
وزیر خارجه روسیه با اشاره به افزایش خطر تروریسم 
بین المللی مستقر در  نیروهای  افغانستان، عملکرد  در 

کشور را ضعیف توصیف کرد.
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه که به ازبکستان 
همتای  کاملف،  عبدالعزیز  با  دیدار  در  کرده  سفر 
در  مستقر  آیساف  نیروهای  گفت:  خود  ازبکستانی 
افغانستان در اجرای مأموریت خود ضعیف عمل کرده  
و در رسیدن به انتظاراتی که شورای امنیت برای آنها 

تعیین کرده بود، موفق نبوده است.
در  کاملف  با  در صحبت هایمان  گفت:  همچنین  وی 
نشینی  عقب  جمله  از  بین المللی  مسایل  خصوص 
نیز   2014 سال  در  افغانستان  از  آیساف  نیروهای 
صحبت کردیم و به عقیده من کارکرد نیروهای آیساف 

در افغانستان رضایت بخش نبوده است.
الوروف در ادامه افزود: میزان قاچاق و ورود و خروج 
بلکه  نیافته  کاهش  تنها  نه  افغانستان  به  مخدر  مواد 
خطر  شاهدیم  که  همانطور  و  کرده  پیدا  هم  افزایش 

تروریسم بیشتر شده و همسایگان افغانستان در آسیای 
میانه این مساله را به خوبی احساس می کنند.

وزیر خارجه روسیه بر لزوم تالش گروهی در خارج 
از مرزهای افغانستان برای حل مشکالت این کشور به 
ویژه در چارچوب سازمان شانگ های و برنامه هایش 

برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.
نحوه  درباره  خود  نشست  در  کرد:  تاکید  الوروف 
و  تروریسم  خطرات  کاهش  برای  فعال تر  عملکرد 

مساله مواد مخدر در افغانستان نیز گفت وکو کردیم.
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زن فرشته يي است كه در ايام كودكي پرستاِر ما، در دوران جواني 
مرادبخِش ما و در روزگار پيري تسليت دِه ماست.
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جهان چه گونه صلحي
 براي افغانستان مي خواهد؟

اقدامات  دوشنبه  روز  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
جزایی اش را علیه طالبان تجدید کرد، اما تغییراتی در 
کمک  سیاه  فهرست  در  آن هایی  به  تا  نمود  اعمال  آن 
کند که برای مذاکرات صلح به خارج از افغانستان سفر 

می کنند.
کنونی  فهرست  شامل  سازمان  چهار  و  فرد   132
امیدوارند  دیپلمات ها  هستند.  ملل  سازمان  تحریم های 
که موافقت در موارد استثنایی به...      ادامه صفحه 6

در  افغانستان  که  است  گفته  گزارشی  در  جهانی  بانک 
بخش های آموزش و پرورش، صحت و انکشاف روستایی، 

پیشرفت های چشمگیری داشته است.
کاهش  با  که  است  شده  داده  هشدار  گزارش  در  اما 
افغانستان،  از   2014 سال  در  بین المللی  جامعۀ  حضور 
دوام پیشرفت های انکشافی به علت محدودیت ظرفیت و 
پالن گذاری غیرکافی بشری در بخش غیرنظامی به چالش ها 

و مشکالتی مواجه خواهد شد.
و  ساختارها  نبود  که  شده  گفته  جهانی  بانک  گزارش  در 
موسسات قابل دوام دولتی در...   ادامه صفحه 6

آلمان  رییس جمهور  گاوک،  یوآخیم 
با  مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در 
رییس جمهور کرزی گفت که کشورش 
افغانستان  به  نیز   2014 سال  از  پس 

کمک خواهد کرد. 
دوشنبه  روز  آلمان  جمهور  رییس 
نخست به والیت بلخ سفر کرد و پس 
از دیدار و قدردانی از نظامیان آلمانی، 
راه کابل را در پیش گرفت. او روز سه 
شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک 
افغانستان  از حکومت  کرزی،  آقای  با 

و  امنیتی  مسوولیت های  واگذاری  از  پس  تا  خواست 
سیاسی در این کشور به حقوق بشر توجه داشته باشند. 
او گفت: »مردم افغانستان قانون اساسی شان را پذیرفته 

است  این  ما  توقع  مراعات شود.  باید  قانون  این  اند. 
قانون  که حقوق بشر و دستاوردهای دیگر به شمول 

اساسی حفظ شوند«.

با  را  کشورش  روابط  همچنان  آلمان  جمهور  رییس 
افغانستان صمیمی و تاریخی توصیف کرد.

ما  گفت:  شریف  مزار  شهر  در  آلمان  رییس جمهور 
که  بگوییم  می توانیم  اما  نرسیده ایم؛  هدف  به  هنوز 
موفقیت هایی داشته ایم. گاوک ابراز امیدواری کرد که 
یک طرفه  آلمان  در  افغانستان  وضعیت  درباره  بحث 

نبوده و واقع گرایانه باشد.
گاوک در ادامه به این اذعان کرد که در بخش هایی از 
افغانستان »وضعیت جنگ مانند« حاکم است. او گفت 
کشته  و  زخمی  سربازان  شمار  درباره  آلمان  در  که 
شده حتمًا آگاه می شویم، اما از اقدامات بازسازی در 

افغانستان به ندرت می شنویم.
گاوک در دیدار با سربازان کشورش در شهر مزارشریف 
گفت: »فعالیت های شما در افغانستان فرای توان بشری 
است، شما انسان های شجاعی هستید و قربانی دادن را 
تالش  با  »شما  افزود:  ادامه  در  او  می شوید«.  متحمل 
تان اینجا اشخاصی را تشویق می کنید که برای صلح، 

دموکراسی و رفاه تالش می کنند«.
رییس جمهور کرزی نیز از گوک و...   ادامه صفحه 6

زمینۀ سفر به طالباِن زیر تحریم

مهیا می شود

بانک جهانی:

پیشرفت افغانستان در 
عرصۀ صحت، آموزش و 

پرورش چشمگیر است

رییس جمهور آلمان در کابل:

هنوز به هدف نرسیده ایم

الوروف با انتقاد از عملکرد نیروهای آیساف در افغانستان:

خطر تروریسم افزایش یافته است
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جهانی  روز  با  مصادف  گذشته،  روز 
از  انسان  میلیون ها  سال  هر  بود.  مهاجرت 
کشورهای  گوناگون  به دالیل  جهان  سراسر 
خود را ترک می کنند و به دیگر کشورها پناه 
مي گزیند. این دالیل می توانند بسیار متفاوت 
باشند؛ ولی  با هم  و در برخی موارد مغایر 
مهاجرت ها و  برای همۀ  اشتراک  یک وجِه 
بودِن  دارد و آن سخت  پناه گزینی ها وجود 

شرایط زنده گی در وطن اصلی است. 
گاهی مسایل سیاسی سبب می شوند که افراد 
از یک کشور به کشور دیگر بروند و گاهی 
زمینه ساز  امنیتی،  نابه سامانی های  و  جنگ ها 
تنها رویاي  تنها و  مهاجرت اند و بعضًا هم 
زنده گی بهتر، انسان ها را وادار به مهاجرت 

می کند. 
مهاجرت شاید از آن دسته پدیده های زنده گِي 
بشری باشد که همواره در طول حیات با او 
بوده است و شاید هم برای سده های طوالنی 
هم چنان باقی بماند. قرن هاست که انسان ها 
به امید یافتن جایی بهتر و زنده گی بهتر، به 
آن ها  مي کنند.  مهاجرت  دیگر  سرزمین های 
در طول حیات خود در این کرة خاکی، هر 
از گاهی مجبور به مهاجرت شده اند و شرایط 
سخت اقلیمی و گاه جنگ های خانمان سوز، 
آنان را از جایی به جایی دیگر و از سرزمینی 
به سرزمینی دیگر کوچانده است. اما حاال با 
توجه به شرایط و قوانینی که برای پناه گزینی 
و مهاجرت به وسیلۀ نهادهای بین المللی و 
است،  شده  تعریف  ملل  سازمان  جمله  از 

مهاجرت وارد فضای تازه یی شده است. 
در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، مهاجرت و 
حق انتخاب سرزمین، از حقوق انفکاک ناپذیر 
بسیاری  باور  به  و  شده  شناخته  انسان ها 
نسل  حقوق  جزِو  حق  این  حقوق دانان،  از 
مسایل  در  می رود.  شمار  به  انسان ها  اول 
حقوق  از  نسل  سه  الاقل  بشری،  حقوق 
برای انسان ها تعریف شده است. نسل اول 
نسل  می شود،  کار  و  زنده گی  حق  شامل 
نسل  و  است  اقتصاد  و  مالکیت  دوم شامل 
سوم به مسایل زیست محیطی و شرایط بهتر 
زنده گی توجه می کند. از هر جهت که نگاه 
نسل  حقوق  جزِو  می تواند  مهاجرت  کنیم، 
بحث  که  چرا  رود؛  شمار  به  انسان ها  اول 
حق حیات و زنده گی در آن به روشنی دیده 

می شود.
 مردم افغانستان نیز با پدیدة مهاجرت حداقل 
آشنا شده اند.  به خوبی  دهۀ گذشته  در سه 

جنگ  به دلیل  سرزمین  این  انساِن  میلیون ها 
به کشورهای دیگر  به حریم شان،  و تجاوز 
سی  تحمیلی  جنگ های  شدند.  پناه گزین 
سال گذشته، مهم ترین علت مهاجرت مردم 
افغانستان به کشورهای دیگر بوده است. بر 
اساس آمار رسمی، همین حاال نزدیک به سه 
کشورهای  در  افغانستاني  پناه جوي  میلیون 
که  پناه گزینان  این  دارند.  سکونت  همسایه 
با شرایط سختی دست به گریبان اند، در یک 
دهۀ اخیر و با فضای جدید سیاسی در کشور 
انتظار داشتند که به زودی به مهاجرِت خود 
در کشورهای همسایه پایان دهند و دوباره 
به میهن آبایی شان برگردند. اما در یک دهۀ 

اخیر شرایط به نحوی رقم خورد که به جای 
قضیۀ  کشور،  مهاجران  جمعیت  شدن  کم 
مهاجرت افغانستاني ها ابعاد تازه یی به خود 

گرفت.
 افغانستان که در این سال ها شاهد کمک های 
انتظار  بود،  جهانی  جامعۀ  دالری  میلیارد 
مهاجراِن  آبرومندانۀ  برگشت  که  می رفت 
خویش را به خانه و کاشانۀشان تجربه کند. 
ولی با افسوِس فراوان باید گفت که نه تنها 
زمینه های برگشت مهاجران مساعد نگشت، 
بل هر روز بر تعداد افرادی که می خواهند 

کشور را ترک بگویند، افزوده شد. 
و  دارد.  مختلف  دلیل  چند  مسأله  این  اما 
نخستین دلیل آن، ادامۀ جنگ و درگیری ها 
شده  سبب  موضوع  این  است.  کشور  در 
تأمین صلح  برای  باید  که  امیدی  که روزنۀ 
هنوز  تا  آید،  میان  به  پناه جویان  برگشت  و 
باقي   مردم  زنده گی  در  رویا  یک  عنوان  به 
و  ـ  مختلف  به دالیل  روز  هر  است.  مانده 
در  ناکارآمدی سیاست های دولت  از جمله 
ایجاد صلح پایدار ـ بر ابعاد جنِگ افغانستان 
امید مردم به یأس تبدیل  افزوده مي شود و 
کشورهای  در  که  بسیاری ها  مي گردد. 

دقیقه شماری  وطن  به  برگشت  برای  بیگانه 
می کردند، حاال به این نتیجۀ تلخ رسیده اند 
و  ناکارآمد  دستگاه  یک  موجودیت  در  که 
سال های  برای  شاید  برگشت شان  فاسد، 

طوالنی محقق نشود. 
دوم، عدم ایجاد زمینه ها و بسترهای مساعد 
دولت  است.  برگشت کننده گان  برای  کاری 
افغانستان در طول یازده سال گذشته نتوانست 
برای اقشار مختلف جامعه اشتغال زایی کند 
مهاجران  که  شد  سبب  هم  مسأله  این  و 
هم چنان لقمه نانی را که در کشورهای بیگانه 
با هزاران مشکل به دست می آورند، غنمیت 
اضافه  داخلی  بی کاراِن  خیل  به  و  بشمارند 

نشوند. 
برای  پناهگاه  و  مسکن  تأمین  عدم  سوم، 
سه  این  طي  که  مهاجرانی  است.  مهاجران 
از  دیگر  کرده اند،  ترک  را  دهه کشور خود 
وطن  در  زنده گی  الزم  شرایط  و  مسکن 
و  گذشته  امکانات  همان  حتا  بی بهره اند، 
پیش از مهاجرت را هم در اختیار ندارند که 

به امید آن به میهن بازگردند. 
برای  مشخصی  وزارت  داشتن  با  دولت 
مشکالت  رفع  برای  می توانست  مهاجران، 
ولی  بردارد،  کوچک  هرچند  گام هایي  آنان 
در ده سال گذشته این کار صورت نگرفت و 
این امر نیز مانع دیگری بر سر راه برگشت 

مهاجران به کشور می تواند تلقي شود. 
روز  شرایطی  در  افغانستان  حال،  هر  به 
جهانِی مهاجرت را برگزار کرد که هنوز جزِو 
کشورهایي با بلندترین جمعیت مهاجران در 
سراسر جهان است؛ مهاجرانی که اشک در 
که  نشسته اند  روزی  امید  به  و  دارند  چشم 
بتوانند  آنان  و  مرفه شود  و  امن  کشورشان 
در وضعیت بهتری، به خانه و کاشانۀ خود 
در  برادران خود،  دیگر  کنار  در  و  برگردند 

آبادانی و شکوفایی میهن سهم بگیرند! 
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احمد عمران

مهاجرت؛

پدیده یي کهنه با ابعاد جدید
 

شورای امنیت سازمان ملل، محدودیت سفر طالبان را لغو 
کرده و استدالل نموده است که محدودیت رهبران طالبان 
مشکل  صلح  نشست های  فراراه  خارجی،  سفرهای  براي 
بر  که  دارد  تصمیم  شورا  این  هم چنین،  مي کند.  ایجاد 
فهرست سیاه طالبان یک بارِ دیگر تجدید نظر کند، و این 

مسأله را با حکومت افغانستان نیز در میان گذاشته است.
روی  برنامه هایی  پی  در  امنیت  سازمان  شورای  اقدام  این 
دارند.  جریان  بدین سو  چندی  از  که  شده  گرفته  دست 
آزادسازی طالبان، نشست های مرتب گفت وگوهای صلح، 
پیش زمینه هایی  از  و...  طالبان  مکرر  خواندن های  برادر 
نیز  ملل  امنیت  سازمان  شورای  شده  موجب  که  بوده اند 

برخالف واقعیت ها گام بردارد.
اکنون پرسش این است که چنین اقداماتی به چه منظور و 

چرا صورت مي گیرند؟
ایاالت  افغانستان،  در  تروریسم  با  مبارزه  هنگامۀ  آغاز  از 
متحده و جامعۀ جهانی به نیت شکست طالبان و برقراری 
را  مبارزةشان  تاکتیک هاي  پیوسته  منطقه،  در  دموکراسی 
مبارزه  نوع رویکرد، غوغای  این  اثر  در  عوض کرده اند و 
شتاب زده  یک صلح  به  یک جنگ خونین  از  تروریسم  با 
منتهي شد. تردیدی نیست که همواره مبتکر این تاکتیک ها 
ایاالت متحده بوده و مجری آن آقای کرزی و همراهانش. 
اما جای سوگ مندی آن جاست که هر قدر ایاالت متحده و 
حکومت افغانستان در برابر طالبان نرمش نشان دادند، آن 
گروه جسورتر شد و بیشتر خواهان براندازی و دشمنی با 
دموکراسی. طي یکی دو سالی که شورای عالی صلح ایجاد 
شده و سعی بر کشاندِن طالبان به پای میز مذاکره دارد، آن 
به  را  افغانستان  گروه حتا حاضر نشده است که حکومت 

رسمیت بشناسد. 
گرفتن  قرار  فشار  زیر  با  که  اند  باور  این  به  کارشناسان 
پاکستان از سوی جامعۀ جهانی و ایاالت متحده، آن کشور 
تاکتیک حمایتش از طالبان را عوض کرده و در پی آن، چراغ 
سبزی را مبنی بر کشاندن طالبان به میز مذاکره برای دولت 
افغانستان نشان داده است که این مسأله باعث شده نه تنها 
حکومت افغانستان، بل  جامعۀ جهانی نیز صداقت پاکستان 
را باور کنند و با نیروی بیشتر به مسالۀ گفت وگوهای صلح 

بپردازند. 
اما به نظر می رسد که این کارهاي شتاب زده، سرانجام ریشۀ 
صلح و دموکراسی را از افغانستان برخواهد کند. زیرا منطقی 
نیست که بدون هیچ ضمانتی، آب به آسیاب دشمنی ریخت 
که سبِب اصلِي پانزده سال جنگ و نقِض سازمان یافتۀ حقوق 
بشر در افغانستان است. نشانه های زیادی وجود دارند که 
بلکه  نخواهند کرد،  تمکین  پروسۀ صلح  به  تنها  نه  طالبان 
همۀ نظام را می خواهند و سهیم شدن در بخشی از نظام، 
هیچ گاه جزو برنامه های شان نبوده است. این امتیازدهی های 
نیروهای  بل  می کند،  تقویت  را  طالبان  که  تنها  نه  پی هم، 
مقابل آن را که مردم و سایر نهادها و احزاب فعال در کشور 
دیکتاتوری دوبارة  این خود  نیز ضعیف می سازد و  را  اند 

طالبان را تضمین می نماید.
صلح، یک امر بسیار نیک و مردمی  است که میکانیسِم آن 
هرگز این  امتیازدهی های بی جا را برنمی تابد. افغانستان خانۀ 
سالح  وقتی  که  نیست  دهشت افکن  و  مخالف  گروه  یک 
برداشته به مخالفت برخیزند، مصالح و منافِع سایر گروه ها 
اصول  نیازمند  صلح  پروسۀ  گردد.  مصادره  آن ها  نفع  به 
دیگری ست که باید به آن ها پرداخته شود. این اصول، ایجاد 
یک سقف برای گفت وگو که همۀ اقشار و نیروهای جامعۀ 
که حکومت  طرحی  است.  باشند،  سهیم  آن  در  افغانستان 
طرح  یک  گرفته،  دست  روی  صلح  گفت وگوهای  نام  به 
از  به جز  این طرح  کاماًل شتاب زده و یک طرفه است. در 
طالبان، تمام نیروها و ظرفیت های موجود در جامعه نادیده 
گرفته شده اند. بنابراین نیاز است که گفت وگوهای صلح با 
نخبه گان  تمامِ  اشتراک  به  و  ملي  و  اجنداي مشخص  یک 
مردم افغانستان انجام گیرد که طبعًا زمان طوالنی و برنامۀ 
دست  در  را  آن  حکومت  متأسفانه  و  می طلبد  مفصل تری 
ندارد؛ ولي نخبه گان جامعه مي توانند با تفاهم و هم فکري با 

یک دیگر، این امِر مهم را رقم بزنند.

گامی  دیگر به سوی 
طالبانی شدِن وضعیت

 افغانستان در شرایطی روز جهانِی مهاجرت را برگزار کرد که هنوز جزِو 
کشورهایي با بلندترین جمعیت مهاجران در سراسر جهان است؛ مهاجرانی که 
اشک در چشم دارند و به امید روزی نشسته اند که کشورشان امن و مرفه شود 
و آنان بتوانند در وضعیت بهتری، به خانه و کاشانة خود برگردند و در کنار دیگر 

برادران خود، در آبادانی و شکوفایی میهن سهم بگیرند! 



در  شنبه  سه  روز  جنوبی  افریقای  جمهوری  رییس  زوما  ژاکوب 
کنگره  حاکم  ملی حزب  انتخاب  کنفرانس  و سومین  پنجاه  جریان 
ملی افریقا با کسب آرای الزم از سوی اعضای این حزب بار دیگر 

به عنوان رهبر، انتخاب شد.
کشور  این  رییس جمهوری  معاون  موتلنته  ما  کاله  و  زوما  ژاکوب 
روز دوشنبه و در دومین روز از کنفرانس انتخاب ملی حزب حاکم 
این  انتخابات رهبری  نامزدهای رسمی  به عنوان  افریقا  ملی  کنگره 

حزب معرفی شده بودند.
رای گیری برای انتخاب رهبر حزب حاکم افریقای جنوبی و سایر 
نیمه شب دوشنبه آغاز شد و در  از  این حزب  پست های کلیدی 

بامداد روز سه شنبه خاتمه یافت.
براساس نتایج اعالم شده از سوی کمیسیون انتخاباتی حزب حاکم ، 
زوما از مجموع 3977رای ماخوذه ، 2983 رای بدست آورده است.

شماری از هواداران ژاکوب زوما در طول شب گذشته با پیش بینی 
پیروزی وی در انتخابات رهبری حزب حاکم ، در برابر دانشگاه فری 

استیت در بلوفونتن جشن زودهنگام برپا کرده بودند.
زوما هفتاد ساله با پیروزی در انتخابات رهبری این حزب، می تواند 
در انتخابات سراسری افریقای جنوبی در سال 2014 میالدی که در 
انتخاب خواهد شد،  این کشور  آن رییس جمهوری جدید  جریان 

شرکت کند.
حاکم  حزب  انتخاباتی  رقابت  میدان  به  پا  مجددا  حالی  در  زوما 
گذاشت که عالوه بر مواجه بودن با اتهامات فساد مالی و اخالقی، 
به دلیل سیاست های دولتش در قبال اعتصابات اخیر کارگری در 
افریقای جنوبی و نیز به دلیل تشدید مشکالت اقتصادی این کشور با 
انتقادات جدی هم از سوی اعضای منتقد حزب حاکم و هم احزاب 

مخالف روبه رو شده است.
والیتی  های  شاخه  انتخاباتی،  پیکار  این  در  انتقادات،  این  رغم  به 
حزب حاکم کنگره ملی افریقا در شش والیت از 9 والیت افریقای 
جنوبی ، از زوما برای کسب مجدد رهبری این حزب حمایت کرده 
و  جانبازان  و  زنان  های  شاخه  از سوی  زوما  آن  بر  عالوه  بودند. 
پیشکسوتان حزب حاکم کنگره ملی افریقا و نیز کنگره اتحادیه های 

کارگری افریقای جنوبی )کوساتو( مورد حمایت قرار گرفته بود.
اعضای شاخه های والیتی  اکثریت  با کسب حمایت  ژاکوب زوما 
حزب حاکم کنگره ملی افریقا، پیروزی اش در انتخابات رهبری این 

حزب، تقریبًا قطعی شمرده می شد.
زوما که از مبارزان و سیاستمداران کهنه کار حزب حاکم بشمار می 
آید در 12اپریل سال 1942 میالدی در روستای آنکاندال در ایالت 

کاوازولو ناتال متولد شده است.
به عضویت  کافی  نداشتن سواد  به رغم  وی در سن هفده سالگی 
اتحادیه کارگری کنگره افریقای جنوبی )ساکتو( درآمد و به فعالیت 

های صنفی پرداخت و در این دوران فرصت تحصیل پیدا کرد.
مجلس  400کرسی  از  264کرسی  گرفتن  دست  در  با  حزب  این 
ملی نمایندگان افریقای جنوبی در جریان انتخابات سراسری 2009 
کشور  دراین  حزب  ترین  قوی  و  حاکم  حزب  عنوان  به  میالدی 

شمرده می شود.
این حزب همچنین از 9 والیت افریقای جنوبی، در هشت والیت 
حزب حاکم است و حکومت محلی را در این والیت ها در اختیار 

دارد.
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تصویب قانون اساسی مصر

جدایی در دو سوی خط فقر
به  گیری  رای  روز  اولین  خاتمه  در 
پیشنهادی مصر  پیشنویس قانون اساسی 
تازه  قانون  تصویب  آراء،  شمارش  و 
قطعی به نظر مي رسد. روند حمایت و 
مخالفت با قانون پیشنهادی بر اساس آراء 
شمارش شده بیش و کم در خط حمایت 
در  المسلمین  اخوان  و  مرسی  از محمد 
قبل  ماه   ۵ جمهوری  رییس  انتخابات 

مصر است.
صحنه  مصر  گذشته  هفته  یک  طی 
تظاهرات گسترده مخالفان قانون اساسی 
پیشنهادی بود. در ترکیب مخالفان قانون 
تحصیل  نشین،  شهر  طبقه  پیشنهادی، 
بیشتر  زنان  و  اداری  کارکنان  ها،  کرده 
را  تازه  قانون  موافقان  مي شوند.  دیده 
بیشتر ساکنان مناطق کشاورزی، کارگران 
المسلمین  اخوان  طرفدار  اصولگرایان  و 

تشکیل مي دهند.
در پایان اولین روز رای گیری، ۵7 در صد از 8 میلیون 
رای  از  صد  در   2۵ که  قاهره  در  رای  حق  دارندگان 
دهندگان کشور را تشکیل مي دهند، به قانون اساسی تازه 

رای منفی دادند.
در مناطق کشاورزی مصر علیا ) برخالف نام ظاهری، قرار 
گرفته در صفحات جنوب کشور( و دلتای مصر، نسبت 
آراء موافق در مقایسه با آراء موافق 2 به یک بود. در حالی 
که در شهر اسکندریه آراء موافق و مخالف در اولین روز 

از دو روز رای گیری نزدیک به هم دیده میشد.
تفاوت قانون اساسی یک کشور با قانون های عادی که 
کسب اکثریت در تصویب آنها شرط الزم و کافی است، 
ماندگاری آن از یک سو و از سوی دیگر دادن جهت به 
حرکت جامعه در گامهای بعدی است. قانون اساسی تازه 
که انتظار میرود براساس نتایج روز اول با اکثریت حدود 
دو  سر  بر  را  مصر  مردم  برسد،  تصویب  به  در صد   ۵۵

راهی قرار خواهد داد.
   نگرانی های مخالفان

اخوان  گروه  مصر  پیشنهادی  اساسی  قانون  تدوین  در 
مدعی  قانون  مخالفان  و  داشتند  را  باال  دست  المسلمین 
هستند که گروه های اصول گرا با استناد به قانون، تدریجا 
آزادی های اجتماعی، مذهبی و سیاسی را محدود خواهند 

ساخت.
در سه فراز از قانون اساسی پیشنهادی به شریعت استناد 
سکوالرها  و  مسیحیان  اکثراً  )که  قانون  مخالفان  و  شده 

هستند( ابراز نگرانی مي کنند که در اجرا ی آن روحانیون 
مسلمان مسوولیت داوری در تامین و یا رد آزادی های 

اجتماعی را عهده دار شوند.
مخالفان قانون مدعی هستند که در مصر ممکن است به 
سبک عربستان سعودی »پولیس مذهبی« برای جدا کردن 
زن و مرد و تحمیل حجاب به زنان شکل بگیرد و حتی 
یا  و  فردی  روابط  داشتن  به  متهمان  مورد  در  زدن  حد 

دزدی نیز معمول شود.
قانون  مخالفان   نگاه  در  دیگر  کننده  نگران  الگوی 
پیشنهادی، شکل گرفتن جامعه بسته در مصر مشابه برخی 

کشورهای دیگر است.
   نگاه موافقان

تصویب  که  اند  معتقد  پیشنهادی  اساسی  قانون  موافقان 
آن شروع حرکت برای شکل دادن به یک جامعه اسالمی 
خواهد بود. این گروه در انتخابات زمستان گذشته مجلس 
نیز اکثریت را بدست آوردند ولی فرماندهان نظامی وقت، 

مجلس را منحل ساختند.
مصر پانزدهمین کشور پرجمعیت دنیا و سومین کشور پر 
جمعیت قاره آفریقا است. اکثریت 82 میلیون ساکنان مصر 
مصر  ساکنان  میکنند.  زندگی  نیل  رودخانه  سواحل  در 
متمرکز  نیل  اطراف  مناطق  مربع  میل  در 40.000  عموما 
شده اند. صدها هزار میل مربع از مساحت مصر کویری 
این دلیل در مراکز شهری و  به  از سکنه است.  و خالی 
کشاورزی تراکم جمعیت زیاد و مناطق کویری و صحرای 

سینا عمال از جمعیت خالی است.
در  و  امروزی  کشورهای  میان  در 
کنار چین و ایران، مصر دارای یکی 
و  باستانی  تمدنهای  ترین  کهن  از 

تاریخ ثبت شده است.
در میان کشورهای فقیر جهان مصر 
اقتصاد  ترین  متنوع  از  دارای یکی 
کشور  ارزی  درآمدهای  است.  ها 
مسافران  به  خدمات  عرضه  از 
خارجی، درآمد کشتیرانی از کانال 
محصوالت  صادرات  سویس، 
اندکی  و  گاز  صدور  کشاورزی، 
نفت خام  و پول ارسالی بیش از 3 
میلیون مصری که خارج از کشور 

کار میکنند تامین میشود.
   وضعيت اقتصادی

اکثر مصری های شاغل در خارج 
شمار  و  رفته  فارس  خلیج  به 
بزرگی از آنها در عربستان سعودی بکار مشغول اند. ارز 
به داخل مصر در سال  از خارج  این گروه  ارسالی  های 

2009 حدود  8 میلیارد دالر برآورد شد.
از سال 1979 تاکنون، مصر از کمک ساالنه تا 2.2 میلیارد 
دهه  ابتدای  از  است.  بوده  برخوردار  هم  امریکا  دالری 
وضع  به  دادن  بهبود  برای  را  اصالحاتی  مصر  گذشته 

اقتصادی آغاز کرد که تا حدودی به نتیجه رسید.
مالیات  دادن  کاهش  و  تجارت  کار  در  زدایی  مقررات 
شرکتها از 40 درصد به 20 درصد رونق اقتصادی مصر را 
افزایش داد و حتی درآمدهای مالیاتی دولت را دو برابر 
ساخت. با این وجود فساد اداری و ادامه مداخله دولت 
و رغبت اندک سرمایه گذاران خارجی همچنان بازدارنده 

بزرگ رشد اقتصادی است.
گروه های  مقابل  در  را  فقیر  گروه های  که  مهمتر  مشکل 
بیشتر قرار داده توزیع نشدن متناسب درآمد و  با درآمد 
خردی و کندی انتقال ثروت از قشر مرفه به طبقات فقیر 

تر است.
اخوان  از  طرفداری  پرچم  اینک  که  مصر  فقیر  مردم 
مذهبی  اصولگرایان  اند،  گرفته  دست  در  را  المسلمین 
انتظارات روز و دیدگاه های خود  را نزدیکتر به مصالح، 
این  نیز  اساسی  قانون  انتخابات  انجام  از  بعد  مي بینند. 
در مصر  ماند.  باقی خواهد  در مصر  اجتماعی  دوگانگی 
رسیده  اجتماعی  محسوس  جدایی  یک  به  عربی  بهار 

است.

زوما بار دیگر به عنوان 
رهبر حزب حاکم افریقای 

جنوبی انتخاب شد
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»بدتر از آخرالزمان برگشته 
است!«

وضعیت رییس جمهور عراق 
وخیم است

نخست وزیر پاکستان:
به تالش هایی که در راستای آزادی کشمیر صورت می گیرد

 افتخار می کنیم
خبری  شبکه 
عربی  نیوز  اسکای 
مغزی  سکته  از 
ی  ر ییس جمهو ر
کما  به  و  عراق 
رفتن وی خبر داد.

شبکه  گزارش  به 
خبری اسکای نیوز 
عربی روز سه شنبه 
اعالم  خبری  در 
کرد: جالل طالبانی، 
ی  ر ییس جمهو ر
سکته  دچار  عراق 

مغزی شده است.
رسمی  غیر  منابع 
عراق اعالم کردند، وضعیت جسمانی طالبانی وخیم است و به دلیل سکته مغزی به کامای 

کامل رفته و پزشکان سعی دارند وی را به هوش بیاورند.
براساس این گزارش رییس جمهوری عراق هم اکنون در شهرک پزشکی بغداد، که برای 
بستری شدن مقام های ارشد عراق ساخته شده، بستری است و به احتمال زیاد به زودی به 

خارج از این کشور منتقل می شود.
روزنامه الرای اردن پیشتر اعالم کرده بود: طالبانی عصر روز دوشنبه پس از آنکه از لحاظ 

جسمی دچار مشکل شده به بیمارستانی در بغداد منتقل شده است.
بر اساس بیانیه یی که توسط دفتر ریاست جمهوری عراق نیز صادر و در خبرگزاری فرانسه 

منتشر شد، علت بد حالی طالبانی و انتقال وی به بیمارستان خستگی بوده است.
همچنین در بیانیه مذکور تاکید شده که کادر پزشکی متخصص به زودی گزارش پزشکی 

خود را در این خصوص اعالم خواهد کرد.
جالل طالبانی 79 ساله از سال های قبل دچار مشکالت جسمانی است و پیشتر عملیات 
جراحی قلب را در آمریکا در سال 2008 با موفقیت انجام داد. وی سال جاری میالدی نیز 

چندین بار به دالیل پزشکی به آمریکا و اروپا سفر کرد.

کمدین ایتالیایی و برنده جایزه اسکار، کاندیداتوری مجدد برلوسکنی 
برای انتخابات را در یک نمایش تلویزیونی به تمسخر گرفت و گفت: 
مایاها  بودن آخرالزمان است که  از خبر قریب الوقوع  بدتر  این خبر 

پیش بینی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روبرتو بنیگنی، کارگردان اثر »زندگی 
زیباست«، در یک برنامه تلویزیونی درباره قانون اساسی ایتالیا گفت: 
»او برگشته، خدا به ما رحم کند!« من نمی توانم این را باور کنم. انگار 
او برای گرفتن حال ما آمده! مانند یک فیلم ترسناک؛ وقتی همه چیز 

آرام پیش می رود؛ کوسه، مومیایی و گودزیال می آیند!
به  تا  کرد  دعوت  مونتی  ماریو  نخست وزیر،  از  بنیگنی  همچنین 
شرکت  انتخابات  در  خودش  که  کرد  وانمود  و  بپیوندد  برنامه اش 

خواهد کرد تا برلوسکنی را متوقف کند.
روزی  اینکه  برای  را  برلوسکنی  بلندپروازی های  همچنین  بنیگنی 

رییس جمهور ایتالیا شود به سخره گرفت.
برلوسکنی به اتهام کاله برداری های مالیاتی مجرم شناخته شده و هم 
اکنون به خاطر داشتن رابطه جنسی با یک فاحشه کم سن و سال و 

سوء استفاده از قدرت مورد محاکمه است.
انتخابات  سیلویو برلوسکنی اخیرا اعالم کرده باز هم می خواهد در 

برای نخست وزیری ایتالیا شرکت کند.

حمایت  بر  دیگر  بار  پاکستان  نخست وزیر 
از  کشورش  اخالقی  و  دیپلماتیک  سیاسی، 
حق  گرفتن  خصوص  در  کشمیر  ساکنان 

خودمختاری از هند تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، رهبران ارشد 
جدایی طلب کشمیر هندوستان هم اکنون در 
سر  به  پاکستان  در  خود  هفته یی  یک  سفر 
می برند. این افراد خواستار جنبش آزاد برای 
کشمیری ها در سراسر »خط کنترل« هستند. 
مورد  منطقه  در  را  کشور  دو  این  خط  این 

مناقشه جدا می کند.
عضوی  هفت  هیات  با  که  حالی  در  پاکستان  نخست وزیر  اشرف،  پرویز  راجه 
»کنفرانس تمامی احزاب حریت« به رهبری میر واعظ عمر فاروق مذاکره می کرد، 
حق  گرفتن  برای  کشمیر  مردم  توسط  که  بومی  تالش های  به  پاکستان  گفت: 

خودمختاری آغاز شد، افتخار می کند. 
در  را  حریت  رهبر  سیاسی  خردمندی  و  ذکاوت  ما  افزود:  پاکستان  نخست وزیر 

اقداماتش برای برجسته کردن مساله مردم کشمیر تحسین می کنیم.
نخست وزیر پاکستان از ورود این هیات استقبال کرد و گفت، در خصوص مساله 

کشمیر در میان تمامی احزاب سیاسی پاکستان اتفاق نظر وجود دارد.
وی در بیانیه یی اعالم کرد: پاکستان به دنبال حل مساله کشمیر بر اساس قطعنامه های 

سازمان ملل و تمایالت مردم کشمیر است.
پرویز اشرف همچنین گفت، این نشست با کنفرانس حریت یک پیشرفت و شناخت 

مثبت است که تنها به خاطر مردم کشمیر به وجود آمده است.
وی همچنین بصیرت، خردمندی و شکیبایی رهبران کشمیر را که در برجسته کردن 
مساله مردم کشمیر از خودشان نشان دادند، تحسین کرد و به آنها اطمینان داد که 

پاکستان کامال از آنها حمایت می کند. 
در این بیانیه رهبر حزب حریت از نخست وزیر پاکستان برای استقبال از این هیات 
در کاخ نخست وزیری تشکر کرد و گفت، مردم کشمیر برای حمایت های بی قید و 

شرط دولت پاکستان و مردم این کشور ارزش بسیاری قائل هستند.
وی همچنین گفت: صلح پایدار در این منطقه بدون حل مساله کشمیر به دست نمی آید.

           رضا تقی زاده - تحليلگر سياسی        
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           حامد علمی

   سخـن آخـر   
داخلی  زدوخوردهای  و  اختالفات 
مجاهدین پس از خروج نیروهای شوروی 
کشنده یي  و  مهلک  ضربات  افغانستان،  از 
بر پیکرة جهاد وارد کرد و راه پیروزی را 
تنها  نه  اختالفات  این  و  ساخت  دشوارتر 
بنیاد جهاد را سست و لرزان ساخت، بلکه 
ده ها تن از بهترین فرماندهاِن ما را بلعید و 
و  ساخت  نابود  را  راستین  مجاهد  صدها 

هزاران خانواده را به خاک کشانید.
داشت.  ژرف  پیشینۀ  و  ریشه  اختالفات 
عده یی از صاحب نظران، اختالفات گروهی 
و تنظیمی را زادة اختالفات قومی و مذهبی 
در افغانستان می دانند و به این باور اند که 
جامعه  در  عمیق  ریشه هایي  اختالفات 
داشت و زمانی که تسلط حکومت مرکزی 
ضعیف گردید، هر قوم و مذهب در خالی 
و  قدرت  کسب  در صدد  مرکزی،  قدرت 

عده یی هم در پی انتقام برآمدند.
می کند،  حکایت  حوادث  که  جایي  تا  اما 
در مدت زمان خروج نیروهای شوروی و 
سقوط حکومت داکتر نجیب اهلل که موضوع 
خوردهای  و  زد  است،  ما  بحث  مورد 
اختالفات  به  ریشه هایش  که  را  داخلی 

نمی توان  برسد،  زباني  و  مذهبی  و  قومی 
جنگ ها  تخار  والیت  در  اگر  کرد.  سراغ 
مرکزی  افغانستان  و  کنر  در  یا  و  داد  رخ 
و هلمند...، هیچ یک ریشۀ قومی و مذهبی 
قوماندانان  افغانستان  شمال  در  نداشت. 
یک  از  دو  هر  جمعیت  و  اسالمی  حزب 
حتا  داشتند،  تعلق  مذهب  یک  به  و  قوم 
داکتر سیدحسین قوماندان جمیعت اسالمی 
افغانستان و سیدجمال قومانداني که مسبب 
قتل قوماندانان بود، هر دو از خویشاوندان 
قوم  به  و  بودند  یکدیگر  نزدیکان  و 
قوماندانان  کنر  در  داشتند.  تعلق  سادات 
جماعت الدعوت و حزب اسالمی اکثریت 
به  نیز  قندهار  در  و  صافی،  قوم  مربوط 
شاخۀ درانی قوم پشتون تعلق داشتند و در 
حرکت  فرماندهان  اگر  مرکزی  افغانستان 
اسالمی افغانستان و حزب وحدت اسالمی 
گروه  دو  هر  می بردند،  به سر  نزاع  در 
در  ترتیب،  همین  به  بودند.  شیعه مذهب 
مبنی  هیچ گونه شواهدی  زمانی  مقطع  این 
بر اختالفات زبانی در دست نیست و جهاد 

شاهد برخوردهای زبانی نبوده است.
اختالفات  نطفۀ  که  دارند  عقیده  مبصرین 
در  و  کابل  در  مجاهدین  جبهات  میان 
دستگاه های حکومت ریخته می شد و این 
اختالفات با دادِن رشوه و تطمیع عده یی از 
فرماندهان و تشجیع آن ها علیه یکدیگر آغاز 
می گردید و عمال حکومت، ماهرانه آتش 
جنگ را شعله ور می ساختند و خودشان از 
در  ادعا  این  اگرچه  می شدند.  دور  صحنه 
می کند؛  صدق  افغانستان  مناطق  از  بعضی 
جبهات  در  عمال حکومت  موجودیت  اما 
مجاهدین، خیلی ناچیز و سطحی بود و این 
پنداشت  اشخاصی  تحلیل  می توان  را  نظر 
مجاهدین  رهبری  سطح  و  فرماندهان  که 
و  می پندارند  بی گناه  و  معصوم  کاماًل  را 
دیگران  به دوش  را  آن ها  اعمال  همۀ  گناه 
از  را  مالمتی  بار  می خواهند  و  می اندازند 
دوش دور سازند. البته عمال حکومت در 
ریختاندِن روغن در آتش جنگ های داخلی 
مشکل  به  اما  می گرفتند،  فراوان  سهم 
می توان باور کرد که حادثات بزرگي چون 
حکومت  دسایس  هلمند،  یا  کنر  و  تخار 

کابل بوده باشد.
اختالفات  ریشۀ  که  می شود  پرسیده  پس 
و  می خورد  آب  کجا  از  مجاهدین  داخلی 

این بُتۀ منحوس را کی پرورش می داد؟
اختالفات  تمام  به  گذرا  نظر  یک  اگر 
ذات البینی مجاهدین، چه در زمان حضور 
نیروهای شوروی و چه بعد از آن، انداخته 
و  می آید  به دست  کلی  تصویر  یک  شود، 
که  دید  می توان  صراحت  به  این که؛  آن 
اقتصادی و  اختالفات میان جبهات، ریشۀ 
زیربناهای  کنترول  است.  داشته  سلیقه یی 
اقتصادی و اختالفات سلیقه یی، عناصر مهم 
داخلی  میان جبهات  داخلی  در جنگ های 
افغانستان است و بعد از خروج شوروی، 

اختالفات استراتژیکی نیز شامل آن شد.
قوماندانان گروه های مختلف یا یک گروه 
تسلط  برای  جهاد،  آغاز  اوایل  همان  از 
و  پرنفوس  دهات  و  حاصلخیز  مزارع  بر 
راه های اکماالتی پردرآمد، در رقابت بودند؛ 
زیرا با از بین رفتن حاکمیت مرکزی، عواید 
سرشار به کیسۀ فرماندهان محلی و گروه 
مربوطۀشان سرازیر می شد. از طرف دیگر، 
بی بضاعت  مجاهد  صدها  اباتۀ  و  اعاشه 
تا  می کرد  ایجاب  آن ها،  ساختن  مطیع  و 

قوماندان و گروه مربوطش عواید بی حساب 
ورشکستۀ  اقتصاد  آن  در  باشد.  داشته 
این  نامتعادل،  جنگ  حالت  و  افغانستان 
چه طور  و  می آمد  به دست  کجا  از  عواید 
دست  پرآب  نسبتًا  چشمه های  به  می توان 
چه  منابع  آن  به  دست یابی  برای  و  یافت 

راه های پرخم وپیچ را باید طی نمود؟
زادة  می توان  را  تخار  داخلی  جنگ های 
اختالفات سلیقه یی و استراتژیکی که میان 
موجود  نظار  شورای  و  اسالمی  حزب 
ریشۀ  کنر،  اختالفات  ولی  دانست؛  بود، 
هلمند  جنگ های  و  داشت  سلطه جویی 
نیز زیربنای اقتصادی و تسلط بر مزارع و 
ساحات وسیِع آن والیت و کنترول شاهراه 

تجارتی.
اختالفات سلیقه یی نه تنها میان فرماندهان، 
به خوبی  نیز  جهاد  رهبری  سطح  در  بلکه 
به  تنها  نه  اختالفات  این  می شد.  مشاهده 
نیروهای شوروی  از خروج  قبل  سال های 
جهاد  اوایل  همان  از  بلکه  بود،  منحصر 
به  که  شدیدي  انتقاد  اما  بود.  مشهود 
است  این  می گیرد،  صورت  جهاد  رهبری 
رفع  راه  در  جهادی  گروه های  رهبران  که 
بعد  خصوصًا  جبهات  داخلی  اختالفات 
سال های  که  شوروی  نیروهای  خروج  از 
چرا  یا  و  کردند  چه  بود،  سرنوشت ساز 
به  که  حالی  در  نمودند؛  اختیار  خاموشی 
اختالفات  این  که  بود  معلوم  وضاحت 
می ساخت  درازتر  را  کابل  حکومت  عمر 
و پایه های سست و لرزان آن را استحکام 

بخشید.
گروه های  رهبران  و  داد  رخ  تخار  فاجعۀ 
فرستادن  و  نمودن  تقبیح  از  غیر  به  درگیر 
پیش  از  را  کاری  پایین رتبه،  هیات های 
کرد  پیدا  وسیع تري  ابعاد  فاجعه  و  نبردند 
تا  گردید،  و خورد خونین  زد  به  منجر  و 
احمدشاه  رفتِن  با  اختالفات  این  این که 
مسعود به پاکستان ظاهراً رفع گردید. حال 
باید  و  بود  نظامی  فرمانده  مسعود  آن که 
رهبری تنظیمش در عقب جبهه، مشکِل او 
آسوده  با خاطري  او  و  می ساخت  رفع  را 
و  می برد  پیش  را  نظامی اش  فعالیت های 

علیه حکومت کابل برنامه می ساخت.
به همین ترتیب، در کنر دیده شد که مشکل 
در  جهاد  رهبری  و  گردید  حل  داخل  در 
کار  بی تفاوتی  از  دلخراش  حوادث  برابر 
حرکت  رهبری  هلمند،  در  می گرفت. 
دو  میان  می خواست  تنها  اسالمی  انقالب 
با  زیرا  نماید،  برقرار  صلح  فرمانده اش 
ایجاد صلح میان دو فرمانده حرکت انقالب 
اسالمی، حزب اسالمی در معرض نابودی 
قرار می گرفت. بنابران، صلح به خاطر بقای 
جهاد مطرح نبود، بلکه به خاطر نابودی یک 
فرمانده  و  قوماندان  یک  یا  و  دیگر  گروه 

مقابل انجام می گرفت.
کمر  داخلی،  زدوخوردهای  و  اختالفات 
جهاد را سست، و مسیر پیروزی را دشوار 
نتوانست  جهاد  رهبری  تنها  نه  و  ساخت 
موثریت  اختالفات،  بردن  بین  از  راه  در 
بلکه  بدهد؛  نشان  خود  از  مالحظه  قابل 
دلخراش،  این حادثات  برابر  در  نحوی  به 
همه  از  بدتر  و  می کرد  اختیار  خاموشی 
فعالیت های  بر  آن ها  از  چند  تنی  این که، 
می گذاشتند  صحه  قوماندانان شان  تخریبِی 

و از اعمال آن ها دفاع می کردند.
سرتاسری  شورای  تشکیل  تا  بنابران، 
قوماندانان، هیچ نیروی موثر و خیرخواهي 
برای خاموش ساختن و جلوگیری از جنگ 
این  و  است،  نشده  دیده  داخلی  تباه کِن 
جنگ ها به بهای ریختِن خون صدها جواِن 
ده ها  شبانه روزِی  زحمات  و  شد  تمام  ما 
بسا  و  یک سان گشت  با خاک  ما  فرماندهِ 

خانواده ها را به عزای فرزندان شان نشاند.

نویسنده: جفری بام گارتنر 
ترجمه: حمید میرزاآقایی

در  کارکنان  تمامي  که  نمایید  حاصل  یقین  6ـ 
دادن  شرکت  در  مي توانند  سازمان  واحدهاي  کلیۀ 
ایده هاي خود و توسعۀ آن ها مشارکت نمایند. اگر 
در  اند  قادر  بازاریابي  کارکنان  تنها  مي کنید  تصور 
زمینۀ بازاریابي ایده هاي نو ارایه نمایند، تنها ایده هاي 
معمولي نصیب تان خواهد شد. شاید تعجب کنید که 
کارکنان  حتا  و  انساني  منابع  کارکنان حساب داري، 
زمینۀ  در  خوبي  ایده هاي  مي توانند  نیز  رستورانت 

بازاریابي ارایه نمایند. 
7ـ اگر کارکنان شما ایده هاي خوبی ارایه مي کنند، 
به آن ها پاداش دهید و این پاداش تنها پول نخواهد 
از  تشویق  یا  و  گواهی  هدایا،  مرخصی،  دادن  بود؛ 
طرف مدیر عامل سازمان می تواند بسیار ارزش مند 
پول  حتا  یا  و  پول  می توانند  پاداش ها  البته  باشد. 
ناشی از به کارگیری ایده ها باشد، به خصوص سهیم 
کردن کارکنان در منافع ناشی از به کارگیری ایده ها 
بسیار مهم خواهد بود؛ زیرا به جای این که آنان در پی 
تخریب سازمان باشند، به دنبال ارایۀ ایده های خوب 

و عملی ساختن آن ها خواهند بود. 
نامناسب  ایده های  به خاطر  را  کارکنان  هیچ گاه  8ـ 
طور  به  است  ممکن  خنده  یک  حتا  نکنید،  تنبیه 
جدی سبب کاهش اعتماد به نفس شخصی شود که 
فردا می تواند ایده یی بسیار عالی ارایه نماید. کارکنان 
گاهی  ایده هستند.  دارای  زمان ها  تمامی  در  خالق 
اوقات بعضی از ایده های آن ها نامناسب اند و بعضی 
تنبیه  با  بنابراین،  هستند.  هوش مندانه  بسیار  اوقات 

افراد خالق، این ایده ها از دست خواهند رفت. 
9ـ خیلی بر روی تحقیقات و تحلیل ها تکیه نکنید؛ 

اگرچه آن ها در جای خود دارای ارزش بوده و واقعًا وجود آن ها در قرن 21 بسیار 
ضروری است، اما بزرگ ترین ایده ها معموالً از طریق الهام به دست آمده اند. 

10ـ به خاطر داشته باشید خالقیت، یک سرمایه گذاری بلندمدت است و منافع آن 
در کوتاه مدت به سازمان بازنمی گردد. اگر سازمان شما خالق نیست، زمان خواهد 
برد تا کارکنان با روش های جدید فکر کردن، آشنا شده تا نحوة رفتار و روش تولید 
کردن آن ها تغییر کند. پس زمانی که ایده ها به جریان افتد، آن ها باید به مرحلۀ عمل 
برسند و این نیازمند زمان است. اما در گذر زمان، نتایج و منافع این سرمایه گذاری 

قابل توجه خواهد بود. بنابراین برخیز و برای رسیدن به این هدف حرکت کن. 
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           احمدرضا حجارزاده

اقتباس های ادبی است که اغلب  سینمای امریکا مملو از 
هم شاهکارهای بزرگ و ماندگاری از کار برآمده اند. این 
اقتباس ها معموالً ژانرهای مختلف فیلم سازی را هم در بر 
می گیرد. چند نمونۀ خوبش، فیلم هایی نظیر سرِی هفت  گانۀ 
»کوری«،  عجایب«،  سرزمین  در  »آلیس  پاتر«،  »هری 
نویسنده گان  از  که  است  داوینچی«  »کد  و  »بادبادک باز« 
داستانِی  قالب های  در  و  مختلف  ملیت های  با  گوناگونی 

متنوع ساخته شده اند. 
با این حال، فرمول های برداشِت ادبی همیشه هم چندان 
نتیجۀ موفقی به بار نمی آورد. گاهی استثنایی باعث می شود 
خوبی  به  شده،  ساخته  داستان  یک  اساس  بر  که  فیلمی 
فیلم  نادری  موارد  در  به عکس،  و  نباشد  مکتوبش  نسخۀ 
بهتر از کتاب یا دست کم هم سطح با ارزش های آن تولید 

می شود. 
فیلم »جاده« که در این نوشته به آن می پردازیم، از فیلم های 
اقتباسِی دستۀ اول است؛ فیلمی جذاب و دیدنی که متأسفانه 
و  اعتبار  از  پایین تر  و  ضعیف  اثری  به  را  آن  کارگردان، 
تصاویر  تماشای  است. گرچه  کرده  تبدیل  کتاب  اهمیِت 
یک  در  خلق شده  موقعیت های  و  شخصیت ها  از  زنده 
شاهکار ادبی جهان، می تواند تجربه یی ناب و لذت بخش 
برای هر عالقه مند به سینما و ادبیات باشد، اما »جاده« به 
دالیلی که در ادامه می آید، هم اکنون یکی از فیلم های مهم 

سینمای امریکا و حتا جهان شمرده می شود. 

   قبيله یعنی یك نفر! 
زمین  برسد که روی  اگر روزی  فکر کرده اید  به حال  تا 
هیچ امکاناتی برای زنده گی نباشد، چه خواهید کرد؟ آیا 
می توانید پایان کار دنیا را تصور کنید؟ »جاده« دربارة چنین 
زلزله،  توفان،  ویرانی،  جز  زمین  که  روزی  است؛  روزی 
جنایت و فاجعه چیزی بر خود نمی بیند، نشانه های حیات 
و  مانده اند  زنده  معدودی  انسان های  نابودی اند،  حال  در 
انسانِی  شرافت  به  هنوز  اندکی  گروه  نجات یافته گان،  از 
یا  شرایطی  چنین  در  افراد  اغلِب  و  اند  پای بند  خویش 
غارتگر شده اند یا آدم خوار! رحم و عطوفت از میان رفته و 
همه تالش می کنند فقط یک روز بیشتر زنده بمانند و برای 
این زنده ماندن، به هر خواری و خفتی تن می دهند. معنای 
دوام  یکدیگر  کنار  نفری  دو  هیچ  کرده.  تغییر  »ما«  کلمۀ 
نمی آورند. هر قبیله شامل یک نفر است! و هر کس تنها 
به فکر خویش. در چنین جهان ترسناکی، شاهد زنده گی 
سخت یک خانوادة سه نفره خواهید بود: پدر، مادر و فرزند. 
آن ها قصد دارند به هر شکل ممکن، زنده و پاک بمانند. با 
آن که فیلم از روز قیامت سخن می گوید و مخاطب را از 
قرارگرفتن در چنین شرایطی به شدت می ترساند؛ ولی در 
لحظه لحظۀ فیلم نشانه هایی از امیدواری و رستگاری دیده 
می شود. نباید پایان فیلم را افشا کنیم، اما با این حال بد 

نیست بدانید جاده، پایانی خوش و روشن دارد. 
فیلم،  غافل گیرکنندة  و  خوب  بسیار  صحنه های  از  یکی 
جایی است که زوج پدر و پسر با ته کوِي مخفی در حولِي 
یک خانۀ متروکه مواجه می شوند. این دومین بار است که 

آن ها چنین مخفی گاهی کشف می کنند. بار اول، وقتی مرد 
موتی  به  رو  و  آدم های الغر  با  می گشاید،  را  ته کوي  در 
برخورد می کند که از فرط گرسنه گی روی زمین افتاده اند. 
پدر  با دیدِن  را می خورند و  تِن خود و دیگران  گوشت 
این  از  قباًل  که  پسر  می شوند.  حمله ور  آن ها  به  پسر،  و 
شود؛  تکرار  دوباره  حادثه  آن  نمی خواهد  ترسیده،  واقعه 
اما این بار، بخت با آن ها یار است. ته کوِي دوم، یک انبار 
مواد غذایی است. آن دو چند روزی در انبار غذا می مانند 
به خود می رسند. دوش می گیرند و موی سر  و حسابی 

را  صحنه  این  )نمونۀ  می کنند  اصالح  را  صورت شان  و 
ببینید(.  هم  »الست«  خوش ساخِت  سریال  در  می توانید 
ولی این معجزه دایمی نیست. آدم خوارها به آن مکان نیز 

می رسند و پدر و پسر چاره یی جز فرارِ دوباره ندارند. 
و  تِم  چنین  با  دیگری  فیلم های  »جاده«،  از  پس  و  پیش 
و  »ِجریکو«  سریال  ازجمله  شده اند.  ساخته  رویکردی 

بازی  )با  اِلی«  برای  »کتابی  و  رستاخیز«  »روز  فیلم های 
در  به خصوص   .)2010 سال  محصول  واشنگتن،  دنزل 
بسیاری  شباهت  فضاسازی ها،  و  روایت  قصه،  آخری، 
در  که  فیلم هست  در  نمایی  حتا  دارد.  هیلکات  فیلم  به 
هر دو اثر، عینًا تکرار شده. در هر دو فیلم، صحنه یی را 
می بینید که گروهی از آدم خواران به دنبال زن و کودکی 
این  در  و  می آورند  چنگ  به  را  آن ها  عاقبت  و  می دوند 
میان، قهرماِن فیلم تنها کاری که می کند، تماشا کردِن آن 

صحنۀ دل خراش و آزاردهنده است! 

   چه کسانی جاده را ساختند؟ 
»جاده« فیلمی عمیق و تکان دهنده دربارة بشر و مبارزه اش 
که  اثری  است؛  آخرالزمان  به  شبیه  موقعیتی  در  بقا  برای 
عاقبت  از  ترس ناک  و  آینده نگر  هشداردهنده،  تصویری 
انسان به نمایش می گذارد. داستان فیلم در زمان و مکان 

آینده رخ می دهد. هرچند ظاهراً  در  نامشخصی و جایی 
زمان وقوع ماجرا برای نویسنده و فیلم ساز اهمیتی نداشته، 
و  گنگ  نماهایی  گذشته،  به  متعدد  فالش بک های  ولی 
نسبتًا مبهم و بی کارکرد از یک خانواده و زنده گی آرام شان 
با آن که به نظر  در محیطی دل پذیر و امن نشان می دهد. 
داشته،  بیشتری  اهمیت  داستان  اصِل  در  آن چه  می رسد، 
پیامدهای هول ناک یک فاجعۀ مشابه با انفجارهای هسته یی 

و تأثیر آن بر سرنوشت و زنده گی انسان است. 
کارگردان »جاده«، پیش از این، فیلم ضدوسترن مشهوری 
به نام »پیشنهاد« ساخته بود. وی »جاده« را سال 2009 و به 
دور از الگوی رایج در فیلم های متعارف پیش گویانۀ ژانر 

علمی ـ تخیلی کارگردانی کرد. 
می کند؛  بازی  مورتنسن  ویگو  فیلم،  در  را  پدر  نقش 
برای  نامزدهای جایزة اسکار  از  بازیگری که سال 2007 
فیلم »وعده های شرقی« بود. فیلم بین های حرفه یی، او را با 
ایفای نقش »آراگون« در سری فیلم های »ارباب حلقه ها« 
به خاطر می آورند. نقش پسر را »ُکدی اسمیت َمک فی« 
کارنامۀ  در  مهمی  امتیاز  تجربه،  این  که  می کند  بازی 
بازیگرِی او به شمار می آید. از دیگر بازیگران فیلم باید به 
چارلیز ترون در نقش همسر / مادر، رابرت دووال )پیرمرد 
تنها( و گای پیرس )پدر خانوادة دوم( اشاره کرد. جاویر 
آگوریستوبل، »جاده« را فیلم برداری و جان گرگوری آن 
را تدوین کرده است. این فیلم با بودجۀ 2۵ میلیون دالری 

ساخته شده است. 
اگر از هواداراِن فیلم های جاده یی پرکشش و تعلیق هستید، 
تماشای جاده را از دست ندهید. جاده، فیلمی سیاه و تلخ 
است؛ ولی لذت تماشای تصاویر و فضای خوف انگیز و 
رعب آور آن، به عالوة پایان دل نشین و خوش بینانه اش، تا 

ابد با شما باقی خواهد ماند. 

   جایی برای پيرمردها هست! 
جاده  رمان  سال خوردة  نویسندة  کارتی،  مک  کورمک 
که  به چاپ سپرد  را سال 200۵  اثرش   ،)The Road(
آن  از  پس  و  آورد  ارمغان  به  برایش  کالنی  ادبی  جایزة 
نیست«  پیرمردها  برای  »جایی  رمان  بعد،  سال  بالفاصله 
را منتشر کرد که برادران کوئن بر اساس آن، فیلم موفقی 
ساختند و اسکار را به خانه بردند. مک کارتی را به خاطر 
تبحر در نویسنده گی و خلق فضاهای پیچیده و هول ناک 
در نوشته هایش با نام ویلیام فاکنر امریکا می شناسند. او در 
رمان خود، جهانی تیره و تار و آکنده از ناامیدی و تباهی 
ترسیم کرده که البته خالق فیلم، یعنی جان هیلکات به رغم 
فضاهای  خلق  در  که  تالشی  و  رمان  اصل  به  وفاداری 
در  موجود  و وحشت  ترس  نتوانسته  کرده،  سیاه  و  سرد 
کتاب را به فیلم خود منتقل کند. با این که روایت فیلم به 
دارای  نعل و  به  نعل  از رمان مک کارتی، خطی،  تبعیت 
اگر  اما  است؛  هالیوودی  فیلم های  روایت  با  تشابهاتی 
فرق  اندکی  رمان  با  نهایی  محصول  کنید،  دقت  خوب 
بنا بوده اثری صرفًا هنری باشد، نه یک فیلم  دارد. جاده 
تجاری سرگرم کننده. برای رسیدن به چنین نتیجه یی، گروه 
سازنده نیازمند بازیگران ماهر، فیلم نامه یی محکم و اصولی 
از جمع  که  است  حرفه یی  کارگردانی  مهم تر،  همه  از  و 
مصالح نام برده، اثری چشم گیر درآورد؛ اتفاقی که این جا 
نیافتاده است. شاید اگر این فیلم هم با سروشکلی مرکب 
نظیر  فیلمی  با  اینک  می شد،  ساخته  تجاری  و  هنری  از 
»جایی برای پیرمردها نیست« مواجه بودیم؛ اما به آن شرط 
دوربین  پشت  رمان،  نویسندة  با  هم سطح  کارگردانی  که 
حرمت  به  »جاده«  همه،  این  با  می نشست.  فیلمی  چنین 

رمان معتبرش، فیلمی ارزش مند و قابل اعتناست.
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 )نگاهی به فیلم جاده؛ اگر شما در جهان تنها بودید چه می کردید؟(

تا به حال فکر کرده اید اگر روزی برسد که روی زمین هیچ امکاناتی برای زنده گی نباشد، چه 
تصور کنید؟ »جاده« دربارۀ چنین روزی است؛ خواهید کرد؟ آیا می توانید پایان کار دنیا را 

روزی که زمین جز ویرانی، توفان، زلزله، جنایت و فاجعه چیزی بر خود نمی بیند، نشانه های 
حیات در حال نابودی اند، انسان های معدودی زنده مانده اند و از نجات یافته گان، گروه اندکی 
هنوز به شرافت انسانِی خویش پای بند اند و اغلِب افراد در چنین شرایطی یا غارتگر شده اند 
یا آدم خوار! رحم و عطوفت از میان رفته و همه تالش می کنند فقط یک روز بیشتر زنده بمانند 
و برای این زنده ماندن، به هر خواری و خفتی تن می دهند

          حمیرا نکهت دستگیرزاده

شب است و باز دل من بهانه مي گیرد
غمي غریب دلم را نشانه مي گیرد
هواي دیدن تو اي تولد خورشید
تمام هستِي من را شبانه مي گیرد

بسیط خاطر من وقف یادهاي تو باد

که از حضور تو چشمم ترانه مي گیرد
فضاي آبي بودن ز نام تو لبریز

ز تو درخت امیدم جوانه مي گیرد
اسیر چشم تو هستم فضاي بودن من!

بیا که بي تو دلم از زمانه مي گیرد
رها من تو مرا اي بشارت خورشید

که شب وجود مرا جاویدانه مي گیرد

اگر صدا نکني سوي خویشتن بازم
شکوت شهر مرا ظالمانه مي گیرد

مرا به نام بخوان از نهایت از معراج
که شعرم از تو دم عاشقانه مي گیرد
کجایي اي همه امید من نهان در تو

دلم براي صدایت بهانه مي گیرد
 **********************

غمي که بر دل تنگم شبانه مي ریزد
چو آتشي ست که در آشیانه مي ریزد

تو شعر زندة حافظ، تو حرف پاک رهي
ز چشم تو عزل عاشقانه مي ریزد

کنون که مست بهار است هستي ام از تو
به سبزه زار امیدم جوانه مي ریزد

نجابت از سحر و پاکي از سپیده دمان
صداقت از نگهت مومنانه مي ریزد

سخن بگو که کالم تو با طراوت و مهر
مي نشاط به جام زمانه مي ریزد

صداي خندة تو شور دلکشي دارد
چو آبشار که در بي کرانه مي ریزد

تو اي تداوم "نکهت" سرود عشق بخوان
که از نشاط کالمت ترانه مي ریزد

 *********************** 
 

در سینه غمي دارم با ناي هم آوازم
در دل المي دارم صد سینه سخن سازم

چشمي به دري حیران، دارد دل سرگردان
اي ساقي بي مستان با مهر تو بنوازم

با درد و الم همدم خو کرده به رنج و غم
با هجر تو هم مونس با سوز تو در سازم
از عشق چو جیحونم از مهر تو افسونم

من لیلي مجنونم با درد تو انبازم
سر مي دهم از مستي آواي خوش هستي

تو قهر چو بشکستي صد نغمه بپردازم
از بود تو ایجادم، تا با تو زیم شادم

با مهر تو معتادم اي گرمي آوازم
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جهان چه گونه صلحي براي افغانستان مي خواهد؟

پیشرفت افغانستان در...
 ولسوالی ها و والیات، ادامۀ برنامه های ملی را به خطر 

مواجه می سازد.
در گزارش همچنان گفته شده که بدون موسسات قابل 
دوام در سطح ولسوالی ها و والیات، سرمایه گذاری ها در 
سطح محالت و قریه ها، و با وجود مفیدبودن آن، پایدار 

نخواهد ماند.
است  گفته شده  بانک جهانی همچنان  گزارش  این  در 
که پالن گذاری در سکتور ملکی نسبت به سکتور نظامی 
بسیار بطی بوده و خطر عدم همآهنگی و عدم توازن در 

میان موسسات دولتی افغانستان را بوجود آورده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در گزارش بانک جهانی 
گفته شده که افغانستان در ده سال گذشته به موفقیت های 
خدمات  توسعۀ  عامه،  صحت  امور  در  مالحظه  قابل 
کودکان  میر  و  مرگ  کاهش  و  والیات  همه  به  اساسی 

نایل آمده است.
و  آموزش  بخش  که  است  گفته  همچنان  جهانی  بانک 
تعداد  یافته،  توسعه  توجه  قابل  صورت  به  پرورش 
سال  در  میلیون  یک  از  ابتدایی  مکاتب  دانش آموزان 
2001 به 7.2 میلیون در سال 2011 میالدی رسیده است. 
تعداد دانش آموزان دختر نیز نزدیک به سه میلیون رسیده 

است.
اما در گزارش گفته شده که به علت مشوره های ضد و 
نقیض و رقابت در پروگرام های سازمان های کمک دهنده 
به  را  انکشافی  فعالیت های  امنیتی،  مشکالت  عالوة  بر 
بانک  مشکالت و موانع روبرو کرده است. در گزارش 
جهانی آمده است که پروگرام های بانک در تحت شرایط 
فوق العاده مشکل فعالیت دارد و شرایط امنیتی، انکشاف 
افغانستان و حمایت شرکای خارجی آن را به چالش های 

دوامدار مواجه ساخته است.
در گزارش بانک جهانی از حکومت افغانستان به حیث 
است،  گفته  و  آمده  بعمل  ستایش  متعهد  شریک  یک 
حکومت رییس جمهور کرزی تصمیم دارد تا افغانستان 
را بعد از خرابی  ها و ویرانی های بیش از دو دهه جنگ 

به یک کشور عصری تبدیل نماید.

          حلیمه حسینی 

برای رسیدن به صلح در افغانستان، این روزها هر کس 
به دنبال یافتن راهی و طراحِی یک استراتژی  است. و 
بدون شک، استراتژی یي که بتواند ما را به صلح و ثبات 
برساند، همان کلیِد پیروزی و رسیدن به موفقیت است. 
افغانستان،  به  آن  آوردِن  و  صلح  امر،  حقیقت  در  اما 
به  هم  معما،  این  که  است  شده  معما  یک  به  تبدیل 
عنوان یک عنصر رقابتی و هم به عنوان یک شاخصه 
حساب  به  افغانستان  در  بحران  حل  توان مندِی  برای 

می آید. 
در طول بیش از یک دهۀ گذشته، تالش های متفاوتی را 
شاهد بوده ایم؛ تالش هایی برای رسیدن به کلید حِل این 
بحران و موفقیت در رسیدن به صلح و ثباتی پایدار. اما 
این تالش ها را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد؛ 
و  ظاهری، صوری  و تالش هایي  تالش هایي صادقانه 
عوام فریبانه. اما همۀ این تالش ها حول محور صلح و 

صلح آوری در این سرزمین جریان داشته و دارند. 
داخلی  نیروهای  سوی  از  تنها  نه  تالش ها  این  اکنون 
مورد توجه و عنایت قرار گرفته، بلکه شاهد هستیم که 
کشورهای خارجی هم ـ چه کشورهای منطقه یی و چه 
به حل وفصل  عالقه مند  ـ  منطقه  از  خارج  کشورهای 
البته  صد  و  البته  هستند؛  افغانستان  بحراِن  و  مشکل 
بیشتر بر منافع ملی خودشان تا منافع ملی افغانستانی ها. 
اما به رغم تمام این عالقه مندی ها و نیروهایی که برای 

صلح در افغانستان بسیج شده اند، حقیقت این است که 
کم تر شاهد پیشرفتی در این میان بوده ایم. بزرگ ترین 
زمینۀ  در  افغانستان  دولت  و  جهانی  جامعۀ  که  کاری 
صلح آوری در این سرزمین به انجام رسانده اند، تأسیس 
شورای عالی صلح بوده که به خوبی می تواند شاخصی 
باشد برای موفقیت یا شکست جامعۀ جهانی و دولت 
افغانستان در به  ثمر نشاندِن پروسۀ صلح و تحقِق آن 

در این دیار. 
شکست همه جانبۀ شورای عالی صلح در تمام طرح ها 
و برنامه های پیشینش، این تیوری را قوِت بیشتر بخشید 
پرچم  با  و  صلح  به نام  که  کسي  هر  به  نمی توان  که 
سفید در دست پیش می آید، اعتماد کرد و حرکِت او 
نه  افغانستان  در  برنامۀ صلح  دانست.  خیراندیشانه  را 
تنها از سوی حلقات نزدیک به طالبان در داخل کشور 
دید  و  نما  یک  در  بلکه  است،  سبوتاژ شده  نوعی  به 
کلی، کشورهای دوست و خیرخواه افغانستان در قالب 
یک  آن  به  نسبت  نیز  ناتو  نیروهای  و  جهانی  جامعۀ 
استراتژی  یک  و  مشخص  طرح  یک  منسجم،  انگیزة 
میان  چنددسته گی  آن چنان  امروز  نداشته اند.  مدون 
و  صلح  کم وکیِف  کانال ها،  روی  بر  دنیا  کشورهای 
روند آن در افغانستان وجود دارد که تمامِ کوشش هاي 
و  اغتشاش  جز  حاصلي  هیچ  صلح خواهانۀ شان 

درهم ریخته گِی فضای سیاسی کشور نداده است. 
هر روز می بینیم که کشوری پا در این عرصه نهاده و 
می خواهد به نوعی میزبانی مذاکرات صلح و یا طراحی 

گیرد.  به دست  را  افغانستان  در  برای صلح  مکانیسمی 
قطر  در  طالبان  نماینده گی  از گشایش  روزی صحبت 
می شود و قطر در محراق توجه قرار می گیرد که چرا 
قطر. روزی دیگر می بینیم که ترکیه می خواهد حرف 
اول و آخر را در این راستا زده و افتخارِ به نقطۀ انجام 
رساندِن این مذاکرات را از آِن خود کند، و روزی هم 
لندن و پاریس و یا هر جایی که فکرش را بکنی، میزباِن 
مذاکرات طرف هاي درگیر در افغانستان مي شود. ولي 
گاهي این میزبان ها بیشتر از این که به حل معما کمکي 
بازی  این  ساختِن  پیچیده تر  هرچه  به  باشند،  کرده 

پرداخته اند.
 به هر حال، هنوز هم طالبان، افغانستان و صلح، بحث 
بین الملل  روابط  و  سیاسی  گفتمان های  مطرِح  و  داغ 
افغانستان  در  صلح  ایجاد  حد  این  تا  چرا  اما  است. 
ناممکن و سخت شده است؟ چرا تا این حد میزبان ها 
وجود  با  چرا  است؟  بوده  کم  پیشرفت ها  و  متعدد 
این  هنوز  افغانستان،  در  صلح  عالی  شورای  تشکیل 
شورا نتوانسته است مهرة اصلی در این پروسه باشد؟ 
آیا حقیقت این است که خیلی ها از شورای عالی صلح 
پیش  از  برنامه های  مطابق  بازي  برای  مهره یي  فقط 
تعیین شدة خود ساخته اند و ماهیت این شورا و فلسفۀ 
وجودِي آن را به قمار گذاشته اند؟ آن هم شورایی که 
و  ملي  رویکردهاي  با  را  افغانستان  صلح  قضیۀ  باید 
تفاهم بین االفغاني در داخل کشور و با مراجعه به آراي 

مردم و نخبه گان شان دنبال مي کرد. 

با تمام این حرف ها، یک اصل به قوِت خود باقی ست 
و آن این که جامعۀ جهانی به طالبان به عنوان یک طرف 
معامله، می نگرد و  یا  قابل توجه در مذاکره و  مهم و 
با  آن که  ندارد. حال  کاري  این گروه هیچ  آبشخورِ  با 
پاسخ های سخت و دندان شکن گاه و بی گاهِ طالبان به 
صلح خواهی حکومت افغانستان، یک حقیقت برجسته 
از مواضع خود  این که طالبان ذره یی  شده است و آن 
کدام  و  کشور  کدام  این که  حال  و  نمي نشینند.  عقب 
شخصیت ها در این میان خواهند توانست این ناممکن 

را ممکن کنند، معلوم نیست. 
اما به راستی، کشورهایی که هر بار با ولِع تمام می خواهند 
افغانستان سرمایه گذاری کنند و  روی مسالۀ صلح در 
چه  دنبال  به  دهند،  تشکیل  چندجانبه  یا  دو  نشست 
چیزي هستند که هر بار با رو کردن یک ورق تازه و 
پیچیده تر کردن بازی، راه صلح را ناهموارتر و پیمودنش 
به  اتکا  با  صلح  که  حالي  در  مي سازند؟  دشوارتر  را 
خواست جمعِي مردم افغانستان و ایجاد یک چتر وسیِع 
کشور،  نخبه گاِن  و  بزرگان  میان  گفت وگو  براي  ملي 
به تدریج آمدني و میسر است و کم ترین  سرمایه گذارِي 
جامعۀ جهاني در این خصوص مي تواند به تحقق ثبات 

پایدار در افغانستان منجر گردد. 
پس در میان این همه غوغا، چه گونه می توان دریافت که 
کدام نشست با حسن نیت، و کدام برای طالب سازی، 

طالب نوازي و طالب پروری برگزار می شود؟
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زمینۀ سفر به طالبان...
و  صلح  پیشبرد  به  بتواند  افراد  این  از  برخی  سفر   
آشتی کمک کند. مذاکرات صلح با توجه به این که 
ترک   2014 سال  در  را  افغانستان  خارجی  نیروهای 

می کنند، پیوسته مهمتر می شود.
افغانستان  حکومت  »از  امنیت  شورای  قطعنامه  این 
شورای  با  نزدیک  هماهنگی  در  که  می کند  دعوت 
آن ها  برای  که  را  اشخاصی  نام های  صلح،  عالی 
سهولت های استثنایی سفر در نظر گرفته شده، برای 
ارایه  امنیت  شورای  تحریم های  کمیته  به  بررسی 
اشخاص  این  مکان هایی که  باید  اساس  براین  کند«. 

برای حمایت از صلح و آشتی به آنجا سفر می کنند، 
مشخص باشد.

امنیت  شورای  جزایی  اقدامات  کمیته  همچنین 
پاسپورت،  شماره  مسافران  که  می کند  درخواست 
هدف و مدت زمان سفرشان را به آن ها اطالع دهند 

که نباید از نُه ماه بیشتر باشد.
که  گفت  ملل  سازمان  در  بریتانیا  سفیر  لیال،  مارک 
تصویب  متحده  ایاالت  حمایت  با  که  قطعنامه،  این 
شد، با درج موارد استثنایی »ممنوعیت سفر طالبان را 
کارآمدتر و انعطاف پذیرتر ساخته و به این ترتیب به 
اهداف صلح و روند آشتی کمک می کند که در طول 

دو سال آینده بر اهمیتش پیوسته افزوده می شود«. او 
در یک بیانیه افزود: »در عین حال کمیته بهتر می تواند 
بر قضایا نظارت داشته و چارچوب را برای همکاری 
نزدیک تر میان حکومت افغانستان و کمیته اقدامات 

جزایی شورای امنیت تعیین کند«.
با نظارت یک نهاد پژوهشی یا تینک تانک فرانسوی، 
دو مقام ارشد طالبان در این هفته برای گفت وگوهای 
به  مخالف  نیروهای  دیگر  و  حکومت  با  غیررسمی 
دیدارها  این  می آیند.  گردهم  شمال،  ایتالف  شمول 
نامعلوم در حومه شهر پاریس برگزار  در یک مکان 

می شوند.

عالمان دینی در بامیان...
افزایش آمار خشونت علیه  بانو کاظمی می گوید که 
افزایش  موارد خشونت  که  نیست  معنا  این  به  زنان 
ر  باال  شان  حقوش  از  زنان  آگاهی  میزان  بل  یافته؛ 

فته است.

او می افزاید که در هشت ماه گذشته 1391 خورشیدی 
پنجاه مورد خشونت علیه زنان در این ریاست ثبت 
شده است، در حالی که در تمام سال گذشته این آمار 

به 4۵ مورد رسیده بود.
بامیان کمیسیون مستقل  عبداالحد فرزام رییس دفتر 
آمار  ثبت  افزایش  درصد   49 از  نیز  بشر  حقوق 

خشونت در این والیت گزارش داده است.
به گفتۀ وی، در تمام سال 1390 خورشیدی 69 مورد 
خشونت علیه زنان در بامیان ثبت شده بود، اما امسال 
علیه  ماه گذشته 13۵ مورد خشونت  تنها در هشت 

زنان در این دفتر به ثبت رسیده است.

امریکا 688 میلیون دالر...
 در امریکا نیز گفت: هم اکنون نسبت به هشت سال 
گذشته ارتباط بیشتری میان دو کشور به وجود آمده 

است.
یکی از مواردی که باعث تبدیل این اوضاع آرام به 
تنش شده است، بحث و گفتگو در خصوص سالح 

اتمی پاکستان است.
مقام های امریکایی به همتایان پاکستانی خود گفته اند 
که حرکت آرام و آشکار اسالم آباد در ایجاد سالح 
اتمی زمانی به یک ریسک بزرگتر تبدیل می شود که 
توسط فردی به سرقت رفته یا در مسیر دیگری مورد 

استفاده قرار گیرد.
یک هیات از کارشناسان اتمی امریکا هفته گذشته به 
پاکستان سفر کرد اما متوجه شد که دو کشور اساسا 
دیدگاه های مختلفی در خصوص این مساله دارند که 

خطر  یک  اتمی  سالح  زمینه  در  تغییرات  ایجاد  آیا 
تلقی می شود یا خیر؟

اهمیت  پیشرفت حایز  مقام ها همچنین می گویند که 
از چندین  افغانستان پس  و  پاکستان  میان  در روابط 

سال تهمت و افترای متقابل به وجود آمده است.
به  نوامبر  ماه  در  افغانستان  از  بلندپایه  هیات  یک 
پاکستان رفت که این سفر باعث آزادی چند تن از 
فرماندهان طالبان از زندان های پاکستان شد؛ امری که 
نشان دهنده اقدامات خوب در از سرگیری مذاکرات 

صلح با این گروه شبه نظامی محسوب می شود.
این  آزادی  بود،  مذاکرات  این  پشت  در  که  امریکا 
زندانیان را تایید کرد اما این کشور همچنان از آزادی 
پنج شبه نظامی زندانی در زندان گوآنتانامو که خواسته 

کلیدی طالبان است، امتناع می کند.
میان  دیدارها  این  امریکایی گفت،  مقام های  از  یکی 
به  رو  »حرکت  یک  پاکستانی  و  افغان  مقام های 

زمان  از  صلح  مذاکرات  انجام  برای  خوب  جلوی« 
در فصل  نظامیان  کاهش درگیری ها و حمالت شبه 

زمستان محسوب می شود.
از سرگیری مذاکرات صلح در قطر  دنبال  به  امریکا 
امتناع  از  پس  میالدی  جاری  سال  اوایل  که  است 

طالبان برای حضور متوقف شد.
هم  هنوز  اخیر،  ماه های  در  تنش ها  کاهش  با وجود 
دلخوری ها و رنجش هایی در روابط میان افغانستان و 

پاکستان وجود دارد.
جنرال »مایکل باربرو«، رییس آژانس مسوول مقابله 
با بمب های کنار جاده یی پنتاگون در جلسه غیرعلنی 
با  مقابله  برای  پاکستان  اقدامات  که  کرد  اعالم  سنا 
برای  کلسیوم  آمونیاک  نیترات  از  طالبان  استفاده 
مثمر  شدت  به  جاده یی  کنار  بمب های  این  ساخت 
و  توانسته اند  ما  پاکستانی  شرکای  است.  بوده  ثمر 

بیشتر هم می توانند.

هنوز به هدف...
 مردم آلمان به خاطر حمایت از افغانستان طی یک دهۀ 

گذشته تشکر کرد.
او گفت که دوستی دو کشور به دوران امان اهلل خان 
ادامه  ناپذیری  خلل  به صورت  تاکنون  و  می گردد  بر 
دارد. کرزی در ادامه گفت که آلمان در ده سال گذشته 
با  آلمان  »مردم  است:  بوده  افغانستان  واقعی  دوست 
را  ما  بودند و کشور  متعهد و همکار  ممد،  افغانستان 
در هر عرصه زنده گی کمک کردند. عسکرشان و افراد 

ملکی شان در این جا با ما در دوستی حقیقی بودند. از 
سپاس گذار  آلمان  دوستی  از  و  می کنیم  تشکر  ایشان 

هستیم.«
این نخستین سفر گوک به افغانستان از زمان به عهده 
گرفتن این سمت در ماه مارچ امسال به شمار می رود.

  استقبال از نشست پاریس
در همین حال، رییس جمهور کرزی از نشست هایی که 
به منظور گفت وگو با طالبان در فرانسه و قطر صورت 
با وجودی  کرزی گفت،  آقای  کرد.  استقبال  می گیرد، 

که طالبان رهبران افغانستان را کشته اند و خرابی های 
هم  آن  با  اما  اند،  کرده  کشور  این  متوجه  را  زیادی 
تمام  از  »ما  گفت:  او  نمی دارد.  بر  مصالحه  از  دست 
جلسه هایی که به نام صلح جور شده، اظهار خرسندی 
نشده  ثابت  ما  برای  که  تا  کردیم.  حمایت  و  کردیم 
از  نام صلح غرض دیگری دارد،  به  که کدام مجلسی 
ثابت شد  ما  برای  که  آن حمایت می کنیم. ولی وقتی 
این مجالس، صلح در  اهداف  پیدا کردیم که  یا شک 
صحبت  زمانش  در  صورت  آن  در  نیست،  ما  کشور 

می کنیم.«

جوانب  از  و  مختلف  کشورهای  در  حاضر  حال  در 
مختلف، تالش ها برای مصالحه با طالبان جریان دارد. 
طالبان  دفتر  رسمًا  افغانستان،  حکومت  که  است  قرار 
نزدیک،  آینده  در  و  بشناسد  رسمیت  به  را  قطر  در 
نماینده گان طالبان در پاریس با دیگر اعضا و گروه های 

مخالف و حکومت افغانستان، گردهم بیایند.
همچنین یوناما یا نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد 
در افغانستان نیز قرار است کنفرانسی را با اشتراک تمام 

جوانب افغانی در یکی از کشورها راه اندازی کند. 



تایید  ننگرهار  والیت  در  محلی  مقام های 
روز  دو  که  سینما  هنرپیشۀ  یک  که  کرده اند 
گذشته جسدش  روز  بود،  شده  ناپدید  پیش 

پیدا شده است.
ننگرهار  والی  سخنگوی  عبدل زی  احمدضیا 
سه شنبه  روز  آرمانی  ظاهر  جسد  که  گفت 
او شب  ظاهراً  و  شده  پیدا  بهسود  منطقه  در 

گذشته به قتل رسیده است.
سخنگوی والی ننگرهار گفت که ظاهراً فردی 
از  آمد و  فیلمساز  این  به خانه  دو روز پیش 
او خواست که همراهش به محلی در بیرون 
خانه او برود و آقای آرمانی پس از آن به خانه 

بازنگشت.
آقای عبدل زی افزود که زخم هایی که در بدن 
ظاهر آرمانی دیده می شود، بیانگر آن است که 

او با ضربات چاقو به قتل رسیده است.
که  گفت  همچنین  ننگرهار  والی  سخنگوی 
مسووالن امنیتی درباره دالیل قتل او و یافتن 

عامالن آن تحقیق می کنند.
سینماگران  اتحادیه  رییس  صادق  نجیب 
ظاهر  که  گفت  بی بی  سی  به  ننگرهار  والیت 
آرمانی کارگردان و بازیگر بود و فیلمبرداری 
هم می کرد. او افزود که آقای آرمانی از هفت 

رو  سینما  جهان  به  پیش  سال 
آورده بود.

به گفته آقای صادق، او خیاطی هم 
بلد بود و لباس زنانه می دوخت.

براساس  که  گفت  صادق  نجیب 
ظاهر  دارد،  او  که  اطالعاتی 
شخصی  دشمنی  کسی  با  آرمانی 

نداشت.
رییس اتحادیه سینماگران ننگرهار 
محلی  مقام های  از  او  که  افزود 
خواسته که برای پیدا کردن عامالن قتل ظاهر 

آرمانی تحقیق کند.
شرق  در  سینما  و  فیلم  کاران  اندر  دست 
افغانستان گفته اند که ظاهر آرمانی سینماگری 

فعال بود.
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د لوېدیځ نورستان د سقوط 
خبرداری!

همايش جهاني فارسي زبانان برگزار شد

            ناجیه نوری

بیش از بیست درصد کودکان در سراسر دنیا، 
از بیماري رواني رنج مي برند و از هر چهار 
یک  داراي  خانواده  یک  جهان،  در  خانواده 

عضِو بیمار رواني و یا عصبي می باشد.
داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامۀ کشور در 
صحت  شفاخانۀ  جدید  تعمیر  افتتاح  مراسم 
رواني کابل که روز گذشته برگزار شده بود، 
با اظهار این مطلب گفت، شماری از کودکان، 
در  بل  افغانستان،  در  تنها  نه  مردان  و  زنان 
رواني  بیماري  و  مشکالت  از  دنیا  سراسر 
رنج مي برند و  براساس آمار سازمان صحي 
افزایش  آینده  سال   20 تا  رقم  این  جهان، 

خواهد یافت.
داکتر دلیل افزود، متأسفانه در جهان هنوزهم 
سرمایه گذاري در بخش صحت رواني بسیار 
دالر در  دو  فرد  درمان هر  براي  و  است  کم 
این حساب،  با  که  گرفته شده  نظر  در  سال 
براي کشورهاي فقیری مانند افغانستان، براي 
هر فرد کمتر از دو سنت اختصاص داده شده 

است.

وزیر صحت عامه در این مراسم گفت، ولي 
به  توجه  با  افغانستان  عامۀ  صحت  وزارت 
در حوزة شرق  تنها کشوري  مسأله،  اهمیت 
یک  را  رواني  صحت  که  است  مدیترانه 

اولویت دانسته و به آن توجه جدي دارد.
بانو دلیل تاکید کرد، شفاخانۀ صحت رواني 
دارد،  اختیار  در  که  خوبي  امکانات  با  کابل 
شدیِد  و  مغلق  بیماري هاي  درمان  توانایي 

رواني را دارد.
مصمم  تیمورشاه  داکتر  حال،  همین  در 
در  کابل  رواني  صحت  شفاخانۀ  رییس 
رواني  بیمارهاي  چون  گفت،  مراسم  این 
صدمات  و  افسرده گي  اضطراب،  شامل  که 
جامعه  اقشار  همۀ  میان  در  می شود،  رواني 
خدمات  ارایۀ  براي  ما  بنابراین  دارد،  وجود 
بهتر، شفاخانه هاي صحت رواني را در سایر 

والیات کشور نیز گسترش داده ایم.
او همچنان گفت، شفاخانۀ صحت رواني در 
کابل داراي دو مرکز بوده و در والیات هرات، 
را  خود  فعالیت هاي  نیز  ننگرهار  و  قندهار 

جهت ارایۀ خدمات آغاز کرده است.
وي افزود، ما براي آگاهي دهي و آموزش مردم 

در خصوص بیماري هاي رواني برنامه هایی را 
برنامۀ  تا  داریم  و تصمیم  داریم  روي دست 
آغاز  مکاتب  از  را  زمینه  این  در  آگاهي دهي 

کنیم.
مصمم تاکید کرد، چون زنان، کودکان، معلوالن 
و معیوبان بیشتر از سایر افراد جامعه آسیب 
پذیرتر هستند، بنابراین ما مي خواهیم در قدم 
نخست، آگاهي دهي در مورد بیمارهاي رواني 

را از این طبقه آغاز کنیم. 
رواني  صحت  شفاخانه  رییس  گفتۀ  به 
کابل، بیش از 13 درصد بیمارهاي جهان را 
سال  در  و  مي دهد  تشکیل  رواني  اختالالت 
2030 این رقم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین 
این ارقام براي ما یک هشدار است تا اینکه 

آماده گي های الزم را داشته باشیم.
تعمیر جدید شفاخانه صحت رواني کابل به 
کمک جامعۀ اروپا )ام اي سي( به ارزش 3۵0 

هزار دالر امریکایي اعمار گردیده است.
شفاخانۀ صحت رواني کابل به اضافۀ معتادان، 
مشکالت  یا  و  بیماري  داراي  که  را  افرادي 

رواني هستند، نیز تداوي و درمان مي کند. 

انتقاد  با  سنا  مجلس 
غیررسمی  شرکت  از 
اعضای  و  دولت 
شورای عالی صلح در 
نتیجۀ  پاریس  نشست 
نشست  این  برگزاری 
افغانستان  بدبختی  را 
کرد  اعالم  و  دانسته 

نشست  این  در  مستقیمًا  نباید  دولت  اپوزیسیون  که 
حضور می یافت.

جلسه  در  سنا  مجلس  رییس  مسلم یار  فضل هادی 
علنی روز گذشتۀ این مجلس با انتقاد از دخالت سایر 
کشورها در روند صلح افغانستان، گفت: نشست پاریس 
بار دیگر برای افغانستان بدبختی به ارمغان می آورد و 
نمی تواند صلح را در افغانستان محقق کند، زیرا دیگر 

کشورها در این نشست دخالت دارند.
شورای  و  صلح  عالی  شورای  که  زمانی  افزود:  وی 
رهبران  نباید  دارند،  فعال  نظام حضوری  این  در  ملی 

اپوزیسیون در این نشست شرکت می کردند.
این  در  بامیان  والیت  از  سناتوری  رهایی،  هدایت اهلل 
مورد اظهار داشت: دولت افغانستان چرا در خصوص 

پروسه صلح سیاست واحدی را اتخاذ نمی کند تا بتواند 
در این نشست ها به شکلی مستقیم نقش داشته باشد.

اعالم  پیشتر  افغانستان  خارجۀ  امور  وزارت  مقامات 
کرده بودند که نشست پاریس در هفته جاری با حضور 

نماینده گان طالبان برگزار می شود. 
مقامات افغان اعالم کردند که این نشست، یک نشست 
رسمی نیست و شرکت کننده گان در خصوص مواضع 

رسمی گفت وگو نخواهند کرد.
طالبان،  نماینده گان  از  تن  دو  پاریس،  نشست  در 
رهبران  برخی  اسالمی،  حزب  از  نماینده گانی 
اپوزیسیون و شماری از اعضای شورای عالی صلح و 

دولت افغانستان شرکت خواهند کرد.

وزیر صحت عامه:

        بیماری های روانی را 
کابو                 جدی گرفته ایم والیت  دې  د  چې  وایي،  چارواکي  نورستان  د 

دي.  مخ  سره  ګواښ  له  سقوط  د  ولسوالۍ  درې 
له  یې  وار  وار  په  چې  وایي،  همدارنګه  چارواکي 
تر  مرکزي حکومته د مرستې غوښتنه کړې، خو ال 

اوسه یې هم چا په غوښتنې غوږ نه دی ګرولی.
د نورستان والي تمیم نورستاني له ماندګار ورځپاڼې 
د  مخالفانو  والو  وسله  چې  وویل،  کې  مرکه  په  سره 
تېرې جمعې ورځې راهیسې په دواب ولسوالۍ برید 

کړی او دغه ولسوالۍ یې کالبنده کړې ده.
ځایي  یوې  په  والو  وسله  کې  پیل  په  وویل،  هغه 
پوسته برید وکړ، چې پنځه تنه یې ټپیان کړل، چې 
نورګرام ولسوالۍ ته یې انتقال کړي؛ خو په وینا یې 

چې تر اوسه مرکز ته نه دي لېږدول شوي.
شي  نه  ته  مرکز  ځکه  بندیان  چې  زیاتوي،  نوموړی 
له  کې  ولسوالۍ  الینګار  په  لغمان  د  چې  انتقالوالی 

تېرو دریو میاشتو راهیسې وسله والو الره تړلې ده.
هم  مکتبوب  یې  ته  مرکز   وایي،  والي  نورستان  د 
ارګانونو  ییزو  سیمه  د  او  ورکړی  یې  شفر  استولی، 
ولسمشر  د  وزارت خبر کړی،  دفاع  یې هم  له الرې 
د لومړي مرستیال له الرې یې هم د کورنیو چارو او 
ټولو هڅو  له دې  ته خبر ورکړی؛ خو  وزارتونو  دفاع 

سره سره ورسره مرکز مرسته نه ده کړې.
پوهېږي،  نه  دلیل  دې  په  زیاتوي،  نورستان  ښاغلی 
یې  وزارت  چارو  کورنیو  او  دفاع  ملي  د  ولې  چې 

السنیوی نه کوي.
هغه وویل، یاد وزارتونه مسولیت لري، چې له خپل 
په  ډول  ځانګړي  په  وکړي؛  مرسته  سره  پرسونل 
داسې وخت کې چې په نورستان کې دښمن همدې 
جګړه  په  ورسره  او  شوي  ټول  را  خوا  شاو  ولسوالۍ 

اخته دي.
دی زیاتوي، چې په دې جګړه کې عربان او ایرانیان 
د  والو  وسله  د  عربان  چې  وایي،  او  لري  شتون  هم 
تنظیم او مالي چارو مسوولیت پر غاړه لري، چې په 

القاعده پورې تړلي دي.
د تمیم نورستاني په خبره، په نورستان کې د طالبانو 
او سالمي حزب تر څنګ القاعده، لشکرطیبه، جیش 
خدا او ډېر نورې وسله والې ډلې په جګړه اخته دي.

لوېدیځ  په  دواب  چې  دا  وایي،  والي  نورستان  د 
کې  نورستان  لوېدیځ  په  او  لري  اړه  پورې  نورستان 
درې ولسوالۍ دي، چې الره یې د لغمان په الینګار 

سپره او دامهال د وسله والو له لوري تړل شوې ده.
حکومت  مرکزي  ورسره  چېرې  که  وایي،  نوموړی 
والو  وسله  د  به  ولسوالۍ  دواب  نو  کړي؛  ونه  مرسته 
الس ته وغورځېږي او د دې ولسوالۍ په سقوط سره 
نورستان  لوېدیځ  چې  ولسوالۍ  درې  نورستان  د  به 

دی سقوط وکړي.

رییس مجلس سنا:

نشست پاریس بدبختی به بار می آورد

ظاهر آرمانی هنرپیشة سینما به قتل رسید

همایش بزرگ فارسي زبانان، با اشتراک نماینده گان 
بلندپایه یی سه کشور هم زبان )افغانستان، ایران و 

تاجیکستان( در تهران برگزار شد.
شمس  تاالر  گشایش  با  فارسي زبانان،  همایش 
چند  کار  آغاز  و  کتاب  چند  رونمایي  تبریزي، 
با  اکو،  فرهنگي  موسسۀ  تجسمِي  آثار  نمایشگاه 
ایران،  فرهنگ  وزیر  حسیني  محمد  سید  حضور 
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  معاون  راشدي  مبارز 
ایوبي رییس موسۀ فرهنگي  افغانستان، حجت اهلل 
تاجیکستان  هنر  دانشگاه  رییس  نظام اوف  اکو، 
و  نویسنده گان،  هنرمندان،  از  بزرگي  گروه  و 

فرهنگیان سه کشور، برگزار شد.
 همایش با گشایش تاالري به نامِ شمس  تبریزي 
عارف و متکلم بزرگ قرن ششم، آغاز یافته و این 
تاالر با همکاري موسسه فرهنگي ـ هنري اکو در  

شهر تهران ساخته شده است. 
میان  بین المللي  بزرگ  همایش هاي  برگزاري 
فارسي زبانان، به منظور نزدیک ساختن فرهنگ هاي 
مشترک میان سه کشور هم زبان را مي توان نقطۀ 

عطفي در داد و ستدهاي فرهنگي به شمار آورد.
چندي پیش برنامه هایي براي ایجاد یک تلویزیون 
مشترک میان سه کشور فارسی زبان روي دست 
گرفته شده بود که کار آن به دالیل نامعلومی ناتمام 
ماند. این در حالي است که زبان فارسي با گویِش 
و  زبان  هجوم  دلیل  به  تاجیکستان،  در  تاجیکي 
روبه رو  فراواني  دشواري هاي  به  روسي  فرهنگ 

است. 
تهران،  در  زبانان  فارسي  بین المللي  همایش  در 
کتاب فارسي ناشنیده که توسط داکتر حسن انوشه 

نوشته شده است، نیز رونمایي شده است.
این کتاب فرهنگ واژه گان، در برگیرندة  واژه هایي 
است که در زبان فارسي افغانستان کاربرد دارند و 

در ایران کم وبیش ناشناخته مانده اند.
بخش  باالي  که  زماني  از  گفته  انوشه  داکتر 
کرده  کار  فارسي  ادب  دانشنامۀ  کتاب  افغانستاِن 
کاربرد  ایران  در  که  است  شده  واژه هایي  متوجه 
این  و  اند.  شده  سپرده  فراموشي  به  یا  و  ندارند 
این کتاب روي  موجب شده است که به نوشتن 

آورد.
در  که  فارسي  واژه هاي  ناب ترین  کتاب  این  در 
گذشته کاربرد داشته اند و هنوز هم در گویش هاي 
شده  گردآوري  اند،  مانده  زنده  افغانستان  بومي 

است. 
وزارت  معاون  راشدي  مبارز  حال،  این  در 
به سخنراني  این همایش  اطالعات و فرهنگ در 
پرداخته و گفته است: "عرفانی که موالنا بر مرکب 
عشق سوار کرد از نقاط قوت فارسی زبانان است. 
با اینکه بیش از 800 سال از موالنا می گذرد، اما 

پیروان و رهروان موالنا روزانه بیشتر می شوند."
که  داریم  بزرگی  سرمایه های  این که  بیان  با  او 
حتی  کرد:  تصریح  آن هاست،  از  یکی  موالنا 
سمت  این  به  هم  نیستند  بلد  فارسی  که  افرادی 
پیشی می گیرند و موالنا بر همگان و گرایش های 
از  باید  برای فهمیدن حقایق پذیرش دارد.  زبانی 
این زمینه ها استفاده بیشتری کرد و توجه ویژه تر 
غرور  و  تحجر  خشونت،  تا  نمود  عمیق تری  و 

برچیده شود.
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وزارت دفاع امریکا در ماه جاری میالدی کنگره این 
که  کرد  آگاه  موضوع  این  از  کامل  به طور  را  کشور 
قصد دارد مبلغ 688 میلیون دالر را به پاکستان برای 
تامین هزینه استقرار 140 هزار نیروی ارتش در منطقه 
امری که تالشی  بپردازد؛  افغانستان  به  نزدیک  مرزی 
برای عادی سازی حمایت از ارتش پاکستان پس از 

دو سال بحران است.
اصلی  حامی  تایمز،  نیویورک  روزنامه  گزارش  به 
پست  نامزد  پاکستان  دولت  به  مبلغ  این  پرداخت 
جمهوری  خواه  سناتور  امریکا  خارجه  امور  وزارت 

ایالت ماساچوست، جان کری است.
رییس جمهوری  اوباما،  باراک  از جانب  کری  سناتور 
امریکا به عنوان نامزد این پست در نظر گرفته شده تا 
جایگزین هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه کنونی 

امریکا شود.
جان کری هم اکنون رییس کمیته امور خارجه سنای 
امریکاست و سفرهای زیادی را به عنوان نماینده به 

پاکستان داشته است.
بن  اسامه  شدن  کشته  از  پس  ویژه  به  سفرها  این 

الدن، رهبر سابق القاعده در ابیت آباد پاکستان توسط 
انجام  میالدی   2011 سال  مه  در  امریکایی  نیروهای 
شد. وی همچنین یکی از تدوین کنندگان قانونی است 
که بر اساس آن به مدت پنج سال مبلغ ۵ / 7 میلیارد 
دالر کمک غیرنظامی از جانب امریکا به پاکستان ارایه 

می شود.
همچنین دولت امریکا مبلغ دو میلیارد دالر به صورت 
ساالنه برای کمک های امنیتی به پاکستان در نظر گرفته 
که حدوداً نیمی از این مبلغ قرار است برای عملیات 
نظامی مقابله با تروریسم به اسالم آباد پرداخت شود.

که  پول  این  از  زیادی  بسیار  حجم  پرداخت  تاکنون 
تاخیر  به  می شود،  خوانده  ناتو«  ائتالف  مالی  »تامین 
دولت  میان  موجود  تنش های  هم  آن  علت  و  افتاده 
خاک  به  حمله  در خصوص  واشنگتن  و  آباد  اسالم 
پاکستان برای کشتن بن الدن و همچنین کشته شدن 
24 نظامی پاکستانی از سوی نیروهای امریکایی است؛ 
امری که باعث شد تا پاکستان مسیرهای ترانزیت کاال 
و مایحتاج ناتو به افغانستان را در سال گذشته مسدود 

کند.

از  پاکستان  به  دالر  میلیون   688 مبلغ  پرداخت  طرح 
زمان ارایه به کنگره در هفتم دسامبر سال جاری باعث 

اعتراضاتی شده است.
عدم  که  می گویند  پاکستانی  و  امریکایی  مقام های 
واکنش از سوی دو کشور از زمان بازگشایی مسیرهای 
ترانزیتی توسط اسالم آباد، تاکیدی بر این مساله است 
به صورت  واشنگتن  و  آباد  اسالم  روابط  که چگونه 

تدریجی بهبود یافته است.
نامزدی جان کری به عنوان وزیر امور خارجه امریکا 
وی  که  چرا  می شود  مواجه  استقبال  با  پاکستان  در 
ممکن است در این کشور به عنوان دلسوزترین فرد 
نسبت به سایر قانونگذاران امریکایی در پاکستان دیده 

شود.
وی روابط خوبی با مقام های ارشد نظامی و غیرنظامی 
و همچنین سازمان اطالعات پاکستان دارد اما اگر وزیر 
امریکا شود، سخت ترین و مشکل ترین  امور خارجه 
وظایف دیپلماتیک در جنوب آسیا را باید انجام دهد 
نقش  ایفای  برای  پاکستان  به  کمک  آنها  از  یکی  که 
طالبان  با  سیاسی  توافق  برای  افغانستان  هدایت  در 
است؛ امری که امریکا نتوانست طی این 10 سال از 
عهده آن بر آید و شکست خورد و هم اکنون در حال 

عقب نشینی است.
با وجود ارتباطات مخدوش میان امریکا و پاکستان به 
دلیل اقدامات نامناسب نیروهای امریکایی در پاکستان، 
بهبود روابط میان دو کشور در ماه های اخیر و کاهش 
به طوری  از اهمیت ویژه یی برخوردار است  تنش ها 
که یکی از مقام های ارشد امریکایی در این باره گفت: 
این طوالنی ترین زمانی است که بدون بحران گذشته 

است.
شری رحمان، سفیر پاکستان در امریکا گفت: روابط 
میان دو کشور برای قرار گرفتن در یک مسیر بسیار 

باثبات در حال آرام شدن است.
انباشت  از  تا  است  داده  اجازه  امریکا  به  وقفه  این 
از 7000  افغانستان   - پاکستان  مرز  در  ناتو  مایحتاج 

کانتینر به 3000 کانتینر بکاهد.
امریکا  و  پاکستان  بلندپایه  مسووالن  این،  بر  عالوه 
تروریسم،  با  مقابله  خصوص  در  را  نشست هایی 
تسلیحات  افزایش  و  انرژی  اقتصادی،  همکاری های 

اتمی پاکستان از سر گرفته اند.
ملیحه لودهی، سفیر سابق پاکستان...  ادامه صفحه 6

امریکا 688 میلیون دالر
 به اسالم آباد می پردازد

عالمان دینی در بامیان
قانون منع خشونت را 

فرا گرفتند

به صدها عالم دین در والیت بامیان، قانون منع خشونت 
علیه زنان آموزش داده شد.

می گوید  بامیان  والیت  زنان  امور  رییس  کاظمی  فاطمه 
که در دو سال گذشته بیش از هشتصد عالم دین در این 
والیت قانون منع خشونت علیه زنان را از طریق برنامه های 

آگاهی دهی این ریاست آموزش دیده اند.
او می افزاید که این علما از سراسر والیت بامیان در ده ها 
شرکت  زنان  امور  ریاست  آموزشی  ورکشاپ  و  سمینار 
نمودند که از مبنا، مواد و اساسات قانون منع خشونت علیه 

زنان آگاهی یافتند.
به گفتۀ رییس امور زنان والیت بامیان، آموزش علما سبب 
آگاهی بیشتر باشنده گان این والیت از قانون منع خشونت 

شده است.
محمد یاسین احمدی رییس شورای علمای بامیان می گوید 
به  که خطبه ها و سخنرانی های علما در آگاهی دهی مردم 

خصوص زنان از حقوق شان مؤثر بوده است.
به گفتۀ وی، بر اساس قانون منع خشونت و اصول کاری 
و  دین  عالمان  زنان،  علیه  خشونت  منع  عالی  کمیسیون 
نهادهای مدنی مکلف به آگاهی دهی به مردم از این قانون 

می باشند.
از طرفی هم بر اساس گزارش های کمیسیون مستقل حقوق 
آمار  اخیر  سال  یک  در  بامیان،  زنان  امور  ریاست  و  بشر 
شکایت ها ناشی از اعمال خشونت علیه زنان در این والیت 
افزایش یافته است....             ادامه صفحه 6


