
در  بشر  حقوق  نقض  و  زندانیان  شکنجۀ  آیساف 
زندان های افغانستان را تأیید کرده و گفته است که به 
دلیل همین موضوع، روند انتقال زندانیان به حکومت 

افغانستان را به حالت تعلیق درآورده اند. 
در  از وجود شکنجه  متحد در گزارشی  ملل  سازمان 
زندان های افغانستان و تالش امنیت ملی برای در امان 

ماندن از بازرسی های بین المللی، خبر می دهد.
یک  در  گذشته  روز  آیساف  سخنگوی  گتز  گونتر 
نشست خبری این گزارش سازمان ملل متحد را تأیید 

کرد.
او گفت: آنان پروسۀ انتقال زندانیان را به آن زندان های 
حکومت افغانستان توقف داده اند که در گزارش دفتر 
هیات معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان، 
در  است.  شده  خوانده  ناگوار  زندان ها  این  وضعیت 
در  بدرفتاری  مورد  در  مهمی  ادعای  یوناما  گزارش 
زندان های افغانستان صورت گرفته است. آیساف نیز 
ما پروسۀ  تایید می کند و  را  یوناما  معلومات گزارش 

انتقال زندانیان را به آن تعداد از زندان های افغانستان 
شده  مشخص  گزارش  این  در  که  ساخته ایم  متوقف 

اند.«
می تواند  یافته ها  این  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  واگذاری  مسالۀ 
افغان و خروج نیروهای خارجی در سال 2014 را با 

چالش مواجه کند.
سازمان ملل می گوید، با وجود...       ادامه صفحه 6
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به هيچ دسته كليدي اعتماد نكنيد، بلكه كليدسازي را فرا بگيريد.
آنتوني رابينز
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

معاون شورای عالی صلح:

پاكسـتان نگران قطع میلیون ها متر 
مکعب آبِ رايگان است!

نامزد  بازیگران  و  فیلم ها  فهرست  که  بود  جنوری  دهم 
کوتاه  فیلم  فیلم ها،  میان  در  و  شد  اعالم   2013 اسکار 
و  امریکایی  فنچ  سان  کارگردانی  به  بزکشی«  »پسران 
سالۀ   14 دست فروش  پسر  محمدی  فواد  بازیگری 

افغانستانی نیز جزو نامزدها بود.
فواد به یک کافی نت کوچک در کابل رفته بود که در 
آنجا به او خبر دادند نامزد اسکار شده است و پس از آن 
کارگردان فیلم زنگ زد و این...           ادامه صفحه 6

به حمایت  اعالم کرد کشورش  رومانیا روز دوشنبه  رییس جمهور 
خود از افغانستان حتا پس از پایان ماموریت سازمان  ناتو ادامه خواهد 

داد.
سفرای  با  دیدار  در  باسسکو  تریان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
خارجی در رومانیا گفت: »رومانیا به حمایت خود از افغانستان حتا 
برنامه های  به ویژه در خصوص  از سال دو هزار و چهارده و  پس 

آموزشی ادامه می دهد.«
در  اکنون  هم  رومانیایی  نظامی  چهار  و  هفتاد  و  هفتصد  و  هزار 
مستقر  افغانستان  در  )ایساف(   ناتو  امر  تحت  نیروهای  چارچوب 
هستند. آیساف در مجموع متشکل از صد هزار نظامی است که دو 
سوم آن امریکایی هستند، ولی باید تا پایان سال دو هزار و چهارده 

افغانستان را ترک کنند.
پس از این تاریخ، نیروهای امنیتی افغانستان امنیت این کشور را با 

حمایت نظامیان امریکایی برعهده می گیرند.

در حملۀ طالبان مسلح بر ریاست ترافیک کابل دست کم 
سه پولیس کشته و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.

نیروهای  با  طالبان  درگیری  می گویند  پولیس  مقامات 
داشته  ادامه  9 ساعت  کابل،  ترافیک  ریاست  در  امنیتی 

است.
که  می گوید  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
این درگیری بیشتر از 9 ساعت پس از آغاز آن در اوایل 
صبح روز دوشنبه طول کشید که اکنون پایان یافته است. 
این  در  ترافیک  پولیس  افسر  که چهار  می کند  تایید  او 

حمله نیز زخمی گردیده اند.
نیز  کابل  پولیس  فرمانده  سالنگی،  ایوب  محمد  جنرال 
می گوید، ده فرد دیگر زخمی گردیده اند. اما در مورد 
حمله  دو  می گوید  او  نمی دهد.  توضیحی  آنان  هویت 
ساختمان  دروازه  مقابل  انتحاری  واسکت های  با  کننده 

او می افزاید: »یکی آن ها در  ترافیک کشته شدند.  اداره 
درون ساختمان خود را منفجر ساخت ودو تن دیگرشان 
پیش از آن که بتوانند واسکت های انتحاری شان را منفجر 

کنند، توسط نیروهای امنیتی کشته شدند«.
مقامات گفتند که مهاجمان انتحاری مسلح به مسلسل های 

خودکار بودند.
این دومین حملۀ سازماندهی شده در جریان کمتر ازیک 
هفته بر ادارات دولتی در کابل می باشد. طالبان مسوولیت 

این حمالت را بر دوش گرفته اند.
روز گذشته جاده های متصل به چهارراهی دهمزنگ شهر 

کابل، به دلیل درگیری طوالنی، ساعت ها مسدود بود.
یک مقام پولیس محلی گفته است که انفجار اول ناشی 
از یک حمله انتحاری با موتر بمبگذاری شده بود و به 
صورت  نیز  تفنگ   شلیک  و  انفجار  چندین  آن  دنبال 

گرفت.
ریاست  ساختمان  از  بخش هایی  درگیری ها،  این  در 

ترافیک کابل که تازه ساخته شده بود، سوخته است.
گفته  نامش  نخواسته  که  افغانستان  حکومت  مقام  یک 
شود، به خبرگزاری رویترز...              ادامه صفحه 6

از دست فروشـی تا 
جايزۀ اسکار

رییس جمهور رومانیا:

به حمايت از افغانستان 
ادامه می دهیم

در نبرد 9 ساعتة دیروز چندتن کشته و زخمی شدند

اهداف پاكستان در پشت حمالت پی هم در كابل

آیساف با تأیید گزارش سازمان ملل:

وضعیت برخی زندان های افغانستان ناگوار است

مفهوم 
حاكميت ملی
 در گفتمـان 
2آقـای كرزی
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چرا سارتر 
جايزة نوبل 
را نگرفت؟!

من يک رويا 
دارم!

در برگ ها

در مسـير 
پيروزی
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اخیر،  ماه های  در  رییس جمهوری  سخنان 
نخبه گاِن  سطح  در  را  ملی  حاکمیت  موضوع 
کشور به بحثی داغ تبدیل کرده است. دیدگاه ها 
ولی  است،  متفاوت  این خصوص  در  هرچند 
نشانه های بارزِ یک دگردیسِی نظری را در سطح 
جامعه می توان شاهد بود؛ دگردیسی یی که به 
هر صورت برای کشوری مثل افغانستان تبعات 
نیاز مطرح شدِن  داشت.  پی خواهد  در  مثبتی 
وجود  به  زمانی  از  واقع  در  بحث ها  این گونه 
آمده که افغانستان چالش های سیاسی و امنیتی 
را در سطح کالن تجربه می کند؛ چالش هایي که 
با حضور سربازان خارجی آغاز شده و حاال در 

آستانۀ خروج آن ها باال گرفته است. 
این سو  به  چندسال  از  کرزی  رییس جمهور 
هر از گاهی که خواسته بر سر جامعۀ جهانی 
ملی  حاکمیت  مسالۀ  به  کند،  عقده گشایی 
در  افغانستان  که  ورزیده  تأکید  و  کرده  اشاره 
راه حصول حاکمیت ملِی خود از هیچ تالشی 
می خواهد  کرزی  آقای  گویا  نمی  کند.  دریغ 
آن چه  خارجی  نظامیان  حضور  در  که  بگوید 
ملی  حاکمیت  موضوع  افتاده،  خطر  به  که 
سیاسی  گفتمان  در  اما  است.  بوده  افغانستان 
آقای کرزی، مولفه های حاکمیت ملی مشخص 
به  گمان های  و  حدس  چنین  گاهی  و  نیست 
وجود می آید که مبحث حاکمیت ملی با منافع 
خورده  گره  گفتمان  این  دروِن  در  شخصی 
دقیق،  نتیجۀ  به  رسیدن  برای  بنابراین،  است. 
خوب است در وهلۀ نخست ببینیم که مفاهیمی 
حاکمیت  مجموع  در  و  ملت  حاکمیت،  چون 

ملی چیست.
است  عالیه یی  و  برتر  قدرت  همان  حاکمیت 
همۀ  مافوق  و  بالمنازع  جامعه،  هر  در  که 
است:  اساسی  بعد  دو  دارای  و  قدرت هاست 
اطاعت  موجب  که  آن  ملی  بعد  نخست، 
بعد  برتر می شود، و دیگري  قوة  این  از  مردم 
بین المللی آن است که بر اساِس آن کشورهای 
رسمیت  به  را  کشور  یک  حاکمیت  دیگر 
می شناسند. ملت به مجموعه انسان هایی که در 
یک سرزمیِن واحد زنده گی کرده و حاکمیت 

به  جمعی  آرای  بر  مبتنی  را  واحدی  سیاسِی 
وجود آورده اند، اتالق می شود. حاکمیت ملی 
بعد  بار حقوقی داشته که  در مفهوم جدیدش 
از مشارکت آزادانۀ مردم در انتخابات و تراکم 
آراي اکثریت، اتوریتۀ اعمال قدرت سیاسی، به 
آن  و  تفویض شده  موقتًا  نهادی  یا  و  شخص 
شحص یا نهاد، به منزلۀ مظهر و نماد اراده و 
خواست مردم، قدرت اجرایی حاکمیت را در 
در سطح  هم  گرفته،  به دست  معین  جغرافیای 
ملی و هم در عرصۀ بین المللی، روابط داخلی و 
خارجِی دولت را تبیین کرده و حاکمیت ملی را 
رهبری می کند. با این تعریف از حاکمیت ملی، 
تعلق  ملت  به  حاکمیت  که  می شود  مشخص 
ملت  ارادة  تعمیل  وظیفۀ  صرفًا  دولت  و  دارد 
کشور  اساسی  قانون  در  مي باشد.  عهده دار  را 
نیز به مسالۀ حاکمیت ملی از این منظر توجه 
شده و آن را حق مطلق مردم دانسته است. اما 

از  دقیقی  تعبیر  که  می کند  بروز  زمانی  مشکل 
دیده  کشور  دولت مردان  میان  در  مفاهیم  این 
از  میزانی  به  تفسیرها  و  تعبیر  گاه  و  نمی شود 
مثاًل  می شود  فکر  که  می دهند  خبر  آرا  افتراق 
فروش ارزهای خارجی نیز می تواند حاکمیت 

ملی را خدشه دار کند. 
از آن جایی که بحث هایي چون حاکمیت ملی 
در  همواره  آن ها  مفهومی  بودن  سیال  دلیل  به 
گیرند،  قرار  می توانند  متفاوت  تعابیر  معرض 
بر  را  زیان باری  نتایج  آن ها  عملِی  کاربردهای 
وقتی  نمونه؛  گونۀ  به  می کند.  تحمیل  جامعه 

آقای کرزی به دالیل کاماًل نامشخص با جامعۀ 
مفهوم  می کند،  برخورد  ستیز  در  از  جهانی 
این  در  که  می شود  حربه یی  ملی  حاکمیت 
آقای کرزی  کند.  را کمک  او  کارزار می تواند 
همواره با توسل به این گونه مفاهیم سیاسی که 
بار عاطفی نیز با خود دارند، تالش می ورزد که 
که  هرچند  برساند.  اثبات  به  را  حقانیت خود 
گاه ممکن است به دلیل استفاده های ابزاری از 
مفهوم حاکمیت ملی و یا منافع ملی، هیچ دینی 

را هم در حق این مفاهیم ادعا نکرده باشد. 
سیاسی،  علوم  اندیشمندان  برخی  حتا  امروزه 
و  برساخته  مفهومی  را  ملی  حاکمیت  مفهوم 
جعلی می دانند که از قرن های شانزده و هفده 
میالدی در جهان غرب رواج یافته است. این 
اندیشمندان باور دارند که مفهوم حاکمیت ملی 
با به وجود آمدِن دولت ملت ها در اروپا آغاز 
شده و به ناسونالسیم افراطی در این کشورها 
منجر شده است.  بیست  نوزده و  قرن های  در 
مفهوم  از  کاماًل  نمی توان  امروزه  حال،  هر  به 
حاکمیت ملی در درون یک جغرافیای سیاسی 
سخن نگفت، ولی هم چنان نمی توان از آن به 

عنوان یک مفهوم غیرقابل توسعه تعبیر کرد. 
مفهوم حاکمیت ملی در عصر جهانی شدن، بار 
هویت  تأمین  ضمن  که  یافته  تازه یی  مفهومِی 
جهانِی  روابط  در  دارد  تالش  کشورها،  ملی 
ملی  حاکمیت  امروزه  باشد.  اثرگذار  نیز  آن ها 
بدون روابط بین المللی، مفهومی بدون مصداق 
پنداشته می شود درحالی که در آغاز پیدایی دولت 
ملت های جدید، بحث حصارکشی به دور یک 
مولفه های  اساسی ترین  از  سیاسی،  جغرافیایی 
آن بود. از جانب دیگر، مشروعیت سیاسی در 
بحث حاکمیت ملی از اهمیت ویژه برخوردار 
است. دولت هایي که با عدم مشروعیت سیاسی 
اولی  گونۀ  به  می شوند،  روبه رو  آن  کاهِش  و 

حاکمیت ملی را تمثیل کرده نمی توانند. 
جنبۀ  بر  عمدتًا  کشور  دولت مردان  چرا  اما 
می دهند  نشان  توجه  ملی  حاکمیت  خارجِی 
فراموشی  به  یک سره  را  آن  داخلِی  جوانب  و 
دلیل آن روشن است؛ چون جنبۀ  می سپارند؟ 
داخلِی حاکمیت ملی با مشروعیت سیاسی معنا 
را  پرسشی  هر  طرح  منظر،  این  از  و  می یابد 

دولت مردان کشور به سود خود نمی بینند. 
به  تازه  که  زمانی  پیش  ده سال  کرزی  آقای 
قدرت سیاسی دست یافته بود، این همه دغدغۀ 
حاکمیت ملی را نداشت؛ اما در سال های پسین 
افغانستان  بین المللی  همکاران  با  او  روابط  که 

حاکمیت  بحث  شده،  افت وخیزهایي  دچار 
ملی نیز در بیشتر صحبت های او رخ می نماید. 
رعایت  را  احتیاط  جانب  باید  که  این جاست 
به  ملی  حاکمیت  مبحث  که  نگذاشت  و  کرد 
حربۀ سیاسِی یک فرد تقلیل پیدا کند. افغانستان 
زمانی به حاکمیت ملی کامل دست می یابد که 
در روابط داخلی و خارجِی خود بتواند حرفی 
از  مردم  نارضایتی  باشد.  داشته  گفتن  برای 
مشروعیت زدایی  به  عماًل  حکومت،  کارکرد 
دولت مردان  برای  که  می شود  منجر  قدرت 

کشور کمتر مطرح بوده است.
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مفهوم حاكمیت ملی
 در گفتمـان آقـای كرزی

 

چند  کابل،  ترافیک  ریاست  ساختمان  بر  دیروز  حملۀ  در 
امنیتی  نیروهای  با  شش ساعت  به  نزدیک  مسلح  طالِب 

جنگیدند.
یک  انفجار  حمله،  این  آغاز  از  پیش  که  است  شده  گفته 
موتر در مقابل ساختمان ریاست ترافیک کابل، مأموراِن این 
ریاست را به بیرون کشیده و به این صورت، زمینۀ ورود 

افراد انتحاری به داخِل ساختمان میسر شده است. 
اما به نظر می رسد که این برنامه، از داخل سازمان دهي شده 
باشد. زیرا ممکن نیست که به این ساده گی مسیر ورود افراد 
مهاجم به داخل یک ساختماِن دولتی فراهم شود و بدون 
شک کسانی در میان ارگان های کشفی و استخباراتی کشور، 
مشترکات،  برخی  داشتن  یا  و  پول  بدل  در  تروریستان  با 

همکاری هایی کرده اند.
روز گذشته در جریاِن این رویداد چندساعته، گزارش هایی 
به نشر رسید حاکی از این که: افراد مهاجم، به انبار مهمات 
ریاست ترافیک دست پیدا کرده و با استفاده از آن توانسته اند 
انبار  که  است  این  پرسش  کنند.  مقاومت  زیادی  مدت 
باشد؟  داشته  وجود  باید  چرا  ترافیک  ریاست  در  مهمات 
مگر ریاست ترافیک یک ارگان دفاعی است که داراي انبار 

مهمات و اسلحه باشد؟ 
پولیس  مهمات  انبار  به  مهاجم،  افراد  که  می رود  احتمال 
سرحدی دست یافته باشند که پهلوي ریاست ترافیک واقع 
تا کنون گزارش  باشد که  آني  از  پیچیده تر  است، و قضیه 
شده است. گمان برده مي شود که افراد انتحاری به وسیلۀ 
عناصر نفوذیِ  خود در ارگان های امنیتی، به داخل ساختمان 
ریاست ترافیک و انبار مهمات راه پیدا کرده باشند. چرا که 
نبرد و موضع گیرِی آنان نشان داد که از شناخِت عمیق و 

دقیقی برخوردار بوده اند.
در هر حال آن چه مهم مي باشد، نفس وقوع این حادثه است 
که درست چهار روز پس از حمله به یکی از ساختمان های 
نیز  گذشته  هفتۀ  چهارشنبۀ  روز  مي دهد.  رخ  ملی،  امنیت 
مردم کابل شاهد یک انفجار و درگیری میان افراد انتحاری 
و نیروهای امنیتی بودند که منجر به کشته و زخمی  شدِن 

تعدادی گردید.
وقوع این دو حادثه، مصادف با اعالم آزادی تمام  زندانیاِن 
طالب از سوی دولت پاکستان بود که به تازه گي اعالم کرد 
که تمام  زندانیان طالبان را رها خواهد کرد. این تصمیم که 
در توافقات پروسۀ صلح میان دولت افغانستان و پاکستان 
قرار  استقبال  مورد  کرزی  آقای  از سوی  بود،  مطرح شده 
به  آن ها  که  کرده اند  اعالم  بارها  طالبان  اما  است.  گرفته 
قانون  و  دولت  و  نیستند  موافق  پروسه  این  با  هیچ وجه 
به رسمیت نمی شناسند. حملۀ دیروز  افغانستان را  اساسِی 
نیز نشان گِر آن بود که طالبان و حامی اصلِی آن پاکستان، 
به  و  می کنند  دنبال  گونۀ جدی  به  را  برنامه های خودشان 

نحوی از انحا، دهشت می آفرینند.
طالبان همواره چراغ سبز نشان دادن های حکومت افغانستان 
را با خون پاسخ داده اند. به نظر می رسد که هدف اصلِي این 
حمالت خون بار، به سخره گرفتِن برنامه های صلح حکومت 
باشد. حملۀ دیروز نیز دقیقًا حکِم نیش زدن بر جناب کرزی 
را داشت که گمان مي کند طالبان با نظام کنونی کنارآمدنی 
آقای کرزی درک کرده که حمله های  آیا  اما حاال  هستند. 
برادرانش  آزادی  جشن  نمایش  نحوی  به  کابل،  در  اخیر 
مي باشد؛ برادرانی که همواره دست دراز کردن های سیاسِی 

او را با انفجار و انتحار قطع کرده اند؟! 
ویران بارِ  و  تلخ  نتیجۀ  افغانستان  مردم  که  سال هاست 
سیاست مصالحۀ آقای کرزی با طالبان را با گوشت وپوسِت 
خویش لمس مي کنند؛ مصالحه یي که به جز تشدید حمالت 
جبهات  تقویت  امنیتی،  نیروهای  شدن  کشته  انتحاري، 
طالبان و خسارات مالی فراوان، ثمرة دیگری در بر نداشته 
و نخواهد داشت. چرا که  گروه طالبان ابزار تأمین اهداف 
استراتژیک پاکستان در افغانستان و منطقه است و این کشور 
اما  نیست.  دست بردار  و  چشم بردار  گروه  این  از  هیچ گاه 
شوربختانه که جناب کرزی نه این حقیقت را مي پذیرد و نه 

از حوادث خون بار ـ چون حادثۀ دیروز ـ پند مي گیرد.

طالبان رهايي 
هم صنفي هاي شان را جشن 

گرفتند!

آقای كرزی ده سال پيش زمانی كه تازه به قدرت سياسی دست يافته بود، 
اين همه دغدغة حاكميت ملی را نداشت؛ اما در سال های پسين كه روابط او با 
همكاران بين المللی افغانستان دچار افت وخيزهايي شده، بحث حاكميت ملی 
نيز در بيشتر صحبت های او رخ می نمايد. اين جاست كه بايد جانب احتياط 
را رعايت كرد و نگذاشت كه مبحث حاكميت ملی به حربة سياسِی يک فرد 

تقليل پيدا كند
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تکالیف اوباما 
در دومین دورۀ رياست جمهوری

اسلحه،  مالکیت  قانون  تغییر 
حل  مهاجرت،  قانون  اصالح 
بحران  و  اقتصادی  مشکالت 
خاورمیانه و خروج از افغانستان 
برخی از مهم ترین تکالیف پیش 
روی باراک اوباما هستند. به زعم 
سیاست   اوباما  کارشناسان، 
خواهد  ادامه  را  خود  تاکنونی 

داد. 

برای  یکشنبه  روز  اوباما  باراک 
ریاست  سوگند  بار  دومین 
جمهوری ایاالت متحده امریکا را 
با  نیز  را  دوم  کرد. وی دوره  یاد 
پشتیبانی بیشتر شهروندان ایاالت 

متحده  امریکا آغاز خواهد کرد. 
نتیجۀ نظرسنجی نهادهای مختلف 
با وجود تفاوت هایی، همه بر یک 
باراک  می کنند؛  تأکید  موضوع 

کشورش  مردم  درصد   ۵0 از  بیش  حمایت  از  اوباما 
برخوردار است.

که  می دهند  نشان  نیز  نظرسنجی ها  از  دیگر  دسته ای 
دموکرات ها  اکثر  است؛  نیمه  دو  همچنان  امریکا  جامعه  
هوادار سیاست رییس جمهوری ایاالت متحده و بیشتر 

جمهوری خواهان مخالف این سیاست ها هستند.
به اعتقاد یک استاد دانشگاه »پرینستون« امریکا، بنا بر این 
وجود  »با  مانده اند:  باقی  تغییر  بدون  اصلی  موضوع  دو 
همراهی اکثر شهروندان با باراک اوباما و پیروزی او در 
انتخابات، ترکیب کنونی کنگرة امریکا بسیار مشکل زاست 
که  همان گونه  است،  شده  سفید  کاخ  نگرانی  سبب  و 

شرایط اقتصادی کنونی دولت را نگران کرده است.« 
دو  سیاسی  اختالفات  که  است  معتقد  تاریخ  استاد  این 
پیش رو  سال های  در  قانون گذاری  امریکا،  بزرگ  حزب 
را نیز مانند ماه های آخر دورة نخست ریاست جمهوری 

باراک اوباما با بن بست های فراوانی روبرو خواهد کرد.
چند روز مانده به مراسم تحلیف ریاست جمهوری، باراک 
خرید  روند  بر  نظارت  افزایش  برای  خود  طرح  اوباما 
کرد. هدف  معرفی  رسما  را  امریکا  در  فروش سالح  و 
دولت اوباما از این اقدام، کاهش خشونت های مسلحانه 

در امریکا است.
  »اصالحات گسترده یی صورت نخواهد گرفت« 

البته جمهوری خواهان در روزهای اخیر دست کم در یک 
مورد رویه ای متفاوت از قبل در پیش گرفتند. بدهی های 
دولت امریکا در پایان سال 2012 میالدی از سقف مجاز 
بر  شرایطی  چنین  در  رفت.  فراتر  قانون  در  تعیین  شده 
اساس قوانین ایاالت متحده، به صورت خودکار بودجۀ 
می یابد.  افزایش  مالیات ها  و  کاهش  مختلف  بخش های 
کنگره  امریکا برای پیشگیری از سقوط اقتصاد امریکا به 
دو  را  بودجه  کاهش  و  مالیات ها  افزایش  رکود،  ورطۀ 

ماه – تا پایان فبروری– به تأخیر انداخت.
را  آن  کرسی های  اکثریت  که  نمایندگان  مجلس  حال 

است  کرده  اعالم  دارد،  دست  در  حزب جمهوری خواه 
افزایش  ماه  سه  برای  را  دولت  بدهی های  سقف  که 
خواهد داد تا بتوان از ورشکستگی دولت در پایان فوریه 

جلوگیری کرد.
به زعم یک کارشناس اقتصادی از مؤسسه پژوهش اقتصاد 
در  قضاوت  برای  شاخص  مهم ترین  اقتصاد  بین الملل، 
خواهد  اوباما  باراک  جمهوری  ریاست  دوم  دورة  مورد 
بود. این کارشناس می گوید که بیکاری کاهش یافته است 
و یکی از دالیل آن این است که بسیاری از بیکاران دست 
خارج  کار  بازار  از  و  برداشته اند  کار  جست وجوی  از 
مزمن  بیکاری  به  است  ممکن  وضعیتی  چنین  شده اند. 
جبران  قابل  سختی  به  هم  که  پدیده ای  بیانجامد؛  افراد 
چرخ های  گردش  سرعت  بر  منفی  تأثیری  هم  و  است 

اقتصادی امریکا می گذارد.
بیهوده نیست که رییس بانک مرکزی امریکا اخیرا اعالم 
کرد که آن قدر اسکناس چاپ خواهد شد که بیکاری به 

زیر ۵ / 6 درصد کاهش یابد.
بستگی  نمایندگان  مجلس  به  امور  از  بسیاری    

دارد 
در  را  اکثریت  نمایندگان  مجلس  در  جمهوری خواهان 
در  که  این  با وجود  در مجلس سنا هم  و  دارند  اختیار 
قوانین  تصویب  سر  بر  موانعی  می توانند  هستند،  اقلیت 
به  که  است  عاملی  مالیات«  اخذ  »سیاست  کنند.  ایجاد 
اعتقاد کارشناسان اقتصادی، باراک اوباما باید در مورد آن 

با جمهوری خواهان به توافقی بلندمدت برسد.
از جمله در مورد  دارد،  نیز وجود  البته خوش بینی هایی 
امریکا  بین  پاسیفیک«  »ترانس   تجاری  روابط  گسترش 
و کشورهایی مانند استرالیا، پرو و شیلی و همچنین در 
مورد تفاهم نامه همکاری تجاری ایاالت متحده و اتحادیۀ 

اروپا.
در  سالح  مالکیت  موضوع  داخلی  سیاست  عرصۀ  در 
دومین  در  اوباما  که  است  موضوعاتی  جمله  از  امریکا 

ریاست  مقام  تصدی  دورة 
آن  به  کشور  این  جمهوری 
به  چند  هر  پرداخت.  خواهد 
اعتقاد بسیاری از ناظران، باراک 
اصالحات  ایجاد  برای  اوباما 
بخت  عرصه  این  در  اساسی 

چندانی ندارد.
  اصالح قانون مهاجرت و 

سیستم خدمات درمانی 
اصالح  ناظران،  اعتقاد  به 
عرصه هایی  از  مهاجرت  قانون 
آن  در  اوباما  باراک  که  است 
کسب  را  موفقیت  بیشترین 
موفقیت  این  البته  کرد.  خواهد 
نمی شود  حاصل  دلیل  این  به 
موافق  جمهوری خواهان  که 
عرصه  این  در  اصالحات 
خاطر  این  به  بلکه  هستند، 
از  دارند  بیم  اوباما  رقیبان  که 
اینکه »حزب مهاجرستیز« لقب 

بگیرند.
گونه یی  به  امریکا  جمعیتی  ساختار  تغییر  این  بر  عالوه 
است که محافظه کاران را مجبور می کند برای کسب آرا 
به سمت اقشار مهاجر متمایل شوند. در انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری نیز مهاجران و مهاجرتباران از حامیان 
اصلی باراک اوباما بودند. از سوی دیگر در درون صفوف 
جمهوری خواهان نیز روزبه روز بر شمار طرفداران اصالح 

قانون مهاجرت افزوده می شود.
دولت  معتقدند  ناظران  درمانی،  خدمات  نظام  مورد  در 
امریکا تالش می کند دستاوردهای تاکنونی را حفظ و بر 
درستی اجرای مصوبات نظارت کند، به گونه یی که در 
پایان دورة دوم ریاست جمهوری باراک اوباما کسی به 

فکر به عقب برگرداندن اصالحات نیافتد.
میت رامنی، رقیب باراک اوباما در انتخابات نوامبر 2012، 
وعده داده بود که در صورت ورود به کاخ سفید، سیستم 
اوباما  باراک  ابتکارات  از  که  را  فراگیر  درمانی  خدمات 

بود، حذف کند. 
  تداوم سیاست خارجی مشابه دوره نخست

کارشناسان در دوره  دوم ریاست جمهوری باراک اوباما 
انتظار رخدادی دور از انتظار در عرصه  سیاست خارجی 
امریکا را ندارند. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، 
با  مبارزه  برای  پهپادها  از  استفاده  و  خاورمیانه  بحران 

تروریسم، مهم ترین مسائل این عرصه به شمار می آیند.
چاک  خارجه،  امور  وزیر  عنوان  به  کری  جان  انتصاب 
برنان  دفاع و جان  به عنوان وزیر  هیگل جمهوری خواه 
به  عنوان رییس آژانس اطالعات مرکزی )سیا( نشانه های 

تداوم سیاست های خارجی تاکنونی محسوب می شوند.
سیاست های خارجی باراک اوباما بر خواسته های کنونی 
شهروندان امریکایی نیز تطابق دارند. بیشتر شرکت کنندگان 
در یک نظرسنجی، اقتصاد جهانی و موضوع تجارت را 

مهمترین مسائل پیش روی باراک اوباما دانسته اند. 
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برژینسکی: 

هژمونی تک قطبی دیگر در 
جهان وجود نخواهد داشت

شکست حزب مرکل در 
انتخابات ایالتی

سیا برنامة  ترورهای هدفمند را در پاکستان آزاد گذاشت
کنار  با  سیا  سازمان  ریاست  نامزد  گزارش ها  اساس  بر 
هدفمند  ترورهای  بندهای  و  قید  از  پاکستان  گذاشتن 

موافقت کرده است.
است جان  گزارش ها حاکی  گاردین،  روزنامه  نوشتۀ  به 
باراک  توسط  که  امریکا  تروریسم  ضد  مشاور  برنان، 
اوباما برای ریاست سازمان سیا نامزد شده است، با کنار 
گذاشتن پاکستان از قوانین جدید محدود کننده حمالت 
رهبران  ترور  آن  اساس  بر  که  امریکا  تروریستی  ضد 
قانون مند می شود،  تروریستی  القاعده و دیگر گروه های 

موافقت کرده است.
طی دستورالعمل های جدید، مهمترین و بحث برانگیزترین 
اهداف هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان طی این 
و  هدفمند  اصطالح  به  کشتارهای  لیست  از  معافیت 

بی محدودیت  در پاکستان حذف شدند.
بدون  هواپیماهای  حمالت  تعداد  اخیر  هفته های  طی 
سرنشین امریکایی به مناطق قبیله نشین شمالی پاکستان 
که مخفیگاه رهبران طالبان و القاعده است، افزایش یافته 

است.
تصویب  به  سیا  سازمان  پست،  واشنگتن  گزارش  به 
برای  بازی«  »آیین  به  موسوم  جدید  دستورالعمل های 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین نزدیک شده است. 

سازمانی  چند  هیات  یک  اما 
متشکل از مقامات امنیت ملی به 
تا  توافق کرد  برنان  ریاست جان 

پاکستان شامل این قوانین نشود.
در سال 2009 هنگامی که اوباما 
اولویت  شد،  سفید  کاخ  وارد 
را  خو  خارجی  سیاست های 
چارچوب  به  امریکا  بازگرداندن 
قوانین بین المللی و نیز پایان دادن 
 11 از  بعد  غیرقانونی  اعمال  به 

سپتامبر همچون بازجویی های شدید، اعمال غیرمتعارف 
و بازداشت مظنونین به ترور در زندان گوآنتانامو اعالم 
کرد. اما چیزی که باعث ناامیدی فعاالن آزادی مدنی طی 
سال های اخیر شده است، اقدام اوباما برای قانونی کردن 

این اعمال است.
اقدام به کدبندی کردن برنامه  کشتار هدفمند امریکا برای 
این  از  پاکستان  گذاشتن  کنار  و  آن  دادن  جلوه  قانونی 
برنامه، هر دو جزو تصمیماتی است که جان برنان گرفته 

است.
 2۵ با  تروریسم  ضد  متخصص  برنان،  جان  انتخاب 
گروه های  تعجب  باعث  سیا،  سازمان  در  سابقه  سال 

بدان علت است که  این  آزادی های مدنی شده است و 
او در زمان جورج بوش جزو مقامات ارشد سیا بود که 
بر شکنجه های مظنونین ترور نظارت داشت و نیز عالقه  

شدیدی به حمالت هواپیماهای بدون سرنشین دارد.
فعالیت های  ویژگی های  از  یکی  هدفمند  کشتار های 
تحقیق  شورای  تخمین  طبق  است.  پاکستان  در  امریکا 
از  انگلستان، 362 حمله توسط هواپیماهای بی سرنشین 
سال 2004 در پاکستان انجام شده که 310 عدد از این 
حمالت در دوره  اوباما صورت گرفته است. این حمالت 
منجر به کشته شدن 3461 نفر شده که 891 نفر از آنها 

غیر نظامی بوده اند. 

مشاور امنیت ملی اسبق امریکا در گفت وگو با یک شبکه خبری با 
تاکید بر تغییر در سیاست امریکا گفت که هژمونی کشوری تک قطبی 

دیگر در جهان وجود نخواهد داشت.
که  است  سیاستمدارانی  مهمترین  از  یکی  برژینسکی  زبیگنیو 
پذیرفته شده است. وی  دیدگاه های وی در زمینه سیاست خارجی 
کارتر  جیمی  دوران  در 
مشاور امنیت ملی دولت 
از  یکی  و  بود  وقت 
است  کسانی  نخستین 
ریاست جمهوری  از  که 
حمایت  اوباما  باراک 

کرد.
گروبه  اشتفان 
در  نیوز  یورو  خبرنگار 
اختصاصی  گفت  وگویی 
درباره  وی  دیدگاه های 
امریکا،  داخلی  مسایل 
این  خارجی  سیاست 
در  تحوالت  و  کشور 
اروپا را جویا شد. گروبه 
این گفت وگو را با پرسشی درباره جان کری و چاک هیگل نامزدهای 
تصدی وزارت امور خارجه و دفاع آغاز کرد مبنی بر اینکه هر دوی 
موضوع  این  آیا  دارند  ویتنام  جنگ  در  فراوانی  تجربیات  افراد  این 

تصادفی است یا اینکه اوباما به این وسیله قصد دارد پیامی بدهد؟
این  که  نمی کنم  فکر  آنها. من  واقع هر دوی  »در  برژینسکی گفت: 
موضوع به ویژه مربوط به درسهایی باشد که این افراد از جنگ ویتنام 
جایگاه  در  مهمی  نقش  موضوع  این  دیگر  جهتی  در  اما  گرفته اند، 
را  موارد  این  توان  مورد می  این  در  دارد.  در عرصه جهانی  امریکا 
جدا از هم در نظر گرفت و از جهتی دیگر می توان درس مهمتری 

از آنها آموخت.«
 « گفت:  حال  عین  در  اما  کرد  تاکید  اوباما  دکترین  وجود  بر  وی 
استراتژی اوباما نداریم. من معتقدیم که این 2 نفر ) کری و هیگل( 

می توانند استراتژی برای اوباما تعریف کنند.«
برژینسکی در توضیح این استراتژی گفت: »من معتقدم که نخست 
این موضوع را بشناسیم که بحران هایی را که ما در 200 سال  باید 
گذشته شاهد آن بوده ایم، در آینده ادامه نخواهند داشت. باید گفت 
باشد،  قدرتمندترین کشور  اگر  قدرت حتی  با یک  هژمونی جهانی 
دیگر وجود نخواهد داشت. اما در همین شرایط ما شاهد بحران های 
برخورد  باید  رو  این  از  دارند  باالیی  خطرات  که  هستیم  فراوانی 
هوشمندانه ای با این وقایع داشته باشیم و عاقالنه،  متنوع و امیدوارانه 
را  آنها  دیگر  مهم  کشورهای  باکمک  و  دانشگاهی  راهکارهای  با 
اخیر  تاریخ  در  که  کشورها(  دیگر  )با  رویارویی  از  و  کنیم  اجرایی 

خود داشته ایم، پرهیز کنیم.«
از  فراتر  آن  توسعه  و  خاورمیانه  در  تنش  به گسترش  اشاره  با  وی 
در  سوریه  بحران  گسترش  احتمال  بر  اسراییل،  با  فلسطین  مساله 

خاورمیانه تاکید کرد.
برژینسکی در ادامه این گفت وگو این موضوع را که امریکا در مواردی 
می تواند از مشکالت اروپا درس بگیرد گفت: »به نوعی بله. اگر ما به 
اروپا و مشکالت آن از جمله بحران مالی، مسایل اقتصادی، اجتماعی، 
چند قطبی شدن جامعه، مسایل سیاسی نگاهی بیاندازیم می بینیم که 

می توان از همه این موارد درس گرفت.«

شکست  از  حاکی  آلمان  نیدرزاکسن  ایالت  انتخابات  نهایی  نتایج 
ایتالف حاکم و سخت تر شدن راه برای صدراعظم آلمان در انتخابات 

آتی این کشور است.
آزاد  دموکرات  حزب  از  متشکل  آلمان  بر  حاکم  زرد-سیاه  ایتالف 
دیگر  یکی  در  مسیحی  دموکرات  و  مسیحی  سوسیال  حزب  دو  و 
ایالتی این کشور متحمل شکست شدند؛ این شکست،  انتخابات  از 
راه را برای ایتالف حاکم و ریاست آن آنگال مرکل، صدراعظم برای 
پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور که در پاییز برگزار خواهد 

شد، سخت تر می کند.
در پی این شکست ایتالف مخالف متشکل از قرمزها و سبزها بعد از 

10 سال توانستند دولت را در نیدرزاکسن به دست بگیرند.
انتخابات این ایالت هشت میلیونی نقش مهمی در نتایج انتخابات ملی 

این کشور داراست.
طبق نتایج آرا، ایتالف حاکم 68 کرسی پارلمانی نیدرزاکسن را به خود 
اختصاص داد؛ این در حالی است که سبزها و سوسیال دموکرات ها 

69 کرسی را به خود اختصاص دادند.
مک آلیستر، نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن و نامزد حزب دموکرات 
مسیحی آلمان در شهر هانوفر، مرکز ایالت نیدرزاکسن آلمان پس از 
انداختن رای خود به صندوق اظهار داشت: ما منتظر می مانیم تا نتایج 

اولیه شمارش آراء مشخص شود.
آلمان  آزاد  دموکرات  رییس حزب  و  اقتصاد  وزیر  روسلر«،  »فیلیپ 
شرکت  آلمان  نیدرزاکسن  ایالت  انتخابات  در  نیز  حاکم  ایتالف  در 

کرده بود.

                  دويچه وله        
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           حامد علمی
این کنفرانس مطبوعاتی احمدشاه مسعود 
که در واقع اولین کنفرانس مطبوعاتِی او 
بود،  مبارزه اش  و  جهاد  دوران  طول  در 
پرسش   64 میان  از  اینک  و  گردید  دایر 
و پاسخ، همان قسمت هایی را که مربوط 
قوماندانان  سرتاسری  شورای  فصل 
خدمت  کرده،  پیاده  نوار  از  می شود، 

خواننده گان گرامی تقدیم می کنم:
»طوری که حاضرین در جریان قضایای 
افغانستان قرار دارند و می دانند که زمانی 
روس ها در افغانستان بودند، از نقطه نظر 
حالت  در  رژیم  و  روس ها  جنگ  عام 
تعرضی و مجاهدین در حالت دفاع به سر 
می بردند. با خروج یک باره گی روس ها از 
افغانستان، وضع و حالت طوری شد که 
از  تقاضا  چه در داخل و چه در خارج، 
عاجل تر  هرچه  که  بود  این  مجاهدین 
از  که  حالی  در  بسازند.  ساقط  را  رژیم 
حرکت  تعرض  حالت  به  مدافعه  حالت 
کردن، وقت و زمان کافی به کار دارد و 
نمی شود که در ظرف چند روز از حالت 

مدافعه به حالت تعرضی رفت.
با کمال تاسف بعد ازخروج روس ها طی 
و  جهادی  رهبران  که گذشت،  سالي  دو 
قسمت  در  که  نشدند  موفق  مجاهدین 
تکمیل کردِن همین مرحله اقدامات جدی 
کنند و یک استراتژی نظامی معقول طرح 
مدت  در  بتوانند  آن  اساس  بر  تا  نمایند 
کوتاه، این مرحله را پشت سر گذرانده و 
مجاهدین به تعرض استراتژیک در برابر 
بسیار  فرصت های  شوند.  آماده  دشمن 
و  کوتاه مدت  کارهای  صرف  گران بها 
مقطعی شد. با وجود نقاط بسیار مثبتي که 
با وجود ضعف های  مجاهدین داشتند و 
این  متاسفانه طی  کابل،  رژیم کمونیست 
استفادة  دشمن  ضعف  نقاط  از  سال  دو 
خوبی به عمل نیامد و این سبب شد که 
به یک بن بست  رژیم دوام کند و جنگ 

برسد.
که  منابعي  از  گذشته  سال  دو  چون طی 
مراکز  از  عبارت  آن ها  و  بودیم  امیدوار 
این  در  طرحی  و  تحرک  بود،  تنظیم ها 
بنابران  نتوانست؛  آمده  وجود  به  قسمت 
افغانستان  داخل  در  خود  قوماندانان 
و  سیاسی  برنامۀ  یک  تا  شدند  صدد  در 
بتوانند این رکود  نظامی درست کنند که 
را بشکنند و در نهایت انشاءاهلل رژیم کابل 
را به سقوط مواجه سازند. به این منظور 
قسمت های  در  بزرگ  و  ُخرد  جلسات 
شد  دایر  قوماندانان  بین  کشور  مختلف 
و روی مسایل، مشوره و تفاهم صورت 

گرفت.
گرفت،  صورت  که  جلساتی  سلسله  به 
یک جلسۀ عمده در مرز بین پاکستان و 
آن یک  افغانستان صورت گرفت که در 
اگر  و  افغانستان  عمدة  قوماندانان  تعداد 
بعضی مانند اسماعیل خان خودش حضور 
به هم رسانیده نتوانست، نماینده گان شان و 

شخص خودم در آن اشتراک کردیم.
روز  چهار  ظرف  در  پروردگار  لطف  به 
چون  رسیدیم،  مطلوب  بسیار  نتایج  به 
واقعیت های  با  خودشان  قوماندانان 
و  دارند  مستقیم  تماس  افغانستان  داخل 
افغانستان چه است و  می دانند که وضع 
چهار  طی  در  قوماندانان  کرد.  باید  چه 
طرح  را  نظامی  استراتژی  مشوره،  روز 
کرده روی آن توافق کردند. بدین ترتیب، 
مناطق  از  این که  وجود  با  قوماندانان  ما 
در  شدیم.  جمع  دورهم  بودیم،  مختلف 

این جلسه هم از برادران پشتون و هم از 
تاجیک و هم از اهل تشیع و هم از تسنن، 
افغانستان  غرب  از  و  افغانستان  شرق  از 
بودند و  از شمال  بودند، هم  نماینده گان 
شده  جمع  هم  دور  همه  جنوب،  از  هم 

این تصمیم را گرفتیم.
بعضی تبلیغ می کردند که عده یي به فکر 
هم  عده   یک  و  استند  افغانستان  تجزیۀ 
می گفتند که افغان ها نمی توانند مشکل شان 
را خودشان حل کنند؛ اما ثابت ساختیم که 
در ظرف چهار روز می توانیم بین خود به 
توافق برسیم. قوماندانان توانستند که هم 
حل  خود  بین  را  قومی  و  زبانی  مسایل 
که  زمانی  را.  مذهبی  مسایل  هم  و  کنند 
تصویب  به  قوماندانان  بین  جدید  طرح 
رسید، الزم این بود که تایید و همکاری 
جهاد  دوستان  بعضی  و  جهادی  رهبران 
و  این طرح  تطبیق  قسمت  در  افغانستان 
کمک به آن گرفته شود. با وجود این که 
من قطعًا قصد آمدن به پاکستان را نداشتم 
دوباره  سرحد  از  که  داشتم  تصمیم  و 
عازم جبهه شوم، مگر در اثر درخواست 
که  جهادی  قوماندانان  مکرر  تقاضای  و 
قوماندانان  سرتاسری  شورای  اعضای 

افغانستان بودند و شخص استاد  جهادی 
ربانی و سه بار دعوت حکومت پاکستان، 
قرار  جریان  درجهت  تا  گرفتم  تصمیم 
تاییدشان و دیدن  دادِن رهبران و گرفتن 
افغانستان، داخل  با بعضی دوستان جهاد 

پاکستان شوم.
طی  که  هستم  سپاس گزار  را  خداوند 
جلسات تایید رهبران جهاد افغانستان را 
در قسمت استراتژی سیاسی و نظامی که 
طرح نموده بودیم، بگیریم. هم چنان طی 
ربانی و  استاد  با  این مدت چند نشست 
آقای حکمتیار داشتیم. در اولین جلسه که 
نیم ساعت  ظرف  در  داشتیم،  حکمتیار  با 

در قسمت رفع تشنجات به نتیجه رسیدیم 
در قسمت حل  که  این شد  بر  فیصله  و 
هر  کنیم.  مراجعه  مردم  آرای  به  مشکل 
حاکمیت  کنند،  تایید  مردم  که  را  حزبی 

همان منطقه را به همان حزب بگذاریم.
طی چند جلسۀ دیگر، در قسمت مسایل 
تخنیکی انتخابات، دو طرف توافق کردند 
ربانی  استاد  بین  قرارداد  قبل  روز  سه  و 
و حکمتیار امضا شد. اگر دوستان سوالی 

داشته باشند، حاضر هستم.

  استراتژی نو شما چیست؟
ـ استراتژی نو ما این است که باید جنگ 
و  کنیم  آغاز  دشمن  ضعیف  نقاط  از  را 
بلکه  نقطه،  یک  باالی  نباید  جنگ  این 
متعدد هماهنگ و هم زمان  اهداف  باالی 
از جناح های مختلف شروع شود. جنگ 
در  سبوتاژ  مختلف،  نقاط  در  چریکی 
اکماالتی  راه های  قطع  و  رژیم  داخل 

هم چنان ادامه پیدا خواهد کرد.
در ظرف چند سال گذشته استراتژی شما 
این بود که گاهی به یک نقطه و گاهی به 
منطقۀ دیگر حمله می کردید. آیا استراتژی 

جدید شما با قبل تفاوت دارد؟

و  بود  کوتاه مدت  ما  قبلی  استراتژی  ـ 
سراسری نبود. بنابران این استراتژی ما با 

قبل فرق دارد.
حملۀ  گفتید.  معقول  استراتژی  یک  شما 
آقای  که  را  کابل  باالی  اسالمی  حزب 
طرح  آی.اس.آی  همکاری  با  حکمتیار 

کرده، در کدام کتگوری می آورید؟
دارد  نواقص زیاد  بر کابل  ـ طرح حمله 
از نگاه نظامی  از نگاه سیاسی و هم  هم 
و یک برنامۀ کامال معقول نبود. ما طرح 
عمومی  پروگرام  جزو  را  کابل  بر  حمله 
برنامۀ  این  نه  اما  داده ایم،  قرار  خویش 

اخیر را.
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پرسش هايي که 
پیش از ازدواج بايد به آن ها پاسخ بدهید

در مسـیر پیروزی

waysinlife :منبع
ترجمه: مرضیة نوروزی

بر اساس نتایج یک مطالعۀ جدید، 10 سال پس از ازدواج، کم تر از یک سوم زوج ها 
از ازدواج شان احساس رضایت می کنند و زنده گی شادی دارند؛ بنابراین الزم است 
قبل از ازدواج، مطمین شوید که شریک زنده گی تان را درست انتخاب کرده اید و 

شک و تردیدهای تان را دربارة او کاماًل برطرف ساخته اید.
هنگامی که یک یا هر دو همسر، معتقد باشند طالق روش مناسبی برای پایان ارتباط 
است، به پشتوانۀ این تفکر اشتباه، هنگام رودررویی با مشکالت و شدت گرفتن 
آن، اولین راه حلی که به ذهن شان خطور می کند، جدا شدن از یکدیگر است، در 
حالی  که چنین تفکری به مرور زمان باعث کم رنگ تر شدن روابط صمیمانه بین 
این  کنید  باشید، سعی  داشته  ازدواجی موفق  این که  برای  آن ها خواهد شد. پس 

پرسش ها را قبل از ازدواج از خودتان بپرسید:
  آیا رابطة محترمانه یی بین شما برقرار است؟

زنده گی  شروع  برای  پرسش  این  پاسِخ  دانستن 
ازدواج،  از  قبل  باید  و  است  مهم  بسیار  مشترک، 
چه  واقعًا  اما  بپرسید.  خودتان  از  را  پرسش  این 
چیزی باعث شکل گیری یک ازدواج موفق و پایدار 

می شود؟ 
براندیس،  دانشگاه  استاد  استندهل،  داکتر  گفتۀ  به 
وفاداری و صداقت بین زن و مرد و داشتن حقوق 
برابر می تواند پایه های یک زنده گی را از همان ابتدا 
یکدیگر،  به  نامناسب  الفاظ  گفتن  کند.  مستحکم تر 
باعث رنجش خاطر می شود و رنجش نیز به مرور 
زمان می تواند به ایجاد خشم بیانجامد. وقتی مخزن 
و  مهر  احساس  هیچ  دیگر  زوج  شد،  خالی  عشق 
محبتی به یکدیگر نخواهد داشت، بلکه در زنده گی 
مشترک فقط پوچی و درد را تجربه می کنند. در این 
شرایط، دو راه حل به نظر می رسد؛ ترک کردن طرف 
هم  سومی  راه حل  اما  او.  کنار  در  ماندن  یا  مقایل 
وجود دارد؛ این  که یاد بگیرید چه گونه به یک دیگر 
بگذارید. پس الزم  احترام  اعتقاد و نظرهای هم  و 
است قبل از شروع زنده گی مشترک، از دانستن این 

مسأله مطمین شوید.
  دربارة پول به توافق رسیده اید؟

به  نمی تواند  عشق  است.  پول  اصلی  موضوع  بله، 
دارد. جدی گرفتن  نگه  زنده  را  رابطۀ شما  تنهایی 
از  یکی  پول  زیرا  است،  مهم  بسیار  مادی  مسایل 
علل اصلی فروپاشی ازدواج هاست. به گفته شرلی، 
پول  مریلند،  در  خانواده  درمان گر  و  روان پزشک 
بیشتر  معموالً  است.  ارتباط  در  قدرت  از  نمادی 
به خاطر  زوج ها  بین  مکرر  بگومگوهای  و  دعواها 
و  پس انداز  و  مالی  امور  کنترل  نداشتن  پول، 
خریدهای افراطی و بدون برنامه ریزی رخ می دهد. 
این علت است که یک طرف  به  بیشتر مشاجرات 
خود را »پس انداز کننده« و همسرش را »خرج کننده« 
شوید  مطمین  ازدواج  از  قبل  است  الزم  می داند. 

دارد.  و مسوولیت پذیری  زناشویی  زنده گی  مدیریت  توانایی  مورد عالقۀتان  فرد 
بهتر است از همان ابتدا دربارة مدیریت مالی و توانایی های یک دیگر در خرج و 

پس اندازکردن به توافق برسید.

معموالً بیشتر دعواها 
و بگومگوهای مکرر 
بین زوج ها به خاطر 
پول، نداشتن کنترل 
امور مالی و پس انداز 
و خریدهای افراطی 
و بدون برنامه ریزی 
رخ می دهد. بیشتر 
مشاجرات به این علت 
است که یک طرف 
خود را »پس انداز 
کننده« و همسرش را 
»خرج کننده« می داند. 
الزم است قبل از 
ازدواج مطمین شوید 
فرد مورد عالقةتان 
توانایی مدیریت 
زنده گی زناشویی 
و مسوولیت پذیری 
دارد. بهتر است از 
همان ابتدا دربارة 
مدیریت مالی 
و توانایی های 
یک دیگر در خرج و 
پس اندازکردن به 
توافق برسید



نظریاتش  و  سارتر  پل  ژان  روزها  این  شاید 
جذابیت چند دهۀ پیش را نداشته باشد، اما هرچه 
هست، شخص او هم چنان در میان برخی چهره یی 
محبوب به شمار می آید به خصوص برای نسلی که 
آثارش، متضمن شور و حالی  او و  یاد و خاطرة 
نوستالژیک است. به  خصوص ماجرای عاشقانه و 

خاص او و سیمون دوبوار.
فراموش نشدنی  و  جذاب  ماجراهای  از  یکی 
زنده گی سارتر، دست رد زدن به سینۀ جایزة نوبل 
بود؛ جایزه یی که هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ 
اهمیت  حایز  نویسنده گان  اغلب  برای  اعتباری، 
بوده است. اما سارتر آن را نپذیرفت؛ صرف نظر 
یقین می توان گفت جایزة نوبل  به  از جنبۀ مالی، 
چیزی بر اعتبار سارتر نمی توانست بیافزاید، او در 
آن سال ها در چنان اوجی قرار داشت که انتخاب 
او برای این جایزه می توانست اعتباری برای نوبل 

محسوب شود.
بسیاری  شایعات  پذیرش،  عدم  این  دالیل  دربارة 
مطرح شده، به خصوص دیرهنگام بودن آن و دادن 
جایزه به آلبرکامو پیش از سارتر و از این دست. 
اما سارتر به هنگام رد کردن جایزه، بیانیه یي منتشر 
کرد و دالیل خود را برشمرد که در ادامه، این بیانیه 

را خواهید خواند.
مطلب زیر در همان زمان در مجلۀ »آرش« منتشر 

شده است: 
فرهنگستان سویدن، جایزة ادبی  این سال خود را 
آثار سرشار  به ژان پل سارتر اهداء کرد. »به خاطر 
حقیقت جوی  و  آزادی  خواه  روِح  و  اندیشه  از 
نهاده  عظیم   تأثیری  ما  عصر  بر  که  نویسنده یی  

است.«
ژان پل سارتر این جایزه  را نپذیرفت و در بیانیه یی 
آمد،  خواهد  سطور  این  دنبال  به  ترجمه اش  که  
نامۀ  با  نیز  اما  یادآور شد.  را  نپذیرفتن  این   دالیل 
Dagens Nyheter سویدن، که نخستین بار این  

بیانیه در آن آمد، هم صدا هستیم  که:

و  کردار  در  که  می گوییم  تبریک  سارتر  به  »ما 
گفتارش  تناقضی نیست، و هرگز به خاطر شرکت 
اسلوب های  به  بخشیدن  بهجت  و  ضیافت ها  در 
جهان ادب خلق وخوی خود را، که خوی گرگی 

تنهاست، فراموش نمی کند.«
بیانیۀ سارتر در پاسخ به فرهنگستان سویدن

 
ژان پل سارتر به همراه سیمون دوبوار

»سخت متأسفم که قضیه به صورت جنجالی درآمده 
است: جایزه یی  داده اند و من آن را نمی پذیرم. و 
این بدان سبب است که به موقع از آن چه که برایم  
تدارک دیده می شد، خبردار نشدم. هنگامی که در 
فیگاروی ادبی 1۵ اکتوبر نوشتۀ خبرنگار سویدنی 
روزنامه را دیدم که نظر فرهنگستان سویدن متوجه 
کردم  فکر  نبود،  قطعی  که  هرچند  است،  من  

سویدن  فرهنگستان   به  نامه یی  نوشتن  با  می توانم 
- که فردای آن روز فرستادم - اوضاع را روبه راه 
کنم که حرفش را نزنند. نمی دانستم که جایزه را 
بی آن که نظر آدم را بپرسند، می دهند و فکر کردم  

هنوز وقت باقی ست که جلوی این کار را بگیرم. 
اما فهمیدم که فرهنگستان سویدن وقتی انتخابش 

را کرد، نمی تواند نظرش را تغییر دهد.
دالیل من برای نپذیرفتن این جایزه – هم چنان که 
در نامه یی متذکر شدم ـ نه به فرهنگستان سویدن 
مربوط می شود و نه به خود جایزه. در نامه یی  دو 

نوع دلیل آوردم. دالیل شخصی و دالیل عینی.
دالیل شخصی: این نپذیرفتن من بی مقدمه نیست. 
بوده ام.  روگردان  امتیازهای رسمی  از  همیشه   من 
»لژیون  پیشنهاد  من  به   194۵ در  جنگ،  از  پس 
دولت  در  که  دوستانی  وجود  با  اما  شد،  دونور« 
تلقین  وجود  با  هم چنین  نپذیرفتم.  را  آن  داشتم، 
بعضی از دوستانم، از تدریس در »کولژدوفرانس« 

سر باز زدم.
کار  از  من  استنباط شخصی  به  است  مربوط  این 
نویسنده. نویسنده یی  که جهت سیاسی یا اجتماعی 
یا ادبی می گیرد، نباید جز با وسایل خاص خود، 
نوع  هر  نویسنده،  کند.  مکتوب، عمل  یعنی کالم 
امتیازی را که بپذیرد، خواننده  را مقید می کند؛ و 
این برای من قابل پذیرش نیست. یک سان نیست 
اگر پای  نوشته ام ژان پل سارتر بگذارم یا ژان پل 

سارتر برندة جایزة نوبل.
می پذیرد،  را  نوع  این  از  امتیازی  که  نویسنده یی 
این  او  به  که  را  مؤسسه یی  یا  مجمع  نیز  و  خود 
به   من  عالقۀ  می کند.  متعهد  می دهد،  را  افتخار 
می کند،  متعهد  مرا  تنها  نزویالیی  و  پارتیزان های 
اما اگر ژان پل سارتر برندة  جایزة نوبل از مقاومت 
جایزة  خود  همراه  کند؛  طرفداری  نزویال  و  ملی 

نوبل  و فرهنگستان سویدن را نیز کشانده است.
به  که  بدهد  را  اجازه  این  نباید  هرگز  نویسنده 
یک »مقام رسمی« تبدیلش  کنند. هرچند این کار، 
هم چون مورد من، به صورتی آبرومند انجام پذیرد. 
و  است  من  شخص  روش  این  که  است  بدیهی 

هرگز شامل خرده گیری در مورد برنده گان پیشین 
جایزة نوبل نیست. من برای بسیاری از آن ها که 
افتخار آشنایی شان را داشته ام، ارزشی بسیار قایلم 

و تحسین شان می کنم.
کنونی  شرایط  در  که  مبارزه یي  تنها  عینی:  دالیل 
مبارزه یي ست  است،  امکان پذیر  فرهنگ  جبهۀ  در 
به خاطر هم زیستی مسالمت آمیز دو فرهنگ شرق 

و غرب. نمی گویم که باید یک دیگر را در آغوش 
این دو  کشید، چه نیک می دانم که روبه رو شدن  
فرهنگ لزومًا باید صورت ستیز به خود بگیرد؛ اما 
بدون  و  فرهنگ ها  و  انسان ها  بین   باید  ستیز  این 

دخالت »مقامات رسمی« جریان یابد.
من با تمام وجود تضاد بین این دو فرهنگ را حس 
می کنم و خود از این تضادها ساخته شده ام. تعلق 
من بی تردید متوجه به سوسیالیسم است و آن چه 
خانوادة  یک  در  من  اما  می شود،  نامیده  که  شرق 
بورژوا و فرهنگی بورژوازی به دنیا آمده ام و تربیت 
شده ام و این به من اجازه می دهد که باتمام کسانی 
که بخواهند به هر دو فرهنگ تقرب حاصل کنند، 
همکاری کنم؛ با این وجود امیدوارم که  »فرهنگ 

برتر« یعنی سوسیالیسم پیروز شود.
به همین دلیل است که نمی توانم هیچ امتیازی را 
از مراجع عالی  فرهنگ، نه از شرق و نه از غرب، 
بپذیرم؛ حتا اگر وجودشان را نیک  دریابم. هرچند 
تمام عالیقم در جهت سوسیالیسم است، اما اگر بنا 
بود جایزة  لنین را هم به من بدهند که مورد حاضر 

آن نیست، از پذیرفتنش سر باز می زدم.
می دانم که جایزة نوبل به خودی خود جایزة بلوک 
آن می سازند و  از  اما چنین چیزی  نیست،  غرب 
اعضای   اختیار  در  که  آید  پیش  حوادثی  یحتمل 
فرهنگستان سویدن نیست. هم ازین روست که در 
شرایط کنونی جایزة نوبل به طور عینی امتیاز ویژة 
نویسنده گان غرب و یا یاغیان شرق، تلقی می شود. 
بزرگ ترین  از  که  پابلونرودا،  به  جایزه  این   مثاًل 
از  نشد.  داده  جنوبی ست،  امریکای  شاعران 
پیش  پاسترناک  به  که  به راستی  که  لویی آراگون، 
ادبیات  اثر  تنها  و  شد  داده  جایزه  شولوخوف  از 
شوروی که این جایزه را ربود، کتابی بود که در 
خارج انتشار یافت و در زادگاه خود کتاب ممنوع 
مشابه،  حالتی  با  می توانستند  که  حالی  در  بود، 

تعادل را در جهت دیگر برقرار سازند.
تن«   121 »اعالمیۀ  که  الجزایر  جنگ  گیرودار  در 
را امضا کرده بودیم، جایزة نوبل را با حق شناسی 
از  تنها  افتخار  این  زمان  آن  در  زیرا  می پذیرفتم. 
آن  من نبود، بلکه آن آزادی، که به خاطرش مبارزه 
می کردیم، نیز سهمی می برد. ولی چنین پیش نیامد 
و اینک پس از پایان آن مبارزه است که این جایزه 

را به من می دهند.
سخن  »آزادی«  از  سویدن  فرهنگستان  دالیل  در 
به  می تواند  که  کلمه یي ست  این   و  آمد  میان  به 
مفهوم  غرب  در  شود.  تفسیر  مختلف  انحاي 
آزادی  من  برای  که  حالی  در  کلی ست،  آزادی  
یک  از  بیش   انسان  این که  دارد.  صریحی  مفهوم 
که  بخورد  چندان  و  باشد  داشته  کفش  جفت 
جایزه  این  نپذیرفتن  من   گمان  به  نماند.  گرسنه 
را  اگر جایزه  است:  پذیرفتنش خطرناک  از  کم تر 
می پذیرفتم ، خود را در معرض چیزی قرار می دادم 

که من آن را »پس گرفتن عینی« اصطالح  می کنم. 
فرهنگستان  که  خواندم  ادبی  فیگاروی  مقالۀ  در 
من  مغشوش«  سیاسی  »گذشتۀ   مورد  در  سویدن 
مقاله  این  که  می دانم  کرد.  نخواهد  سخت گیری 
وضوح  به  اما  نیست،  سویدن  فرهنگستان  عقیدة  
نشان می دهد که پذیرفتن این جایزه از طرف  من 
در محافل دست راستی چه گونه تعبیر می شود. من 
این گذشتۀ مغشوش را هم چون پیش باارزش تلقی 
می کنم، با آن که حاضرم برخی از اشتباهات گذشته 

را که در میان رفقای من پدید آمد، بپذیرم.
این  بگویم  که  نیست  آن  این سخن  از  من  قصد 
برخی  در  اما  بورژوازی؛  جایزه یی ست  جایزه، 
غیرقابل  به طور  می شناسم،  خوب  من  که  محافل 

اجتناب چنین تعبیر خواهد شد.
که  هنگامی  می رسیم:  پول  مسالۀ  به  سرانجام 
گزاف  مبلغی  با  را  افتخارش   سویدن  فرهنگستان 
برندة جایزه  بر دوش  بار سنگینی  می کند،  همراه 
کرده  بسیار مضطرب  مرا  مساله  این  و  می گذارد. 
با  و  بپذیرد  را  جایزه  می تواند  آدم  برنده.  است. 
نظرش  در  که  جنبش هایی  و  سازمان ها  به  پولش 
گرامی است، کمک  کند. من خود در فکر کمیتۀ 

رفع تبعیض نژادی، لندن بودم.
را  جایزه  کلی،  اصول  سبب  به  می توان  یا  و 
نپذیرفت و در این صورت  جنبش مزبور را از آن 
پشتیبانی، که احتماالً محتاجش بود، محروم کرد. 
انتظار داشت که به خاطر  از کسی  زیرا نمی توان 
2۵0000 کرون از اصولی که نه تنها از آن او بلکه 
این  کند.  است، سرپیچی  رفقایش  تمام  به  متعلق 
است که اهداي جایزه و نپذیرفتن ناگزیر من، آن 

را برای من مالل آور ساخته است.
به  محبت آمیز  پیام  با  را  بیانیه  این  که  می خواهم 

مردم سویدن، پایان دهم.«
گرفته شده از: مد و مه
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چرا سارتر 
جايزۀ نوبل را نگرفت؟!
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 )بیانیة سارتر در پاسخ به فرهنگستان سویدن(
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معاون شورای عالی صلح:

پاكستان نگران قطع میلیون ها متر مکعب آِب رايگان است!

اهداف پاكستان در پشت...
 گفته است: »هرگاه صادقانه گفته شود، این نوع حمالت در 
آغاز سال، بیانگر آن است که ماه های آینده دشوارتر می گردد. 
و  حضور  می خواهند  کابل   در  حمالت  نوع  این  با  طالبان 

دسترسی شان را به نمایش بگذارند«.
یک مقام امنیتی گفت که »انفجار اول بسیار بسیار شدید بود و 

چند انفجار دیگر و شلیک های تفنگ را نیز در پی داشت«.
و  آمبوالنس  آتش نشانی،  »موترهای  کرد:  اضافه  همچنان  او   
سمت  آن  از  تفنگ  شلیک  داشتند.  حضور  محل  در  پولیس 
صورت می گرفت و سقف طبقه باالیی ساختمان آتش گرفته 

بود«. 
انتحاری  این درحالی است که یک هفته پیش شش بمبگذار 
ریاست امنیت ملی افغانستان را در کابل مورد حمله قرار دادند 

و دو تن از محافظان آن ریاست را کشتند. 
  دست استخبارات پاکستان در پشت حمالت کابل

حمالت  که  می گویند  نظامی  آگاهان  برخی  حال،  این  در 
پیچیدة انتحاری در کابل، از سوی سازمان استخبارات پاکستان 

به منظور تضعیف حکومت افغانستان راه اندازی می شود.
ناگوار در  جاوید کوهستاني آگاه نظامي مي گوید، دو رخداد 
کمتر از یک هفته نشان مي دهد که طالبان به هیچ وجه آمادة 
با نزدیک شدن  گفت وگو و مصالحه نیستند؛ آن ها مي خواهند 

سال 2014 عملیات های مسلحانۀ خویش را گسترش دهند.
او گفت که هدف طالبان این است که تمام راه ها و زمینه هاي 
برگزاری انتخابات و انتقال قدرت را مسدود سازند و ممکن 
داشته  همسویي  آن ها  با  هم  کشور  سیاسي  حلقات  برخي 

باشند.
چندي  از  مي افزاید،  نظامی  امور  آگاه  این  دیگر،  سوی  از 
بدین سو بحث و گفت وگو و مصالحه با طالبان گرم شده است، 
افغانستان  در  را  ناامني  و  جنگ  مي خواهند  پاکستاني ها  حاال 

دامن بزنند. 
نظر  از  این گونه حمالت  با  مي خواهند  پاکستاني ها  گفت،  او 
باشند؛  داشته  کنترل  در  را  افغانستان  فضاي  نحوي  به  رواني 
چنین  راه اندازی  با  پاکستان،  استخباراتی  و  نظامی  دستگاه 
بنیادگرایي  به  رابطه  را در  افکار عمومي  حمالتی مي خواهند 
افغانستان کشانده و اذهان  را به این کشور متمرکز  به سمت 

کنند.
پاکستان  استخباراني،  نظر  از  حمالتی  چنین  کرد،  تصریح  او 
را از زیر توجه جهان نجات داده، نگاه هاي جامعۀ جهاني و 

سازمان ملل را به سمت افغانستان می کشاند.
آقاي کوهستاني افزود، پاکستان با طراحي این عملیات پیچیده، 

چندین هدف عمده را دنبال می کند.
او گفت، از جانب دیگر، انتقال مسوولیت هاي امنیتي در پیش رو 
است اکنون آن ها این گونه عملیات را سازمان دهي مي کنند تا 

حکومت افغانستان را به جامعۀ جهاني ضعیف نشان دهند. 

وضعیت برخی زندان های...
 انتشار گزارشی مشابه در این مورد و ابراز نگرانی  در 
سال 2011، زندانیان در افغانستان همچنان به صورت 

گسترده شکنجه می شوند.
بیشتر از نیمی از 63۵ زندانی که در گزارش سازمان 
ملل با آنها صحبت شده، گفته اند که یا شکنجه شده اند 
یا با آنها بدرفتاری شده است. دولت افغانستان ادعاها 

در این گزارش را »مبالغه آمیز« خوانده است.
ملل  سازمان  سیاسی  دفتر  سوی  از  که  گزارش  این 
وضعیت  شده،  تهیه  )یوناما(  افغانستان  در  متحد 
زندانیان در زندان های پولیس و امنیت ملی افغانستان 

را از اکتبر 2011 تا اکتبر 2012 بررسی کرده است.
در این گزارش از 14 شیوه شکنجه و بدرفتاری، از 
جمله زدن، تهدید به کشتن و سوءاستفاده جنسی نام 
برده شده است. همچنین گفته شده در مواردی برای 
مجبور کردن زندانیان به اعتراف و کسب معلومات، 

به آنها شوک الکتریکی داده شده است.
بدرفتاری در  این گزارش موارد شکنجه و  براساس 

زندان های مربوط به نیروهای پولیس افغانستان در 12 
ماه گذشته از 3۵ درصد به 43 درصد افزایش یافته 
امنیت  به  مربوط  زندان های  در  موارد  این  اما  است. 
 34 به  درصد   46 از  مدت  همین  در  افغانستان  ملی 

درصد کاهش یافته است.
افغانستان  دولت  آنکه  با  کرد،  اعالم  همچنین  یوناما 
شماری از توصیه های گزارش 2011 سازمان ملل در 
در  اما  است  کرده  عملی  را  زندانیان  وضعیت  مورد 
صورت  جدی  کاری  متخلفان  قضایی  تعقیب  زمینه 

نگرفته است.
گفت:  یوناما  بشر  حقوق  مسوول  گگنن،  جورجت 
»یوناما دریافته که در این زمینه عدم پاسخگویی یک 
به ندرت مورد  مشکل جدی است. عامالن شکنجه 
بازجویی قرار گرفته اند و هیچ یک از آن ها مجازات 

نشده اند.«
وی گفت، نبود برنامه  برای جلوگیری از شکنجه نظیر 
اثر  در  که  اعتراف های  قبول  به  دادگاه ها  بی توجهی 
افغان  شکنجه گرفته شده، انگیزه الزم را از مقامات 

برای متوقف کردن شکنجه گرفته است.
گفت  بین المللی  نیروهای  سخنگوی  حال،  این  در 
آنان واضح گردد که شکنجه در  هر زمانی که برای 
انتقال  یافته است، پروسه  پایان  افغانستان  زندان های 
سر  از  را  افغانستان  حکومت  محابس  به  زندانیان 

خواهند گرفت.
از سوی دیگر، مسووالن سفارت بریتانیا در افغانستان 
نیز گفته اند که از پخش این گزارش خیلی متاثر شده 
بریتانیا  که  است  آمده  سفارت  این  اعالمیه  در  اند. 
تالش خواهد کرد تا در زمینه بهبود وضعیت زندان ها 

در افغانستان توجه الزم صورت گیرد.
حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان تاکید داشته 
حاکمیت  به  مربوط  مساله  زندانیان  نگهداری  که 
همه  تا  متحده خواسته  ایاالت  از  و  است  افغانستان 

زندانیان افغان را به دولت این کشور بسپارد.
به  توجه  با  که  داده اند  ایساف هشدار  فرماندهان  اما 
این  شدن  عملی  زندانیان،  با  بدرفتاری  باالی  سطح 

کار به زودی ممکن نیست. 

          ماندگار

معاون شورای عالی صلح با برشمردن اهداف پاکستان 
افغانستان، گفته است: تا هنگامی که خواست های  در 
پاکستان برآورده نشود، این کشور دست از مداخله در 

افغانستان برنمی دارد.
روزنامۀ  با  گفت وگو  در  گذشته  روز  لودین  عطاءاهلل 
کابل  در  اخیر  حمالت  پشت  در  که  گفت  ماندگار 
کار  حمالت  این  و  دارد  قرار  نیرومندي  دست های 

طالبان عادی نمی تواند باشد.
طی یک هفتۀ گذشته، طالباِن مجهز به سالح های سبک 
امنیتی کشور را مورد  بار نهادهای مهم  و سنگین، دو 
حمله قرار دادند و ساعت ها در برابر نیروهای امنیتی 

افغان مقاومت کردند.
به باور معاون شورای عالی صلح، سخنان سفیر امریکا 
مبنی بر نقش منطقه در پروسۀ صلح افغانستان، بیشتر 
کرده اند  درک  غربی ها  زیرا  می باشد؛  پاکستان  متوجه 
تشویش  افغانستان  در  آن ها  حضور  از  پاکستان  که 
افغانستان،  در  امریکایی  نیروهای  برای  پاکستان  دارد. 

مزاحمت ایجاد کرده و آن ها را به چالش می کشد.
این مقام ارشد شورای عالی صلح گفت که امریکایی ها 
ممکن درک کرده اند که منابع تمویل، تجهیز، آموزش 
کشور  این  و  است  پاکستان  در  طالبان  پایگاه های  و 
بزرگترین حامی طالبان می باشد، ما هم به همین دلیل 
تأکید می کنیم که پاکستان در پروسۀ صلح نقش ویژه یی 

دارد.
عطااهلل لودین گفت: »تا هنگامی که خواست ها و توقعات 
پاکستان برآورده نشود، این کشور به مزاحمت های خود 
افغانستان  در  هند  از خطر  پاکستان  داد.  خواهد  ادامه 

مصرف کنندة  افغانستان  دیگر،  جانب  از  و  می هراسد 
تولیدات بی کیفیِت پاکستان است و در صورت تأمین 
از  را  بازار خود  بی کیفیت  مواد  این  در کشور،  امنیت 

دست مي دهد.« 
خواست  دو  به  افغانستان  صلح  عالی  شورای  معاون 

عمدة دیگر پاکستان نیز اشاره کرد.
مکعب  متر  میلیون ها  می خواهد  »پاکستان  گفت:  او 
به  افغانستان  از  بدون حساب که در حال حاضر  آِب 
آن کشور سرازیر می شود، قطع نگردد و حتا موضوع 
دیورند که افغانستان آن را به رسمیت نمی شناسد، از 

دالیل مزاحمت های پاکستان شمرده مي شود.«
اما به گفتۀ او، پاکستان رسمًا این خواست ها را مطرح 
نکرده است؛ اما ما به عنوان همسایۀ آن ها می دانیم تا 
به  آن ها  نشود،  برآورده  خواست ها  این  که  هنگامی 

مزاحمت های شان ادامه می دهند.
خواست های  می خواهیم  ما  که  گفت  لودین  عطاءاهلل 
برای  کشور  این  از  و  شود  برآورده  پاکستان  مشروع 
گرفته  تضمین  مترقی  و  ثبات  با  افغانستان  یک  ایجاد 
شود؛ زیرا افغانستان نیرومند به سود کشورهای منطقه، 

جهان و پاکستان است.
بود،  ناامن  افغانستان  هنگامی که  کرد،  تصریح  او 
قندهار طرح ریزی  از کابل و  یازدهم سپتمبر  حمالت 
شد، به همین دلیل، پروسۀ صلح، یک مسألۀ منطقه یی 

و جهانی است.
امریکا  اگر  کرد:  اضافه  عالی صلح  شورای  این عضو 
پروسۀ صلح  بدهد،  ادامه  را  پاکستان  بر  روند فشارها 
افغانستان محقق خواهد شد؛ زیرا پاکستان از متحدان 
اصلی امریکاست و حتا به وسیلۀ این کشور، روسیه و 

چین را می هراساند.

آقای لودین گفت: »پاکستان هم اکنون بدماش ها را در 
باج  دلیل،  به همین  از جامعۀ جهانی  و  داده  خود جا 
می گیرد. امریکا در ده سال گذشته بسیاری از خالهای 
پاکستان را درک کرد، از همین رو پاکستان نمی خواهد 
با  زیرا  باشد.  داشته  افغانستان حضور  در  امریکایی ها 
برداشته  میان  از  بدماش های شان  آن ها  موجودیت 

می شوند.«

  »نقش 48 کشور در پروسة صلح«
صلح  پروسۀ  در  که  گفت  صلح  عالی  شورای  معاون 
افغانستان برعالوة کشورهای منطقه، بیشتر از 48 کشور 

جهان دخیل هستند.
او افزود: پروسۀ صلح بدون همکاری منطقه یی موفق 
نمی شود، زیرا مخالفان مسلح در پاکستان پایگاه  و منابع 

وسیِع تمویل و تجهیز دارند.
 از سوی دیگر به گفتۀ او، ایران که دشمن امریکاست، 
براي این کشور در افغانستان مزاحمت ایجاد می کند.  

این مقام شورای عالی صلح گفت که چین و روسیه 
افغانستان  در  امریکا  از حضور  که  نگرانی یی   دلیل  به 
دارند، پروسۀ صلح و آشتی در افغانستان را از نزدیک 

دنبال می کنند.

  حمالت کار طالبان عادی نیست
اخیر  حمالت  مورد  در  صلح  عالی  شورای  معاون 
طالبان در کابل گفت که این حمالت، عادی نیست و 
کار طالبان عادی نیز نمی باشد؛ در پشت این حمالت 
قرار  نیرومند  آموزش دهنده گان  و  تمویل کننده گان 

دارند.
روز گذشته چند مهاجم مسلح با یک حملۀ  پیچیده بر 

زخمی  و  کشته  را  تن  چندین  کابل،  ترافیک  ریاست 
ساختند.

هفتۀ پیش نیز مهاجمان مسلح، بر مقر ادارة امنیت ملی 
افغانستان حمله کردند.

غیرعادی  پروژة  یک  را  این حمالت  لودین،  عطاءاهلل 
خواند.

بسیار  دست های  حمالت  این  پشت  در  که  گفت  او 
قوی یي قرار دارند که آن را ماهرانه سازمان دهی می کنند 
و تا هنگامی که خواست ها و اطمینان کشورهای مغرض 

برآورده نشود، آن ها به حمالت شان ادامه می دهند.
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مردم برای تأمین حقوق شان...
 تأمین حقوق شان به طالبان مراجعه نمایند.

غزنی  دادستان های والیت  از  از شماری  انتقاد  با  او 
گفت که دادستان ها از کار کردن در ولسوال های ناامن 
شانه خالی می کنند، که خود نوعی کم کاری در تأمین 

عدالت است.
دادستانی  رییس  عابد  عبدالرشید  حال،  همین  در 

در  را  محاکم  نبودن  فعال  غزنی  والیت  استیناف 
نموده  تأیید  غزني  والیت  های  ولسوالی  از  شماری 
و گفت که دادستانی ولسوال دهیک غزنی هفته قبل 
فعال شده است و دادستانی ولسوالی های قرباغ، اندر 

و مقر غزنی در آیندة نزدیک فعال می شوند.
او از مراجعه باشنده گان غزنی به محاکم طالبان اظهار 
نگرانی کرده و گفت که در صورتی که ادارات قضایی 
برای  تا  ناگزیرند  مردم  نباشد  فعال  ولسوالی ها  در 

تامین حقوق شان نزد طالبان بروند.
از  برخی  اینکه  بر  مبنی  گزارشاتی  نیز  این  از  پیش 
محاکم  به  مرکز  در  حتی  غزنی  والیت  باشنده گان 
این  ولی  داشت  وجود  می کنند  مراجعه  طالبان 
در  محلی  پایۀ  بلند  مقامات  که  است  نخستین بار 
از  شماری  در  دولتی  محاکم  مسدودبودن  از  غزنی 

ولسوالی های این والیت سخن می زنند.

از دست فروشـی تا...
 موفقیت را به او تبریک گفت. اشک شوق از دیده گان 
پسر دستفروش سرازیر شده بود و با اشک و لبخند 
پاسخ تبریک های دوستان، آشنایان و کارگردانش را 

می داد.
از خیابان های غبارگرفته  فواد راه درازی  حاال دیگر 
و فقیر افغانستان تا فرش قرمز هالیوود در پیش دارد. 
او که برای کمک خرج خانواده شدن در خیابان های 
پرخطر کابل ساجق و نقشه جغرافیایی به قیمت 3 تا 
۵ افغانی می فروشد هرگز فکرش را هم نمی کرد که 

به یک ستاره سینمایی جهانی تبدیل شود.
فاصله دنیای پرزرق و برق هالیوود با دنیای فواد و 
تا  زمین  از  کابل  در  روزمره اش  زنده گی  تجربه های 

آسمان است او که در کودکی بار مسوولیت سنگین 
گرفته  دوش  به  را  دیگرش  برادر   ۵ و  مادر  مخارج 

حاال دیگر نگاهش به هالیوود است.
فواد در خیابان های کابل کشف شد، برای اولین بار 
مقابل دوربین رفت و برای بازی خوبی که در فیلم 
گرفت  دستمزد  دالر   1۵00 داشت  بزکشی«  »پسران 
که نسبت به استنداردهای زنده گی در افغانستان پول 
را  پولش  از  دالر   100 کوچک  مرد  این  بود.  خوبی 
مادرش  به  را  بقیه  و  خرید  غذایی  مواد  خانه   برای 

داد.
حاال دیگر او یک چهره شناخته شده و مظهر شادی 
او می گوید که کسانی که  مردم غمگین کابل است. 
مرا می شناسند با دیدن من بسیار خوشحال می شوند 

و دوست دارند با من عکس بگیرند.

را  افغان  پسر   2 داستان  بزکشی  پسران  کوتاه  فیلم 
بزکشی  مسابقات  در  دارند  آرزو  که  می کند  روایت 
که یک مسابقه محلی است و مردان اسب سوار برای 
تصاحب یک بز بی سر با هم رقابت می کنند، شرکت 

کنند.
این فیلم بیانگر وجود حس امید به آینده در کودکان، 
نوجوانان و جوانان افغان است زیرا آن ها در کشوری 
که فقر و خطر مرگ هر لحظه  تهدیدشان می کند ،به 

آینده خود و کشورشان امیدوارند.
فواد که همیشه آرزو داشته خلبان شود درباره فیلمش 
افغانستان  نشان می دهد که مردم  فیلم  این  می گوید: 
و  خود  آینده  تا  می کنند  تالش  و  کار  زیاد  خیلی 
فرزندانشان بهتر و بهتر شود. این فیلم بیانگر فرهنگ 

واقعی افغان ها و همچنین رویاهای آنهاست.



په سوات کې د پاکستانيو طالبانو مشر موالنان فضل 
کې  برید  په  الوتکو  پيلوټه  بې  د  کې  نورستان  په  اهلل 

ووژل شو.
د پاکستان یوې ورځپاڼې خبرین په خپل رپوټ کې 
تنو  اتو  له خپلو  نورستان کې  په  نوموړی  ویلي، چې 

ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
مال فضل اهلل د پاکستان په سوات دره کې د طالبانو 
د  کې  دره  سوات  په  وړاندې  کال  کابو  او  و  مشر 
سواته  له  کې  لړ  په  عملياتو  د  پوځيانو  پاکستانيو 
وتښتېده. نوموړی د پاکستان یو سرسخته مخالف و.

خبر  د  ورځپاڼې  د 
یکشنبې  د  مخې  له 
پيلوټه  بې  ماښام  په 
په  نورستان  د  الوتکو 
کې  سيمه  سرامنګ 

یوه  چې  ویلی،  خبر  همدارنګه  وکړه.  بمباري 
الوتکې  دوه سېټه ډاډسن موټر هم د بې پيلوټه 
تر برید الندې راغلې چې په کې دوه تنه طالب 
اوسه  تر  قوماندانان وژل شوي خو ال  یيز  سيمه 

یې نومونه نه دي په ډاګه شوي.
د  او  پاکستان  طالبانو،  اوسه  تر  خبر  دغه 

افغانستان حکومتونو نه دي تایيد کړي.

یک  در  هلمند  والیت  در  پولیس  ماموران 
عملیات نظامی حداقل هشت طالب را کشتند 

و چهار تن دیگر آنان را زخمی کردند.
مناطق سرخ  در  این عملیات روز یک شنبه 
شاخ و پسا ولسوالی نهرسراج صورت گرفته 

است.
عبدالستار نورزی، فرمانده کندک اول پولیس 
کشته  بین  در  که  می گوید  هلمند  در والیت 
این  مشهور  فرمانده  یک  طالبان،  شده گان 

گروه نیز شامل است.
چیزی  فرمانده  این  هویت  مورد  در  نورزی 

نگفت.
از  پس  پولیس  مأموران  نورزی،  گفته  به 
محل  باشنده گان  از سوی  دقیق  گزارش های 
عملیاتی را برای از بین بردن مخفیگاه طالبان 

راه اندازی کردند.
منطقه  نزدیک  در  پسا  و  شاخ  سرخ  مناطق 
شاهد  اخیراً  جایی که  دارد،  قرار  الکوزو 

قیام های مردمی نیز بوده است.
الکوزو  در  محلی  پولیس  حاضر،  حال  در 
نیز  ملی  پولیس  پوسته  چندین  و  شده  فعال 

در این منطقه جابجا شده است.
کنترل  در  کامال  حاضر  حال  در  منطقه  این 
پولیس قرار دارد، منطقه یی که قبال در کنترل 

طالبان بوده است.
که  می گوید  نورزی  عبدالستار  حال،  این  با 
مناطق  در  دولتی  نیروهای  با  مردم  همکاری 

سرخ شاخ و پسا افزایش یافته است.
مقدار  نظامی،  عملیات  این  »در  گفت:  او 
در  نیز  طالبان  نقلیه  وسایط  و  افزار  جنگ 

اختیار پولیس قرار گرفته است.«
به گفته نورزی، چندین موتر سایکل و ده ها 
حقله ماین را ماموران پولیس در محل از بین 

بردند.
ماموران  آیساف  نیروهای  عملیات،  این  در 
به  پولیس را حمایت کردند و گفته می شود 
کرده  راه اندازی  را  عملیات  این  که  نظامیان 

بودند، هیچ آسیبی نرسیده است.
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یک ذخیره گاه مهمات در زابل 
کشف شد

توزیع شناس نامه های الکترونیکی 
اول حمل آغاز می شود

موالنا فضل اهلل ووژل شو

عملیات تصفیه یی در والیت هلمند

در آستانة گسترش مخالفت ها برضد طالبان

مارتین لوترگینگ به تاریخ 1۵ جنوری سال 
1929 در اتالنتای جورجیا در امریکا به دنیا 
رشتۀ  در  را  عالی اش  تحصیالت  وی  آمد. 
از  را  دکتورایش  و  کرد  تمام  شناسی  جامعه 

دانشگاه بوستون گرفت.
حیث  به  متمادی  سالیان  لوترگینگ  مارتین 
وظیفه  ایفای  بابتیست  کلیسای  کشیش 

می کرد.
زادگاه  از   19۵9 درسال  لوترگینگ  مارتین 
بازدید کرد. مسافرت  هند  در  گاندی  مهاتما 

او  درک  و  داشت  ژرف  تاثیر  او  بر  هند  به 
را در مورد مقاومت بدون خشونت، عمیق تر 
خشونت  عدم  روش  از  الهام  با  و  ساخت 
اجتماعی  فعالیت های وسیع  به  مهاتماگاندی 

پرداخت.
مارتین لوترگینگ در سخنرانی مشهورش که 
بعدها بنام بیانیۀ »من یک رویا دارم« مشهور 
تاریخ بیست و هشتم اگست سال  به  شد و 
1963 ایراد شده است، خواستار ختم تبعیض 

نژادی در امریکا شد.

ابراهام  مجسمۀ  برابر  در  حالی که  در  وی 
ایستاده   )Lincoln Memorial( لینکلن 
بیانیۀ  تن  هزار   200 حدود  برابر  در  بود، 
گردهمایی  در  واشنگتن  در  را  مشهورش 

بزرگ به خاطر کار و آزادی، ایراد کرد.
مارتین لوترگینگ در جریان بیانیه اش چندین 
بار جملۀ »من یک رویا دارم« را تکرار کرده، 
آزادی،  مورد  در  را  آرزوهایش  و  رویاها 
واالی  ارزش های  سایر  و  برادری  و  برابری 

انسانی با همگان در میان گذاشت.
یک  »من  گفت:  بیانیه اش  از  بخشی  در  وی 
سرخ  تپه های  باالی  روزی  که  دارم  رویا 
با  یکجا  سابق  برده های  فرزندان  جورجیا، 
دور  هم  با  بتوانند  سابق  دارن  برده  فرزندان 

میز برادری بنشینند.«
که  بود  این  لوترگینک  مارتین  رویایی  آری، 
جامعۀ  در  خوردسالش  کودک  چهار  روزی 
به  نه  شخصیت،  خاطر  به  که  کنند  زنده گی 
قضاوت  شان  مورد  در  پوست  رنگ  خاطر 

شود. 
اما، مارتین لوتر گینگ به تاریخ چهارم اپریل 
سال 1968 در تینسی به قتل رسید و نتوانست 

تحقق رویاهایش را در امریکا ببیند.
مارتین  خدمات  و  اجتماعی  فعالیت های  از 
مدال  تفویض  با   1977 سال  در  لوترگینگ 
سال  در  و  امریکا  ریاست جمهوری  آزادی 
شده  تقدیر  کانگرس  طالی  مدال  با   2004

است.
با آنکه رویای مارتین لوتر گینگ در امریکا 
تا هنوز  اما پژواک صدای وی  یافت،  تحقق 
هم در گوش نسل ها طنین انداخته است که 

می گوید:
من یک رویا دارم...!

   من يک رويا دارم!

نیروهای پولیس ملی در والیت زابل یک ذخیره گاه 
مواد انفجاری و مهمات را کشف کردند.

مقامات ولسوالی شهر صفای والیت زابل می گویند 

که نیروهای پولیس روز گذشته در روستای عبداهلل 
این ولسوالی عملیاتی را انجام دادند که در نتیجۀ 

این عملیات این ذخیره گاه شده است.
سراج احمد ولسوال شهرصفا به خبرگزاری بست 
باستان گفت که از این ذخیره گاه مهمات، دو صد 
فیر گلولۀ راکت، سه صد عدد پتاقی راکت، بیش 
از 27 هزار فیر گلولۀ پیکا، صدها گلولۀ دهشکه و 

شماری بمب های دستی به دست آمده است.
ذخیره گاه  این  به  پیوند  در  تاکنون  او،  گفتۀ  به 

مهمات، کسی بازداشت نشده  اند.
وی افزود که این ذخیره گاه در ارتباط با مخالفان 
و  زابل  والیت  در  که  کرده  می  فعالیت  مسلح 
دولت  در حمالت ضد  آن،  همجوار  والیت های 
به کار می بردند، اما طالبان مسلح تاکنون در این 

مورد ابراز نظر نکردند.

شورای  جلسۀ  در  تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر 
امنیت ملی افغانستان گفته است که در اول حمل 
الکترونیکی،  شناس نامه های  توزیع  آینده،  سال 

آغاز می شود.
تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر  سنگین  امیرزی 
اداری  معین  یارمند  محمد  میرزا  و  معلوماتی 
وزارت امور داخله، در مورد آمادگی ها در رابطه 
شورای  به  الکترونیکی  شناسنامه های  توزیع  به 

امنیت ملی گزارش ارایه نمودند.
وزیر  ریاست جمهوری،  خبرنامۀ  براساس 
مخابرات گفته است که به تاریخ اول برج حوت 
برای  نام  ثبت  پروسۀ  پالن  مطابق  جاری  سال 
است  شده  گرفته  نظر  در  الکترونیکی  شناسنامه  
توزیع  پروسۀ  اول حمل سال 1392  تاریخ  به  و 

شناسنامه  الکترونیکی عمآل آغاز می گردد.
در  مشکالت  از  بعضی  برشمردن  ضمن  آنها 

این  در  آمادگی ها  که  نمودند  اظهار  پروسه،  این 
عرصه، مطابق پالن های تدوین شده اتخاذ گردیده 
الکترونیکی،  شناسنامه   دیزاین   : شامل  که  است 
اسالمی  جمهوری  اتباع)شهروندان(  ثبت  فورمه 
جمع آوری  مرکز  ساختن  آماده  افغانستان، 

معلومات و تجهیزات تخنیکی است.
شورای امنیت ملی آمادگی ها برای انتخابات سال 
1393 و توزیع شناسنامه  الکترونیکی را دو پروسه 

جداگانه ملی محسوب نمود.
 جلسه، توزیع شناسنامه  الکترونیکی را یک پروسه 
ملی دانسته و به اداره امور و داراالنشای شورای 
وزیران هدایت داده که جهت تسریع این پروسه 
حکم مقام ریاست جمهوری را مبنی بر همکاری 
ادارات ذیربط دولت در این مورد آماده نماید تا 
بر اساس آن تمامی ادارات در تحقق این امر ملی 

به صورت متداوم همکاری جدی نمایند.

شش ديدگاه متناقض...
 سه سال پیش پرده از روی تالش های امریکا و آلمان در 
و  شد  برداشته  دولت  مسلح  مخالفان  با  گفت وگو  زمینۀ 
در صدر خبرهای  قطر  در  این گروه  برای  دفتری  گشایش 
این  به  نسبت  افغانستان  دولت  گرفت.  قرار  جهان  روز 
طالبان  دفتر  گشایش  از  بی خبری،  ابراز  ضمن  گفت وگوها 

در قطر انتقاد کرد.
دولت مردان  مکرر  درخواست های  به  هنوز  جهانی  جامعۀ 
افغان مبنی بر حذف نام برخی از سران طالبان و دیگر افراد 
گروه های شورشی از فهرست سیاه، روی خوش نشان نداده 

است.
حاال هم دیدگاه های دولت افغانستان با همکاران بین المللِی 
و  نرسیده  نتیجه  به  چندان  صلح  گفت وگوهای  سر  بر  آن 
اظهارات متناقض دولت مردان افغان نشان می دهد که آن ها از 
آن چه که به وسیلۀ امریکایی ها در این زمینه می خواهد انجام 

شود، زیاد راضی به نظر نمی رسند.
  ۳. دیدگاه های پاکستان

تنش های گاه نظامی و گاه لفظی میان دولت مردان افغان و 
به  واحدی  نگاه  کشور  دو  این  که  می دهد  نشان  پاکستانی 

مسالۀ صلح در افغانستان ندارند.

کشوری  عنوان  به  صلح  مذاکرات  روند  در  پاکستان  نقش 
به  است،  افغانستان  میزبان حداقل سران مخالف دولت  که 
وسیلۀ مقام های افغان و کشورهای غربی پذیرفته شده؛ ولی 
این  در  پاکستان  مقام های  صداقت  به  نسبت  کشورها  این 

خصوص دچار بدگمانی هایی هستند.
پاکستان در فضای نه چندان روشن روند صلح در پی منافع 
خود سرگردان است و می خواهد به نتایجی دست پیدا کند 
که برایش حمایت های سیاسی و مالِی جهانی را در پی داشته 

باشد..
حمایت  به  متهم  را  پاکستانی ها  عمدتًا  افغان  مقام های 
طرف  آن  از  اما  می کنند،  مخالف  و  شورشی  گروه های  از 
می شوند  متوسل  مشابه  حربه های  به  گاهی  نیز  پاکستانی ها 
افغانستان را به مداخله در امور کشور خود متهم  و دولت 
می کنند. در این میان مشخص است که مشکالت مرزی میان 

دو کشور نیز بر این تفاوت دیدگاه ها بی تاثیر نبوده است.
  4. دیدگاه های اپوزیسیون دولت

به دنبال برگزاری نشست پاریس در ماه دسمبر سال گذشته 
که در آن نماینده گانی از طالبان، جامعۀ مدنی، شورای صلح 
دیدگاه های  داشتند،  شرکت  افغانستان  دولت  اپوزیسیون  و 
اپوزیسیون به صورت واضحی متمایل به روند گفت وگوهای 
صلح شد؛ چیزی که پیش از آن به وسیلۀ این جناح ها همواره 

با انتقادهای تند روبه رو می شد.
اما تفاوت دیدگاه ها نیز در خصوص گفت وگوهای صلح از 
سوی اپوزیسیون با دیگر طرف های مطرح در مسالۀ افغانستان 
دیده می شود. رهبران اپوزیسیون پس از بازگشت از نشست 
پاریس، ضمن انتقاد از نقش دولت در روند مذاکرات صلح، 
طالبان  با  مذاکره کننده  طرف  عمده ترین  عنوان  به  را  خود 

عنوان کردند.
این جناح ها به این نتیجه رسیده اند که صلح بدون همکاری 
دیگر،  جانب  از  و  نیست  تامین شدنی  افغانستان  در  آن ها 
طالبان بیشتر از دولت افغانستان متمایل به شنیدن دیدگاه های 

آن ها است.
  ۵. جامعة مدنی افغانستان

و سرنوشت  آینده  نگران  اما  افغانستان  مدنی  نوپای  جامعۀ 
دموکراسی و ارزش های حقوق بشری در افغانستان است که 
به گمان برخی از آن ها احتمال مصادرة آن ها در گفت وگو با 
گروه های تندرِو مخالف به نفع صلح دور از انتظار نمی نماید. 
دغدغۀ صلح  که  این  افغانستان ضمن  جامعۀ  از  طیف  این 
در این کشور را دارد، اما معتقد است که با همۀ گروه های 
مخالف موجود به دلیل سیاست های رادیکال آن ها نمی توان 

روی میز مذاکره نشست.

  6. گروه طالبان
گروه طالبان مهم ترین طرف مخالف نظامی دولت افغانستان 
در سال 2002  رژیمش  از سقوط  که پس  می شود  خوانده 
میالدی به وسیلۀ ایتالف جهانی مبارزه با تروریسم، هم چنان 

در جنگ با نیروهای خارجی و افغان قرار دارد.
دیدگاه های این گروه از آغاز سقوط تا به حال تغییر چندانی 
را در رابطه به مسایل افغانستان نشان نمی دهد. هر چند که در 
نشست پاریس نماینده گان این گروه برخالف مواضع پیشین 
رهبران آن به تغییر و اصالحات در قانون اساسی رضایت 
برخروج  هم چنان  طالبان  گروه  اصلی  رهبران  ولی  دادند. 
کامل نیروهای خارجی از افغانستان تاکید می ورزند و دولت 

افغانستان را به گونۀ آشکار دولت نامشروع می خوانند.
طالبان حتا به گونۀ رسمی، طرف مذاکره کنندة خود را جامعۀ 
است  باور  این  به  و  افغانستان،  دولت  نه  و  می داند  جهانی 
باید  افغانستان  سیاسی  آیندة  و  سرنوشت  به  رابطه  در  که 
وارد  منازعه،  طرف  اصلی ترین  عنوان  به  جهانی  جامعۀ  با 

گفت وگو شد.
می کنند،  ارایه  دین  و  شریعت  از  که  خوانشی  با  طالبان 
در  دیدگاه های خود  با  را  افغانستان  در  موجود  ارزش های 
تضاد می بینند و از این منظر تالش می کنند که به راه حلی در 

قضیۀ این کشور دست یابند.



Year 4  y  NO 983 y Tuesday 22 January 2013

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: عبدالوهاب حنيفي

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : اميری

گروه نويسنده گان:   حليمه حسيني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگر: ناجيه نوري

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

& شماره تماس:  0752044210 - هرات: 0793899446

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

نشاني: حصة دوم کارته پروان، 
عقب سينمای آريوب، سرک پنجم

شماره گان: 5000

ww
w.

m
an

de
ga

rd
ai

ly
.co

m
مه 

زنا
رو

ی 
ما

ارن
ت

ملي كنفرانس
په افغانستان کې د تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو او سياسي ریفورم ـ ملي اجنډا

نېټې  د  وتلو  د  ځواکونو  بهرنيو  د  څخه  هېواد  له  کتو،  په  ته  وضعيت  روان  افغانستان  د 
)۲۰۱۴/۱۳۹۳( په رانېږدې کېدو او په افغانستان کې د روانې پروسې د ښه والي لپاره، د شهيد 
لړ کې؛ د هېواد  په  او مسلسلو څارونکيو هڅو  احمدشاه مسعود بنسټ د خپل ملي مسووليت 
بين  یوې  د  محور،  په  اجنډا  ملي  یوې  د  په موخه  تفاهم  او  نېږدې کېدو  د  نخبګانو  د 

االفغاني غونډې هوډ لري.
له دې امله د هېواد له ټولو، سياسي، فرهنګي او ټولنيزو نخبګانو څخه، چې د 
یوې ملي حل الرې لپاره یې هلې ځلې کړي او کوي یې، په ډېر اراتمندانه 
ډول هيله کوو، څو په دې ناسته کې د خپل ګډون او برخه اخيستو لپاره، 

د شهيد احمدشاه مسعود بنسټ ته مخکې له مخکې خبر ورکړي.

                             د شهيد احمدشاه مسعود بنسټ
اېمېل او د اړیکو شمېرې:

  07000۵0000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
07۵2044210 - mandegar.daily@gmail.com

070026۳1۵2

078۵7۵۵۳۳0
د درنو لوستونکيو د پام وړ!

د شهيد احمدشاه مسعود بنسټ خپلو هېوادوالو ته زېری ورکوي، چې د )په افغانستان کې د 
تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو  او سياسي ریفورم ـ ملي اجنډا ( کتاب په پښتو او انګليسي ژبو 

هم ژباړل شوی او ډېر ژر به د مينه والو الس ته ورسېږي.
دغه کتاب د یاد بنسټ مشر احمدولي مسعود ليکلي چې تر ډېره یې په کې د هېواد په روان 

وضعيت او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په راوستو پر حل الرې بحث کړی دی.

كنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ريفورم سیاسی و ايجاد 

صلح پايدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 

/ 2014 زمان خروج نیروهای بین المللی از کشور، و به منظور 
بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود 

تالش های  سلسله  به  و  خویش  ملی  مسوولیت  بر  بنا 
پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

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

و  فرهنگی  سیاسی،  نخبگان  همۀ  از  منظور،  بدین 
ملي  راه حل  جستجوی  به خاطر  که  کشور  اجتماعي 
که  داریم  تقاضا  ارادتمندانه  داشته اند،  فراوان  تالش 

دفتر  این نشست،  اشتراک و سهم گیرِی خویش در  از 
مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.

دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود  

ایمیل و شماره های تماس:
  07000۵0000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

07۵2044210 - mandegar.daily@gmail.com
070026۳1۵2

           سعید حقیقی 

حاال شش سال پس از نخستین باری که دولت افغانستان 
بحث صلح و گفت  و گو با مخالفان را به گونۀ جدی مطرح 
کرد، روشن شده است که رییس جمهور حامد کرزی تالش 
دارد پیش از پایان دورة ریاست جمهوری اش در سال 2014 
میالدی، این روند را به نتایجی برساند، اما روند پرفراز و 
می سازد  میسر  را  فرصت  این  سال ها  این  در  صلح  فرود 

که با نگاهی آسیب شناسانه حداقل شش دیدگاه متضاد را 
در خصوص صلح و گفت و گو با مخالفان مسلِح دولت از 

یک دیگر تفکیک کرد.
  1. دیدگاه جامعة جهانی

جامعۀ جهانی به عنوان اصلی ترین حامی سیاسی، مالی و 
می خواهد  طالبان،  رژیم  سقوط  از  پس  افغانستان  نظامی 
پس از گذشت بیش از یک دهه وقتی این کشور را ترک 
می کند، مطمین شود که این کشور یک بار دیگر به گذشته 

اما  است.  یافته  تغییر  صلح  نفع  به  شرایط  و  برنمی گردد 
در  ممکن  قمیت  هر  به  نیست  حاضر  جهانی  جامعۀ 

افغانستان صلح تامین شود.
روند  مورد  در  موضع گیری  تازه ترین  و  مهم ترین  شاید 
صلح در افغانستان، در سخنان بارک اوباما رییس جمهوری 
امریکا در نشست خبری اش با حامد کرزی رییس جمهوری 
از  استقبال  ضمن  اوباما  آقای  یافت.  بازتاب  افغانستان 
قانون اساسی  تاکید کرد که  گشایش دفتر طالبان در قطر، 
قابل  غیر  کشور  این  در  موجود  دموکراتیک  ارزش های  و 

مصادره است.
بخشی از تفاوت دیدگاه جامعۀ جهانی با دولت افغانستان 
در مورد روند صلح، در رهایی زندانیان طالبان از زندان های 
پاکستان خود را نشان می دهد. سفیر امریکا به تازه گی اعالم 
کرده که از سرنوشت رهایی یافته گان خبر دقیقی در دست 
نیست. این جمله می تواند به نحوی به تفاوت دیدگاه های 
امریکایی ها در موضوع رهایی طالبان از زندان های پاکستان 

با همتایان افغان آن ها اشاره داشته باشد.
  2. دیدگاه دولت افغانستان

دولت افغانستان هرچند دیدگاه های شبیه به جامعۀ جهانی 
در خصوص روند صلح دارد، اما تفاوت هایي نیز در این 
کرزی  جمهور  رییس  می شود.  دیده  روشنی  به  دیدگاه ها 
عمدتًا بر مدیریت افغانی روند صلح تاکید می ورزد و تالش 
با نظارت  دارد که آن چه در این خصوص انجام می شود، 

دولت صورت گیرد.
تضاد دیدگاها زمانی به اوج رسید که...     ادامه صفحه 7

معاون والی غزنی:

مردم برای تأمین حقوق شان 
به طالبان روی می آورند!

بودن  بسته  علت  به  که  می گویند  غزنی  والیت  مقامات 
محاکم دولتی در بسیاری از ولسوالی های غزنی، مردم به 

محاکم طالبان روی می آورند.
محمد علي احمدی معاون والي والیت غزنی که در سمینار 
ارتقای ظرفیت قضات و دادستان های والیت غزنی سخن 
و  اندر  قرباغ،  واغظ،  ولسوال های  در  که  گفت  مي زد، 
محاکم  غزنی  والیت  ناامن  ولسوال های  از  دیگر  شماري 
وجود ندارد و مردم مجبور اند برای...      ادامه صفحه 6
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