
بر سر تدوین  امریکا بحث  ایاالت متحده  افغانستان و 
نوامبر   15 تاریخ  به  را  نظامی  همکاری های  موافقتنامه 
و  امریکایی  کننده  مذاکره  هیات  می کنند.  آغاز  رسمًا 

افغانی نیز مشخص شده اند. 
بقای  و  تداوم  برای  افغانستان  امیدواری های  از  یکی 
امریکا  نظامی  همکاری   2014 سال  از  پس  حکومت 

کشور  این  با  نظامی  همکاری های  سند  چوکات  در 
می باشد.

روز  خارجه  وزارت  سخنگوی  زی،  موسی  جانان 
یکشنبه، در یک کنفرانس خبری گفت این مذاکرات قرار 
»مذاکرات رسمی جمهوری  آغاز شود:  کابل  در  است 
سند  درباره  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  اسالمی 
بین دو  نوامبر رسما  تاریخ 15  به  امنیتی  همکاری های 

کشور آغاز می شود«.
اکلیل حکیمی، سفیر افغانستان در امریکا ریاست هیات 
افغانی را در این مذاکرات بر عهده دارد و جیمز وایرلیک 

                                              ادامه صفحه 7معاون نماینده...
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خوش بختی توپی است که وقتی می غلتد، به دنبالش می رویم و 
وقتی توقف می کند، به آن لگد می زنیم.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

غزنی؛

پایتخت اسالمی یا پایتخت طالبان؟

روسیه  مخدر  مواد  کنترل  فدرال  سرویس  رییس 
در  افغانستان  از  امریکایی  نظامیان  خروج  گفت، 
تا قاچاق  پایان سال 2014 میالدی سبب می شود 

مواد مخدر به روسیه کاهش یابد.
ایوانف،  ویکتور  نووستی،  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس سرویس فدرال کنترل مواد مخدر روسیه به 
رادیو »ایخو مسکوی« گفت: معتقدم که بالفاصله 
پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان که 

                                        ادامه صفحه 6قرار است...

مقام  های پاکستان و افغانستان از امروز دوشنبه به مدت 
سه روز با برگزاری نشستی در اسالم آباد، درباره فرآیند 

ادامه مذاکره با گروه طالبان گفت وگو می کنند.
امروز  صلح،  عالی  شورای  رییس  ربانی  صالح الدین 
کرده  سفر  پاکستان  به  بلندپایه  هیات  راس  در  دوشنبه 
با  افغانستان  در  آشتی  برقراری  و  صلح  روند  درباره  و 

مقام های اسالم آباد بحث و تبادل نظر می کند.
صالح الدین ربانی تاکنون دو بار سفر نهایی و برنامه ریزی 
شده خود به پاکستان را به دلیل تنش بین دو کشور در 

                                                ادامه صفحه 6زمینه حمالت مرزی شبه نظامیان...

رییس جمهور کرزی پاکستان را به کوتاهی در مبارزه با 
طلبان در مناطق قبایلی این کشور متهم کرده است.

 CNN- آقای کرزی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی
IBN هند، تروریسم یک مار است و وقتی شما یک 
باشید  داشته  انتظار  نمی توانید  می کنید  تربیت  را  مار 
به  حمله  که  وقتی  برود.  شما  همسایه  خانه  به  فقط 

مالله یوسف زی رخ داد،...
                                           ادامه صفحه 6

روسیه: 
خروج امریکا از افغانستان

 قاچاق مواد مخدر به 
روسیه را کاهش می دهد

رییس شورای عالی صلح
امروز به پاکستان می رود

کرزی به پاکستان:

تروریسم مار است

دکتر سپنتا:
گام های بزرگی برای دموکراتیزه کردن کشور برداشته ایم

مذاکرات کابل و واشنگتن برسر پیمان نظامی آغاز 
می شود

مسلح شدِن 
دوباره

 و تراژدی یي 
دیگر؟
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هالیود 

و ماموریت 

غیر ممکن

فعاالن حقوق زنان 
به مال امام ها:

علیه زنان حرف 
نزنید

در برگ ها

آجـندای 
مـلی

مشاور امنیت ملی رییس جمهور کرزی، ابراز امیدواری 
نظر  از  نمونه  به یک کشور  افغانستان  کرده است که 

دموکراسی در منطقه تبدیل شود. 
دکتر رنگین دادفر سپنتا روز یکشنبه در گفت و گو با 
خبرگزاری رسمی ایران )ایرنا( همچنان گفته است:...
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صفحه 6

تروریسم یک مار است و وقتی شما یک مار را تربیت می كنید نمی توانید انتظار داشته 
باشید فقط به خانه همسایه شما برود.

می داشت،  اراده  کرزی  آقای  دولت  اگر 
تاریخی حاال  این شهر بزرِگ  بدون شک 
برگزاری  آمادة  ظاهر،  و  سیما  نظر  از 
ولی  بود؛  شکوهمندی  مراسم  چنین 
در طول سه سال  غزنی  محلی  مقام های 
بناهای  که  کردند  انتقاد  همواره  گذشته 
تاریخی شان در حال نابود شدن است و 
اختیاِر  در  تاریخی،  آثار  نگه داری  هزینة 
آن ها قرار داده نمي شود. مگر برای دولت 
دشوار  می توانست  چه قدر  کرزی  آقای 
توجه  سال ها  این  طول  در  که  باشد 
این  بازسازی  به  را  اسالمی  کشورهای 

شهر کهن ولی ویران شده جلب می کرد؟



در  که  می رسند  گوش  به  زمزمه هایی 
و  گروه ها  کشور،  این  کنارِ  و  گوشه 
جریان هایی آغاز به مسلح شدن نموده اند 
در  جدی یي  حرکت های  می خواهند  و 
جهِت توان مندسازی نظامِی خود صورت 
این گزارش ها و  تا چه حد  این که  دهند. 
گمانه زنی ها درست است، هنوز سند دقیق 
داغ ترین  اما  نیست.  دست  در  موثقي  و 
در  پیش  چندی  زمینه  این  در  که  خبری 
رسانه ها منعکس شد، در مورد فعالیت های 
در  او  ولي  بود.  هرات  در  اسماعیل خان 
را  سالح  توزیع  رسانه ها،  با  گفت وگو 

نپذیرفته و آن را رد کرده است. 
هم  واقعیت  از  دور  این  شک  بدون 
افکار  در  که  وضعیتی  با  که  بود  نخواهد 
خطری  احساس  و  آمده  وجود  به  عامه 
بروز  احتمال  یا  و  طالبان  بازگشِت  از  که 
هرگونه تزلزل و شکاف سیاسی در داخل 
کشور بعد از 2014 موجود است، کسانی 
از  امور  سررشتة  این که  برای  بخواهند 
دست شان بیرون نرود و بتوانند وزِن خود 
افغانستان  آیندة  سیاسی  معادالت  در  را 
نظامی  بخش  به  نیم نگاهی  نمایند،  حفظ 
باشند  نظامِی خود داشته  توانمندسازی  و 
و  گروه  هر  یا  طالبان  روزی  نشود  تا 
و  قدرت نمایی   احتمال  که  دیگری  جناح 
بیدادشان بعد از 2014 می رود، آنان را با 
دستان خالی غافل گیر کنند و آن ها نیازمند 

موثرتر  نقشی  کردن  بازی  و  از خود  دفاع 
گردند.

اما اگر از زاویة دیگر به این مسأله بنگریم 
و به ریشه های حرکت هایی از این دست و 
عالقه مندی دوبارة مردم و رهبران جهادی 
نگاه  شدن  مسلح  به  دیگر  گروه  هر  یا  و 
و  بد  حوادث  از  حکایت  خود  این  کنیم، 
تکان دهندة آینده دارد. مگر غیر از این است 
که میلیون ها دالر در طول یک دهة گذشته 
جمع  مردم  میان  از  سالح  تا  شد  مصرف 
مسالمت آمیز  و  آرام  سالِح  خلع  و  گردد 
صورت بگیرد، چرا که افغانستاني مسلح و 
مملو از راکت و نارنجک، به بشکة باروتی 
می ماند که هر آن احتمال انفجارش می رود. 
سال های  طول  در  وقایعی  شک  بدون  اما 
گذشته رخ داد که مردم به عدمِ صداقت و 
پروسة خلع سالح  کردِن خود و  شفافیِت 
سیاسی و سلیقه یي انجام شدِن آن پي بردند 
و سرنوشت دردناِك خویش را در فردای 
بی سالح و دستاِن خالی تصور کردند. مردم 
به خوبی دریافتند که چرا باید بعضی مناطق 
خلع سالح شوند و چرا بعضی مناطق باید 
باشد.  داشته  وجود  سالح هاي شان  هنوز 
باشد  دلیلی  می تواند  خود  این  این رو  از 
و  مبهم  آیندة   برای  وا دارد  را  دیگران  که 
نامطمیِن خویش پس از 2014 آماده گی های 

الزم را روي دست گیرند.
اما آن چه دردناك خواهد بود، این است که 
بدون شک مسلح شدِن افراد به این شکل 
از  قانونی و در پس پرده ـ  پنهانی، غیر  ـ 
سوی هر کسی که باشد، به صف بندی های 
خواهد  شده یی  تعیین  پیش  از  و  خاموش 
خانه جنگی ها  جرقه یی،  هر  با  که  انجامید 
و برادرکشی های دیگری را در پی خواهد 
که  کسانی  و  دستانی  نیستند  کم  داشت. 
ملت  این  خوِن  با  فقط  که  آسیاب  این  به 

می چرخد، هر روز دالر و اسلحه مي ریزند 
تا همین طور به چرخِش خود ادامه دهد و 
این ملت حرام  بر  آرامش را براي همیش 

گرداند.
حال باید طراحان و تیوریسین ها و نخبه گان 
اپوزیسیون  رهبران  هم چنان  و  ما  سیاسِی 
شده  واقف  حساسیت ها  این  بر  به خوبی 
روی  پیش  فردای  از  درست  درکی  با  و 
روزافزوِن  عالقة  این  افغانستانی ها، 
آمادة  و  شدن  مسلح  به  را  ما  شهرونداِن 
نبردی موهوم و قریب الوقوع شدن به ظِن 
در  که  نگذراند  و  کرده  کنترل  را،  خویش 

افکار عمومی، فکِر جنگ جا گرفته و رشد 
نماید. امروز به نفع مردم افغانستان نخواهد 
بار  یک  بهانه یی،  و  دلیل  هر  به  اگر  بود 
دیگر رو در روی یکدیگر بیاستند و انتقام 
همة ندانم کاری های دیگران را از هموطناِن 
بي گناهِ خود بگیرند. اما فکر بازگشت طالبان 

و خطر احتمالی تسلط دوبارة آن ها را نیز 
استدالل و  در روشنِی یک  و  باید سنجید 
ساخت  روشن  ملت  برای  درست،  معادلة 
برای  که  است  وهم  یک  فقط  این  آیا  که 
و  مي شود  برجسته  مردم  روحیة  تضعیِف 
و  است  قوی  احتمال  یک  واقعًا  این که  یا 
هم  هنوز  قدرت  به  آن ها  بازگشِت  امکان 

وجود دارد.
دادن ها و صداقتی  به خرج  این شفافیت   
که از سوی رهبران اپوزیسیون و نخبه گان 
مردم  به  نسبت  می تواند  ما  سیاسِی 
دورنمای  می تواند  دست کم  شود،  ارایه 
و  دهد  قرار  آن ها  روی  فرا  را  روشن تری 
گزینه های بیشتری برای استفاده از امکاناِت 
امروز و فرصت سازی برای فردای خویش 

را مقابل شان قرار دهد.
این گونه  از  درستی  مهار  و  کنترل  اگر 
هر  و  نگیرد  خواست ها و سالیق صورت 
کس در هر گوشه و کنار بخواهد به بهانة 
آمدِن طالب و یا حتا از روی ترس واقعی 
افغانستان سالح  آشفتة  و  درهم  فردای  از 
تا  این  تاوان  شک  بدون  بگیرد،  به دست 
و  گروه ها  و  ملیشه ها  شدِن  مسلح  دندان 
ساده  و شهرونداِن  ملت  فقط  را  جریانات 
این سرزمین خواهند  بی خبِر  همه جا  از  و 
دور،  چندان  نه  آینده یی  در  که  پرداخت 
خود را در میدان جنگی ناخواسته محصور 
باشد و نه  نه پای رفتن  خواهند یافت که 
راهی برای گریز و مجبور شوند که برای 
و  مال  و  ناموس  از  دفاع  و  ماندن  زنده 
مبارزه  خون  قطرة  آخرین  تا  خود  جاِن 
گذشته  در  که  تلخی  تراژدِی  همان  کنند! 
آن  از  ناشی  زخم های  هنوز  و  شد  تکرار 
دیگر  و  است  نیافته  التیام  خانه جنگی ها 
و  تلخی ها  چنین  پذیرفتِن  توان  ملت  این 

دردهایی را نخواهد داشت.
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حلیمه حسینی

مسلح شدِن دوباره
 و تراژدی یي دیگر؟

 

معین سیاسی وزارت خارجه از نشستی میان هیات ایاالت 
متحده و افغانستان خبر داده است که روز پنجشنبه در کابل 
برگزار خواهد شد و در این نشست پیرامون امضای پیمان 
وزارت  می گیرد.  صورت  بحث  واشنگتن  کابل-  امنیتی 
بنیاد همین  بر  افغانستان هم چنان گفته است که  خارجة 
پیمان ایاالت متحده پس از 2014 نیز حضور گسترده در 

افغانستان خواهد داشت.
آن چنان  که از متن این خبر بر می آید، پیمان امنیتی در ادامة 
افغانستان و  پیمان راهبردی مطرح می شود که قباًل میان 
ایاالت متحده توافق شده است. بنابراین حضور نیروهاي 
امریکایي بعد از سال 2014 قبل بر این تصریح شده بود و 

حاال حرف جدیدی در این مورد بیان نشده است. 
اما به نظر میرسد که در نهایت سند امنیتي بین امریکا و 
افغانستان، علیرغم ادعاها و ادا درآوردن هاي ضد امریکایي 

آقاي کرزي، به امضا خواهد رسید.
خواهد  کارساز  زمانی  واشنگتن  کابل-  امنیتی  پیمان  اما 
و  گیرد  قرار  توجه  مورد  تروریسم  صدور  منبع  که  بود 
ارایه  بنیادگرایی  بر عدم صدور  مبنی  را  یا ضمانت هایی 

کرده باشد. 
به  پاکستان  برمی آید، مسالة  اخیر  از رویدادهای  چنان که 
ایاالت  تا کنون در دستور  تروریسم  عنوان حامی  اصلی 
متحده نیست. در حالي که توجه به منشا و منبع تروریسم 
بیش از همه قابل اهمیت است و بیش از مذاکرات امنیتی 
کابل- واشنگتن کارایی دارد. اما هم دولت افغانستان و هم 
ایاالت متحده پیوسته بر روندی تاکید داشته اند که بیشتر 
گفت وگوهای  همانا  فرع  این  اصل.  تا  است  مساله  فرع 
برای  روش،  یک  منحیث  کنون  تا  که  است  صلح  ناکام 
برچیدن بنیان های طالبان از آن استفاده می گردد و تا کنون 

هیچ موثریتی نداشته است.
در کنار این مسأله تصور بر آن است که در صورت امضاي 
پیمان امنیتي، در یک مرحله از آغاز تطبیق آن، تا زمانی 
کاماًل  افغانستان  می گردد،  آشکار  پیمان  آن  موثریت  که 
زمینه های  که  طوری  روبه روست؛  امنیتی  خالی  یک  با 
فرا  المللی،  بین  نیروهای  کامل  از جمله خروج  مناسبی 
رسیدن انتخابات ریاست جمهوری و تشدید فعالیت های 
آغاز  هم زمان   2014 سال  از  پس  هراس افگن  گروه های 
این زمینه ها، فضای مناسبی را برای عمیق تر  می گردد و 
شدن بحران امنیتی در افغانستان هموار خواهد ساخت که 
هیچ یک از برنامه های موجود افغانستان و ایاالت متحده، 
این  پاسخ گوی  واشنگتن  کابل-  امنیتی  پیمان  شمول  به 

خالي امنیتي نیست نیست.
زیرا ارتش افغانستان و سایر نهادهاي امنیتي کشور تجهیز 
درست و الزم را ندارد و همواره از این ناحیه آسیب پذیر 
بود  تاکید کرده  بار  قبلی خود چند  اند. وزیر دفاع  بوده 
که ایاالت متحده هیچ گاه به درخواست های آنان مبنی بر 
تجهیز درست و کامل ارتش ملی افغانستان توجه نکرده 

است.
نه تنها که ارتش و سایر ارگان های امنیتی کشور تجهیز 
نشده اند، بل  از ناحیة آموزش و تربیة مامورین امنیتی نیز 
پیماني  در  که  نیست  معلوم  اما  اند.  ضعیف  نهادها  این 
امضا  به  اوباما  و  کرزي  آقاي  حکومت  میان  که  امنیتي 
یا  گرفت  خواهد  قرار  توجه  مورد  مسأله  این  مي رسد، 

خیر. 
اگر  که  است  داده  نشان  گذشته  سال  یازده  ده  تجربه 
نهادهاي امنیتي کشور به گونة شایستة آن ساخته و تجهیز 
نشوند، قابلیت هاي خودکفایي و دفاعي مستقل در نیروها 
و ارگان هاي دفاعي امنیتي کشور ایجاد نخواهد شد. در 
نیز وجود دارد که برخورد  این گمانه زني  چنین احوالي 
آقاي کرزي با پیمان امنیتي کابل واشنگتن پیش از آن که 
است  سیاسي  عمل  یک  باشد،  امنیتي  تخنیکي  امر  یک 
که نمي تواند خالي از نگراني باشد؛ زیرا بعید نیست که 
آقاي  میان  دادوستد  برنامة  از  بخشي  سند،  این  امضاي 
کرزي و امریکاست که ممکن است انتخابات سال 2014 

را نیز شامل شود.
 با آن هم انتظار مي رود که بحث روي این سند و پیمان، 
در چوکات منافع عمومي کشور صورت گیرد و نباید به 

عنوان یک معامله و داد و ستد مطرح شود.

پیمان امنیتی کابل- واشنگتن؛
 تخنیکي یا سیاسي؟

و  تیوریسین ها  و  طراحان  باید  حال 
رهبران  هم چنان  و  ما  سیاسِی  نخبه گان 
اپوزیسیون به خوبی بر این حساسیت ها 
از  درست  دركی  با  و  شده  واقف 
این  افغانستانی ها،  روی  پیش  فردای 
به  را  ما  شهرونداِن  روزافزوِن  عالقة 
و  موهوم  نبردی  آمادة  و  شدن  مسلح 
را،  خویش  ظِن  به  شدن  قریب الوقوع 
افکار  در  كه  نگذراند  و  كرده  كنترل 
بیاستند  aیکدیگر  جا  عمومی، فکِر جنگ 
و انتقام همة ندانم كاری های دیگران را 

از هموطناِن بي گناِه خود بگیرند



ایالت  مرکز  ایندیاناپولیس،  شهر  در  شدید  انفجاری 
ایندیانای امریکا، یک ساختمان را تخریب کرده و باعث 

بروز آتش سوزی در چند ساختمان دیگر شده است.
گزارش شده است که بر اثر این انفجار یک نفر کشته و 

شماری دیگر زخمی شده اند.
دلیل وقوع این انفجار هنوز مشخص نشده است.

برای دفع آتش در محل حاضر  مامور آتش نشانی  ده ها 
شده اند.

که  گفت  ایندیاناپولیس  آتش نشانی  اداره  مسوول  یک 
صحنه حادثه همانند یک منطقه جنگی است.

ساکنان محل به ساختمان مدرسه ای در نزدیکی این منطقه 
منتقل شده اند.

این  دلیل  گاز  لوله  خط  انفجار  که  می شود  داده  احتمال 
حادثه باشد.

محل  در  که  ایندیاناپولیس  شهردار  بالرد،  گرگ  هرچند 
در  هواپیما  احتمال سقوط یک  از  داشت،  حادثه حضور 

محل خبر داده است.
او گفت که الزم است در چند روز آینده ساکنان منطقه در 

شرایط آرام و کم تنشی به سر برند.
در تصاویر تلویزیونی از محل حادثه، شعله های آتش و دود 

غلیظی که منطقه را پر کرده است، به چشم می خورد.
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این روس های مرگبار؛

 از توپولف تا کالشنیکوف!
سالگرد  نوامبر  دهم   - شنبه  روز 
تولد دو طراح بزرگ روس، آندری 
کالشنیکوف  میخائیل  و  توپولف 
است. آن چه این دو مهندس روس 
در میانه قرن بیستم میالدی ساختند، 
و  سیاست  صحنه  در  هم  هنوز 

نظامی گری جهانی کارآمد است.
وطن پرستی  توپولف:  آندری 
که هواپیماهایش در ایران زیاد 

سقوط کرد
 1۸۸۸ سال  در  توپولف  آندری 
در  که  وی  آمد.  دنیا  به  روسیه  در 
تکنولوژی  و  مکانیک  مهندسی 
دکترا داشت، طراح و مخترع بیش 
 ۷۸ که  هواپیماست  نوع  یکصد  از 
ثبت  وی  برای  را  جهانی  رکورد 

کرده اند.
طراحی  پیشروان  از  یکی  توپولف 

هواپیما در روسیه بود و در کنار بزرگانی چون سرگئی 
هواپیماهای  با  را  خود  نام  آنتونوف،  اولگ  و  ایلیوشین 

شوروی سابق گره زده است.
توپولف در اواخر دهه 1۹۳0 از اروپای غربی دیدن کرد 
و در بازگشت به روسیه، سخنان وی درباره ناسیونالیسم 
شدن  زنده  زیرا  نیامد،  خوش  گرجی  استالین  مذاق  به 
جهان  با  آن  تقابل  نیز  و  روس ها  ناسیونالیستی  روحیه 
ایدئولوژی خود  منافع و  را مخالف  وطنی کمونیست ها 
به جرم  سال 1۹۳۷  در  را  که وی  همین شد  و  می دید 

خرابکاری به زندان انداختند.
در  خود  اسبق  همکاران  کنار  در   1۹۳۹ سال  از  اما 
مجموعه های صنعتی وابسته به سرویس امنیتی شوروی 
به  آلمان  از حمله  پس  مشغول شد.  هواپیما  طراحی  به 
شوروی در تابستان 1۹41 بمب افکن طراحی شده توسط 
توپولف به نام »تی یو 2« کمک بزرگی به ارتش شوروی 

کرد.
 2۹-B دیده  آسیب  بمب افکن های  به  روس ها  دستیابی 
کرد  فراهم  را  آنها  معکوس  مهندسی  فرصت  امریکایی 
که  شد  ساخته   »4 یو  »تی  بمب افکن  ترتیب  این  به  و 
پس از جنگ دوم جهانی به بمب افکن TU-۸5 و بعد ها 
به TU-۹5 ختم و به نمادی از جنگ سرد تبدیل شد. 
این هواپیما از سال 1۹5۶ وارد خدمت شده و پیش بینی 
خود  پروازهای  به  نیز   2040 سال  تا  دست کم  می شود 

ادامه دهد!
رسیدن  قدرت  به  با  و  استالین  دوران  مشقات  از  پس 
طراح  به  وی  و  حیثیت  اعاده  توپولف  به  خروشچف، 
دوران،  همین  در  شد.  تبدیل  حکومت  محبوب 

به  فروختن  فخر  برای  توپولف  تولیدات  از  خروشچف 
امریکایی ها استفاده می کرد؛ از جمله زمانی که در سال 
1۹5۹ با یک فروند TU-114، یکسره و بدون توقف از 
مسکو به امریکا رفت تا قدرت بر تر هوایی روس ها را به 

رخ امریکایی ها بکشد.
کرد،  طراحی  توپولف  که  هواپیماهایی  معروف ترین 
توپولف های 1۳4 و 154 و توپولف ۹5 هستند؛ جالب 
در  هواپیما  بزرگ  از طراحان  دیگر  تن  مانند چند  آنکه 
شوروی سابق، الکسی توپولف فرزند آندری توپولف هم 
راه پدر را ادامه داد و از جمله مسئول طراحی نخستین 
 144-TU یعنی  جهان  صوت  مافوق  مسافربری  جت 

بود.
ایران  در   1۳۸۸ بهمن  تا   1۳۷1 بهمن  از   154 توپولف 
دچار دست کم پنج سانحه جدی با نزدیک 450 قربانی 
شد تا توپولف در ایران و به ویژه در میان مسافران هوایی 

به نامی ترسناك تبدیل شود.
میخائیل کالشنیکوف سازنده قاتل بزرگ

دقیقا 21 سال پس از توپولف، کالشنیکوف در خانواده ای 
دوران  گفتن های  شعر  شاید  آمد.  دنیا  به  فرزند   1۹ با 
کودکی، باعث می شد کسی باور نکند نزدیک چهار دهه 
بعد، وی سالح انفرادی ارزانی را طراحی کند که بیش 
از یکصد میلیون قبضه از آن در جهان تولید و به نماد 
از کشورهای  بسیاری  در  و شورش  جنگ های چریکی 

جهان سوم تبدیل شود.
کالشنیکوف در 1۹4۹ و 200۹

شروع   4۷-AK با  وی  توسط  شده  طراحی  تفنگ های 

بین سال های  آن  و طراحی  شدند 
آن  تولید  و  انجام   1۹4۷ تا   1۹44
گونه  آن  شد.  آغاز   1۹4۹ سال  از 
حمله  اگر  می گوید،  وی  خود  که 
آلمان ها به روسیه نبود، وی احتماال 
طراحی  سراغ  به  سالح  جای  به 

ماشین آالت کشاورزی می رفت.
در این باره اما باید گفت که ساده، 
مهم ترین  بودن،  مقاوم  و  ارزان 
کالشنیکوف  سالح  ویژگی های 
AK-4۷ هستند. گفته می شود در 
هر کارگاهی که بتوان کار ساخت 
داخل لوله این سالح را انجام داد، 
کرد.  تولید  کامل  را  آن  می توان 
مشابه  مسلسل  یک  خرید  پول  با 
پنج  تا  چهار  می توان  امریکایی، 
بر  افزون  AK-4۷ خرید و  قبضه 
آن، کار استفاده و نگهداری از آن 

بسیار آسانتر است.
امریکایی در جنگل های ویتنام و گرما و غبار  نیروهای 
عراق، مقاومت بسیار این تفنگ در مقابل شرایط بد آب 
و هوایی نسبت به مسلسل های خانواده M1۶ خود را با 
ویتنام  تجربیات  همان  شاید   کرده اند.  وجود حس  همه 
بود که امریکایی ها را ترغیب کرد بن الدن را به مسلسل 
روسی مجهز کنند تا بعد ها این سالح به بخش مهمی از 

تبلیغات بن الدن تبدیل شود.
هرچند طراح امریکایی M1۶ برای اختراع خود به ثروت 
فراوانی دست یافت، به علت نبود قوانین مناسب حمایت 
از  کالشنیکوف  آقای  سابق،  شوروی  در  اختراعات  از 
تولید بیش از یکصد میلیون قبضه از سالح های طراحی 
شده توسط وی پول چندانی به دست نیاورد؛ اما محصول 
فکر وی چنان بر دنیا تأثیر گذاشته که نه تنها در پرچم و 
نشان بسیاری از گروه های مبارز و شورشی جای گرفته، 
بلکه مثال در سال 200۹، شرکتی سوئیسی در سایت خود 
و  فوران خون  روسی،  مسلسل  گلوله های  از  تصاویری 
اشاره های مستقیم به ارتش و عالمت ستاره سرخ روسیه 
تا  برد  کار  به  انرژی زای خود  نوشابه های  تبلیغ  برای  را 

خشم طراح روس را برانگیزد.
که  است  اندازه ای  به  سالح  این  از  استفاده  فراگیری 
 ،200۶ سال  در  بشر  حقوق  زمینه  در  فعال  نهادهای 
همچنان  بعد،  سال   20 تا  دست کم  که  کردند  پیش بینی 
اصلی ترین سالح انفرادی در مناطق شاهد درگیری باشد. 
کشور   ۸0 از  بیش  ارتش های  در  سالح  این  هم اکنون 
استفاده می شود و بهای خرید آن در برخی مناطق آفریقا، 

حتی به ۳0 دالر هم می رسد.

انفجاری شدید ایندیاناپولیس 
امریکا را لرزاند

www.mandegardaily.com

پاکستان و ترکیه توافقنامه مبارک رازهای خود را فاش کرد
همکاری نظامی امضا کردند

سازمان ملل:

گفت وگو را جایگزین تقابل تمدن ها کنیم
از  پاکستان  رسمی  رادیوی 
همکاری  توافقنامه  امضای 
پاکستان  ترکیه و  میان  نظامی 

خبر داد.
در  پاکستان  رسمی  رادیو 
مقامات  کرد:  اعالم  خبری 
هفتمین  در  پاکستان  و  ترکیه 
بین المللی  دفاع  نمایشگاه 
در  واقع  کراچی  شهر  در  که 
شد،  برگزار  پاکستان  جنوب 
با  نظامی  همکاری  توافقنامه 
به  بنا  کردند.  امضا  یکدیگر 

گزارش رادیو رسمی پاکستان، در توافقنامه مذکور که در خصوص 
آموزش دفاعی است دو طرف برای همکاری در طرح های توسعه و 
آموزش نیروهای دفاعی و تبادل اطالعات و تجربیات در خصوص 

هواپیماهای جنگی »F-1۶« و »MI-1۷« توافق کردند.
کشور   50 حدود  دفاعی  و  نظامی  هیات های  مذکور  نمایشگاه  در 
حضور دارند این در حالی است که 20۹ شرکت تولیدکننده سالح و 
تجهیزات دفاعی از جمله 120 شرکت خارجی و ۷4 شرکت داخلی 

پاکستان در این نمایشگاه حضور داشتند.
همچنین منابع پاکستانی اعالم کردند که در مراسم افتتاح این نمایشگاه 

پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان حضور داشت.

ابد  محکومیت حبس  دوره  طره  زندان  در  اکنون  که  مبارك  حسنی 
خود را سپری می کند، اسرار زیادی را در رابطه با طرح امریکایی-
و  تقسیم  برای  هم پیمان  کشورهای  برخی  مشارکت  با  صهیونیستی 

تجزیه منطقه خاورمیانه فاش کرد.
در  آنچه  که  گفت  مصری»الفجر«  روزنامه  با  گفت وگو  در  مبارك 
مصر رخ داد طرح امریکایی-اسرائیلی با کمک تعدادی از کشورهای 
هم پیمان با هدف تقسیم منطقه خاورمیانه و تجزیه مصر و سرنگون 
کردن همه رژیم های عربی و ایجاد هرج و مرج گسترده در منطقه 
بود تا به این ترتیب اعراب توانایی خود برای مقابله با اسراییل را از 

دست بدهند.
مبارك همچنین به دفاع از خود پرداخت و از انقالب مصر به عنوان 
»شورش« یاد کرد و گفت طنطاوی که به وی پیشنهاد منصب معاون 
به قدرت  به وی خیانت کرده است و  بود،  را کرده  ربیس جمهور 
اسرابیل صورت  و  امریکا  کامل  موافقت  با  اخوان المسلمین  رسیدن 

گرفته است.
مبارك همچنین اذعان می کند که این »شورش« دارای بعد اجتماعی 
فقر  از شدت  مردم  که  دارم  قبول  من  می افزاید:  و  است  سیاسی  و 
اقداماتی  از  اما من  و گرسنگی شورش کردند و این حق آنهاست  
که انجام دادم راضی هستم، من عمر خود را برای خدمت به مردم 

صرف کردم.
طرح  داد  رخ  مصر  در  آنچه  می گوید  مبارك  نیز  سیاسی  بعد  در 
بین المللی امریکایی-اسراییلی است و عمر این طرح بیش از ۶0 سال 
و هدف از آن نیز تقسیم منطقه خاورمیانه، تجزیه مصر و تقسیم آن به 
سه دولت کوچک است؛ آنها اکنون سوریه، لیبی و سودان را تخریب 
می کنند و سپس به اردن روی خواهند آورد تا به عنوان مرحله آخر 
اردن را به وطن کامل برای فلسطینیان تبدیل کنند و فلسطین وطن 

یکپارچه برای یهودیان باقی بماند.
مبارك تصریح کرد که این طرح امریکایی-اسراییلی که قدرت های 
رژیم های  همه  دارد  سعی  دارند  قرار  آن  پشت  منطقه یی  هم پیمان 
عربی را ساقط کرده و هرج و مرج گسترده یی ایجاد کند تا به این 
از  را  صهیونیستی  رژیم  با  مقابله  برای  خود  توانایی  اعراب  ترتیب 

دست بدهند...

اینکه  بیان  با  ملل  سازمان  بلندپایه  مقام  یک 
اهمیت  گوناگون  تمدن های  میان  گفت وگو 
تنوع جهانی  میان  دارد هماهنگی  چشمگیری 
و همین طور جایگزینی تقابل با گفت وگو را 

خواستار شد.
ووهونگبو،  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
دبیرکل  اقتصادی  و  اجتماعی  امور  معاون 
سازمان ملل گفت: من معتقدم گفت وگو میان 
تمدن های جهانی اهمیتی حیاتی دارد ما باید 

گفت وگو را جایگزین تقابل کنیم.
جایگاهی  در  گفت وگو  طریق  از  افزود:  وی 
تنوع  میان  هماهنگی  دنبال  به  باید  ما  برابر 

جهانی باشیم.
»مجمع  به  خود  پیام  در  را  اظهارات  این  وی 
مقر  در  نیویورك«  جهانی  تمدن های  عمومی 

سازمان ملل ابراز کرد.
پیام وی از سوی جری هولتین، رئیس انیستیتو 
مجمع  این  به  نیویورك  دانشگاه  تکنیک  پلی 

ابالغ شد.
گفت وگو  ساخت:  خاطرنشان  همچنین  وی 
میان فرهنگ های گوناگون با هدف مشخص تر، 
ثبات  و  گسترده تر  دورنمای  بهتر،  سازماندهی 

بیشتر وارد مرحله جدید شده است.
تمدن ها  میان  گفت وگو  پارادایم  افزود:  وی 
و  سرد  جنگ  ذهنیت  ما  که  است  آن  نیازمند 

منطق قدرت را کنار بگذاریم و فرهنگ جدیدی 
از صلح، همدلی، شفقت و تفاهم بسازیم.

مجمع تمدن های جهانی نیویورك با سازماندهی 
اندیشکده  یک  که  چین  انرژی  صندوق  کمیته 
غیردولتی و غیرانتفاعی ثبت شده در هنگ کنگ 

است، تشکیل شده است.
این مجمع با عنوان »هماهنگی بر پایه ارزش های 
مشترك و فراتر از اعتقادات و هویت های ملی؛ 
گفت وگو میان مسیحیت و کنفوسیانیسم« تشکیل 
شده و هدف آن ارتقای ارزش های مشترك از 
به منظور  مناسب  ارائه فرصت  هر دو تمدن و 

ارتقای تفاهم میان آن هاست.

                                                                                                                                                              تابناک        
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         احمد ولی مسعود

بنیادی  تغییرات  و  قانونی  اصالحات   -1
در ساختار قدرت

در  افغانستان  ناکامی  عامل  اساسی ترین 
و  کهنه  ابزار  و  سیستم  تداوم  تاریخ،  طول 
سنتی سیاسی و اصرار به حفظ آن روش ها 
و نهادهای فرتوت می باشد که دیگر تاریخ 
ناکارآمد گردیده است.  مصرفش گذشته و 
افغانستان،  پهنة  در  سیاست  کهنة  قواعد 
کشور را به تراژیدی های تاریخی و فاجعة 

امروزی مبتال نموده است.
   رجعت حکومت موجود به گذشته برای 
مشروعیت بخشیدن به بازتولید آن دوران به 
جای پیشتازی به سوی دوران نوین سیاسی 
و ایجاد نظام سیاسی مدرن در این فرصت 
طالیی یک دهة اخیر، هزینة سنگینی برای 

افغانستان داشته است.
یک نظر اجمالی به تاریخ سیاسی افغانستان 
افغانی  حکام  که  می دهد  نشان  خوبی  به 
گذشته از این که کی بودند و نیات شان چه 
بوده است، همواره از قواعد سیاسی متداول 
و  تک روی  انحصارطلبی،  هماننِد  افغانی 
استقرار و استحکام  خودکامه گی در جهت 
گاهی  هیچ  و  می کرده اند  استفاده  قدرت 
به  قرون وسطایی  سیاست  این  ماهیت 
نیروهای مهارکنندة قدرت، کنترل و تفتیش 
همین  عواقب  است.   نداده  ظهور  مجال 
در  را  افغانستان  که  بوده  سیاست ورزی ها 
بحر تالطم و نوسانات جهانی به هر سمت 
و سو  نامتوازن و سرگردان نموده است؛ در 
نتیجه، ظهور و زوال حکومت های ناکام و 
در  حتا  افغانستان  نام  به  زده  بحران  کشورِ 
دوران  همان  از  رسیده  ارث  به   ،21 قرن 
بود،  خواهد  فاجعه بار  و  دردناك  است. 
به دست آمدة جدید  این یگانه فرصت  اگر 
برای جاانداختن یک فرهنگ سیاسی نوین، 
از  نیز  جدید  رهبری  و  جدید  ساختارهای 
از  بیشتر  دهیم  اجازه  نباید  ما  برود.  دست 
جهانی  جامعة  تعهدات  و  فرصت ها  این، 

کمرنگ شوند.
تمرکز  با  ریاستی  سیستم  تحمیل  متأسفانه 
حامد  تحمیل  از  پس  قدرت  حد  از  بیش 
رییس  حیث  به  »بُن«  کنفرانس  در  کرزی 
اشتباه  از  پر  فیصلة  دومین  موقت،  ادارة 
همة  از  پس  را  افغانستان  که  بود  امریکا 
بحران  از  مرحلة جدیدی  وارد  این سال ها 
نمود. اصرار بر سیستم متمرکز ریاستی در 
باعث تضعیف  اساسی،  قانون  لویه جرگة  
تفاهم میان اقوام افغانستان گردید که بعد از 

کنفرانس بُن به وجود آمده بود.
معرفی و تحمیل یگانه نظام ریاستی، باعث 
که  افغانستان  مردم  نماینده گان  رویارویی 
لویه  در  مشترك  سرنوشت  یک  به خاطر 

بودند،  نموده  اشتراك  اساسی  قانون  جرگه 
به  نماینده گان  مجدد  بازگشت  با  و  گردید 
به وجود  روحیة  قصبات شان،  و  والیات 
به  ملی  همگرایی  و  همه گانی  تفاهم  آمدِن 
از  سردی گرایید و تضادها و دوگانه گی ها 
همان جا آغاز گردید و مشکل بزرگ بحران 
این فرصت،  و  آورده شد  به وجود  اعتماد 
زمینه یي را فراهم آورد تا نیروهای طالبانی 
و  قوت  تحکیم  به  پاکستانی  نظامیان  و 

سامان دهِی مجددشان بپردازند.
امروز پس از یک دهه تطبیق تجربة سیستم 
افغانستان  در  آن  ناکارایی  ریاستی،  متمرکز 
نزاع ها،  است.  گردیده  ثابت  وضوح  به 
رقابت های  و  نخبه گان  میان  کشمکش های 
بدبختی های  همة  ریشة  که  منطقه یی 
است،  بوده  آن  تاریخ  طول  در  افغانستان 
دوام  بر  اصرار  آورده اند.  بر  سر  دیگر  بار 
این سیستم و انحصار قدرت، قطعًا ناکامی 
دورهای  در  چرخیدن  و  افغانستان  حتمِی 

باطل را در پی دارد. 

متأسفانه  که  افغانستان  در  جاری  فساد 
فاسدترین  لیست  صدر  در  را  کشور  این 
کشورهای جهان قرار داده است، ریشه در 
مشخصة  قدرت  انباشت  که  دارد  سیستمی 
آن است و به هیچ مرجع و نیرویی پاسخ گو 
افغانستان  در  فساد  دیگر،  بیانی  به  نیست. 
فقط فساد رایج مانند سایر کشورها نیست که 
بتوان روزی آن را مهار ساخت؛ بلکه فساد 
ساختاری نظام متمرکز ریاستی می باشد که 
با یک مجلس ضعیف، یک دستگاه قضایی 
غیرقابل  رییس جمهور  یک  و  حکومتی 
ضمن  در  و  و  می شود  داده  دوام  کنترول 
با  اقتدارگرایانه  و  انحصاری  روند  این  در 
گذشت هر روز آزادی های اساسی مردم در 

عمل محدود گردیده و از بین می روند.
از  که  افغانستان  در  موجود  مزمن  فساد 
از  مشخص،  به طور  یا  نظام  ساختار  نحوة 
سلسله مراتب قدرت در نظام نشات می گیرد  
و بدنة دولت را مطلقًا  فاسد نموده و حتا 

به جامعه هم سرایت کرده و مانند موریانه 
اندام های حیات اجتماعی ما را در معرض 
فرسایش  قرار داده است، فسادی که ریشه 
نه در جای دیگر، که در نحوة ساختار ناسالم 
نظام دارد و سالمت کشور را تضعیف نموده 

و تهدید به نابودی می نماید.
مورد  در  جهانی  جامعة  اشتباه  بزرگترین 
از  غرب  شناخت  عدم  از  که  افغانستان 
محوری  تیم  آجنداهای  مطابق  و  افغانستان 
گرفت،  صورت  امریکا  از  کرزی  حامد 
تمرکز  بیشترین  با  ریاستی  سیستم  تحمیل 
قدرت در مرکز و در دست یک نفر در مقام 
اساسی  مشکل  است؛  بوده  رییس جمهور 
سیستم متمرکز حکومت داری در افغانستان 
این است که از یک طرف با ساخت پلورال 
اجتماعی افغانستان همخوان نمی باشد و از 
توسعه  نوین  تیوری های  با  دیگر،  جانب 
آن ها، ظرفیت  بر  افزون  و  ندارد  هماهنگی 
کافی برای مدیریت های کالن، تأمین حداقل 
قابلیت  هم چنان  و  مشروعیت  ضریب 

به دست آوردن »اعتماد« را ندارد.
که  ریاستی  مطلقة  متمرکز  سیستم  این 
جهان  از  نقطه  هیچ  در  سیستمی  هیچ  با 
سلطنتی  قانون  اساس  بر  ندارد،  شباهت 
بر   2004 جرگة  لویه  در  افغانستان   1۹۶4
که  دریغا  گردید،  تحمیل  افغانستان  مردم 
در تحمیل این سیستم در پهلوی تیم کرزی 
یا  و  آگاهی  فقدان  اغلبًا  امریکا،  نمایندة  و 
اکثر  آزمندی  و  سازش  قدرت خواهی،  هم 
نیز  مطرح  سیاسیون  و  جهادی  رهبران 
بزرگان در تالش  این عده  دخیل می باشد. 
وثیقة  به  خویش  برای  جایگاهی  به خاطر 
افغانستان نگاه و برخورد کردند  ملی ملت 
و جناب کرزی با سیاست بازی های غیرملی 
اول  مقام  برای خود  توانست  قوم گرایانه  و 
تصاحب  بی حدومرز  صالحیت  و  مملکت 
نماید. و با این سیاست بازی و با چند تای 
محدود توانستند جامة قانون را اول به قد و 

اندامِ خود اندازه گیری نمایند.

اسالم الدین حامد فاکولتة شرعیات را موفقانه به پایان رسانید و به خدمت زیر 
بیرق رفت و هنوز چند صباحی را نگذشتانده بود که کودتای هفت ثور در 
کشو رخ داد و دراواخر سال 1۳5۷ بود که اسالم الدین خان راهی پشاور شد 
و در آن جا سران نهضت اسالمی را از نزدیک دیده، هدایات الزمه را در به راه 
انداختِن فعالیت های نظامی کسب کرده و در اواسط سال 1۳5۸ با اولین گروه 
مجاهدین وارد والیت بدخشان گردید و دیری نگذشت که پایگاه جهادی اش 
پرافتخار  پایگاه  این  و  نمود  تاسیس  اشکمش،  منطقة شرشر ولسوالی  در  را 
مراکز  از  یکی  شرشر  جهادی  پایگاه  بود.  نظار  شورای  جلسة  اولین  میزبان 
مستحکم و پرافتخار جهاد افغانستان به شمار می رود. نیروهای حکومت کابل 
ـ شوروی بارها تالش کردند تا پایگاه شرشر را از میان بردارند، ولی هیچ گاه 
موفق نشدند و آخرین تالش آن ها در سال 1۳۶۳ بود، ولی مانند قبل شکست 
خورده و از آن به بعد، از شرشر دست برداشتند و این دژ تسخیرناپذیر هیچ گاه 

به دست دشمن نیافتاد و تا آخر چون هندوکش، مستحکم و استوار بود.
از دفع آن حمله به بعد، شهرت و محبوبیت اسالم الدین خان و جبهة پرافتخار 
در  افراشته  سر  با  پایگاه،  این  مجاهد  هزار  از  اضافه  و  گردید  بلند  شرشر 

جنگ های والیات هم جوار سهم می گرفتند.
باری اسالم الدین خان در زمستان سال 1۹۸۷ به پاکستان آمد تا با رهبران و 
مجاهدین و فرماندهان والیات سرحدی خصوصًا با قوماندانان والیات پکتیا 
و لوگر دیدار کند و از آن ها بخواهد تا در تامین امنیت راه و عبور مصون 
مجاهدین والیات شمال کشور، تالش به خرچ دهند. بخت با نگارنده یاری 

کرد و روزی پای صحبت ایشان نشستم. 
اسالم الدین خان؛ فصیح و روان صحبت می کرد، بی نهایت متواضع و مودب و 
شکسته نفس بود، تاریخ اسالم و افغانستان را به خوبی می دانست، ارادة قوی 
و روحیات عالی داشت، راجع به آیندة کشور امیدوار بود و از ارتباطش با 
مسلمانان آسیای مرکزی و تحریک و تشجیع آن ها در راه آزادی کشورهای شان 
از چنگال شوروی، سخن می گفت. او از این که مجاهدین سایر والیات در 
دشت های لوگر و کوهپایه های پکتیا به کمین دشمن برمی خوردند و از بین 
می رفتند، سخت نگران و در اندیشه بود؛ اما غافل از این که روزي خودش 
بر کمین دوستان ظاهری اش برمي خورد و نه تنها کشته مي شود، بلکه او را 
بی رحمانه مثله مي کنند و بندها و بازوهایش را که در راه خدمت دین و وطن 

خسته کرده بود، به دریاچه مي افکنند.
هنگام  را  ربانی  برهان الدین  پروفیسور  از  خاطره یي  این جا  در  می دانم  الزم 
خان  داوود  محمد  ریاست جمهوری  زمان  در  کابل  پوهنتون  از  او  گرفتارِی 

ذکر نمایم.
به عنوان  نگارنده گفت: »محمد داوود  به  ربانی در یک مصاحبه  پروفیسور 
به  براندازند،  را  حکومت  کودتا  یک  طریق  از  می خواهند  اخوانی ها  این که 
بازداشت وسیع اعضای نهضت اسالمی آغاز کرد. نیازی دستگیر شد، اما من 
به سر  باخبر شدم،۳  شب در مخفی گاه  نیازی  از دستگیری  نبودم.  منزل  در 
بردم. در این سه شب سنجیدم که راه دیگری وجود ندارد؛ اگر حکومت کابل 
برابر نخواهد  به شأن من  نماید، کار خوب و  از محالت دیگر مرا دستگیر 
بود؛ بنابران روز سوم تصمیم گرفتم که از مخفی گاه برآمده به خانه برگردم. 
اعضای خانواده به فکر این بودند که دستگیر شده ام. من به خانه برگشتم و 
وصیت نامه نوشتم و نام چند نفر را که از آن ها قرضدار بودم، به خانواده گفتم 
و از آن ها خواستم تا قرض های مرا ادا کنند. به سوی سرنوشتي نامعلوم به راه 

افتاده، روانة پوهنتون کابل شدم؛ زیرا پولیس در تعقیب من بود و... 
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      در جست وجوی راه حل!
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           کیان رضوی

اهل سیاست  آرمانی در جهان فکری  اساسی و  ایدة  دو 
آزادی،  بر  تمرکز  عدالت.  و  آزادی  از:  است  عبارت 
بر  تمرکز  و  داد  شکل  را  لیبرال  مکتب های  و  اندیشه ها 
ایدة عدالت، به اندیشه های چپ قوام بخشید. اما در سایة 
این دو ایدة اساسی، آرمان هایی نظیر همزیستی، توسعه و 
به ویژه صلح جهانی و حقوق بشر نیز اهمیت بنیادین یافته 
و مجموعة آن ها، ساختار آرمان شهر نوین بشری را شکل 
داده است. آیا می توان جامعه یی آزاد و برابر را که در پرتو 
صلح و تساهل و پیشرفت علمی و اجتماعی قرار یافته 
باشد، تجربه کرد؟ نه تنها در یک منطقه و قاره، بلکه در 

سطح جهانی و به مثابة یک آرزوی انترناسیونال. 
مفاهیم  این  به  جانبی  از  یک  هر  سیاست،  اندیشمندان 
اندیشة  از  حیطه  دو  ترسیم  با  می کوشند  و  می نگرند 
سیاسی، نظریات خود را عرضه کنند: 1ـ آرمان شهری که 
مطلوب آن هاست و خصوصیات و کیفیات آن و راه های 
دو  در حقیقت  مطلوب.  و  آرمانی  این جهان  به  رسیدن 
نقطة »آرمان« و »واقعیت«، یا »باید« و »هست« را با هم 
مرتبط کرده و طرق و شوارع رسیدن این دو به یکدیگر 
با پیچیده تر  را مورد بحث تفصیلی قرار می دهند. همراه 
شدِن وضع سیاسی و اجتماعی بشر در قرن بیستم و سدة 
کنونی، بر پیچیده گی و تنوع این نظریه ها نیز بسیار افزوده 

شده است. 
اعتبار چندانی  دیگر  امروز  البته  نظریه ها  این  از  بسیاری 
آنارشی  یا  ارتدوکس  چپ  نظریات  جمله  از  ندارد. 
نژادی،  و  ملی  افراط گرایی  یا  شووینیسم  یا  منطق،  فاقد 
و  نابخردی  آتش  و  داده  پس  بارها  را  خود  امتحان  که 
انسان  میلیون ها  گریبان  آن ها  ذات  در  مندرج  خصومت 
خردمند  اندیشمندان  است.  گرفته  جهان  سراسر  در  را 
ایده های  به  تاریخی  تجارب  همین  پرتو  در  انسانگرا،  و 
بر  تعصب  بدون  کوشیده اند  و  اندیشیده اند  تازه تری 
میان  سنتی  صف بندی های  یا  شایع،  و  رایج  نظریه های 
ارایه  بهتری  و  واقع بینانه تر  راست، صورت بندی  و  چپ 
دهند؛ شاید مشکالت فراوانی که گریبان گیر ایده های قرن 
بیستمی و سنتی بوده است، حل وفصل شود و ایده های 
سیاست گران،  نظریه پردازان،  داد  به  کارآمدتر  و  ساده تر 

نخبه گان اجتماعی و عموم مردم آید. 
و  ابداع گر  یک  مسیر،  این  در  بی شک  راولز،  جان 
تیوریسین بی همتا و انقالبی بوده است. انقالب صمیمی و 
ایده آل گرایانة او در بسط مفاهیم نوین سیاسی و اجتماعی، 

قراردادهای  و  عدالت  مفهوم  مجدد  تعریف  در  خاص 
اجتماعی، راهگشای بسیاری از نظریات نوین و انسان مدار 
ایدة  طرح  او،  تیوری های  بهترین  از  یکی  است.  بوده 
»قانون مردمان« است. »قانون مردمان« همان طور که از نام 
آن هویداست، یک آرمان شهر سیاسی اجتماعی مردم بنیاد 
است. نقطة عزیمت راولز نه دولت ها، که مردمان هستند؛ 
مردمانی که او آن ها را معقول و آبرومند توصیف می کند 
و  سعادت  هم چون  انسان ها،  اساسی  حقوق  دنبال  به  و 
انصاف و احترام هستند. این نوع جوامع و مردمان، ممکن 
است خصیصه های یک جامعة توسعه یافتة نوین را نداشته 
و  موفق  حیات  بسط  برای  بالقوه  قابلیت های  اما  باشند، 

معطوف به آزادی و عدالت نسبی را دارا هستند. 
میان  در  را  میانی  جوامع  نوعی  راولز،  تقسیم بندی  این 
از  می کند.  ترسیم  ما  برای  آن  ضد  و  سیاسی  ایده آلیسم 
دولت هایی  و  مردمان  میان  رابطه یی  می توانیم  نقطه  این 

که در سایة تحوالت تاریخی مانده اند، اما هنوز فاصله یی 
تا رسیدن به توسعه، آزادی و سطوحی از عدالت دارند، 
جامعه یی  چنین  قواعد  مردمان«،  »قانون  کنیم.  برقرار 
نوعی  و  برمی شمارد  را  مردمانی  چنین  خصوصیات  و 
ترسیم  حیرت انگیز  دقتی  با  را  واقع بینانه تر  آرمان شهر 
می کند. کتاب »قانون مردمان« حقیقتًا یک دکترین درجه 
اول در باب اجتماعات میانی است؛ اجتماعاتی که مردمانی 
باانضباط و صالحیت و آرمان هایی متعالی در آن حضور 
پیشرفته اند.  سیاسی  انتظامات  و  دولت ها  فاقد  اما  دارند، 
کنش سیاسی در این جوامع، بی گمان به پیشرفت خواهد 
انجامید و چهار ایدة بزرگ آزادی، عدالت، حقوق بشر و 

صلح در دسترس آن ها خواهد بود. 
لیبرال  جوامع  از  را  مفاهیم  این  انحصار  می کوشد  راولز 
منزلتی  بگیرد و در گستره یی عام و جهانی چنین  غربی 
را به جوامع و مردمانی که در سایه قرار گرفته اند و کمتر 

دیده می شوند، ببخشد. خواندن این کتاب، بر متخصصان 
مسایل سیاسی بسیار مناسب است و هر که غیر از ایشان 
نیز این کتاب را بخواند، به ژرفای اندیشه و گسترده گی 
افق های فرهنگی اش افزوده خواهد شد. من در این موضوع 
بر  اثری است که دقیقًا  ندارم، زیرا کتاب راولز  تردیدی 
و  واقع گرایانه  آرمان شهری  باب  در  معینی  پرسش های 

شرایط دست یابی به آن متمرکز شده است. 
منظور از قانون مردمان، انگارة سیاسی خاصی از درستی 
و عدالت است که به اصول و هنجارهای حقوق و عمل 
بین المللی مربوط می شود. »قانون مردمان« امیدوار است 
و  لیبرال  مردمان  از  که چه گونه جامعه یی جهانی  بگوید 
آبرومند ممکن است تحقق یابد، و از میان ما کیست که 

در پی این آرزو و این پاسخ نباشد.

            سیدعلی ابراهیمی

است  سیاست مدارانی  نفس  حدیث  غرب،  سینمای 
که حقایق را نعِل وارونه می زنند. ماهیت تکنولوژیک 
هالیوود، اشاعة تمدن آنگالساکسون، مصادرة تاریخ و 
است. شواهد  افکار عمومی در جهان  به  جهت دهی 
دنیای غرب  که  نشان می دهد  پژوهش ها  در  موجود 
موج  با  همگام  رو،  پیش  چالش های  با  مواجهه  در 
رسانه یی خویش قدم برداشته و می کوشد تا پیام های 
هدف مندی را به مخاطب القا کند و از این رهگذر، نوع 
برداشت بیننده را با آن چه که در ذهن سیاست مداران 

غربی می گذرد، مطابقت دهد. 
چهارمین دنباله از سوی فیلم های »ماموریت غیرممکن« 
داستان دیگری است از مامور ویژة »ایتان هانت« که 
طی عملیاتی از درون زنداِن مسکو نجات می یابد. به 
کاخ  به  نفوذ  از  پس  که  می شود  داده  ماموریت  وی 
استراتژیست  هنریکس«  »کورت  سوابق  کرملین، 
تراز اول سازمان اطالعات روسیه را به سرقت برده 
این  در  شود.  جهان  به  وی  اتومی  حملة  از  مانع  و 
انفجار مهیبی توسط »هنریکس« کاخ کرملین را  بین 
تخریب می کند و ده ها کشته برجا می گذارد. سرنخی 
که از »ایتان هانت« به دست می آید، انگشت اتهام را به 
سمت امریکایی ها نشانه می رود و بحران جدیدی در 

روابط واشنگتن ـ مسکو شکل می گیرد. 
»ایتان« که از نقش »هنریکس« در انفجار کاخ کرملین 
و تهدید اتومی جهان آگاه شده است، مشفقانه و از 
روی دلسوزی، به وزیر دفاع امریکا پیشنهاد می دهد 
که موضوع به دولت دوست و برادرِ روسیه منعکس 
به وجود  دلیل سوءتفاهم  به  وزیر،  اما جناب  شود؛ 

آمده بین دولت ها، مخالفت می کند. 
فیزیک  استاد  فیلم  منفی  کاراکتر  »هنریکس« 
بسیار  هوشی  ضریب  از  و  بوده  استکهلم  دانشگاه 
دنیا  پایان  تیوری  مبدع  وی  است.  برخوردار  باالیی 
سه  یا  دو  »هر  می گوید:  و  است  هسته یی  بمب  با 
میلیون سال، رخدادهای طبیعی زنده گی روی زمین 
آن چه  و  می یابد  ادامه  زنده گی  اما  می کنند،  نابود  را 
باقی می ماند، قوی تر از گذشته است. به هیروشیما و 

ناکازاکی نگاه کنید؛ شهرهایی که از دل خاکستر سر برآوردند، 
مستحکم تر از قبل بوده و به نماد صلح تبدیل شده اند. این جا 
بود که به ذهنم خطور کرد، یک جنگ هسته یی می تواند در 

راستای نظم طبیعی قرار گیرد.« 
می کند،  وانمود  که  است  مغالطه آمیزی  مفهوم  دیالوگ،  این 
به  امریکایی ها  اتومی  بمب  با  ناکازاکی  و  هیروشیما  اگر 
طبیعی  با رخدادهای  نمی شد، سرانجام  کشیده  خاك وخون 

از بین می رفت و مهم تر آن که هیچ گاه دو شهر به عنوان نماد 
صلح در جهان مطرح نمی شدند. پس بمب اتوم، موهبتی بود 
که امریکایی ها به جاپانی ها اعطا کردند و البد بعد از این هم 
به هر کشوری که حملة اتومی صورت بگیرد، به مفهوم آن 
است که آینده یی بهتر و مطلوب تر در انتظارش خواهد بود! 
در ادامه و در اجرای ماموریت، مقامات ارشد پنتاگون دوبار 
به »ایتان هانت« متذکر می شوند که »چنان چه تو و اعضای 

به  تروریست هایی  به عنوان  یا دستگیر شوید،  تیمت کشته 
هسته یی  جهانی  جنگ  یک  شروع  قصد  که  آمده  حساب 
مورد  در  را  اطالعاتی  هرگونه  سفید  کاخ  و  داشته اید  را 
سرباز  چونان  هانت«  »ایتان  و  کرد.«  خواهد  انکار  شما 
حفظ  و  وطن  اعتالی  جز  که  سلحشوری  و  ازخودگذشته 
جهان به هیچ نمی اندیشد، مأموریت غیرممکن را پذیرفته به 

مصاف تاریکی می رود! 

را  تیمش  اعضای  »ایتان«  که  است  آن جایی  اوج حماسه 
بیعت خویش  کرده،  ]ریل[ جمع  قطار  واگن  درون یک 
را از آن ها برداشته و می گوید: 'تمامی راه ها بسته است، 
جناب وزیر مرده، رییس جمهور دستور وضعیت اختفا را 
امنی...  صادر کرده، نه حمایتی، نه ماهواره یی و نه خانة 
باقی  غیرممکن  عملیات  تشکیالت  از  نفر  چهار  ما  فقط 
است!  مجوز  بدون  ما  عملیات  لحظه  این  از  مانده ایم... 
و  نکند  شرکت  عملیات  در  می تواند  بخواهد  کسی  هر 
برود... االن وقتش است...' ولی یاران وی غیرتمندانه در 

کنار او می مانند. 
به  هسته یی روس  دانشمند  تعقیب  در  یارانش  و  »ایتان« 
تروریست های  است  قرار  که  جایی  می رسند.  »دوبی« 
هنریکس«  »کورت  و  کرده  مالقات  را  یکدیگر  هسته یی 
همان استاد فیزیک دانشگاه، رمز شلیک موشک اتومی را 

از طرف مقابل خریداری کند. 
تصویر ارایه شده از »دوبی« به عنوان یک کشور عربی که 
همواره دوست و مطیع غرب بوده، در نوع خود جالب 
شترهای  و  خشک  بیان های  از  نمایی  با  دوربین  است. 
سرگردان در صحرا به حرکت درآمده، به اتوبان و خودرو 
]موتر[ »ایتان« می رسد. »ایتان« که در حال راننده گی مشغول 
صحبت با افراد گروه است، ناگهان متوجه تعدادی شتر 
می شود که همراه با ساربان خویش با فراغ بال در وسط 
اتوبان در حرکت اند و هر لحظه ممکن است خودرویی از 
پشت با آن ها تصادف کند. سکانس های مربوط به »دوبی« 
با نمایش بلندترین برج جهان و طوفان سهمگینی از شن 

که تمام شهر را فرا می گیرد، به پایان می رسد. 
»ایتان« که از سوی نیروهای امنیتی روسیه تعقیب می شود، 
پس از دستگیر شدن به طرف روسی می گوید: »من و تو 
از  که  بیننده  و  است...«  توطیه  یک  این  نیستیم،  دشمن 
اصل واقعه خبردار بوده در دل گفتة »ایتان« را تایید کرده 
و دشنامی نثار افسر روس می کند که ای کاش از نیت خیر 

امریکایی ها مطلع بودی! 
در دقایق پایانی فیلم، موشک هسته یی توسط »هنریکس« 
از  تالفی جویانه  اقدامی  را  حمله  این  دنیا  و  شده  شلیک 
که  پیداست  ناگفته  کرد.  خواهد  قلمداد  روسیه  سوی 
اتومی  حملة  از  مانع  تمام  رشادت  با  امریکایی  نیروهای 
می شوند و با »دست توانا« خود تهمت ناروایی را از دولت 

روسیه دور می کنند. 
نکته یی که نباید مغفول بماند، این است که تصویر ارایه شده 
از استاد فیزیک دانشگاه در این فیلم، چهره یی مالیخولیایی و 
خطرناك است که وجودش تهدیدی برای بشریت به حساب 
آمده و بیننده طی هم ذات پنداری آگاهانه به این نتیجه گیری 
که  نیست،  زشت  و  نکوهیده  تنها  نه  او  قتل  که  می رسد 

تضمین کنندة بقای دنیا بوده است.
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نگاهی به کتاب 
"قانون مردمان" 

اثــر 
جان راولز

»قانون مردمان« همان طور که از نام آن هویداست، یک آرمان شهر سیاسی اجتماعی مردم بنیاد است. نقطة عزیمت راولز نه دولت ها، که مردمان 
هستند؛ مردمانی که او آن ها را معقول و آبرومند توصیف می کند و به دنبال حقوق اساسی انسان ها، هم چون سعادت و انصاف و احترام هستند. 

این نوع جوامع و مردمان، ممکن است خصیصه های یک جامعة توسعه یافتة نوین را نداشته باشند، اما قابلیت های بالقوه برای بسط حیات موفق 
و معطوف به آزادی و عدالت نسبی را دارا هستند. 

 
و

ماموریت های غیرممکن

هـالیوود
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غزنی؛

پایتخت اسالمی یا پایتخت طالبان؟

تروریسم مار... 
این حادثه گفته ما را ثابت کرد.

دولت  است:  گفته  هند  به  سفر  در  کرزی  آقای 
خواهد  مالله  به  حمله کننده گان  تعقیب  به  وی 

پرداخت.
استقبال از روز مالله

به  نیز  پاکستان  و  افغانستان  جمهوری  روسای 
از  مالله  روز  عنوان  به  شنبه  روز  تعیین  مناسبت 
سوی بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل هر کدام 

مرگبار  نفرت  با  تا  متعهد شدند  به طور جداگانه 
طالبان از تحصیل دختران مقابله کنند.

پاکستان، تحصیل دختران را به عنوان راهی برای 
میالدی  گذشته  ماه  که  طالبان  افراطیون  بر  غلبه 
مالله یوسف زی را هدف حمله قرار دادند، عنوان 

کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، همچنین یک طومار 
نوجوان  دختر  یوسف زی،  مالله  از  حمایت  در 
از تحصیل دختران  به دلیل حمایت  پاکستانی که 
هدف حمله طالبان قرار گرفت، از سوی گوردون 

براون، فرستاده ویژه سازمان ملل در زمینه تحصیل 
جهانی به اسالم آباد تحویل داده شد.

آصف علی زرداری، رییس جمهور پاکستان حمله 
طالبان به مالله یوسف زی در تاریخ ۹ اکتبر در دره 
سوات این کشور را به عنوان تالشی به منظور از 

بین بردن آینده پاکستان عنوان کرد.
آصف علی زرداری در حالی که طوماری حاوی 
یک میلیون امضا در حمایت از مالله یوسف زی را 
از گوردون براون دریافت کرد، گفت: حمله کنندگان 
به وی تنها به دنبال کشتن یک دختر کشور پاکستان 

نبودند. آنها تالش می کنند تا پاکستان را بکشند.
معظم خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان 
اظهار کرد که رهبران این کشور قاطعانه معتقدند 
افراطی  نیروهای  با  به جنگ  دختران  تحصیل  که 

کمک می کند.
مالله یوسف زی در حال معالجه در بیمارستانی در 

انگلیس به سر می برد.
یعنی  پاکستان  در  وی  زادگاه  شهر  در  شنبه  روز 
شهر مینگورا در دره سوات صدها دانش آموز برای 

درمان زودهنگام مالله یوسف زی دعا کردند.

         احمد عمران

غزنی در حالی برای نام گذاری مرکز تمدن اسالمی 
عدم  بر  عالوه  که  می شود  آماده   201۳ سال  در 
ساخت وسازهای  و  فرهنگی  برنامه های  اجرای 
می تواند  آن  چالِش  مهم ترین  نیز  امنیت  تمدنی، 
فرصت های  گذشته،  سال  چند  در  رود.  شمار  به 
برای  که  داشت  قرار  دولت  برابر  در  بی شماری 
برگزاری نشست کشورهای اسالمی، این شهر را 
آماده می کرد؛ ولی نه تنها دولت اقدام های الزم و 
بلکه  نگذاشت،  اجرا  به  راستا  این  در  را  شایسته 
زمینة  غیرمسوول،  مسلِح  گروه های  حمایِت  با 

ناامنی های بیشتِر را در آن مساعد ساخت. 
گروه هایي که زیر نام مخالفان طالبان در این والیت 
ظهور کردند، پس از گذشت مدتی مشخص شد 
ارگ نشینان  و  دولتی  نهادهای  برخی  از سوی  که 

تمویل و تجهیز می شوند. 
برنامة »گروه های ضد طالبانی« ِآقای کرزی نه تنها 
به بن بست انجامید، بلکه حاال این نگرانی نیز به 
وجود آمده که این گروه ها خود به عامل بی ثباتی 
و برهم زدِن نظم و امنیت تبدیل شوند. بسیاری ها، 
قانون  روحیة  مغایِر  را  گروه ها  این  شکل گیری 
ارگ  که  شده اند  مدعی  حتا  و  دانسته  کشور  در 
ریاست جمهوری یا عمداً این گروه ها را به وجود 
ایجاد آن ها  از  به دلیل مقاصد سیاسی،  یا  آورده و 

حمایت کرده است. 
طالبان  ضد  ملیشه یی  گروه های  نخستین  هرچند 
دیده  اکنون  ولی  گرفتند،  شکل  غزنی  والیت  در 
تامین  در  نقشی  هیچ  گروه ها  این  که  می شود 

امنیت و پاك سازی محل از وجود عناصر طالبانی 
دیگری  خبرهای  روزها  این  برعالوه،  نداشته اند. 
و  به گوش می رسد  باستانی غزنی  از والیت  هم 
نام  زیر  گویا  که  گروه هایي ست  شدِن  فعال  آن، 
همان  به  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  مقدس«امر 
دست  انسانی یي  و ضد  اسالمی  فعالیت های ضد 
بر  حکم روایی شان  زمان  در  طالبان  که  می زنند 
این  می کردند.  عمال  را  آن  کشور،  از  بخش هایي 
فعال  غزنی  ولسوالی های  برخی  در  که  گروه ها 
براي  رسانه ها،  گزارش های  اساس  بر  شده اند، 
و  می کنند  مزاحمت  ایجاد  نوجوانان  و  جوانان 
بروند.  مکتب  به  که  نمی دهند  اجازه  را  دختران 
گروه ها  این  عینی،  شاهدان  گفته های  اساس  بر 
اداره های مخوف استخباراتی طالبانی است  همان 
که جوانان را به دلیل نداشتن عمامه و کوتاه کردن 
ریش، به زندان می انداختند و به شالق می بستند. 

چه گونه گی ظهورِ این گروه ها عماًل با سیاست های 
ارگ پیوند دارد و جای شکی نیست که ارگ نشینان 
در آستانة نام گذاری غزنی به عنوان پایتخت تمدن 
و  طالبانی  چهرة  آن شهر  از  می خواهند  اسالمی، 
غیرتمدنی ارایه دهند. اگر دولت آقای کرزی اراده 
می داشت، بدون شک این شهر بزرِگ تاریخی حاال 
از نظر سیما و ظاهر، آمادة برگزاری چنین مراسم 
در  غزنی  محلی  مقام های  ولی  بود؛  شکوهمندی 
که  کردند  انتقاد  همواره  گذشته  سال  سه  طول 
و  است  شدن  نابود  حال  در  تاریخی شان  بناهای 
هزینة نگه داری آثار تاریخی، در اختیارِ آن ها قرار 
چه قدر  کرزی  آقای  دولت  برای  نمي شود.  داده 
سال ها  این  طول  در  که  باشد  دشوار  می توانست 

توجه کشورهای اسالمی را به بازسازی این شهر 
کهن ولی ویران شده جلب می کرد؟ 

اسالمی  کشورهای  کنفرانس  سازمان  که  شهری 
پایتخت  نام  به   201۳ سال  در  را  آن  می خواهد 
تمدن اسالمی نام بردار کند، وقتی اکنون به سیمای 
فکر  هیچ  می بینی،  آن  گردگرفتة  و  حزن آلود 
نمی شود تا کم تر از چند ماه دیگر آمادة پذیریش 

چنین همایشی شود. 
از جانب دیگر، دولت برای تامین امنیت این شهر، 
مهم ترین  است.  نداده  انجام  مثمری  فعالیت  هیچ 
فعالیت دولت در بخش تامین امنیت در ولسوالی های 
غزنی، حمایت از گروه های مسلح غیرمسوول بوده 
است؛ گروه هایي که بازده فعالیت شان هیچ معلوم 
نیست و از سوی دیگر، هنوز مشخص نشده که 
به آسیاب  به ظاهر خودجوش، آب  قیام های  این 

کدامین دشمن می ریزند. 
و  ندانم کاری ها  قربانِی  که  افسوس  با هزار  غزنی 
که  است. شهری  ارگ نشینان شده  بی توجهی های 
می توانست در سال 201۳ برای کشور افتخارآفرین 
ضد  گروه های  و  تروریسم  مرکز  به  حاال  باشد، 
تمدنی تبدیل شده است؛ گروه هایي که عماًل زیر 
نام مقدس شریعت و اسالم، دست به شنیع ترین 
در  طالبان  می زنند.  انسانی  و  اسالمی  اعمال ضد 
مقدس  شعارهای  نام  زیر  خود  حکومِت  دوران 
تالش کردند که چهرة خشن و خشونت طلب از 
ارایه کنند. حاال هم گروه هایي که خود را  اسالم 
منتسب به این جریان فاشیستی  قلمداد می کنند، 
دختراِن  و  پسران  غزنی  شهر  در  که  نمی گذارند 
جوان در آرامش و امنیت روانی و جسمی زنده گی 

کنند. 
غزنی را سیاست های ارگ نشینان به مخروبه تبدیل 
کرد و حاال آقای کرزی قصد دارد بر این مخروبه ها، 
بنای تمدن و فرهنِگ اسالمی را بسازد. سال ها به 
بطالت و تنبلی گذشت و بدون آن که نقشة راهي 
وجود داشته باشد و یا وزارت های مشخصی برای 
احیا و بازسازِی این شهر تاریخی برنامه یی داشته 
شد،  سپرده  سرنوشت  به دست  همه چیز  باشند، 
آن هم به شکل عمد و از قبل طراحی شده؛ زیرا به 
هیچ وجه ارگ نشینان در پِی آن نبوده اند که از غزنی 

چهره یي مناسب به جهان ارایه شود. 
نیست که  به هیچ وجه شایسته  فعلی غزنی  چهرة 
شود  نام گذاری  اسالمی  تمدن  پایتخت  عنوان  به 
دست  آن  به  ارگ نشینان  که  هدفی ست  این  و 
یافته اند. حاال هم در موجودیت گروه های به ظاهر 
مجرِی امر به معروف و نهی از منکر، چهرة این 
شهری  است.  شده  مخدوش  پیش  از  بیشتر  شهر 
اسالم  جهان  تمدن  پایتخت  لقب  می توانست  که 
را به دلیل تاریخ و پیشینة خود نصیب شود، حاال 
نمی داند که با گروه های دهشت افکن و غیرمتمدن 
برای  را که  کند و شر گروه هایي  مبارزه  چه گونه 
جوانان و دختراِن این شهر زیبا و تاریخی مشکل 

می آفرینند، از سر باز کند.
 همة این حوادث دقیقًا زمانی رخ می دهند که به 
این شهر  و  است  نمانده  باقی  سال 201۳ چیزی 
باید حاال چهرة زیبا و شسته و رفته می داشت تا 
میزبانی  اسالمی  کشورهای  نشست  از  خوبی  به 

می کرد. 
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گام های بزرگی برای دموکراتیزه...
عدم  جنبش  دوره یی  رییس  عنوان  به  ایران  امروز   
نمایش  به  برای  مضاعفی  ظرفیت  طرفی  از  تعهد، 
در  سیاسی  مدیریت  و  دیپلماسی  قدرت  گذاشتن 
عرصه منطقه یی و بین المللی در اختیار دارد و از طرف 
دیگر ریاست بر این جنبش مسوولیت های سنگینی بر 

دوش ایران نهاده است.
عضو  کشورهای  مجموعه  در  اینکه  یادآوری  با  وی 
جنبش عدم تعهد ظرفیت های مختلف و گرایش های 
سیاسی گوناگونی وجود دارد، گفت: هماهنگ کردن 

این گرایش ها و ظرفیت ها و قرار دادن در یک مسیر 
واحد مسوولیت بسیار سنگین و کار بزرگی است که 
امیدواریم ایران در دوره ریاست بر جنبش عدم تعهد 

با سربلندی از عهده آن برآید.
آقای سپنتا، سرعت دموکراتیزه شدن جهان را به ویژه در 
طی دو دهه اخیر قابل توجه دانست و افزود: با وجود 
سرنوشت  جهان  نقاط  از  بسیاری  مردم  امروز  اینکه 
هم  هنوز  اما  کنند،  می  تعیین  خود  آرای  با  را  خود 
کشورها  از  بسیاری  سیاسی  ساختار  در  مشکالتی 
وجود دارد که سبب شده امکان رشد دموکراسی در 

آنها چندان سریع پیش نرود.
مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان گفت: 
همچنین اشکاالتی در زمینه های سیاسی، اجتماعی و 
که  دارد  وجود  بین المللی  جامعه  سطح  در  فرهنگی 
باعث شده روابط بین المللی از کمبود دموکراسی در 
به  و  رهبران جوامع  داشت:  اظهار  ببرد.و  رنج  جهان 
خصوص اقشار مختلف مردم برای رسیدن به جهانی 
در  انسان ها  و  باشد  نداشته  وجود  سلطه  آن  در  که 
باشند،  داشته  رابطه  یکدیگر  با  گفتمان  اساس  بر  آن 
وضعیت  خصوص  در  کنند.وی  تالش  بیشتر  باید 

در  کابل  دولت  است:  گفته  نیز  در کشور  دموکراسی 
سال های اخیر گام های بزرگی در راستای دموکراتیزه 
شده برداشته است و آزادی مطبوعات و رسانه در این 
از  سیاسی  گروه های  میان  رقابت  همچنین  و  کشور 
جمله نشانه های شکل گیری دموکراسی در افغانستان 
است.دادفر سپنتا با بیان این که دموکراسی در افغانستان 
امروز بیشتر از هر زمان دیگر در گذشته از استواری 
و استحکام برخوردار است، اظهار امیدواری کرد که 
کشورش به کشوری نمونه از نظر دموکراسی در منطقه 

تبدیل شود.

رییس شورای عالی صلح... 
تحویل  برای  آباد  اسالم  دولت  اصرار  و 

سرکرده های کلیدی طالبان، لغو کرده است.
چند  از  پس  نوشته اند:  پاکستان  خبری  منابع 
برای  همسایه  کشور  دو  سرد،  دیپلماسی  ماه 
از سرگیری مذاکرات و احیای گفت وگوهای 

صلح مجدداً توافق کردند.
این اولین سفر صالح الدین ربانی مقام ارشد و 
مذاکره کننده افغانستان پس از ترور برهان الدین 
در  صلح  عالی  شورای  سابق  رییس  ربانی 

سپتمبر سال گذشته به پاکستان است.
اعالمیه یی  در  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 
در  است  قرار  افغانستانی  هیات  است:  گفته 

و  سیاسی  رتبة  عالی  مقام های  با  سفر  این 
موضوعات  درباره  و  دیدار  پاکستان  نظامی 
مختلف از جمله چه گونگی تسریع در روند 
برقراری صلح و آشتی در افغانستان گفت وگو 

کند.
پیشبرد  کندی  در  را  آباد  اسالم  آشکارا  کابل 
افغانستان  در  آشتی  و  صلح  روند  مباحث 
مقام های  گفته  به  توجه  با  و  می داند  مقصر 
افغانستان  دسترسی  منظور  به  پاکستان  کابل، 
صورت  را  تالشی  طالبان  سرکرده های  به 

نمی دهد.
مقام های اسالم آباد معتقدند که کابل تاکنون 
را  خود  درخواست های  و  مطالبات  فهرست 

در این زمینه ارایه نداده است.

خروج امریکا از افغانستان...
 در پایان سال 2014 میالدی صورت گیرد قاچاق 
مواد مخدر از این کشور به روسیه نیز با کاهش 

مواجه می شود.
اقدامات  پیشتر  که  روس  مسوول  مقام  این 
مقابله یی امریکا و ائتالف ناتو را در قبال قاچاق 
داده  قرار  انتقاد  مورد  افغانستان  در  مخدر  مواد 
است، از برنامه خروج نیروهای ناتو از افغانستان 
در مهلت تعیین شده استقبال کرد و افزود: بیش 
از 100 هزار تن در سال 2011 در روسیه در رده 
سنی 15 تا ۳4 سال به دلیل مصرف مواد مخدر 

جان باختند.
این مقام همچنین اعالم کرده بود که ۳0 تن مواد 

افغانستان به  مخدر به ویژه هروئین هر ساله از 
روسیه قاچاق می شود.

پیشتر ۳۳  امریکا  اوباما، رییس جمهوری  باراك 
خارج  افغانستان  از  را  امریکایی  نیروی  هزار 
کرده و ۷0 هزار تن دیگر همچنان در این کشور 
حضور دارند که در پایان سال 2014 افغانستان 

را ترك می کنند.
حمله  از  پس  افغانستان  در  مخدر  مواد  تولید 
 2001 سال  در  امریکا  رهبری  تحت  نیروهای 
به  طالبان  حکومت  سرنگونی  هدف  با  میالدی 
شدت افزایش یافته و روسیه یکی از کشورهایی 
این تولید مواد مخدر آسیب جدی  از  است که 
دیده است به طوری که مصرف کننده گان هروئین 

در روسیه به شدت افزایش یافته اند.
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بازداشت یک مرد به اتهام 
تجاوز جنسی به یک کودک در بلخ

فعاالن حقوق زنان و نهادهای دولتی از مال امام ها 
خواسته اند تا برای کاهش خشونت علیه زنان در 
مساجد تبلیغ کنند. آن ها می گویند در ماه های اخیر 
چندین مورد تکان دهنده خشونت علیه زنان ثبت 

شده است.
مجلس  بشر  حقوق  و  زنان  امور  کمیسیون 
اشتراك  با  را  کنفرانسی  یکشنبه،  روز  نماینده گان 
برگزار  کابل  در  رسانه ها  و  حکومتی  مقام های 
زنان  با  علیه خشونت  بیشتر،  با هماهنگی  تا  کرد 

قدم هایی برداشته شود.
فوزیه کوفی، رییس این کمیسیون گفت: »وقتی مال 
امام در مسجدی صحبت می کند، توقع ما این است 
که در مطابقت با پالیسی و برنامة دولت افغانستان 
صبحت کند. این ها در موعظه های خود می گفتند 

که رای دادن به زن خالف شریعت است«.
شماری از فعاالن جامعه مدنی نیز از وزارت حج و 
اوقاف خواستند تا خطبه هایی که در روزهای جمعه 
توسط مالها در مساجد خوانده می شوند، در آن ها 

حداقل علیه زن تبلیغ نشود.
این  در  رسانه یی  فعاالن  از  توحیدی،  اهلل  صدیق 
کنفرانس گفت مال امام ها آن گونه که توقع می رود، 
زنان سخن  با  علیه خشونت  در خطابه های خود 
ما وقتی در مورد  نمی گویند: »۹0 درصد خطبای 
زن صحبت می کند، برضد زن صحبت می کند. شما 
روزهای جمعه منابر را ببینید که در این زمینه چی 

می گویند«.
نماینده وزارت حج و اوقاف در این کنفرانس گفت 
که این وزارت ساالنه سه تا چهار بار، خطبه های 

مال امام ها در مورد زنان اختصاص می یابد.
توحیدی گفت نهادهای مدافع حقوق زن، کمیسیون 
امور زنان مجلس نماینده گان، وزارت اطالعات و 
فرهنگ، وزارت امور زنان و وزارت حج و اوقاف 
به صورت مشترك یک استراتژی ملی را به منظور 
و  طرح  علیه خشونت  مبارزه  و  زنان  از  حمایت 

اجرا کنند.
زورمندان مداخله می کنند

وزارت امور زنان می گوید افغانستان قوانین خوبی 
این  اما  دارد؛  زنان  علیه  خشونت  با  مبارزه  برای 

قوانین کمتر تطبیق می شوند.
مژگان مصطفوی، معاون وزارت امور زنان در این 
کنفرانس گفت که مشکل اصلی این وزارت برای 
مبارزه با خشونت علیه زنان، مداخله زورمندان در 

امور قضایی و عدلی می باشد.
ما  مشکل  »کالن ترین  گفت:  مصطفوی  خانم 
مداخله افراد زورمند در پروسه قضا است. قانون 
ما بهترین قانون است. اساسی ترین مشکل تطبیق 

قانون است«.
به  وزارت  این  گفت  زنان  امور  وزارت  مقام  این 
کند.  مبارزه  خشونت  پدیده  با  نمی تواند  تنهایی 
رسانه ها خواست  به خصوص  نهادها  سایر  از  او 
انعکاس  بیشتر  را  زنان  علیه  قضایای خشونت  تا 

دهند.
نهادهای حکومتی و مدنی متعدد  در حال حاضر 
اما  می کنند؛  کار  زنان  علیه  کاهش خشونت  برای 
نتوانسته  نهادها  این  که  دارند  جود  و  انتقادهایی 
موثری  کار  زنان  علیه  خشونت  کاهش  برای  اند 

انجام دهند.

فرش سرخ برای سرمایه...
از معدن حاجی گک طبق یک سروی نه چندان 
دقیق می توان تا دو ملیاردتن آهن استخراج کرد 
که می تواند مواد خام را برای یک کارخانة ذوب 
مدت  برای  تن  ملیون  ده  ساالنه  ظرفیت  با  آهن 
به همین ساده گی  اما کار  یک قرن فراهم سازد. 
رخ  به  را  ظرفیت هایی  چنین  که  نیست  هم 
سرمایه گذاران خارجی بکشیم و آنها را به سرمایه 
گذاری تشویق نماییم. انتقال مواد معدنی نیاز به 
انتقال آن بوسیلة موتر و از  خطوط آهن دارد و 

مسیر جاده ها مقرون به صرفه نیست.
ساختن  گذشته  سال  یازده  طول  در  خارجی ها 
تمویل  ما  کشور  در  را  سرك  کیلومتر  هزاران 
افغانستان،  عامة  فواید  وزیر  گفتة  به  اما  کردند 
تخریب  مجددا  اکنون  جاده ها  این  درصد  پنجاه 
فراراه  عواملی  از  دیگر  یکی  فساد  است.  شده 
افغانستان  در  خارجی  گذاری  سرمایه  تسهیل 
را در ساختن جاده ها  مثال کوچک آن  است که 

شاهد بودیم.
فرصت ها  مسیر  افغانستان  که  است  درست 
کشورهای  خصوص  به  دیگر  کشورهای  برای 

آسیای جنوبی برای رسیدن به آسیای میانه است 
رهبری  تحت  در  میانه  آسیای  کشورهای  اما 
اقتدار خود  به فکر حفظ  دیکتاتورهایی که فقط 
اند، هنوز جاذبة الزم را برای جلب توجه کشور 
های آسیای جنوبی، در خود بمیان نیاورده است. 
به  نتواند  افغانستان  تا  شده  موجب  مساله  این 
موقعیت خویش به عنوان پل میان آسیای جنوبی 
یابد. هرچند در چند سال  میانه دست  آسیای  و 
اخیر تالش هایی در این جهت انجام شده است 
اما موفقیت این تالش ها هنوزهم در هاله ای از 
شک و تردید پنهان است. از آن جمله یکی هم 

پروژة پایپ الین گاز مشهور به »تاپی« است.

آنند شرما وزیر صنعت و تجارت هند در جریان 
نماینده گان  با  کرزی  جمهور  رییس  نشست 
»پروژة  کاران هند گفت که  کنفدراسیون صنعت 
تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و 
پاکستان به هند می رساند برای هند اهمیت زیاد 
دارد« این پروژه می تواند برای افغانستان هم مهم 
نشده  آغاز  آن  روی  عملی  کار  هنوز  اما  باشد 
کیلومتر   1۷۳5 ترکمنستان  گاز  لولة  خط  است. 
طول دارد که ۷۳5 کیلومتر آن از خاك افغانستان 

عبور خواهد نمود اما گفته می شود که پاکستان در 
این رابطه خواست ها و اهداف خود را دارد و از 
گاز  کنندة  ایران هم که خود صادر  دیگر  جانب 
پاکستان  و  هند  به  را  خود  گاز  می خواهد  است 
مخالف  تاپی  پروژة  با  دلیل  همین  به  و  بفروشد 

است.
بنابراین رقابت میان قدرت های منطقوی هم مانع 
بزرگ دیگری در راه سرمایه گذاری خارجی در 
دارند  رقابت  باهم  چین  و  هند  است.  افغانستان 
نگران  افغانستان  در  هند  نفوذ  از  هم  پاکستان  و 

است.
بعضی از تحلیلگران به این باور اند که منابع طبیعی 
افغانستان می تواند فرصتی برای رقابت های سالم 
میان قدرت های منطقوی را در افغانستان فراهم 
آورد و در نتیجه صلح به افغانستان بازگردد. اما 
این درصورتی ممکن است که افغان ها چالش های 
از راه تفاهم و همدیگر  موجود را درك کنند و 
شان  کشور  در  دیگران  دخالت های  از  پذیری، 
افغانستان  این راهی است که مردم  جلو بگیرند. 
به  نهادن در آن، مسیری روشن  با گام  می توانند 

سوی رفاه و سعادت را بپیمایند.

پولیس والیت بلخ در شمال کشور مردی را به اتهام تجاوز جنسی به 
یک دختر پنج ساله بازداشت کرده است.

به  یکشنبه،  روز  بلخ  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  درانی  شیرجان 
بی بی سی گفت که مرد متهم در ولسوالی کلدار در شمال والیت بلخ 

بازداشت شده است.
به گفته او، فرد بازداشت شده 22 سال دارد.

بیمارستان منتقل  به  افزود که کودك مورد نظر  سخنگوی پولیس بلخ 
شده است.

گفته شده که به این دختربچه شنبه شب گذشته در حاشیه یک جشن 
عروسی تجاوز شده است.

آزار  و  کودکان  به  جنسی  تجاوز  از  متعددی  موارد  اخیر  سالهای  در 
جنسی آنها در بخش های مختلف افغانستان گزارش شده است.

پیش از این وزارت داخله در ماه اسد از تجاوز مالی یک مسجد در 
شهر ایبک، مرکز والیت سمنگان در همسایگی والیت بلخ خبر داده 

بود.
در ماه سرطان دادگاهی در والیت کنر، یکی از محافظان امنیتی دادستانی 
به تحمل  پسر خردسال  به یک  تجاوز جنسی  به جرم  را  این والیت 

پانزده سال زندان محکوم کرد.
در این دادگاه که به شکل علنی برگزار شد، به یک نفر دیگر نیز به جرم 

زمینه سازی برای تجاوز جنسی، حکم پنج سال زندان داد.
در ماه مه سال گذشته نیز گزارشهای از تجاوز جنسی دسته جمعی بر 

یک دختر دوازده ساله در تخار منتشر شد.
فعاالن مدنی و حقوق زنان خواستار برخورد جدی دولت با عامالن این 

گونه خشونت ها شده اند.
برخی از منتقدان گفته اند که برخورد ضعیف دولت با عامالن تجاوز به 

کودکان باعث شده که موارد این گونه خشونت ها بیشتر روی دهد.

دو سرباز افغان روز شنبه بر روی سربازان ناتو تحت رهبری امریکا آتش 
گشودند. در این حمله یک سرباز اسپانیایی زخمی شد. 

سخنگوی نیروهای بین المللی در کابل گفت این حمله در ساعات اولیه 
روز شنبه در ولسوالی »مقر« والیت بادغیس توسط دو سرباز ارتش ملی 
افغانستان انجام شد. یکی از سربازان مهاجم به شدت زخمی شده است.

سخنگوی ایساف گفت: »دو سرباز ارتش افغانستان به نیروهای ایساف در 
والیت بادغیس حمله کردند«. او در ادامه خاطرنشان کرد که یک سرباز 

این نیروها در این حمله زخم برداشته است.
بر  »سبز  یا  »داخلی«  به  موسوم  حمالت  از  واقعه  تازه ترین  حمله،  این 
آبی« در افغانستان می باشد که توسط افرادی با یونیفورم نیروهای نظامی 

افغانستان انجام می گیرند.
بیانیه یی گفته است که سربازان  اسپانیا در  در همین حال، وزارت دفاع 
نارنجک  چندین  و  گشودند  »آتش  و  شدند  داخل  پایگاه  یک  به  افغان 
پرتاب کردند«. در بیانیه آمده است که »یک مربی نظامی اسپانیایی در این 

واقعه به طور سطحی در بازوی چپ خود زخم برداشت«.
به گفته وزارت دفاع اسپانیا، یکی از مهاجمان که پیش تر گفته شده بود، 
کشته شده در واقع به شدت زخمی و دستگیر شده است. مهاجم دیگر 
به همراه یک فرد سومی که گمان می رود در این حمله دست داشته، 

دستگیر شده اند.
سخنگوی والی بادغیس این حادثه را تایید کرد اما گفت فقط یک مهاجم 

که »مشکالت روانی داشت« در این حمله نقش داشته است.
شرف الدین مجیدی، سخنگوی والی بادغیس به خبرگزاری اسوشیتدپرس 
گفت: »سربازی که آتش گشود، مشکالت روانی دارد. او توسط نیروهای 

ایساف زخمی و سپس توسط نیروهای افغان و ایساف دستگیر گردید«.

فعاالن حقوق زنان به مال امام ها:

علیه زنان حرف نزنید
www.mandegardaily.com

حمله درون آستینی
بر سربازان خارجی

مذاکرات کابل و واشنگتن...
هیات  پاکستان،  و  افغانستان  برای  امریکا   خاص 
هیات  این  اعضای  می کند.  رهبری  را  امریکایی 
متشکل از ارگان های مختلف حکومت افغانستان 

به شمول نمایندگان وزارت دفاع هستند.
داد  اطمینان  افغانستان  مردم  به  زی  موسی  آقای 
سند  مورد  در  افغانستان  کننده  مذاکره  هیات  که 
از  امریکا  متحده  ایاالت  با  نظامی  همکاری های 
»رییس  است:  برخوردار  کافی  و تخصص  تجربه 
هیات مذاکره کننده و تمام اعضای هیات مذاکره 
منافع  اساس  بر  مذاکرات  این  در  افغان  کننده 
اساسی  اهداف  تحقق  اساس  بر  افغانستان،  ملی 
ثبات  و  امنیت  صلح،  تامین  که  افغانستان  مردم 
تقویت  و  جوان  دموکراسی  تقویت  سرتاسری، 
نیروهای امنیتی افغانستان می باشد، این مذاکرات 

را به پیش خواهند برد«.
سند حساس نظامی

و  افغانستان  در  امریکا  نظامی  پایگاه های  شمار 
مصوونیت قضایی نیروهای امریکایی در افغانستان 
های  همکاری  سند  در  پیچیده  و  مهم  مسایل  از 

نظامی خواهند بود.
احتمالی  طرح  از  پیشتر  کرزی  جمهور  رییس 
مصوونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان 
انتقاد کرده بود. اما آقای موسی زی در این مورد 
حوزه  موضوع  نیست.  مطرح  »مصوونیت  گفت: 
مسایل  از  یکی  که  است  مطرح  قضایی  و  عدلی 
کشور  دو  بین  مذاکره  مورد  و  بحث  مورد  مهم 

خواهد بود«.
سند همکاری های نظامی بین افغانستان و ایاالت 
قرار  که  است  اسنادی  مهمترین  از  امریکا  متحده 
است بین دو کشور امضا شود. این سند چگونگی 
افغانستان  ایاالت متحده امریکا در  حضور نظامی 
آقای  کند.  می  مشخص   2014 سال  از  پس  را 
موسی زی در این مورد گفت: »]این سند[ حدود، 
امنیتی و همکاری  چارچوب و چگونگی حضور 
تدوین خواهد  و  را مشخص  افغانستان  با  امریکا 

کرد«.
مخالفت همسایه ها

ایران همسایه غربی افغانستان با امضای این سند 
اند  گفته  ایرانی  مقام های  است.  کرده  مخالفت 

افغانستان خود قادر است امنیتش را تامین کند و 
کشور  این  در  غربی  کشورهای  به حضور  نیازی 

نیست.
سند  این  با  مشخصی  مخالفت  پاکستان  هرچند 
نکرده، اما تحلیلگران می گویند مقام های پاکستانی 
مخالف  افغانستان  از  نظامی  حمایت  هرگونه  با 

هستند.
جاری  سال  تابستان  در  افغانستان  که  آن  از  پس 
دولت  گرفت،  قرار  پاکستانی  های  راکت  هدف 
تا در  امریکا خواست  ایاالت متحده  از  افغانستان 
های  مقام  اما  کند  یاری  را  کشور  این  مورد  این 

امریکایی در این مورد پاسخ مشخصی نداشت.
نماینده گان پارلمان بارها گفته اند در صورتی که 
امریکا افغانستان را در برابر حمالت و مداخالت 
سند  داشتن  نکند،  همکاری  همسایه  کشورهای 
همکاری های نظامی نیز مفهومی نخواهد داشت. 
که  است  گفته  افغانستان  خارجه  وزارت  اما 
همکاری های امریکا با افغانستان در رابطه با دفاع 
سند  در  بیرونی،  حمالت  برابر  در  کشور  این  از 

همکاری های نظامی مشخص خواهد شد.
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وحید مژده
       

رییس جمهور کرزی در سفر به هندوستان، از سرمایه 
از شرایط  استفاده  با  تا  است  هندی خواسته  گذاران 
گذاری  سرمایه  کشور  این  در  افغانستان،  در  مساعد 
نماینده گان  جمع  در  نشستی  در  کرزی  نمایند. 
که  گفت  ممبای  در  هند  کاران  صنعت  کنفدراسیون 
ما زیر قدم های شما در افغانستان فرش سرخ هموار 
کشور  در  گذاری  سرمایه  با  باید  شما  کرد.  خواهیم 
ما، از فرصت های موجود در افغانستان بهره برداری 

نمایید.
خود  عالقمندی  قبل  از  هند  که  درحالی  است  این 
در  به خصوص  افغانستان  در  معادن  استخراج  به  را 
بخش استخراج آهن از معدن حاجی گک ابراز داشته 
یک  میزبانی  هند  کشور  امسال،  جون  ماه  در  است. 

افغانستان  در  سرمایه گذاری  برای  بین المللی  نشست 
را به عهده داشت که در آن 1۳0 شرکت هندی، ۷0 
جهان  کشور   ۳۳ نماینده گان  و  بین المللی  شرکت 
دولت  به  پیشنهاداتی  نشست  آن  در  نمودند.  شرکت 
افغانستان مطرح شد که روی کاغذ باقی ماند. مشکل 
که  را  نشست ها  چنین  نتایج  که  اینست  افغانستان 
است،  افغانستان  دولت  از  خواست هایی  بر  مشتمل 
پیگیری نمی کند و به همین دلیل، گاهی یک نشست 
دست  افغانستان  برای  می تواند  که  بین المللی  مهم 
به  مبدل  باشد،  داشته  قبال  در  ثمربخشی  آوردهای 

نشستی می شود که )نشستند و گفتند و برخاستند!(.
از بزرگترین  به همین دلیل آقای آدی گودریج یکی 
صاحبان صنایع در هند به آقای کرزی گفت که باید 
آید  بمیان  کشور  دو  میان  مشترك  کاری  گروه  یک 

تا روی پیشنهاداتی که در پایان کنفرانس بین المللی 
برای سرمایه گذاری در افغانستان در ماه جون مطرح 

شد، کار کند.
اما ناگفته پیداست که سرمایه گذاری در کشوری مانند 
می سوزد،  جنگ  آتش  در  سال هاست  که  افغانستان 
برای سرمایه گذاران خارجی زیاد وسوسه انگیز نیست. 
برای  کار  مشغول  که  هندی  انجنیران  کشته شدن 
از وضع  بودند، هشداری  دالرام  زرنج  جادة  ساختن 
امنیتی در افغانستان برای سرمایه گذاران هندی است. 
این راستا مشکل آفرین  امنیت نیست که در  تنها  اما 
است. هندوستان برای دسترسی به منابع افغانستان نیاز 
که  پاکستان  دارد.  ارزان  و  مطمین  مصون،  راهی  به 
می تواند چنین فرصتی را برای هند فراهم سازد، با این 
کشور مشکل تاریخی دارد. به حدی که حتی زمانیکه 
هند می خواست گندم کمکی برای آسیب دیده گان به 
کمک  این  از  حتی  پاکستان  نماید،  ارسال  افغانستان 
کرد.  ممانعت  خود  خاك  مسیر  از  هند  بشردوستانة 
پس مشخص است که هندوستان نمی تواند روی راه 
و  کند  افغانستان حساب  به  پاکستان  مسیر  از  زمینی 
این  از  برای هند  افغانستان  منابع طبیعی  به  دسترسی 

مسیر منتفی است.
راه بدیل می  تواند راه ایران و از طریق بندر چاه بهار 
باشد. هندوستان روی این مسیر کار می کند اما طبیعی 
ممکن  نزدیک  آیندة  در  راه  این  بازشدن  که  است 
نیست. بنابراین اگر هند بخواهد در پروژة ذوب آهن 
در افغانستان سرمایه گذاری نماید، نیاز به انتقال ماشین 

آالت به وزن دهها هزار تن به افغانستان دارد....
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فرش سرخ برای سرمایه گذاران هندی 
در افغانستان

نمایشگاه زراعت در کابل برگزار شد

نمایشگاه زراعت امسال از 1۶ تا 1۸ عقرب در »بادام 
باغ« شهرکابل برگزار شد. در این نمایشگاه، بیش از 
200 غرفه محصوالت زراعتی، دامداری و تکنالوژی 

کوچک و کالن زراعتی خود را معرفی کردند.
مالداری  زراعت،  وزارت  معین  غوریانی،  عبدالغنی 
وآبیاری هدف از این نمایشگاه را تقویت محصوالت 
و  مارکیت  »بهبود  گفت:  و  خواند  افغانستان  داخلی 
بازاریابی یکی از برنامه های ما در وزارت زراعت است 
که این نمایشگاه جز آن است. خیلی از محصوالت 
معرفی  بیرون  به  نمایشگاه  همین  توسط  انار  مثاًل  ما 

شدند«.
به گفته غوریانی، این نمایشگاه سال قبل به همکاری 
از یک  نهادهای خارجی صورت می گرفت که بیش 
میلون دالر هزینه برمی داشت، ولی امسال کمتر از 4 
میلیون افغانی به این نمایشگاه مصرف شده که شامل 

ترمیم غرفه های نمایشگاه نیز می باشد.
این  کننده های  اشتراك  از  یکی  افضل فضلی،  محمد 
پنبه  کاشت  به  بغالن  والیت  در  که  است  نمایشگاه 
طی  را  پنبه  کار  و  کشت  اوضاع  او  است.  مشغول 
سال های اخیردر افغانستان خوب توصیف می کند و 

می گوید برخی از موسسات و وزارت زراعت با آنها 
با  اخیر  او می گوید که در سال های  دارند.  همکاری 
کاری،  پنبه  جدید  روش های  ترویج  و  تخم  اصالح 
هر جریب زمین از ۸0 تا 120 سیر پنبه ساالنه حاصل 

می دهد.
زراعتی  ساالنه  نمایشگاه  در  اشتراك  درباره  فضلی 
است.  بسیار خوب  نمایشگاه ها  نوع  »این  گوید:  می 
بلدیت دهقانان از یک سمت به سمت دیگر؛ باغدارن، 
غله جات، سبزیجات، میوه جات، حبوبات وهمه را 
مردم می بینند. صنعت را می بینند. دهقانی و حاصل را 

می بینند. این خیلی کار خوبی است«.
محمد ابراهیم، یکی دیگر از شرکت کننده گان درباره 
این نمایشگاه می گوید: »این نمایشگاه فرصتی است 
از  برخی  درافغانستان.  زراعت  کردن  مدرنیزه  برای 
می  آشنا  نیستند،  آشنا  جدید  وسایل  با  که  دهقانان 

شوند«.
»تماما وسایل  می دهد:  توضیح  غرفه اش  مورد  در  او 
زراعتی هستند، وسایل پیشرفته زراعتی و ادویه جات 
زراعتی هستند. وسایل زراعتی که از کمپنی های فلکو، 
دالدیگان وجکستوی برازیل را به معرفی گذاشته ایم. 
همچنان ماشین های چوچه کشی، اسپریرهای قوی که 

هزار متر مربع را اسپری می کنند و سایر وسایل«.
در این نمایشگاه از دورترین نقاط افغانستان دهقانان 
معاون  بخش،  خدا  بودند.  کرده  اشتراك  باغداران  و 
این  از  رضایت  ابراز  با  بدخشان  بهارستان  باغداران 
نمایشگاه می گوید: »من از این ابتکار وزارت زراعت 
خیلی خوش و خرسند هستم؛ زیرا ما که محصوالت 
خود را از راه دور آورده ایم، مردم می ایند و می خرند 

و از محصوالت ما استقبال خوبی می کنند«. w
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مذاکرة انگلیس با امریکا 
در خصوص افغانستان 

وزیر امور خارجه انگلیس با اشاره به انتخابات ریاست 
در  امریکا  با  انگلیس  داشت  اظهار  امریکا  جمهوری 

خصوص مساله افغانستان رایزنی می کند.
سه  سفر  در  انگلیس  خارجه  امور  وزیر  هیگ  ویلیم 
روزه خود به هند گفت: پس از اعالم نتایج انتخابات 
در  جدیدی  حرکت  امریکا  در  جمهوری  ریاست 
افغانستان  مساله  سر  بر  امریکا  با  کشور  این  رایزنی 

ایجاد خواهد شد.
وی افزود: ما نباید مانع مذاکرات قطر شویم اما وی 
پیش  توافقات  برانگیز  بحث  جزییات  خصوص  در 
زده  جنگ  کشور  از  ناتو  نیروهای  خروج  برنامه  از 

افغانستان اظهار نظر نکرد.
آینده یک سال  که سال  افزود  انگلیس  وزیر خارجه 
پیش  به  صلح  سیاسی  روند  آن  در  زیرا  است،  مهم 
می رود و انگلیس نیز به شدت از آن حمایت خواهد 

کرد.
از اظهار نظر خصوص این که آزادی زندانیان  هیگ 
طالبان از زندان گوانتانامو می تواند یک نقطه مذاکره 

در مذاکرات آینده باشد، خودداری کرد.
به گزارش روزنامه »دیلی تلگراف«، وی همچنین گفت: 
کشورش از ایجاد یک پیوند سازنده بین افغانستان و 
همسایه این کشور یعنی پاکستان به منظور حفظ صلح 

و آرامش در منطقه حمایت می کند.
مذاکرات صلح بین مقامات امریکا و نمایندگان طالبان 
آغاز شد  ماه جون  متقابل در  اعتماد  ایجاد  منظور  به 
آزادی  به  حاضر  امریکا  اینکه  دلیل  به  بعد  ماه   2 و 
رهبران طالبان از زندان گوانتانامو و بازگرداندن آنها به 

افغانستان نشد بدون نتیجه متوقف شد.

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 

و نزدیک شدن سال 1۳۹۳ / 2014 
بین المللی  نیروهای  زمان خروج 

بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
بنا بر مسوولیت ملی خویش و 
به سلسله تالش های پیگیرش، 

به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک 

نشست  یک  تدویِر  ملی،  اجنداي 
بین االفغانی را در نظر دارد.

بدین منظور، از همة از نخبگان سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراك و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود
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