آسیا ،بلکه
در امریکای التین و بیخ گوش خود در حال تالش برای قطع
همکاریهای چین با پایتختهای کلیدی است .نه فقط
اوباما ،بلکه رؤسای جمهو ِر پیشین نیز به امید تغییر
اجتنابناپذیر سیاسی در پکن پس از رشد اقتصادی و تقویت
همکاریهای تجاری و فرهنگی با جهان به گسترش قدرت
اقتصادی این کشور یاری رساندهاند ولی حاال خود مدعی
خطر چین برای جهان و جهانیان شدهاند.
در چنین شرایطی طبیعی است که با توجه به تفاوت شرایط
کنونی با دوره جنگ سرد ،قدرتهای کوچکتر نقش پررنگی
در تقویت نظام چندقطبی به جای تکقطبی ماندن یا
ن نظام بینالملل دارند.
دوقطبی شد ِ
انتهای مطلب

