
           ناجیه نوری

شماری از فعاالن جامعۀ مدنی و رسانه ها، از سکوت 
حکومت افغانستان در قبال کار رسانه ها و مطبوعات به 
شدت انتقاد کرده و سکوت و بی تفاوتی حکومت در 
قبال گزارش ها و افشاگری های رسانه ها را بدترین نوع 

پاسخ می دانند.
آن ها می گویند که خالف آن چه گفته می شود، آزادی 
بیان دست آورد حکومت نه، بل دست آورد خبرنگاران 

و مسووالن رسانه ها بوده است.
در  گذشته  روز  مدني  جامعۀ  عضو  فراسو  عباس 
اختطاف،  فساد،  مورد  در  همواره  گفت،  نشست  یک 
از  گزارشاتي  زنان  تیرباران  و  تجاوز،  قتل،  خشونت، 
طریق رسانه ها نشر مي شود، اما این گزارش ها با توطیۀ 

سکوت حکومت، به فراموشي سپرده مي شود.
سرمایۀ  که  نویسنده گان  و  خبرنگاران  کرد،  تاکید  او 
معنوي کشور هستند، مورد بي حرمتي قرار مي گیرند، 

ولي سکوت حکومت در برابر این گونه اقدمات سبب 
بنابراین ما خواهان  فراموشي چنین مسایلی مي گردد؛ 
از  اقدمات  این گونه  برابر  در  رسیده گي  و  وضاحت 

سوي حکومت استیم. 
به باور او، خاموشي در قبال نقض آزادي بیان خطر و 
تهدید جدي تر از سرکوب آزادي بیان است، بنابراین 
هر چه زودتر این سکوت سنگین که بازگوکنندۀ عدم 
تعهد دولت مردان در برابر آزادي بیان...  ادامه صفحه 6
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وجود موانع، تنهابه این معنی است که باید عزم خود را برای 
رسیدن به هدف های ارزشمند، جزم تر کنید.
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تالش  نتیجۀ  در  که  می گوید  عامه  صحت  وزارت 
پنج  و  چهل  شمارۀ  فرمان  تطبیق  برای  وزارت  این 
رییس جمهور کرزی، در شش ماه گذشته 87 شفاخانه در 

کشور مسدود شده است.
ثریا دلیل وزیر صحت عامۀ کشور که روز گذشته در یک 
صحت  وزارت  ماهۀ  شش  کارکردهای  خبری،  نشست 
پنج  و  چهل  شماره  فرمان  تطبیق  راستای  در  را  عامه 
ریاست جمهوری اعالن می کرد، گفت...    ادامه صفحه 6

وزارت مالیه کابل بانک را به فروش گذاشته و از پنج شرکتی که 
قباًل برای خرید آن اعالم آماده گی کرده بودند، تنها یک شرکت 

داخلی حاضر شده این بانک را بخرد.
پیش  شدن  ورشکسته  مرز  تا  کابل بانک  وقتی  پیش  سال  دو 
رفت، بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را به عهده گرفت. 
دولت افغانستان مدیریت آن را به دست گرفت و شماری از 

مسئوالن آن را زندانی کرد.
علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعالم شد زیرا 
به  نیز  را  بانک  این  اداره  داران اصلی آن که مسوولیت  سهام 
بازار  در  سرمایه گذاری  برای  را  هنگفتی  پول  داشتند،  عهده 

مسکن دوبی، از کابل2بانک خارج کرده بودند.
بانک مرکزی همچنین کمیته  یی را مسوول تصفیه حساب این 

بانک خصوصی را به عهده داشته است.
اعالم فروش کابل بانک به این معنی است...    ادامه صفحه 6

کنفرانس صلح در  آلمان به ابتکار »کمیسیون صلح و آزادی 
برای افغانستان« به تاریخ 2۱ ماه اپریل برگزار خواهد شد. 
یکتن از برگزار کننده گان این کنفرانس به رادیو آشنا گفته 
طرفدار  گروه های  نماینده گان  کنفرانس  این  در  که  است 

صلح افغانستان اشتراک می کنند. 
عدالواحد احد زاده، رییس »کمیسیون صلح و آزادی برای 
افغانستان« گفت هدف این کنفرانس گردهم آوری نخبگان 
افغان در سراسر جهان به هدف مذاکره و دریافت راه حل 

برای بحران و بن بست کنونی افغانستان می باشد. 
آقای احد زاده می گوید که با مقامات حکومت افغانستان در 

مورد برگزاری این کنفرانس صحبت کرده است.
او گفت: »وزارت خارجه ما را می شناسد، در این اواخر 
پیدا کرده،  در مورد حرکت  اعتماد  ما  فعالیت های  روی 
و ترکیب این کمیسیون اطمینان حاصل کردند که مستقل 
فعالیت می کند.  بخش خارجی ما با وزارت خارجه آلمان 
در ارتباط است. یک تعداد افغان های خود را از افغانستان 

خواستیم.«
»گروه  افراد  از  عده یی  که  می گوید  زاده  احد  عبدالواحد 
مقاومت مسلح«، یک نهاد حامی صلح در اروپا، با کمیسیون 
صلح و آزادی برای افغانستان همکاری دارد، اما این گروه با 

شورای عالی صلح آن  قدر همنوا نیست. 
او گفت: »ما کوشش می کنیم که از شورای عالی صلح، از 
دولت افغانستان و از همه گروه ها افرادی را داشته باشیم.« 

احد زاده گفت: بورد )هیأت( مشورتی در مورد کمیسیون 
صلح و آزادی برای افغانستان در مورد اشتراک مقامات در 
این کنفرانس دوبار دایر شد که پس از دای شدن دور دوم 
جلسه مشورتی، این نشست بنام »جلسه بین االفغانی« نام 

نهاده شد. 
   اشتراک احزاب مخالف

احد زاده گفت از نماینده گان حزب اسالمی برای نشست 
که  گفت  اما  است،  آمده  عمل  به  دعوت  جلسه  این  در 

دعوت شده گان تا حال اشتراک خود را تایید نکرده اند.

او گفت: »در این جلسه از افراد مربوط حزب اسالمی در 
اروپا دعوت کردیم، طالبان و دولت افغانستان نیز اشتراک 

می کنند.
در همین حال فیض اهلل جلیلی عضو رهبری شورای صلح 
ملت افغانستان، یک نهاد حامی صلح در اروپا، می گوید: 
»هر شخصی که در این جلسه دعوت...      ادامه صفحه 6
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صفحه6

آقای کرزی طالبان را فرزندان نادان افغانستان خطاب کرد و گفت: »طالب تفنگش و فکرش از بیرون است؛ خودش از افغانستان است 
و مسلمان است و از نادانی خود و از بیچارگی خود استعمال می شود«



ناراضی  برادران  با  مانده  رییس جمهوری 
هستند؛  ناراضی  که  راضی یی  برادران  و 
بیِخ  متفاوت،  دنیای  دو  از  که  برادرانی 

گوشش حرف می زنند. 
به برادر ناراضی می گوید: »بیا صلح کنیم.« 

و به برادر راضِی ناراضی شده می گوید: »ما 
صلح می کنیم. شما دخالت نکنید!«

رییس جمهوری مانده در بیرون دایره.

  بیگانه گان درون دایره
از  افغانستان،  رییس جمهور  کرزی  حامد 
بیگانه گان برای شکار  از دسیسه چینِی  حاال 
مذاکراِت صلح می گوید؛ بیگانه گانی که در 
سکه  شیِر  که  نبود  معلوم  سال  یازده  این 
میان، هر روی  این  تنها در  یا خط.  هستند 

سکه برای رییس جمهور بیگانه بود. 
که  بود  کسی  بیگانه  اما،  من  برای    

همیشه دوست بود! 
چندسال قبل با ادبیاتی دیگر همین حرف ها 
در  درست  می شد.  شنیده  رییس جمهور  از 
انتخابات اول ریاست جمهوری. دست دادن 
مقامات امریکایی و افغانستان. شور و شوِق 
زیادی برپا بود و همه قول دادند در کنار هم 
بیگانه گان  کنند.  مبارزه  آزادی  بیگانه گان  با 
از آن سوی مرزها می آمدند به سرزمینی که 
فکر می کردند ماِل آن هاست و بیگانه یی در 

آن حضور دارد. 
همین  دیگر  ادبیاتی  با  اما  سال  این  در 
می شود.  شنیده  جمهور  رییس  از  حرف ها 
ریاست  سوم  انتخابات  نزدیک  درست 
بار  این  که  هست  این  فرقش  جمهوری. 
دست  در  کسی  چه  دست  نیست  معلوم 
مسلم  این  تنها  بود.  خواهد  جمهور  رییس 
هنور  مرزها  سوی  آن  بیگانه گان  که  است 
سرزمین  در  بیگانه یی  که  می کنند  فکر 
یا  شیر  هنوز  جمهور  رییس  اما  آن هاست، 

خط می اندازد. 

  نسبِت من و رییس جمهور
من و رییس جمهور هیچ نسبتی با هم نداریم. 
اما بیگانه یی از آن سوی مرزها مرا در خیابان 
به بمب می بندد. البته اگر به رییس جمهور 
هم برسد، همین کار را می کند. نسبت من و 
رییس جمهور، شبیه پسِر کتک خورده یی در 
پیش پدر برای دادخواهی است، ولی پدر به 

فکر ریاست قبیله! 
تمام بیگانه ها هم این را فهمیده اند. ولی همه 
این که  فهمیده اند،  را خوب  دیگر  یک چیِز 
این پدر نمی تواند این قبیله را ریاست کند. 
به  غریزی  طوری  به  مواقع  این  در  پدرها 
پسر  انتقام  به جای  که  می روند  این  دنباِل 

کتک خورده، صلح موقتی برقرار کنند. 
که  است  این  جمهور  رییس  به  من  نسبت 
جمهور  رییس  با  همه  می خورم،  کتک  من 

بیگانه می شوند.

  جنگ ها روی برگۀ تفاهم نامه
در افغانستان همه به دنبال تفاهم نامه و صلح 
در  را  کردن  من عجیب ترین صلح  هستند. 
صلح  برای  که  مذاکراتی  دیدم؛  افغانستان 
تنها  سال ها  گذشِت  از  بعد  و  دارد  جریان 
رقبای  کردِن  جمع  هم  دور  دستاوردش، 
دیروز و پراکندِن دوست های دیروز است. 

بعد از نشست پاریس در ماه دسمبر، طالبان 
یک پیام واضح برای دولت افغانستان داشتند، 
این که با آن ها وارد مذاکره نمی شوند. حزب 
خسته  کابل  به  رفت وآمدهایش  از  اسالمی 
با  دولت،  مسلح  مخالف  گروه های  و  شد 
اپوزیسیون داخلی در فرانسه دیدار کردند. 

جرقه  قبل  ماه ها  از  جنگ  این  آتِش  البته 
در  امریکایی ها  نقش  به  اعتراض  بود.  زده 
مذاکرات صلح آغاز شد، استاد برهان الدین 
شد  ترور  عالی صلح  شورای  رییس  ربانی 
طالبان  دفتر  بازگشایی  بعد،  وقت  چند  و 
از  طالبان  زندانی های  آزاد شدن  و  قطر  در 

پاکستان. 
که  است  این  می رسد  ذهن  به  که  پرسشی 
چرا در این بین، تمام گروه هایی که حاال با 
خاموش اند  گره خورده اند،  مذاکرات صلح 
و تنها رییس جمهور کرزی پافشاری می کند 
افغانستان  دولت  نظر  زیر  باید  مذاکرات 

باشد؟
و  صلح  مذاکرات  در  پاسخ ها  از  یکی 
حرف های  است.  نهفته  آینده،  انتخابات 
پیام  یک  من  برای  کرزی  جمهور  رییس 
داشت و آن این که: دولت در پی مذاکرات 
که  هستند  طالبان  این  گویا  و  است  صلح 
نمی خواهند صلح در افغانستان برقرار شود. 
آن ها  کرده اند.  را مشخص  راه خود  طالبان 
کرده اند،  جنگ  که  کسانی  با  می گویند 
دولت،  این  و  می نشینند  مذاکره  میز  پای 
دست نشاندۀ غربی هاست. آن ها درست نقطۀ 
مقابِل دولت را نشانه رفته اند؛ نقطه یی که از 
همین حاال برای تبدیل شدن به رقیب جدی 
را  تالش هایش  آینده،  انتخابات  در  دولت 
آغاز کرده است. هم دولت و هم رقبای آن، 
برنده بودِن خود را در گرِو برداشتِن گامی 

برای صلح می دانند. 
نکته یی که در این میان کمتر به آن پرداخته 
بیگانه های  و  دولت  گرفتِن  هدف  شده، 

رقیب است. 
  شیر یا خط رییس جمهور

به  شروع  طالبانی  با  ابتدا  در  کرزی  حامد 
مذاکره کرد که حاال در پی رفتن به دوحه 
پایتخت قطر هستند؛ طالبانی که حاال در پی 
منتظر  امریکا می باشند و  با  مذاکرۀ مستقیم 
رییس جمهور   .20۱4 از  بعد  فرصت های 
در آن زمان بدون شناخت و تنها با شیر و 
خط کردن، مذاکره می کرد. تعلل و دست به 
دست کردِن رییس جمهور باعث شد تا آن 
روی سکه خودش را نشان دهد؛ بیگانه گاِن 

ساکِن پاکستان. 
قطر  دفتر  از  دستش  جمهور  رییس  وقتی 
به آن ها مراجعه کرد. آن ها هم  ماند،  کوتاه 
با برخی ترورها و عملیات های انتحاری، از 
موضع قدرت وارد مذاکره با رییس جمهور 
شدند تا دست رییس جمهور بیشتر در حنا 

باشد و سکه به هر طرف چرخ نخورد. 
حاال در پاکستان هم انتخابات در راه است و 
چه بهتر که در این زمان، همه به صلح فکر 
کنند. صلح همیشه نیاز به یک دشمن دارد! 
با  جمهور  رییس  بزرگ  تفاوت  یک 
پاکستان  که:  است  این  در  پاکستانی ها 
می کند،  آماده  دشمنی  صلح  برای  همیشه 
خود  دوست  نمی تواند  رییس جمهور  ولی 

را بشناسد. 
این صلِح انتخاباتی نیاز به دشمنی دارد که 
انگیزۀ با هم بودن و صلح را چندبرابر سازد. 

و چه کسی بهتر از بیگانه ها. 

  گلوله درون صندوق رای
در سرزمینی که صلِح آن نیز نزاع می باشد، 
که  شدند  زیاد  بیگانه  و  دشمن  آن قدر 
تا  گشت.  بیگانه  خودش  با  رییس جمهور 
و  شد  خواهند  هم  بیشتر  انتخابات  زمان 
معلوم  حاال  و  بیشتر.  بازهم   20۱4 از  بعد 
انتخابات  صندوق های  درون  نیست 
انداخته  تفاهم نامه  ریاست جمهوری چه قدر 

می شود.
برگۀ  یک  با  و  تنها  مانده  رییس جمهوری 

سفید رای.
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ظاهراً یکی از دستاوردهای نشست سه جانبۀ لندن این بوده 
که برنامۀ کنفرانس علمای افغانستان و پاکستان از سر گرفته 
شود. این نشست که چند ماه قبل بر بنیاد توافقی بین جانب 
ماه  اواخر  در  باید  بود،  شده  مطرح  پاکستان  و  افغانستان 
پاکستان  این که  از  اما  برگزار می شد،  جنوری سال جاری 

چندان رغبتی بدان نشان نداد، برگزارِی آن منتفی گشت.
قرار بود که نشست علمای افغانستان و پاکستان همراه با 
رهایی زندانیان طالبان، زمینۀ مذاکرات صلح را فراهم کند 
و هم چنان قرار بود که در این نشست، عمِل انتحار از سوی 

علمای هر دو کشور حرام خوانده شود.
این  برگزاری  به  نسبت  پاکستان  بی میلی  تبارزِ  از  پس 
به  هدِف خود  پاکستان  بر آن شد که  نشست، گمانه زنی 
که همانا رهایِی زندانیان طالب بود، رسیده و دیگر در پی 
برگزاری نشست مشترک و صدور فتوای تحریِم حمالت 
انتحاری نخواهد بود. اما نشست سه جانبۀ لندن، دوباره این 
برنامه را از سر گرفت و نخست وزیر بریتانیا اطمینان داد 

که چنین نشستی برگزار خواهد شد.
حدس  تمام  که  می دهند  نشان  گزارش هایی  تازه گی،  به 
بوده  دقیق  نشست،  این  نشدِن  برگزار  بر  مبنی  گمان ها  و 
است. چنان که شورای علمای پاکستان، برای برگزاری این 

نشست، دو شرط عمدۀ پاکستان را پیشنهاد کرده اند.

۱- در این نشست باید اعضای طالبان اشتراک کنند.
طالبان صادر  علیه  نشست  این  آدرِس  از  فتوایی  هیچ   -2
نگردد و هم چنان به طرف داری از افغانستان صحبت نشود.
چنین شرط هایی خود بیانگِر آن است که پاکستان تصمیم 
ندارد این نشست برگزار گردد. زیرا دلیل وجودی برگزاری 
به  پیوند  در  مشترک  موضع  یک  به  رسیدن  نشست،  این 
حمالت انتحاری ست که علمای هر دو کشور باید آن را 
اتخاذ کنند. اما دیده می شود که پاکستان این امر را منتفی 
می داند و نمی خواهد مشروعیت حمالت انتحاری طالبان 

زیر سوال برود.
هم چنان، اشتراک طالبان در این نشست به عنوان یک گروه 
سیاسی مطرح است که بازهم پاکستان زیرکانه می خواهد 
طالبان را از صف تروریستان خارج ساخته و به عنوان یک 

گروه سیاسی و ناراضی از حکومت افغانستان نشان دهد.
این  پاکستان، عدم طرف داری  از شرط نامۀ  دیگری  بخش 
سود  به  آشکارا  که  است  افغانستان  حکومت  از  نشست 
درخواست  به  نشست  این  آن که  با  می دهد.  امتیاز  طالبان 
است  حق دار  افغانستان  و  است  گرفته  افغانستان صورت 
تا به وسیلۀ آن، مشروعیت حمالت انتحاری را زیر سوال 
ببرد، اما پاکستان آگاهانه از این حق شانه خالی می کند و 

نمی خواهد قربانی بودِن افغانستان نمایان گردد.
در  زیرا  حتمی ست؛  نشست  این  برگزاری  نفی  بنابراین، 
صورتی که شرایط و خواسته های شورای علمای پاکستان 
برآورده گردد، این نشست هیچ سودی به حال افغانستان 

نخواهد داشت و اصاًل یک برنامۀ جداگانه می نماید.
همان گونه که گفته شد، عدم برگزاری این نشست از ابتدای 
بزرگ ترین حامی  به عنوان  پاکستان  پیش بینی می شد.  امر 
 طالبان از این نشست، آشکارا ضرر می بیند. از یک طرف، 
طالبان مایل نیستند که مهم ترین حربۀ جنگی شان از دست 
موضِع  ضعف  به  پاکستان  خود  دیگر،  سوی  از  و  برود 

طالبان رغبت ندارد.
به  شرایطی  در  را  نشست  این  برگزاری  قول  پاکستان 
مبنی  جهانی  جامعۀ  فشار  زیر  که سخت  سپرد  افغانستان 
بر عدم همکاری  برای گفت وگوهای صلح بود. آن کشور 
این فشار را با رهایی زندانیاِن طالبان فروکاست ولی در پی 
آن، به جای کمک به تسریع روند صلح، بیشتر به طالبان 
یاری رساند و صفوِف آنان را قوت بخشید و در نهایت، 

افغانستان و جامعۀ جهانی را اغفال نمود.
اما برگزاری نشست مشترک علمای افغانستان و پاکستان، 
آشکارا نیروی جنگی طالبان و پاکستان را از آنان می گیرد، 
مشروعیت طالبان را زیر سوال می برد و این چیزی ست که 

نه پاکستان به آن میل دارد و نه طالبان.
نشست ها  این گونه  به  خیلی  افغانستان  مردم  بنابراین، 
امیدوار نیستند، ولی دولت افغانستان و شورای عالی صلح، 
خود  این  که  نشست اند  این  برگزاری  منتظر  ساده انگارانه 

کاری ست عبث و بیهوده.

قصۀمفتنشستمشترک
علمایپاکستانوافغانستان



المللی ۱50 سال پیش برای کاهش رنج  بین  سازمان صلیب سرخ 
و مصیبت جنگ و کمک به آسیب دیدگان تاسیس شد. اما حاال که 
اشکال منازعه های مسلحانه تغییر یافته، کار صلیب سرخ نیز پیچیده 

تر و خطرناکتر شده است.
الفریدو ملگارایو ۱7 سال است که در مناطق جنگی با سازمان صلیب 
سرخ آلمان فعالیت دارد. او خود تجربه کرده است که چگونه اشکال 
جنگ های مسلحانه تغییر کرده است و همین طور شرایط کمک به 

قربانیان خشونت ها نیز تغییر یافته است.
به گزارش دویچه وله، ملگارایو که اندکی قبل در سوریه کار کرده، 
از تازه ترین تجربه اش در آنجا می گوید: »این کاروان کمکی در 
شمال سوریه در حرکت بود. اجازه حرکت را به دست آورده بود. 
بود. وقتی  بود. کاروان شامل هشت الری مواد غذایی  توافق شده 
کاروان به ساحه تحت اشغال سربازان جنگی رسید، اجازه عبور از 
پسته بازرسی داده نشد. با وجود آن که طرف های درگیر کتبًا توافق 
کرده بودند، فرمانده محلی این توافقات را مراعات نکرد و ما مجبور 
به بازگشت شدیم و بار دیگر باید روزها در این مورد مذاکره می 

کردیم«.
که  شود  می  عملی  زمانی  تنها  سرخ  صلیب  رسانی  کمک  برنامه 
جوانب درگیر با آن توافق داشته باشند. اما در برخوردهای پیچیده 
های  تفاهم  سوء  است  ممکن  و  است  مشکل  امر  این  سوریه  در 

مرگباری در این رابطه پیش آید.
سازمان های امدادی در جنگ ها به حقوق بین الملل استناد می کنند 
امدادگران براساس آن در مناطق جنگی عمل می کنند. به طول  و 
مثال نظر به اصل 56 حقوق بین الملل، باید همه جوانب درگیر در 
منازعه، آزادی رفت و آمد کارمندان کمک های بشری را تامین کنند.
قواعد تدوین شده در حقوق بین الملل دستورهای واضحی هستند؛ 
اما زمانی نوشته شده اند که روشن بود چه کسانی علیه یکدیگر می 
جنگد. اما از نگاه هرفرید مونکلر، استاد دانشگاه هومبولت در برلین، 
مساله امروز کاماًل تفاوت دارد. این )اصول( در وضعیتی وضع شدند 
که در آن بازیگران با هویت مشخص به میدان می آمدند؛ مانند اردو، 

سربازان مسلح با یونیفورم و نظایر آن«.
آزادی طلب  رفتار جنگجویان  اواخر دهه ۱970 تالش شد که  در 
و چریک ها شامل حقوق بین المللی بشردوستانه شود. از آن زمان 
تا حاال در این رابطه پیشرفت هایی دیده می شود. به گفته مونکلر، 
در 30 سال اخیر از یک طرف بازیگران جدیدی مانند شرکت های 
مسلح  های  گروه  دیگر  از سوی  اند،  ایجاد شده  امنیتی خصوصی 

غیردولتی مانند شبکه القاعده.

سال چهارم y شمارة یکهزار و یکم y یکشنبه 29 بهمن/دلو y 1391 17 فبروری 32013

پاسخبه10پرسشدربارةمالی

آیامالیبهافغانستاندومتبدیل
خواهدشد؟

از  بسیاری  توجه  کانون  در  اکنون  که  مالی  کشور 
گرفته  قرار  بین المللی  جامعه  عضو  کشورهای 
متعددی  تحوالت  شاهد  ماه گذشته  در چند  است 
آن  از  این تحوالت  اهمیت  نقطه حایز  است.  بوده 
به  زمان کلید خورد که دولت »آمادو تومانه توره« 
سرآغاز  کودتا  این  و  شد  ساقط  کودتا  یک  دنبال 

درگیری های بسیاری در این کشور شد.
تشکیل  مالی  در  موقتی  دولت  کودتا  این  دنبال  به 
شد همچنین شبه نظامیان وابسته به القاعده به دنبال 
کشور  این  شمال  روانه  مالی  کشور  در  ناآرامی ها 
خود  کنترل  تحت  را  مناطق  از  بسیاری  و  شدند 

درآوردند.
افزایش  پی  در  درگیری ها  گرفتن  باال  دنبال  به 
فعالیت های شبه نظامیان وابسته به القاعده در شمال 
مالی توجه جامعه بین المللی به کشتارهای وسیع در 

این کشور جلب شد.
مداخله  حامی  کشورهای  برخی  راس  در  فرانسه 
نظامی در مالی قرار گرفت و حدود پنج هفته پیش 
نیروهای خود را وارد این کشور آفریقایی کرد. پس 
نظیر  آفریقایی  کشورهای  از  دیگری  گروه  آن  از 
کنگو از ورود نیروهایشان به شمال مالی برای کمک 

به ایجاد صلح و ثبات در این کشور خبر دادند.
در حالی که به نظر می رسد افراطیون در این کشور 
نشینی شده اند همچنان  به عقب  مجبور  تاحدودی 
درگیری های  عرصه  به  مالی  که  می رود  آن  بیم 

طوالنی مدت تبدیل شود.

1. اوضاع در مالی چگونه است؟
در  فرانسه  نظامی  آغاز مداخله  از  پنج هفته  حدود 
این کشور  در  اوضاع  این همه  با  و  مالی می گذرد 
است.  تنش  پر  و  نابسامان  همچنان  آفریقا  غرب 
گروه های افراطی در این کشور از شهرهای شمالی 
شدیدی  حمالت  حال  این  با  آمده اند  بیرون  مالی 
مالی  در  کوچکتر  تروریستی  گروه های  سوی  از 
جامعه  سوی  از  اعزامی  سربازان  می شود.  مالحظه 
و  )اکوواس(  آفریقا  غرب  کشورهای  اقتصادی 
نیروهای اعزامی از چاد در حال حاضر کنترل برخی 
با  گرفته اند.  اختیار  در  را  مالی  شمال  شهرهای  از 
جمعیت  اکثر  که  دیگر  مناطق  برخی  در  حال  این 
آن آفریقایی های سیاه پوست هستند احتمال انجام 

برخی حمالت انتقام جویانه وجود دارد.
وقوع  صحنه  مالی  پایتخت  باماکو  همچنین 
بوده  گذشته  هفته های  در  بسیاری  درگیری های 
انسجام  از  نیز  مالی  ارتش  حال  همین  در  است. 
چندانی برخوردار نیست و دوگانگی هایی در میان 
نیروهای آن مشاهده می شود که در مواردی حتی به 

درگیری هایی منتهی شده است.
ارتش مالی به بیانی ساده دچار ضعف و تفرقه است، 
در مارچ 20۱2 واحدهای ارتش علیه دولت دست 
به شورش زدند چرا که از دیدگاه آنها اقدام های آنها 

فریبکارانه بوده است.

2. عوامل اصلی مناقشه در مالی چه کسانی هستند؟
در حال حاضر شورشیان و گروه های افراطی متعددی 
در مالی فعالیت می کنند. شورشیان طوارق ظاهرا به 
به  هستند.  بیشتری  خودمختاری  و  استقالل  دنبال 
دنبال جنگ داخلی لیبی در سال 20۱۱ درگیری ها 
جمله  از  طوارق  شورشیان  یافت.  تشدید  مالی  در 
افرادی بودند که در حمایت از دولت معمر قذافی، 
به  می بردند.  اسلحه  به  دست  لیبی  سابق  دیکتاتور 
دنبال فروپاشی دولت قذافی این شورشیان از لیبی 
روانه شمال مالی شدند. در آوریل 20۱2 این گروه 
مستقل  و  خودمختار  کشوری  تشکیل  از  شورشی 
خبر دادند. در ابتدای کار اعضای طوارق و برخی 
دولت  علیه  یکدیگر  با  افراطی  گروه های  از  دیگر 
گروه های  آن  از  پس  شدند.  متحد  مالی  مرکزی 
افراطی به آرامی شروع به پیشروی در شمال مالی 
کردند و کنترل بسیاری از مناطق این کشور را در 
گروه  بر  مدتی  از  پس  گروه ها  این  گرفتند.  اختیار 

طوارق غلبه کردند و به دنبال اعمال قوانین سفت و 
سخت خود در منطقه بودند. در شرایط کنونی گروه 

طوارق تاحدودی ضعیف شده است.

3. نقش اسالم گرایان در مالی چیست؟
اسالم گرایان که تعداد بسیاری از آنها از الجزایر و 
دیگر کشورها به مالی آمدند به بخش های مختلفی 
انصارالدین،  گروه  بر  عالوه  می شوند.  تقسیم 
القاعده  به  وابسته  که  دیگری  افراطی  گروه های 
دارند. همچنین جنبش  مالی حضور  نیز در  هستند 
این  در  فعال  گروه های  جمله  از  جهاد  و  اتحاد 
»ازواد«  اسالمی  جنبش  است.  آفریقا  غرب  کشور 
مالی  در  نیز  است  الدین  انصار  شاخه های  از  که 
حضور دارد و اعالم کرده که آماده است با دولت 
مرکزی وارد مذاکره شود. این گروه ها همگی دارای 
که  است  این  بر  باورها  هستند.  افراطی  رویکردی 
گروه های وابسته به القاعده مسئولیت آدم ربایی های 

اخیر در مالی را برعهده دارند.

4. عملیات نظامی فرانسه چگونه پیش می رود؟
در دسامبر 20۱2 شورای امنیت سازمان ملل متحد 
با مداخله نظامی در مالی تحت رهبری کشورهای 
عضو  کشورهای  از  برخی  کرد.  موافقت  آفریقایی 
اکوواس اعالم کردند که به مالی نیرو اعزام خواهند 
کرد. در عین حال چاد نیز اعالم کرد مایل است در 
این عملیات نظامی مشارکت داشته باشد. با این همه 
در  عامل  اصلی ترین  عنوان  به  که  نظامی  نیروهای 
تالش ها برای ایجاد ثبات در مالی شناخته می شوند 
متعلق به فرانسه هستند. در ۱۱ جنوری 20۱3 دولت 
فرانسه اقدام به اعزام نیروی نظامی به مالی با هدف 
شمال  از  افراطی  گروه های  پیشروی  از  جلوگیری 

مالی به سمت پایتخت این کشور کرد.

5. آیا برای عملیات علیه افراطیون در مالی دیر 
نیست؟

با  می توانند  مالی  در  افراطی  مختلف  گروه های 
در  و  بروند  منطقه  کشورهای  به  بسیاری  سرعت 
آنجا استقرار یابند. این گروه های افراطی می توانند 
از شمال مالی به راحتی به الجزایر یا لیبی بروند و 
استراتژیک  اقدامی  بر ضرورت  تاکیدی  مساله  این 
این  فعالیت های  از گسترش  راستای جلوگیری  در 

شبه نظامیان افراطی در منطقه است.

6. منافع آلمان در رویدادهای مالی چیست؟
در  را  منفعتی  هیچ  کشورها  سایر  نظیر  آلمان 
آلمان  سابق  سفیر  نمی بیند.  مالی  دولت  فروپاشی 
در  الزم  تدابیر  که  صورتی  در  می گوید:  مالی  در 
خصوص بحران مالی به کار گرفته نشود این کشور 
می تواند به پایگاهی برای تروریسم بین المللی تبدیل 
شود. اقدام های تروریستی می تواند از مالی به اروپا 

کشیده شود.
یک محقق آلمانی بر این باور است که خطر افزایش 
مناطق  در  مخدر  مواد  و  اسلحه  فروش  و  خرید 

افزایش  شدت  به  مالی  همچون  نشده ای  کنترل 
است که کشور  این  بر  قائل  می یابد. همچنین وی 
مالی دارای روابطی حسنه با آلمان است و به خاطر 

همین روابط برلین نباید از توجه به باماکو بازماند.

7. آلمان چگونه می تواند در عملیات نظامی در 
مالی شرکت داشته باشد؟

و  مالی  کمک های  حاضر  حال  در  آلمان  دولت 
می  قرار  مالی  اختیار  در  را  توجهی  قابل  لجستیک 
در  آلمان  »ترانسال«  هواپیمای  سه  همچنین  دهد. 
انتقال نیروهای نظامی آفریقا به مالی به کار گرفته 
کمک های  ارائه  قبال  در  همچنین  آلمان  می شود. 

انسان دوستانه به مالی متعهد شده است.

8. آیا ممکن است مالی به افغانستان دوم تبدیل 
شود؟

برخی  گائو  شهر  در  درگیری ها  تشدید  دنبال  به 
تحلیل گران اقدام به مقایسه مالی با افغانستان کردند 
با این حال سفیر سابق آلمان در مالی بر این عقیده 
او  است.  شده  اغراق  قیاسی  چنین  در  که  است 
می گوید: جمعیت مالی که نه تنها شامل آفریقایی های 
سیاه پوست است بلکه طوارق را نیز شامل می شود 
خشونت  ترویج  راستای  در  چندانی  اقدام  کل  در 
این  بر  نیز  آلمانی  تحلیل گر  یک  نمی دهد.  انجام 
تفاوت  افغانستان  با  مالی  که وضعیت  است  عقیده 
دارد. در مالی 90 درصد شهروندان به طور کلی در 
صلح و ثبات به سر می برند و اغلب عقایدی غیر از 
رویکردهای فکری افراطیون را دارند. این تحلیل گر 
آلمانی می گوید تنها درصد اندکی از جمعیت مالی 
حامی فعالیت های تروریستی در این کشور هستند.

9. رویداد بعدی در مالی چیست؟
تاکنون مشکل اصلی که در مالی به چشم می خورد 
به  قادر  نظامی  نیروهای  و  مستحکم  ارتش  فقدان 
ثبات در این کشور غرب آفریقا بوده است.  ایجاد 
رئیس جمهوری دولت موقت مالی اعالم کرده که 
انتخابات این کشور در ماه ژوئیه برگزار خواهد شد.
کشورهای  از  نظامی  تیم  یک  است  قرار  همچنین 
عضو اتحادیه اروپا با هدف آموزش سربازان مالیایی 
وارد این کشور آفریقایی شوند. اتحادیه اروپا ظاهرا 

قصد مداخله نظامی جدی در مالی را ندارد.

توانست  خواهد  نهایت  در  مالی  دولت  آیا   .10
امنیت را در این کشور آفریقایی برقرار کند؟

شمار  به  دنیا  کشورهای  فقیرترین  از  یکی  مالی 
کشور  این   20۱2 سال  کودتای  از  قبل  تا  می رود 
در  دموکراتیک  کشوری  الگوی  عنوان  به  آفریقایی 
نظر گرفته می شود. در شرایط کنونی عرصه سیاسی 
در  است.  دوگانگی  و  شاهد شکنندگی  کشور  این 
مالی وجود  در  ثبت شده  حال حاضر ۱50 حزب 
دارد اما اغلب این احزاب  سازمان هایی تک عضو به 
شمار می روند و هیچ نشانی از یک رهبر قدرتمند 

به چشم نمی خورد.

اشکال جدید منازعه، کمک رسانی 
را مشکل ساخته است

www.mandegardaily.com

ترکیه: 
عضویت در اتحادیۀ اروپا را 

گدایی نمی کنیم

وزیر امور خارجه ترکیه در اظهاراتی عنوان داشت: بخش یونانی 
با  را  اروپا  اتحادیه  به  پیوستن  برای  انقره  قبرس تالش های  نشین 

مانع مواجه کرده است.
به گزارش روزنامه تودی زمان ترکیه، احمد داوود اوغلو، وزیر امور 
خارجه ترکیه در سفر به فنالند گفت: بخش یونانی نشین قبرس با 
طرح برگزاری رفراندوم در 24 اپریل 2004 در قبرس مخالفت کرد 

و در اول می 2004 به اتحادیه اروپا پیوست.
وی گفت: به رغم تمام تعهدات اتحادیه اروپا در قبال ترکیه و رای 
منفی قبرس به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، آن ها به اتحادیه اروپا 
پیوستند. آن ها با این اقدام خود، قبرسی های بخش ترک نشین را 

هر چه بیشتر منزوی کردند.
داوود اوغلو افزود: قبرس یونانی نشین مانع از عضویت ترکیه در 
اتحادیه اروپا شد. آنها گمان می کنند ترکیه با این اقدام ضعیف تر 
هیچ  ما  می کند.  گدایی  اتحادیه  این  در  برای عضویت  و  می شود 
باید منصفانه  دارد،  اتحادی وجود  نمی کنیم. چنانچه  وقت گدایی 

باشد.
وزیر خارجه ترکیه همچنین عنوان داشت: اگر قبرس با ایجاد یک 
قبرس متحد موافقت می کرد هم اکنون اتحادی اقتصادی و سیاسی 

میان دو کشور وجود داشت.
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معیار  »انسان«  که  است  معنا  این  به  اومانیسم 
به  نیازی  او  و  چیزهاست  دیگر  بودِن  واقعی 
این  برای  »خدا«  به  آن  راستای  در  و  دیگری 
اومانیستی،  رویکرد  در  ندارد.  اعتباربخشی 
»خدا« حقیقت مطلق همه چیز نیست، بلکه این 
اثبات  را  او  خویش  منطِق  با  که  است  انسان 

می کند و سپس خدا یک »حقیقت« می شود، اما 
مبتنی بر ذهن اندیشندۀ من. 

باور  الحاد  به  الزامًا  اومانیست ها  چه  اگر 
به  اومانیست  متفکران  از  بسیاری  و  نداشتند 
را  او  فرمانروایی  اما  بودند،  معتقد  خداوند 
به  آن ها  جنبش  نهایت  در  و  می کردند  انکار 
تنها  اومانیست ها  شد.  منجر  »خدا«  فراموشی 
در  که  خدا  سوی  از  پیام هایی  به  می توانستند 
محدودۀ شخصی است، باور داشته باشند. در 
طی این فرایند، اومانیسم به صورت فزاینده یی 
به گرایش غالب مردم غرب تبدیل شد. انسان 
گمان برد که می تواند حقایق جهان را بر اساس 
پیشرفت های علمی اش بفهمد. از آن پس، علم 
به  فناوری هم  تجربی جایگزین خداوند شد. 
او قدرتی متکی به خود بخشید. این وضعیت 
پیشروی  علی رغم  بود.  اومانیسم  اوج  نقطۀ 
اومانیستی و چیره گی  و  نگرش سکوالریستی 
در عصر جدید غربی،  انسان  بر سرنوشت  او 
و  علم  تسلط  که  شد  باعث  چندی  عوامل 
روبه رو  جدی  چالش های  با  انسان محوری 

شود. 
فلسفی  پژوهش های  بیستم،  قرن  نیمۀ دوم  در 
معیار  نمی تواند  تجربی  علم  که  داد  نشان 
قطعیت  و  استحکام  که  چرا  باشد،  حقیقت 
علم تجربی مورد پرسش های جدی واقع شد. 
همان گونه که در ابتدای دورۀ مدرن، »خداوند« 
با اتکا به ذهن انسان و یا اصالت فاعل شناسا 
قرن  اواخر  در  می شد،  لحاظ  سوبژکتیویته یی 
سرنوشت  همین  به  نیز  تجربی  علم  نوزدهم 
انکار  مورد  آن  عینی  حقیقت  و  گردید  دچار 
واقع شد. بنابراین نگرش سوبژکتیویستی، این 
مقتضیات  برخی  در  که  ماست  دانشمند  ذهن 
یک قانون علمی را می پذیرد و در برخی مواقع 
این  رد  و  پذیرش  و  می کند  رد  را  آن  دیگر، 
قانون علمی نه بر واقعی بودن، که بر گزینش 
علم  از  عمیق  مفهوم  این  است.  مبتنی  انسان 
تجربی، واقعی بودن علم تجربی که مهم ترین 
معیار در کفایت و حقانیت معرفت آدمی بود را 

مشکوک جلوه داد. 
واسطۀ  به  بشر  مستقل  قدرت  دیگر،  از طرف 
حالی  در  بود؛  اومانیسم  دیگر  جنبۀ  فناوری، 
فناوری  و  علم  توسعۀ  قرن  بیستم  قرن  که 
در  آن  ظرفیت  بردن  کار  به  در  بشریت  برای 
خدمت به بشر بود. قرن بیست ویک قرن تردید 
که  چرا  است،  بشر  فعالیت های  نوع  این  به 
بار  به  فجایعی  طبیعت  بر  تسلط  برای  انسان 
تهدیدهای  با  را  پیشرفت  این  مزیت  که  آورد 
تفکر  این که  دیگر  ساخت.  مواجه  بسیاری 
اومانیستی سکوالر که از جدایی دین و دولت 

تا  است  کرده  تالش  می کند،  جانب داری 
دموکراسی  سوسیالیسم،  چون  گزینه ها  برخی 
دینی  به جای حکومت  را  لیبرال دموکراسی  و 
نظریه ها  نوع  این  که  مدعا  این  با  کند  معرفی 
جایگزین مناسب تری نسبت به حکومت دینی 
سیاسی،  نظام های  سنخ  این  آن که  حال  است. 

معضالت بسیاری داشته اند که توسط فیلسوفان 
سیاست خاطرنشان شده است. 

در واقع، دستاوردهای انسان محورانۀ اومانیستی 
بزرگ ترین  غرب،  جدید  سیاسی  تفکرات 
فاجعه را در تاریخ بشر به نام جنگ های اول و 

دوم جهانی به بار آورده است. 
بحث بعدی جهانی شدن یا جهانی کردن است. 
ابعاد  از  بسیاری  در  که  شدن  جهانی  فرایند 
فرایندی  است،  گذارده  تأثیر  بشری  زنده گی 
پی  در  منفعالنه  امروز  بشر  که  است  اجباری 
تحقق آن است. این به معنای نفی تأثیر فعال 
پروژۀ  دنبال  به  که  آن ها  نیست.  آن  در  بشر 
و  غربی سازی  آن،  افراطی تر  یا  جهانی سازی 
که  واقف اند  هستند،  امریکایی سازی  حتی 
عظیم،  تحول  این  برابر  در  انفعال  علی رغم 

می توان نقشی فعال در این فرایند بازی کرد. 
اندیشمندان  توجه  که  است  چندسالی 

کشورهای مختلف از ابعاد اقتصادی، صنعتی، 
فراگیر  و  طور جدی  به  شدن  جهانی  سیاسی 
معطوف  فرایند  این  فرهنگی  ضمیمه های  به 
در  ابتدا  شدن  جهانی  گرچه  است.  شده 
ارتباطات  و  اقتصادی و سپس صنعتی  اشکال 
این  اما  کرد،  پیدا  بروز  سیاست  حوزۀ  نیز  و 
بشری  زنده گی  فرهنگی  جنبه های  بر  ابعاد 
فرهنگ، محور  که  بوده است  تأثیرگذار  چنان 
است.  گردیده  جهانی شدن  نظریه پردازی های 
بررسی  پیشتاز  به سهم خود  یونسکو  سازمان 
مأموریت  این  و  است  شدن  جهانی  فرهنگی 
انتشار دو ویرایش  تهیه و  از طریق  جهانی را 
از گزارش فرهنگ جهانی در سال های ۱998 
و 2000 که به ترتیب بر موضوعات فرهنگ، 
خالقیت و تجارت و تنوع فرهنگی تعارض و 

کثرت گرایی تمرکز داشتند، شروع کرد. 
با این وجود، فرهنگ از طریق مجموعه انتشارات 
مبتنی بر سیاست های عمده و پیام هایی سیاسی 
بین المللی  مباحثات  موجب  آن ها  در  نهفته 

با  فرایند  این  است.  شده  جهانی شدن  دربارۀ 
 ۱996 سال  در  ما«  خالق  »تنوع  کتاب  انتشار 
و  فرهنگ  دربارۀ  جهانی  کمیسیون  گزارش  و 
میان  قوی  پیوندی  که  یونسکو  توسط  توسعه 
فرهنگ و توسعه را ارایه می کرد، آغاز گردید. 
عنوان  به  کثرت گرایی  الزام  از  گزارش  این 
افراطی  راه حلی میان کل گرایی و نسبت گرایی 
ابعاد  که  در حالی  می کرد،  فرهنگی جانبداری 
بحث  مورد  کم تر  فرهنگ  شدِن  جهانی  دینی 

قرار گرفته است. 
فضای جهانی شدن  در  فرهنگ  بزرگ  چالش 
شدن  جهانی  جریان  است.  دین  در خصوص 
گذاشته  اسالم  ادیان مخصوصًا  بر  مهمی  تأثیر 
است  شده  باعث  خود  تأثیرات  این  است. 
و  شود  پدیدار  ادیان  برای  فرصت هایی  که 
وجود  به  آن ها  برای  نیز  تهدیدهایی  هم چنین 
آید، از جمله فرصت ها مجال حضور در مجامع 
جهانی با استفاده از فناوری ها و امکانات جدید 
و  هم نوعان  به  دینی  پیام  رساندن  و  رسانه یی 
فرهنگ  جای  به  بومی  فرهنگ های  بر  تأکید 
برتر  فرهنگ  تنها  گذشته  در  که  غربی  بیگانۀ 
بود، درک متقابل بهتر ادیان و... بود. از جمله 
پلورالیسم  ادیان  برای  شدن  جهانی  تهدیدات 
فرهنگی، از بین رفتن سنت های کهن با سلطۀ 
فرهنگ غربی، زوال ارزش های واالی انسانی، 
و...  فرهنگی  و  فکری  امنیت  رفتن  بین  از 
است. اما جهانی شدن فرایندی گریزناپذیر در 
پیشرفت های  نتیجۀ ضروری  انسان و  زنده گی 

بی شمار در علم، فناوری، ارتباط و... است. 
زیادی  فرهنگ های  و  ارزش ها  شدن،  جهانی 
ایجاد می کند که باید همواره مورد کنکاش قرار 
گیرد؛ اما جهانی سازی به عنوان ایدیولوژی در 
را توسط  ارزش های خود  تمام  تا  صدد است 
تعداد اندکی انسان غربی بر سایر مردم جهان 
تحمیل کند. آن ها می خواهند سایر انسان ها را 
به نحوی تغییر دهند که همانند ایشان فکر کنند 
نظام  همۀ  فرهنگ ها  دیگر  بردن  بین  از  با  و 
ارزشی آن ها پذیرفته شود. آن ها این امر را یک 
جنگ یا رویارویی تلقی می کنند که باید در آن 
انسان های  تمام  کنند.  غلبه  فرهنگ ها  دیگر  بر 
دیگر در این شرایط باید نقشی منفعل و به دور 

از هرگونه مشارکت فعال داشته باشند. 
کسانی که به جهانی سازی می اندیشند، می دانند 
به  دست  می توان  شدن  جهانی  مقابل  در  که 
قابل  شدن  جهانی  جهت گیری  زد.  اقداماتی 
برای  برنامه ریزی ها  اغلب  گرچه  است.  تغییر 
مواجه  با شکست  شدن  جهانی  به  جهت دهی 

می شوند و جریان های دیگری قدرت حضور 
و  جهانی سازی  پروژۀ  خود  اما  می کنند،  پیدا 
سرمایه گذاری های کالنی که برای آن می شود، 
شدن  جهانی  فرایند  در  که  دارد  این  از  نشان 

می توان نقشی فعال داشت. 
بشری  ناخواستۀ  جریان  شدن  جهانی  این که 
است و بسیاری شرایط بدون این که کسی برای 
آن برنامه ریزی کند خودبه خود در جهانی شدن 
اتفاق می افتد، القای این فکر است که باید در 
در  داشت  منفعل  نقشی  شدن  جهانی  مقابل 
داشتن  امکان  بر  پروژۀ جهانی سازی  که  حالی 
هوش  به  که  ما  می کند.  تأکید  فعال  نقشی 
استیم تا مسوولیت مان را در دنیای جهانی شده 
و  تهدیدها  و  شدن  جهانی  نتایج  باید  بیابیم، 
بهترین  بتوانیم  تا  بشناسیم  را  آن  فرصت های 

نقش را در این وضعیت ایفا کنیم. 

استاد فلسفۀ دانشگاه عالمه طباطبایی
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بخش دوم و پایانی

بازیگران عرصۀ جهانی

  فرزندان وسط
از  می توانند  راحتی  به  و  می پیوندند  خود  هم ساالن  به  بیشتر  افراد  از  دسته  این 
منابع حمایتی دیگر  با  آن ها می آموزند که چه گونه  نتیجه  خانواده جدا شوند در 
ارتباط برقرار کنند؛ بنابراین به داشتن مهارت های مردمی بسیار عالی گرایش دارند. 
فرزندان وسط اغلب نقش میانجی و مصلح را بر عهده می گیرند. بعضی از فرزندان 

وسط مشهور عبارت اند از: بیل گیتس، جی.اف.کی، پرنسس دایانا.
  فرزندان آخر

ته تغاری ها ]=پس ُکرکي ها[ بیش از همه می توانند خالق و جذاب باشند. از آن جا 
که آن ها اغلب به عنوان توسری خور ]=لگدخور[ شناخته می شوند، به مبارزه در 
پشتیبانان اصالحات  اولین  )فرزندان آخر  دارند  برابری طلبانه گرایش  جنبش های 
پروتستان و نهضت روشن گری بودند(. آن ها در روزنامه نگاری، تبلیغات، فروش 
و هنرها موفق هستند. بعضی از ته تغاری های مشهور عبارت اند از: کامرون دایاز، 

جیم کری، رویز ادانل، ادی مورفی و بیلی کریستال.
  تک فرزندان

تک فرزندها خصوصیاتی شبیه فرزندان اول دارند و مداومًا زیر بار انتظارات سنگین 
بیشتری  نفس  به  اعتماد  اول  فرزندان  نشان می دهد که  تحقیقات  والدین هستند. 
بیش از فرزندان دیگر از تخیل خود استفاده  دارند، خوش بیان هستند و احتماالً 
می کنند. گرچه آن ها پرتوقع نیز هستند، از انتقاد متنفرند، و ممکن است غیرقابل 
عبارت اند  بوده اند  تک فرزند  که  مشهور  افراد  بعضی  باشند.  کمال گرا  و  انعطاف 
ماریا  تنیس  ملکه جوان  وود،  تایگر  گرینسپن،  آلن  روزولت،  دالنو  فرانکلین  از: 

شاراپووا و لئوناردو داوینچی.
  دوقلوها ]=دوگانه گي ها[

از آن جا که دوقلوها وضعیت برابری دارند و برخورد مشابهی با آن ها می شود، در 
اغلب موارد به هم شباهت دارند.

تحقیقات  و  شخصیت  موسسۀ  در  استاد  و  رفتارشناس  سولووی،  فرانک  داکتر 
و  کالیفرنیا  برکلی  دانشگاه  در  اجتماعی 
نویسندۀ کتاب »تولد برای شورش: ترتیب 
زنده گی های  و  خانواده  پویایی های  تولد، 
نظر  از  اول  فرزندان  می گوید:  خالق« 
و  خواهر  شبیه  آن که  از  بیشتر  شخصیتی 
برادرهای خود باشند، شبیه فرزندان اول در 
آخر  فرزندان  و  هستند  دیگر  خانواده های 
برادرهای  و  خواهر  شبیه  آن که  از  بیشتر 
بزرگ تر خود باشند، شبیه فرزندان آخر در 

دیگر خانواده ها هستند.
که  است  آن  امر  این  علت  وی،  نظر  به 
افرادی  به  متفاوتی  دیدگاه های  با  خانواده 
که در جایگاه های مختلف قرار دارند، نگاه 

می کند.
تأکید  اما  است،  موافق  نظر  این  با  کانلی 
عمومی  گرایش های  تنها  این ها  که  می کند 
هستند و کلیت تیوری ترتیب تولد می تواند 
بر حسب شخصیت کودک، فاصلۀ سنی بین 
خواهر و برادرها، شرایط خانواده و تجارب 
هر کودک در طی سال های شکل گیری او 

مورد بررسی قرار گیرد.

parandcc.blogfa.com :گرفته شده از

شرایط  بسیاری  و  است  بشری  ناخواستۀ  جریان  شدن  جهانی  این که 
بدون این که کسی برای آن برنامه ریزی کند خودبه خود در جهانی شدن 
اتفاق می افتد، القای این فکر است که باید در مقابل جهانی شدن نقشی 
نقشی  داشتن  امکان  بر  جهانی سازی  پروژۀ  که  حالی  در  داشت  منفعل 
را در دنیای  تا مسوولیت مان  فعال تأکید می کند. ما که به هوش استیم 
جهانی شده بیابیم، باید نتایج جهانی شدن و تهدیدها و فرصت های آن 

را بشناسیم تا بتوانیم بهترین نقش را در این وضعیت ایفا کنیم

رابطه بین ترتیب، تولد 
و شخصیت

تک فرزندها خصوصیاتی شبیه 
فرزندان اول دارند و مداوماً زیر 
بار انتظارات سنگین والدین 
هستند. تحقیقات نشان می دهد 
که فرزندان اول اعتماد به نفس 
بیشتری دارند، خوش بیان 
هستند و احتماالً بیش از 
فرزندان دیگر از تخیل خود 
استفاده می کنند. گرچه آن ها 
پرتوقع نیز هستند، از انتقاد 
متنفرند، و ممکن است غیرقابل 
انعطاف و کمال گرا باشند. بعضی 
افراد مشهور که تک فرزند 
بوده اند عبارت اند از: فرانکلین 
دالنو روزولت، آلن گرینسپن، 
تایگر وود، ملکه جوان تنیس 
ماریا شاراپووا و لئوناردو 
داوینچی.



ژان دلیسل ـ جودیت وودزورث
ترجمه: خیام فوالدی تاالری

در  انگلستان  و  فرانسه  نظامی  و  سیاسی  روابط 
این  بود. علی رغم  پُرتنش  پایان قرن  هجدهم بسیار 
به ویژه پس  داشت،  ادامه  ادبی  بده بستان   خصومت، 
از صادرات انبوه رمان گوتیک  انگلیسی به آن سوی 
آبراهۀ مانش، حتا شکوفا هم شد. این  نوع ادبی قریب 
بازار  تاریخ،  آن  تا  حدوداً  یا   ۱830 تا  سال،  پنجاه 
ماندگار  تأثیری  و  درآورد  سیطرۀ خود  به  را  کتاب 
گوتیک،  رمان  گذاشت.  فرانسوی  زیبایی شناسی   بر 
پس از یک دورۀ آغازین ترجمۀ  منظم که عمدتًا بین 
سال های ۱790 تا ۱800 رخ داد، رفته رفته بر ذوق 
و سلیقۀ فرانسوی، به ویژه در دورۀ بازگشت ادبی 
)بین 30- ۱8۱5( ، اثر گذاشت. مترجمان این رمان ها 
نقشی مهم اما دوپهلو ایفا کردند. آن ها کار خود را با 
واردات متونی از نویسنده گانی چون  ویلیام گادوین، 
شلی   مری  و  لوییس  گرگوری  ماتیو  رادکلیف،  آن 
آغاز کردند، اما اندک اندک به اقتباس و تحریف این 
نوع ادبی  مبادرت ورزیدند. این پدیده را می توان از 
دو دیدگاه مورد بررسی  قرار داد. ما صالح دانسته ایم 
که به عوامل جامعه شناختی نپردازیم: نگرش ناشران 
و عموم خواننده گان، یا تاریخ طبع و نشر و تجدید 
 :363-75( غیرمشهور  و  مشهور  داستان های  چاپ 
Levy ۱978 (. به جای آن، ما به نگرش مترجمان و 
شیوه های ترجمۀ آن ها توجه  خواهیم کرد تا جایگاه 

و نقش ترجمه را در آن دوره روشن سازیم.
گوتیک  رمان  به  فرانسه  آغازین  دل بسته گِی  دالیل 
روز  باب  که  زمانی  در  ادبی  نوع  این  باشد،  هرچه  
فاصلۀ  رسید.  به چاپ  آن  کشور  در  کرات  به  بود، 
ترجمه های  و  انگلیسی  اصلی  متون  بین  زمانی 
فرانسوی آن ها با گذشت زمان کمتر و کمتر می شد. 
دو ترجمۀ “راهب” ۱ اثر ام. جی. لوییس در مدتی 
کمتر از یک  سال پس از متن اصلی در ۱797 چاپ 
و  رادکلیف  آن  اثر   )۱797(  2 “ایتالیایی”  و  شدند، 
“لئون مقدس” 3 )۱799( اثر ویلیام  گادوین در همان 
سال انتشار متن های اصلی، ترجمه شدند. برخی  از 
آثار پرفروش را ناشران رقیب با ترجمه های مختلف 
به چاپ  رساندند: برای مثال، “کلیب ویلیامز” 4 اثر 
گادوین بین سال های  ۱795 تا ۱797 سه بار ترجمه 
شد، “برادرکشی” 5 اثر آنا ماریا مکنزی با دو ترجمۀ 
متفاوت در سال های ۱798 و ۱799 به چاپ  رسید، 
 ۱797 در  بار  دو  هرکدام  “ایتالیایی”  و  “راهب”  و 

ترجمه  شدند.
این فعالیت پرشور ترجمه را نمی توان تنها به مسایل 
تجاری  نسبت داد. عوامل دیگری ـ از نظر عقیدتی 
خارجی  متون  بودند.  دخیل  نیز  ـ  روان شناختی  یا 
وارداتی دربردارندۀ ارزش های ظریف  و دقیقی چون 
هوادار  کاتولیک گرایی  با  انگلستان  کلیسای  تضاد 
فرانسه  در  ضدکشیشی  تمایالت  به  که  بود  پاپ 
دامن می زد. خشونت شیطانی و دغدغه های ماورای 
طبیعی و هراس آمیز این  رمان ها نیز مردم را از توجه 
رمان  می داشت.  باز  دوره  آن  سیاسی  تنش های  به 
بسیار کهن6  و محرماتی7  چون  گوتیک ترس هایی 
می کرد؛  بیان  را  محارم  با  زنا  و  دگرآزاری جنسی8  
بی بندوباری  با  را  تخیل  قوۀ  عنان  هم  رمان   این 
ذوق  اما  می شد.  آن  تعالِی  مانع   هم  و  می کرد  رها 
در  همیشه  رمان   این  به  جلب شده  سلیقه های  و 
که  را  رمان هایی  نبودند؛  همانند  آبراهه  سوی  دو 
انگلستان  در  همیشه  می ستودند،  بسیار  فرانسه  در 
موفق ترین داستان  نبودند. برای مثال، “قلعۀ اترانتو” 
تجدید  بارها  انگلستان  در  والپول  اثر   )۱764(  ۱0
و   ۱798( بار  چهار  فقط  فرانسه  در  اما  شد،  چاپ 
۱797 و ۱774 و ۱767( چاپ شد. از سوی دیگر، 
“راهب” اثر لوییس، بیست وپنج بار در فرانسه منتشر 
و  کردند  اقتباس  آن  از  اپرا  و  تیاتر  برای  فوراً  شد، 
مخالفت چندانی با فساد اخالقی آن صورت نگرفت. 
و  آلمانی  الگوهای  از  آوردن  شاهد  با  لوییس  البته، 
فرانسوِی خود چون “کازوت”، از منابع اروپایی  خود 
قدردانی کرده بود و این کار بدون شک به فریادش  
قابل  فرانسویان  برای  لوییس  اثر  نتیجه،  در  رسید. 
را  آن  که  “والپول”  رمان  تا  بود  مأنوس تر  و  فهم تر 

 بسیار عجیب وغریب و آزاردهنده  می دانستند.
معروف  نمونه های  از   - نتردام  کلیسای    

معماری گوتیک
تقاضای  به  بسیار سریع  کتاب  بازار  که  آن جایی  از 
مردم جواب  گفت، مترجمان ترغیب شدند که رویۀ 

برخالف  و  بگیرند  پیش  را  خیانت پیشه”  اما  “زیبا 
آغاز  در  که   کنند  شنا  تحت اللفظی  ترجمۀ  جریان 
اروپا  سرتاسر  که  می رفت  اندک اندک  نوزدهم  قرن 
کل  حذف  عناوین،  تغییر  در  آن ها  گیرد.  فرا  را 
چندین صفحه و آوردن  عناصر جدید برای خشنود 
آن  در  متداول  از سالیق   پیروی  و  ساختِن خواننده 
برناردو  که  زمانی  نمی کردند.  درنگ  لحظه یي  دوره 
المار، “رکود” ۱۱ )85-۱783( اثر سوفیالی را ترجمه 
می کرد، برای کوتاه کردِن اثر هیچ تردیدی به خود 
از  برخی  که  می کرد  استدالل  چنین   و  نمی داد  راه 

تا  رویدادهای داستان “بیشتر عجیب وغریب هستند 
جالب توجه”. مری گی- آالر عنوان ایتالیایی  اثر “آن 
از شخصیت های  داد؛ زیرا یکی  تغییر  را  رادکلیف” 
ایتالیا  به  اشاره  و  است،  راهبی خون آشام  آن  اصلی  
ممکن بود “توهین  به کل یک ملت” تلقی شود. او 
ترجیح داد که نام قهرمان زن  را به جای عنوان داستان 
به کار ببرد. چنین گمان می رفت که  این تصحیحات 
خواننده  نظر  در  را  رمان ها  تعدیل ها  و  جرح  و 
مقبول تر می سازد. مترجمان فرانسوی پیش از انتشار 
متون انگلیسی عناصر و منشاي خارجی آن را محو 
خارق العادۀ  و  غریب   نشانه های  همۀ  اما  می کردند، 
که   تغییراتی  از  بسیاری  نمی بردند.  بین  از  را  آن ها 
اعمال می شد، از لحاظ نظام ارزشی فرهنگ مقصد 
موجه جلوه  می کرد. برای مثال، واژۀ “خدا” در رکود 
فرانسوی  ترجمۀ  در  متعال”  “ایزد  به  سوفیالی  اثر 
تغییر یافته بود، اسم خاص “امبروژیو” در راهب اثر 
فرانسوی   ترجمۀ  در  هسپانیه یی  ژاکوبن  به  لوییس 
در  “خسیس”  اصطالح  و  بود؛  شده  تبدیل   ۱797

Melmoth چارلز رابرت ماتورین در ترجمۀ آزاد 
ژان کوهن در ۱82۱ به  “هارپاگون” )شخصیت اصلی 

نمایش نامۀ “خسیس” اثر مولیر( برگردانده شد.
شبیه سازی ها،  بی دقتی ها،  این  اثر  بر  مترجمان 
تلخیص ها و افزودن ها، عماًل به مأموران سانسور و 
این  بودند و طرفه آن که،  حک و اصالح بدل شده  
کارها را به تشویق و ترغیب منتقدان  و مردم انجام 
“خواندنی   معیار  از  تعدیل ها  و  این جرح  می دادند. 
ساختن” اثر فراتر می رفت: ترجمه ها بایستی مناسب 
بایستی  می شدند،  خواننده گان  عادات  با  منطبق   و 
تلقی  زبان”  “گوهر  یا  “نیکو”  سبک  که  آن چه  به 
می شد، دست می یافتند و بایستی از مالک های  ادبی 
موجود پیروی می کردند. مترجمان در چنین اوضاع 
آن ها  نبودند؛  ارزش ها  واردکنندۀ  صرفًا  احوالی   و 
کار  بودند.  نیز  مقصد  فرهنگ   هنجارهای  نگهبان 
نداشت.  اصلی   متون  بازنویسی  از  دست کمی  آن ها 
بسیاری از فهرست نامه های کتاب فروشان، در جهت  
هماهنگی با چنین دخل و تصرف هایی، از مترجمان 
با عنوان  نویسنده نام می بردند. برای مثال، “فرهنگ 
از ژان کوهن  آلفرد مارک )۱8۱9(  اثر  رمان ها” ۱2 
از  آثاری که  تمام  اما  نام می برد،  نویسنده  به عنوان 
او برمی شمرد، ترجمه هستند و حتا یک اثر تألیفی 
از او ذکر نمی کند. عباراتی چون “ترجمۀ آزاد رمان 
گوتیک” یا “رمان گوتیک به تقلید از رمان انگلیسی” 
برای  عبارات  این  بودند.  مترجم  از خالقیت   حاکی 
معرفی دو ترجمۀ فرانسوی از “بارون پیر انگلیسی” 
۱3 اثر کالرا ریو به کار رفتند که دو ناشر مختلف در 

۱787 آن ها را منتشر کردند.
 

شیوه های  بر  شکل یافته  تغییر  متون  انبوه  واردات 
ترجمه  تأثیر گذاشت. در این جا باید بین دو پدیده 
تمایز قایل شویم. نخست باید دانست جلب توجه 
گرایش  و  میل  این   آثار خارجی  زیاد  بسیار  نمودِن 
ترجمه   عنوان  به  را  چیز  هر  که  بود  آوده  پدید  را 
روانۀ بازار کتاب کنند. در این دوره، بازار شبه ترجمه 
که  است  آن  دوم  نکتۀ  بود.  داغ  ادبی  حقه بازیِ   و 
فرانسه  در  منزلت خاصی  و  جایگاه  انگلیسی  متون 
یک  انگلستان”  “اسطورۀ   ،۱8۱5 حوالی  داشتند. 
جامعۀ  مثبت  وجهۀ  آن  و  شد  روز  باب  دیگر  بار 
انگلیسی را که حاصل تالش فیلسوفان قرن هجدهم 
بود، با خود به ارمغان  آورد. زبان انگلیسی و دیگر 
در  مانش  آبراهۀ   سوی  آن  فرهنگِی  محصوالت 
میان نخبه گان خواستار فراوان یافت. سه نوع رمان  
از محبوبیت خاصی در میان خواننده گان  بریتانیایی 
و  احساساتی  رمان  بودند:  برخوردار  فرانسوی  

کار  به  تاریخی.  رمان   و  گوتیک  رمان  شورانگیز، 
بردِن عبارات و واژه های “ترجمه شده از انگلیسی” 
متون  دروغین  انتساب  و  شد،  اجتماعی  اعتبار  مایۀ 
باب  شیطنت آمیز  شوخی  انگلیسی  نویسنده گان   به 
نویسندۀ  النگون،   - دوالموث  بارون  بود.  روز 
خود  که  آثاری  تبلیغ  برای   ،۱825 تا   ۱8۱5 پرکار 
در ۱8۱6 و ۱8۱9 نوشته بود، به ترتیب، از نام های 
رادکلیف و لوییس استفاده کرده بود. تقلید از کشف 
یا جست وجو برای یافتن  ارزش های خارجی مهم تر 
شده بود. ترجمه به اقتباس آزاد و تقلید بی محابا بدل 
به دست   برای  نویسنده گان  که  بود  حلقه یی  یا  شده 
آوردن نام و آوازه سوار می کردند. برای مثال، کنتس 
دوناردو به  دروغ اعالم کرد که رمان سال ۱8۱8 او 
حال  است،  رادکلیف  اثر  انگلیسی   رمان  از  تقلیدی 
بدهکار  چیزی   هیچ  که  بود  رمانی  اثر  این  آن که 
بود  یافته  تغییر  چنان  ترجمه  مفهوم  نبود.  هیچ کس 
نهایی  نتیجۀ  نداشت.  اهمیتی  اصلی  متن  دیگر  که  
این فرایند چیزی  به نام شبه ترجمه بود، ترفند ادبی 
ساده و بی زحمتی که متن اصلیِ  آن وجودی خیالی 
داشت و بهانه یي بود برای نوشتن یا دستآویزی  برای 
مقدمه یي  در  الموث-النگون  اثر.  رساندن  چاپ  به 
تا آن جا پیش می رود که شک  تاریخ  ۱8۱6 حتا  به 
و ناباوری خواننده گانش  را در مورد پذیرش اثر به 
اعالم  وسیله   بدین  و  می زند،  ترجمه حدس  عنوان 
می دارد که تا چه اندازه این صورتک ها و نقاب های 

ادبی در آن زمان متداول بوده اند.
پیدا  ترجمه در فاصلۀ چند دهه، قالب های بسیاری 
از  محافظه کارانه،  ترجمۀ  تا  آزاد  ترجمۀ  از  کرد: 
تقلید تا تألیف به دروغ ، ترجمه عنوان شده. ترجمۀ 
ردوبدل  فرانسه  و  انگلستان  بین  که  متونی  مجدد 
پدیده های   جالب ترین  از  یکی  مطمینًا  می شدند، 
 de Holdheim مثال،  برای  است.  فرایند  این 
 Alexina و ou la vieille tour du chateau
)۱8۱3( اثر مادام  بریه سنت-لئون، که ابتدا به عنوان 
بود، در ۱82۱  معرفی  شده  انگلیسی  اثر  از  تقلیدی 
با عنوان “آوارۀ نیمه  نام کمپیل و  توسط خانمی به 
شب” ۱4 به انگلیسی ترجمه شد؛ سپس این ترجمۀ 
 Spectre dans عنوان  با  دووال  توسط  انگلیسی  
les ruines Le و Altenberg Rosed به فرانسه 
برگردانده شد و طرفه آن  که، آن رادکلیف به عنوان 
 Vathek نویسندۀ اثر معرفی شده بود! نمونۀ  دیگر
اثر کنت ویلیام بکفورد است که در ۱786 بدون  نام 
انگلیسی  به  را  منتشر شد، سپس هنلی آن  نویسنده 
برگرداند و پس از آن، مجدداً به فرانسه ترجمه  شد 

و در ۱8۱9 در پاریس  منتشر گردید.
در نهایت بر اثر تنوع قالب ها و کثرت تبادالت ادبی، 
سیر  و  نهاد  سستی  و  ضعف  به  رو  گوتیک  رمان  
قهقرایی پیمود. آثاری  که در آغاز توجه خواننده گان 
و  قالبی  صورت   به  می کردند،  جلب  خود  به  را 
خسته کننده درآمدند. تشویق و تحسین بی حدوحصر 
رمان گوتیک جای خود را به بی اعتباری، هجویه و 
کیفیت  بر  بودلر  مثال،  برای  داد.  رمان  گوتیک  طرد 
اثر   ۱5 سرگردان”  “ملموث  ترجمه های   سست 
آن ها  از  و سخت   گرفت  خرده   ۱82۱ در  ماتورین 

عیب جویی کرد.
زمان،  آن  نشر  صنعت  بود؟  مترجمان  از  اشتباه  آیا 
که بیش  از پیش تحت فشار مسایل و اقتصادی بود، 
شرایطی  چنین  آمدن  وجود  به  در  عمده یي   نقش 
داشت. آن طور که از آثار آغازین  بالزاک طی سال های 
۱82۱ تا ۱826 برمی آید، ادبیات رفته رفته  به صنعت 
افزایش   اما  بود.  انبوه  تولید  هدفش  و  می شد  بدل 
ترجمه های ناهمگون و به لحاظ کیفی نابرابر صرفًا 
اثرات منفی  بر تولید رمان فرانسه نداشته است. گرچه 
متوسط  کتاب های  انتشار  کوتاه  مدت  در  کار  نتیجۀ 
بود، اما در درازمدت مسایل به طور کامل فرق کردند. 
موقعیت ها،  از  غنی  ادبیات گنجینه یي  انبوه  تولید  با 
طرح های داستانی و زمینه های جدید به وجود آمد 
که قوۀ تخیل  خواننده گان جوانی چون تئوفیل گوتیه 
و ویکتور هوگو را برانگیخت  و آن ها را به تحرک 
واداشت. رمان گوتیک منبع الهام رمان نویسان  آینده 
از  مانده  به جای  میراث  هراس،  زیبایی شناسی  شد. 
رمان  گوتیک، در رمانتیسم فرانسوی نیز ادامه یافت.

رمان  از  هراس  عنصر  انتقال  در  را  ترجمه  نقش 
گوتیک به  رمانتیسم فرانسوی به هیچ وجه نمی توان 
و  مکرر  تماس های  اثر  بر  ترجمه،  گرفت.  نادیده 
روزافزون فرهنگ های انگلیسی و فرانسوی، پندارها 
و انگاره های تازه یي را فرا روی خواننده گان قرار داد 

و به  تکامل ادبیات کمک کرد.
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بر اثر تنوع قالب ها و کثرت تبادالت ادبی، رمان  گوتیک رو به ضعف و سستی نهاد و سیر قهقرایی 
پیمود. آثاری  که در آغاز توجه خواننده گان را به خود جلب می کردند، به صورت  قالبی و خسته کننده 

درآمدند. تشویق و تحسین بی حدوحصر رمان گوتیک جای خود را به بی اعتباری، هجویه و طرد 
رمان  گوتیک داد. برای مثال، بودلر بر کیفیت سست ترجمه های  “ملموث سرگردان” ۱۵ اثر ماتورین 

در ۱۸۲۱ خرده گرفت و سخت  از آن ها عیب جویی کرد.
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کرزی:

2014هفتمیوهخوردنمیرویم!

87شفاخانۀخصوصی...
به  خصوصی  شفاخانۀ   87 گذشته  ماه  شش  در  که   
و  البراتوار  باب  سه  و  مسدود  پایین  کیفیت  خاطر 
به خاطر تخلف  دیگر  باب شفاخانۀ خصوصی  چهار 

به دادستانی کل معرفی شده است.
وی افزود که از جملۀ 87 شفاخانۀ مسدود شده، هفت 
شفاخانه به طور دایم و هشتاد شفاخانۀ دیگر به طور 

موقت مسدود شده است.
برای  را  کشور  شفاخانه های  وابسته بودن  او 
خریداری های کوچک و بزرگ به مرکز وزارت صحت 
یکی از چالش های شفاخانه های کشور عنوان کرده و 
تدارکاتی  و  مالی  این صالحیت های  از  بعد  که  گفت 
به همین  و  داده می شود  به مدیریت خود شفاخانه ها 
شفاخانه های  در  تدرکاتی  و  مالی  متخصصین  منظور 

کشور استخدام شده اند.
وی افزود که با سپردن صالحیت های مالی و تدارکاتی  
به خود شفاخانه ها، کیفیت خدمات صحی این مراکز 
بهبود خواهند یافت. رییس جمهور کرزی در تاریخ ۱5 
اسد سال ۱39۱ فرمان شمارۀ  چهل و پنج را به هدف 

مبارزه با فساد صادر کرد.

سکوتبس...
 است، باید از میان برداشته شود.

مسوول  توحیدي  صدیق اهلل  حال،  همین  در 
حمایت کنندۀ رسانه هاي آزاد افغانستان یا ني به روزنامۀ 
ماندگار گفت، آزادي بیان محصول تالش گزارشگران، 
خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها و فضاي حاکم بر 

افغانستان پس از سال 200۱ میالدي است.
به گفتۀ آقای توحیدي، در این شکي نیست که دولت 
مردان و صاحبان قدرت در افغانستان آزادي بیان را از 
شرایط  و  دالیل  به  نه  اگر  و  پذیرفتند  ناگزیري  روي 
رسانه ها  محدودکردن  صدد  در  افغانستان  در  حاکم 

بودند و هستند. 
و جهان خواستار  نمي شد  متحول  فضا  اگر  افزود،  او 
آوردن این ارزش به افغانستان نمي بود و اگر خبرنگاران 
و گزارشگران با شجاعت در این راه گام بر نمي داشتند، 

امروز ما شاهد چنین دست آوردي نمي بودیم.
برابر  در  پاسخ  بدترین  سکوت  کرد،  اضافه  توحیدي 
و  مطالب  گذشته  سال  ده  در  و  است  رسانه ها  انتقاد 
گزارشاتي از طریق رسانه هاي مختلف به نشر رسیده، 
اما حکومت سکوت اختیار کرده و این سکوت سبب 

شد تا ما شاهد اصالحات فراگیر در افغانستان نباشیم.
او تأکید کرد، هرچند خبرنگاران و رسانه ها با مشکالت 
یکي  عنوان  به  بیان  آزادي  اما  هستند،  مواجه  جدي 

حال  در  گذشته،  سال  ده  در  ارزش ها  مهمترین  از 
نهادینه شدن است و حمایت هاي قانوني یی که صورت 
در  تا  داده  جرأت  را  افغانستان  شهروندان  گرفته، 
خصوص مسایلی که نیاز است به صورت آزادانه اظهار 

نظر کنند.
وي تصریح کرد، مدت زیادي براي پایان این حکومت 
باقي نیست، بنابراین امیدوار استیم که پس از انتخابات 
با  برخورد  در  اساسي  تغییرات  شاهد  ما   20۱4 سال 

رسانه ها از سوي حکومت جدید باشیم.
گفت،  همچنان  آزاد  رسانه هاي  حمایت کنندۀ  مسوول 
آرزو داریم راهي را که حامد کرزي رفته بود، حکومت 
براي  را  خوبي  زمینۀ  مسیر،  تغییر  با  و  نرود  جدید 

خبرنگاران و کار رسانه ها مساعد سازد.
رییس جمهور  که  مي شود  ابراز  حال  در  سخنان  این 
از  را  رسانه ها  کثرت  و  بیان  آزادي  همواره  کرزي 

بزرگترین دست آورد حکومت خود دانسته است. 
 جاده ها را می بندیم

رییس جمهور  سکوت  مدنی  جامعۀ  فعاالن  همچنان 
از  نادری  پرتو  بازداشت  به حکم  رابطه  در  را  کرزی 
هشدار  و  کرده  نکوهش  سخت  دادستانی کل  سوی 
را  این سکوت، جاده ها  دوام  که در صورت  می دهند 

می بندند.
ادامۀ سکوت رییس جمهور  با  که  فراسو گفت  عباس 

بازداشت  قضیۀ  در  بیان  آزادی  نقض  برابر  در  کرزی 
می رود  سوال  زیر  حکومت  مشروعیت  نادری،  پرتو 
با تظاهرات های گستردۀ خود،  و فعاالن جامعۀ مدنی 

جاده ها را خواهند بست.
قبل  تا  می خواهد  کرزی  رییس جمهور  از  همچنان  او 
تظاهرات  با  را  جاده ها  مدنی  جامعۀ  فعاالن  این که  از 
ببندند، سکوتش را بشکند و نگذارد آزادی  های شان 

بیان نقض شود.
وی همچنان افزود که عالوه بر قضیۀ آقای پرتو نادری، 
حکومت در برابر گزارشاتی که از غصب زمین ها و لت 
و کوب زنان توسط مقامات حکومتی به نشر می رسد، 

سکوت می کند.
او همچنان هشدار می دهد که اگر رییس جمهور کرزی 
سکوتش را نشکند، افغانستان به سی سال گذشته بر 

خواهد گشت.
پرتو نادری چند ماه پیش در یک مقاله یی در روزنامۀ 
ریاست  در  نجفی  علی  داوود  عملکردهای  ماندگار 

دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات را نقد کرده بود.
آقای نجفی در این باره به دادستانی کل شکایت کرده و 
دادستانی کل نیز دستور بازداشت آقای نادری را صادر 

کرده است.
با اینکه دادستانی کل دستور بازداشت آقای نادری را 

صادر کرده اما هنوز وی بازداشت نشده است.

رییس جمهور کرزی روز شنبه سه روز پس از این که 
۱0 غیرنظامی در حمالت هوایی در شرق کشور کشته 
شدند، گفت، نیروهای امنیتی افغان دیگر نمی توانند 
مسکونی  مناطق  در  عملیات های شان  انجام  برای 
کار  این  و  کنند  ناتو  از  هوایی  پشتیبانی  درخواست 

ممنوع شده است.
عامل  غیرنظامیان،  تلفات  و  ناتو  هوایی  حمالت 
حامیان  و  کرزی  بین  روابط  در  مهمی  اختالف 

بین المللی اش شده است.
نظامی  ملی  اکادمی  در  کنفرانسی  در  کرزی که  آقای 
از این حمالت  کابل سخن می گفت، خشم خود را 
ابراز کرد و گفت، فردا )امروز( حکمی صادر خواهد 
از  دولتی  نیروهای  استفادۀ  هرگونه  مانع  که  کرد 

پشتیبانی هوایی نیروهای ناتو می شود.
نخستین  بار  برای  شود  صادر  حکمی  چنین  اگر 
نیروهای امنیتی افغانستان را از تکیه  کردن به حمالت 
هوایی ناتو منع می کند و در حالی که آن ها به طور 
به  بین المللی  نیروهای  از  را  امنیت  کنترل  فزاینده یی 

عهده می گیرند، فشار را بر آن ها افزایش می دهد.
ناتو و شرکایش با شتاب تمام 350 هزار نیروی افغان 
همچنان  پرسش  این  چند  هر  می دهند،  آموزش  را 
خواهند  قادر  افغان  نیروهای  چگونه  که  است  باقی 

بود با شورش و خشونت فزاینده مقابله کنند.
به  هوایی  حملۀ  که  گفته اند  من  به  گفت:  کرزی 
این  اگر  است؛  بوده  ملی  امنیت  اداره  درخواست 
درست باشد، بسیار تأسف آمیز و شرم آور است. آن ها 
هواپیما  تا  بخواهند  خارجی ها  از  می توانند  چگونه 

بفرستند و خانه های ما را بمباران کنند؟
 ISAF نیروهای  سخنگوی  که  است  درحالی  این 
صادره  حکم  هیچ  درباره  نظری  اظهار  هیچ  گفت، 
توسط رییس جمهور تا زمانی که عمال صادر نشود، 

ارایه نخواهد شد.
در این حال، آقای کرزی می گوید که افغانستان پیش 
قدرت مند  بسیار  ارتش  یک  مجاهدین  حکومت  از 
کشورهای  دسیسۀ  اثر  در  وی  گفتۀ  به  که  داشت 

همسایه از بین رفت.
نمی خواهند  کشورها  این  هم  حاال  که  گفت  او 
افغان ها  اما  باشد،  ارتش مجهز  افغانستان دارای یک 
جدی  تالش  نیرومند  ارتش  یک  داشتن  برای  باید 

نمایند.
آقای کرزی کشورهای همسایه را متهم کرد که مانع 

پیشرفت افغانستان می گردند.
آقای کرزی همچنان گفت زمانی که در سال 20۱4  
میالدی نیروهای بین المللی افغانستان را ترک می کنند، 
از کشورشان  توانایی حفاظت  افغان  امنیتی  نیروهای 

را دارند.

  فرزندان نادان
رییس جمهور افغانستان همچنان به گروه طالبان اشاره 
کرد و گفت که حاال او شناخت مکملی از گروه طالبان 
پیدا کرده است. او گفت طالبان کسانی هستند که به 
را خراب می کنند.  اشاره خارجی ها کشور خودشان 
آقای کرزی طالبان را فرزندان نادان افغانستان خطاب 
کرد و گفت: »طالب تفنگش و فکرش از بیرون است؛ 

خودش از افغانستان است و مسلمان است و از نادانی 
خود و از بیچارگی خود استعمال می شود«.

با  که  داد  اطمینان  افغانستان  مردم  به  کرزی  آقای 
از  نوی  فصل  افغانستان  خارجی  نیروهای  خروج 
حاکمیت ملی خود را تجربه می کند. او 20۱4 را به 
بهار و نوروز تشبیه کرد: »20۱4 بهار و نوروز است 
ما هفت  که  است  روزی  می آید. 20۱4  که  ما  برای 
میوه خوردن می رویم. روزی است که وطن ما سبز و 

خرم می شود. نه برعکس«.
این اظهارات درحالی صورت می گیرد که در ماه جون 
سال گذشته میالدی پس از کشته شدن ۱8 غیرنظامی 
در حمله هوایی ناتو در شرق افغانستان جنرال جان 
آلن، فرمانده آن زمان ایساف دستورالعملی را صادر 
شورشیانی  علیه  هوایی  حمالت  از  استفاده  که  کرد 
را که در خانه های غیرنظامیان بودند محدود می کرد.

کرزی در نشستی با جنرال جوزف دانفورد، فرمانده 
آیساف بر دستورالعمل سال 20۱2 آلن تاکید کرد و 

گفت چنین حمالتی نباید دیگر رخ دهد.
تنش ها بین کرزی و حامیان خارجی اش از آن زمان 
افزایش یافته که کرزی در ماه اکتبر اظهار داشت که 
امریکا و متحدانش باید حامیان تروریسم در پاکستان 
را هدف بگیرند و جنگ در روستاهای افغانستان را 

متوقف کنند.
تلفات  اخیر  سال های  در  که  کرده  اعالم   ISAF
طالبان  مانند  و شورشیان  داده  کاهش  را  غیرنظامیان 

اکنون مسئول 84 درصد این کشتارها هستند.  
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نبردبرسرریاست...
 سید وحید قتالی به عنوان رییس شورای والیتی هرات بر 

پا شده است.
در این تجمع اعتراضی که صبح روز شنبه در مقابل ورزشگاه 
مرکزی والیت هرات برگزار شد، هزاران تن از مردم هرات 
به دفاع از عبدالظاهر فیض زاده، رییس پیشین و نامزد ریاست 

دور جدید شورای والیتی هرات، حضور داشتند.
ظاهر فیض زاده، رییس پیشین شورای والیت هرات گفت که 
این خالف قانون و ارزش های شورای والیتی است که در 

مرکز کشور، رییس این شورا انتخاب شود.
وی دولت مرکزی و شماری از حلقه های سیاسی را به دست 

داشتن در امور شورای والیتی متهم کرد.
از اعضای شورای والیتی  در کنار فیض زاده شماری دیگر 
در صورت حل  دادند  آن ها هشدار  داشتند.  هرات حضور 
ریاست  مجدد  انتخابات  برگزارنشدن  و  مسأله  این  نشدن 
شورای والیتی در شهر هرات، دست از وظیفه خود در این 
شورا کشیده و به اعتراض های مدنی خود ادامه خواهند داد.

هفته گذشته داوود صبا، والی هرات هم از برگزاری انتخابات 
ریاست شورای والیتی در مرکز کشور انتقاد کرده و خواهان 

این شد تا در هرات مجدداً این برنامه عملی شود.
در همین حال، سید وحید قتالی، رییس جدید شورای والیتی 
هرات گفت: انتخاب رییس جدید شورای والیتی بر اساس 
تصمیم مسووالن دولت مرکزی در کابل برگزار شده و هیچ 

کار سیاسی صورت نگرفته است.
وی این گونه اعتراض ها و مخالفات ها را بر خاسته از برخی 

نگرانی های سیاسی عنوان کرد.
بیان کرد که از فردا به طور رسمی فعالیت  قتالی همچنین 
خود به عنوان رییس شورای والیتی هرات را همراه با تیم 

اداری اش آغاز خواهد کرد.
نزدیک به یک ماه است که فعالیت های شورای والیتی هرات 
به دلیل اختالف ها بر سر ریاست این شورا به تعلیق درآمده 

است.

کابلبانکبهفروش...
 که دارایی آن برای تصفیه حساب و پرداخت و امهای آن 
کافی نیست و پول حاصل از فروش آن هم برای پرداختن 

این وام ها اختصاص خواهد یافت.
مسعود موسی غازی، سرپرست کابل بانک در اپریل 20۱۱ 
گفته بود که مجموع قرضه های این بانک را که سهمداران 

اصلی آن برداشته اند، نزدیک به 800 میلیون دالر است.
افغانستان  مالیۀ  وزارت  خزائن  رییس  محمدکوهستانی  آقا 
طرف  از  که  بانک  کابل  طرح خصوصی سازی  »در  گفت: 
کابینه منظور شده، تمام جوانب قضیه در نظر گرفته شده 
اگر به نفع مردم، وطن و دولت بود، ممکن است ما آن را به 
بخش خصوصی واگذار کنیم، اگر نبود، ما طرح های دیگری 

هم برای آن داریم.«
پیش از این پنج شرکت برای خرید کابل بانک اعالم آمادگی 
کرده بودند، اما در آخرین روز روند داوطلبی برای خرید 
این  در  شد  حاضر  داخلی  شرکت  یک  تنها  بانک،  این 

داوطلبی شرکت کند.
اکبرزاده  علی  شرکت های  »کنسرسیوم  نام  به  شرکت  این 
ژوندی« است که قیمت باالتر از انتظار وزارت مالیه را برای 

خرید این بانک پیشنهاد کرده است.
آن گونه که مقام ها گفته اند قیمت پیشنهادی این شرکت ماه 

آینده اعالم خواهد شد.
بانک  اکبرزاده ژوندی توسط  پیشنهادی شرکت علی  بسته 
بررسی  نو  بانک  کابل  مسووالن  و  عدلیه  وزارت  مرکزی، 

می شود.
گفته شده که 70 درصد ارزش کنونی کابل بانک را ارزش 
بانک  این  مالی  دارایی  را  آن  دیگر  درصد   30 و  آن  فنی 

تشکیل می دهد.
وزیران  شورای  سوی  از  نو  بانک  کابل  فروش  تصمیم 

افغانستان اتخاذ شده است.
نو  بانک  از دارایی های دیگر کابل  نیز بخشی  این  از  پیش 

در داخل و خارج افغانستان به فروش گذاشته شده است.

آلمانمیزباننشستیبرای...
 می گردد منحیث اعضای ارگانی دعوت می گردد که بخاطر صلح 

در افغانستان کار می کند.«  
برای  آزادی  و  صلح  کمیسیون  رییس   ، زاده  احد  عبدالواحد 
اروپا  افغان های  این کمیسیون تحت عنوان  افغانستان می گوید 
برای صلح و آزادی ثبت است، و جلسه مجوزه برای دو تا سه 

روز دوام خواهد کرد که در شهر فرانکفورت دایر می گردد.   
این در حالی ست که یک موسسه تحقیقاتی فرانسوی یک نشست 
بین االفغانی را بین نماینده گان دولت افغانستان، طالبان و جناح 
های دیگر بتاریخ ۱9 تا 2۱ ماه دسمبر 20۱2 در فرانسه دایر کرد.

هغه پيغام چې طالبانو...
افغانستان  چې  دی،  باور  دې  په  هم  دی  وايي،  هغه 
نړيوالو  د  ځکه  کړي  نه  رامخه  جګړې  بیا  به  ته 
ووژل  يې  سرتېري  زرګونه  او  مصرف  ډالر  میلیاردونه 
شول؛ نو هېڅکله به افغانستان يوازې پرېنږدي او نه به 

افغانستانه بیا پخواني جنجالونه راستانه شي.
صالح  محمد  صالح  غړی  جرګې  ولسي  د  همدارنګه 
افغان  په  چېرې  که  وويل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار 
حکومت کې د حکومت کولو ښه اراده پیدا شي او خپل 
مسوولیتونه درک کړي نو کېدای شي د ولسمشر په 
نه وي؛ ځکه هر څوک د حکومت  وينا کې شک  دې 
کولو او ژوند کولو حق لري؛ خو زياتوي چې په تاسف 
ونشو  افغان چارواکیو  کلونو کې  يوولسو  تېرو  په  سره 
له  افغانانو  د  او  کړي  درک  مسوولیتونه  خپل  کوالی، 

هیلو سره سم چارې تر سره کړي.
افغان  او  حکومت  افغان  له  چېرې  که  وايي،  هغه 
ښايي  نو  وي؛  روانې  مرستې  نړيوالو  د  سره  ځواکونو 
له ۲۰۱۴ کال وروسته د طالبانو لیکې کمزورې شي 
نړيوالو  او که چېرې د  او خلک په حقیقتونو پوه شي 

افغانان  او  ونشي  سره  ځواکونو  او  نظام  له  مرستې 
حکومت له يوې پیاوړې او پاکې ارادې سره راوړاندې 
نه  به  وروسته  کال   ۲۰۱۴ له  چې  کوي  فکر  نو  نشي؛ 
يوولسو  تېريو  د  بلکې  ونشي  پرمختګ  چې  دا  يوازې 

کلونو شته السته راوړنې به هم له السه ووځي.
نه  څه  داسې  زياتوي،  غړی  دغه  جرګې  ولسي  د 
ويني، چې دومره پرې ډاډه شي، چې لکه څنګه چې 
يیزې  سیمه  دلته  ځکه  دی،  ډاډه  کرزی  ولسمشر 
ستونزې، سیمه يیز ناسالم سیاسي او پوځي رقابتونه 

شتون لري.
دی وايي، نپوهېږي چې ولسمشر کرزي ته د ګاونډيانو 
له لوري دومره ډاډ ورکړل شوی او که په خپله دوره 

کې دومره تغیراتو ته لېواله دی، چې رايې ولي.
حاجي صالح وايي، که سړی تېرو يوولسو کلونو ته نظر 
ورکړي نو دوغومره ډاډ نشته؛ خو که چېرې يوه قوي 

اراده رامنځه شي.
هغه وايي، افغانستان اوس يو پیاوړی او په خپلو پښو 
والړ اقتصاد نه لري او نشي کوالی چې خپل ځواکونه 
پرې تجهیز او اکمال کړي په کار ده چې نړيوال يې په 

دې برخه کې مالتړ وکړي.
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رییس جدید شورای والیتی بدخشان معرفی شد

سابق  فرمانده  کریستال  مک  استنلی 
در  افغانستان  در  خارجی  نیروهای 

اس  بی  ای  تلویزیون  با  مصاحبه 
استرالیا بیان داشت که افغانستان پس 

از سال 20۱4 میالدی، متعلق به خود 
افغان ها است.

اعتماد  افغان ها  اگر  وی تصریح کرد: 
از  جهانی  جامعه  به  نسبت  را  خود 
دست بدهند، احتمال دارد که فقط به 
خاطر منافع شخصی و گروهی عمل 

کنند.
صورتی  که  در  کریستال،  گفته  به 
و  شخصی  منافع  فکر  به  افغان ها 
گروهی خود باشند، این امر می تواند 
مشکالت زیادی را پس از سال 20۱4 

در افغانستان خلق کند.

مک کریستال: 

افغانستانپساز2014متعلقبه
افغانهاست

برنامههایمقدماتیجشنوارةوالیتغزنیبه
زودیآغازمیشود

زنانیکهجایخالی...
 کوچکی را تشکیل می دهد.

واحد  فرمانده  یفتلی،  الدین  جالل  دگروال 
مشترک ویژه در ارتش ملی افغانستان می گوید 
که روستاییان نمی خواهند که نیروهای خارجی 
نیروهای  از  آن ها  اما  وارد شوند؛  آنها  خانه  به 
استقبال  عملیات ها  بسیاری  در  افغانستان  ویژه 

کرده و با آنها همکاری نموده اند.
روبرو  زیادی  مشکالت  با  »ما  می گوید:  یفتلی 
بودیم وقتی که سربازان زن در جمع نیروهای 
ویژه نبودند… سربازان زن نیروی ویژه کارآمد 

هستند«.
واحد  یک  زمستانی،  سرد  روز  یک  صبح 
مرد و  از 30  متشکل  افغانستان  ویژه  نیروهای 
به  شدند.  وارد  کابل  در  آموزشی  مرکز  به  زن 
رهبر  یک  تا  شد  گفته  آن ها  به  تمرین،  عنوان 
شورشیان را که همراه با زنان و کودکان در خانه 

مخفی شده، دستگیر کنند.
سربازان مرد آماده شدند تا به خانه حمله کنند 
و این فرد شورشی را دستگیر یا به قتل برسانند. 
در همین حال، لینا ابدالی و دو سرباز زن دیگر 
ماموریت یافتند تا زنان و کودکان در عملیات 
این  ماموریت  بخش  دشوارترین  نبینند.  آسیب 
سربازان ویژه زن این بود که احتمال داشت فرد 
شورشی در بین زنان مخفی شده باشد. بنابراین 
تا  می بودند  هشیار  باید  دیگر  زن  دو  و  ابدالی 
هنگام خارج ساختن زنان و کودکان از ساحه 

جنگی، مورد هدف قرار نگیرند.
انجام عملیات شبانه توسط یک زن در جامعه 
هنوز  افغانستان  کار  محافظه  و  سنتی  شدیداً 
پذیرفته شده نیست. ابدالی پیش از آن که جنگ 
اول  بود  مجبور  کند،  آغاز  را  شورشیان  علیه 

خانواده و بستگانش را قناعت بدهد.
لینا ابدالی می گوید که او مجبور است شغلش را 
از بسیاری بستگانش به دالیل امنیتی مخفی نگه 
دارد؛ اما او می گوید از این که وظیفه یی را برای 
وطنش انجام می دهد، احساس اهمیت می کند. 
او توضیح می  دهد: »اگر من جانم را به خاطر 
زنان و فرهنگ افغانستان به خطر نیندازم، پس 

چه کسی این کار را خواهد کرد؟«.
سر  چادر  خود  محافظ  کاله  زیر  ابدالی  لینا 

واسکت  و  یونیفورم  با  او  آن  غیر  در  می کند؛ 
سنگین نظامی شبیه مردها دیده می شود. تفنگ 
اما  هستند،  سنگین  نیز  او  تجهیزات  دیگر  و 
جاده های  و  برف  پر  کوه های  در  را  آن ها  او 
ناهموار در تابستان و زمستان بر دوش می کشد. 
او می گوید: »زنان باید شجاعت و قدرت خود 
را با به عهده گیری این وظیفه مانند مردها نشان 

بدهند«.
نیروهای  واحد  فرمانده  گفت وگو،  حین  در 
ویژه فریاد زد که سربازان سوار موترهای خود 
شوند. سربازان به شش موتر زرهی سوار شدند 
و به سوی هدف حرکت کردند. در طول راه، 
فرمانده مدام موقعیت و وضعیت خانه هایی را 
که به نظر می رسید یک رهبر طالبان در آن ها 

مخفی است، توضیح می داد.
زنان تا سال 20۱۱ در بخش های دیگر نیروهای 
امنیتی افغانستان حضور داشتند، اما در این سال 
آغاز شد.  ویژه  نیروی  بخش  در  آنها  استخدام 
زنان تا سال 20۱۱ در بخش های دیگر نیروهای 
امنیتی افغانستان حضور داشتند، اما در این سال 

استخدام آنها در بخش نیروی ویژه آغاز شد.
سرانجام سربازان میان برف پیاده شدند و خانه 
را محاصره کردند و فریاد زدند: »تو جایی برای 

مخفی شدن نداری، خودت را تسلیم کن«.
نشد،  شنیده  هدف  از  پاسخی  هیچ  که  وقتی 
اما  کرد؛  تکرار  را  جمله  این  دوباره  فرمانده 
باز هم پاسخی نشنید. سرانجام فرمانده دستور 

حمله داد.
پنج  یا  چهار  مسلحانه،  درگیری  یک  از  پس 
به  را  امنیت  و  شدند  خانه  وارد  ویژه  سرباز 
دست گرفتند. سپس سربازان زن وارد شدند و 

زنان و کودکان را از خانه خارج کردند.
ابدالی پس از آن که زنان و کودکان را به جای 
امنی برد، از دو زن و سه پسر خردسال سوال 
کرد. او تالش می کرد تا برای تیمش از این افراد 
نیروی  واحد  مردان  آورد.  دست  به  معلوماتی 
چقدر  زن  سربازان  حضور  که  می بییند  ویژه 

برای شان مفید است.
سال  نیم  و  دو  که  سربازی  نوری،  شیرین  آقا 
در واحد نیروهای ویژه خدمت کرده، می گوید: 
»در عملیات نظامی ما به خواهران مان به همان 

اندازه نیازمندیم که به برادران مان«.

در انتخابات آخر شورای والیتی بدخشان 
یکی از اعضای جوان این شورا به حیث 

رییس این شورا انتخاب شد.
به گزارش بست باستان، عبدالواحد طیبی 
والیتی  شورای  رییس  عنوان  به  تازه  که 
می گوید  است،  شده  انتخاب  بدخشان  
که تالش دارد تا در قسمت ایجاد توازن 
انکشاف و توزیع برنامه های انکشاف و 
حساب دهی و شفافیت در ادارات محلی 

بدخشان تمرکز کند.
می گوید  بدخشان  والیتی  شورای  رییس 
برنامه های  گذشته  سال های  در  که 
ولسوالی  در  متوازن  به صورت  انکشافی 
های مختلف بدخشان توزیع نشده است.

او می گوید در برخی از ولسوالی های که 
راه دشوار گذر دارند و یا در فاصله میان 
این ولسوالی ها با مرکز بدخشان طوالنی 
تطبیق  کمتر  انکشافی  های  پروژه  است 

شده  است.
 به گفتۀ وی، تیم جدیدی که در رهبری 
گرفته  قرار  بدخشان  والیتی  شورای 
است؛ می کوشد تا در توزیع برنامه های 
اداره محلی بدخشان مشوره  به  انکشافی 

انکشافی  های  پروژه  توزیع  در  تا  دهد 
توازن را در نظر بگیرند.

ایجاد  برای  که  گوید  می  طیبی  آقای 
شفافیت در ادارات محلی بدخشان تالش 
می کند تا گزارش کاری ادارات دولتی را 
جمع آوری کند و از ادارۀ شورای والیتی 

نیز به مردم گزارش دهند.
برخی  در  کاستی هایی  که  می گوید  او 
ادارۀ  ولی  دارد،  وجود  دولتی  ادارات  از 
شورای والیتی کدام قوه اجراییه یی ندارد 

تا اعمال فشار نماید.
بدخشان  امنیتی  وضع  بارۀ  در  طیبی 
می گوید که از ناحیۀ بد امنی های بدخشان 
بد  که  دارد  باور  و  نیست  نگران  بسیار 
صلح  راه  از  بدخشان  موجود  امنی های 

حل خواهد شد.
بر شورای  زیادی  انتقادهای  بدخشان  در 
کاری  که  دارد  این والیت وجود  والیتی 
شورای  جدید  رییس  اما  است؛  نکرده 
والیتی بدخشان  وعده داد که این شورا 
از  بسیاری  در  انکشافی  های  پروژه  از 
اند  کرده  نظارت  بدخشان  ولسوالی های 
و با مسوولین موسساتی که این برنامه ها 

اند و  اند؛ جلساتی داشته  را تطبیق کرده 
در مورد نواقص و کاستی های که در این 

پروژه ها وجود داشته گفتگو کرده اند.
اعضای  که  داد  وعده  همچنان   طیبی 
شورای والیتی در حل منازعات منطقه ای 
و روند صلح و تامین امنیت همیشه نقش 
بارز داشته اند و این تالش ها را ادامه می 
بیشتر  این والیت  به مرد  بتوانند  تا  دهند 

خدمت کنند.

کلوزه: 

مسیبهتریناست،حتابدونژاوی
واینیستا

فوتبال  ملی  تیم  مهاجم 
آلمان لیونل مسی را بهترین 
فوتبال  بازیکن حال حاضر 
عالقه  از  و  دانست  جهان 
در  حضور  برای  خود 
ترکیب آبی - اناری ها خبر 

داد.
کرد  فاش  کلوزه  میروسالو 
پیوستن  قدمی  یک  در  که 
به بارسلونا بود اما بایرن در 

نهایت او را جذب کرد.
با   2007 سال  در  کلوزه 

و  شد  جدا  وردربرمن  از  یورو  میلیون   7.5
به  التزیو  در  که  او  پیوست.  بایرن مونیخ  به 
روزهای اوجش برگشته است، گفت: "طبیعتًا 
دوست دارم، در بارسلونا بازی کنم اما به خاطر 
شرایط سنی ام این انتقال شدنی نیست. در سال 
2007 در آستانه پیوستن به آبی -اناری ها بودم 
تمام  را  کار  بایرن مونیخ  لحظه  آخرین  در  اما 
کرد. بارسلونا از بهترین تیم های جهان است. 
بود  درستی  تصمیم  مونیخ  بایرن   به  پیوستنم 
در  داد. حضور  یاد  من  به  زیادی  و چیزهای 
بایرن عشق و عالقه ام را به فوتبال زیاد کرد. 
با  بود.  به التزیو هم تصمیم درستی  پیوستنم 
این که تیم های بزرگ زیادی از انگلیس، آلمان 
و ترکیه من را می خواستند اما تصمیم گرفتم، 
به فوتبال ایتالیا بروم و التزیو را انتخاب کنم."

دیدار  در  کرد،  اعتراف  پیش  چندی  کلوزه 
وارد  را  توپ  دست  با  ناپولی  برابر  تیمش 
دروازه  حریف کرده است. اعتراف این مهاجم 
رسانه های  در  را  بسیاری  ستایش  آلمانی 
اروپایی به دنبال داشت؛ تا جایی که روزنامه  
را  جوانمردانه  بازی  جایزه  دیپورتیو  الموندو 

به او داد.
ادامه  در   20۱0 جهانی  جام  گلزن  بهترین 
سخنان خود به ستایش از لیونل مسی پرداخت 
و گفت: "مسی دو بار کفش طال را به دست 
آورده است. او گلزنی فطری است. دستیابی او 
به چهار توپ طال برای دیگر بازیکنان ناکامی 
به شمار می آید. با این حال او مهارت های ذاتی 
دارد و بدون شک بهترین بازیکن حال حاضر 
فوتبال جهان است. همه چیز طبق روال مسی 

پیش می رود. زمین و زمان به کام اوست."
مسی  درخشش  که  باورند  این  بر  بسیاری 
اینیستا  و  ژاوی  به خاطر حضور  بارسلونا  در 
است و اگر این دو بازیکن نبودند، مسی االن 
نبود. کلوزه  برنده چهار توپ طالی پی درپی 
می دانند  "همه  ندارد:  قبول  را  نظری  چنین 
که ژاوی و اینیستا چگونه توپ را به گردش 
برای  که  زیادی  احترام  وجود  با  درمی آورند. 
عملکرد  نمی کنم،  فکر  قائلم،  اینیستا  و  ژاوی 
مسی با بازی نکردن در کنار آنها پایین بیایید. 
مسی صرف نظر از هر چیزی بهترین است. او 

مهاجمی رویایی و بازیسازی ممتاز است."

مقام های محلی والیت غزنی، برنامه های 
مقدماتی را برای برگزاری جشنوارۀ سال 

20۱3 به زودی آغاز خواهند کرد.
در  غزنی  والی  اکبرزاده،  خان  موسی 
 ،20۱3 سال  جشنواره  برگزاری  آستانه 
آغاز  را  والیان  حمایت  جلب  کمپاین 

کرده است.
جذب  را  کار  این  انجام  از  هدف  او 
حمایت والیان و اطالع رسانی به مردم 
در مورد برنامه ملی سال 20۱3 والیت 

غزنی خوانده است.
سازمان  توسط  قبل  سال  پنج  غزنی 
پایتخت  عنوان  به  سیسکو  آی  فرهنگی 

فرهنگی جهان اسالم نامزد اعالم شد.
مسووالن محلی والیت غزنی می گویند 
نامزدی  این  که قرار است که جشنواره 
تا دو ماه دیگر با اشتراک مهمانان داخلی 
برگزار  والیت  این  شهر  در  خارجی  و 

شود.
به گزارش بخدی، والي غزنی مي گوید 
که مرحله نخست جشنواره سال 20۱3، 
به تاریخ 24 ماه حمل سال آینده برگزار 

خواهد شد.
برگزاری  آستانه  "در  گفت:  اکبرزاده 
را  وسیع  کمپاین   ،20۱3 سال  جشنواره 

در سطح افغانستان برای جلب حمایت 
این جشنواره  از  اطالع رساني  والیان و 

آغاز کرده است."
آقاي اکبرزاده جشنواره سال 20۱3 غزني 
را رویداد مهم در تاریخ افغانستان عنوان 

نموده آن را جشن ملی خوانده است.
او می افزاید که کمپاین آگاهی دهی برای 
والیت  از  را  غزنی  والیت   20۱3 سال 

ننگرهار شروع کرده است.
والی غزنی تاکید کرد که تا یک ماه دیگر 
به شماری از والیات بزرگ و پر نفوس 

کشور سفر خواهد کرد.
از  غزنی  والی  سفرها،  این  جریان  در 
فرهنگیان  و  هنری  ورزشی،  تیم های 
اجرای  برای  مختلف  والیات 

داشته هایشان دعوت می کند.
به گفته او، در 24  ماه حمل سال ۱392 
 20۱3 سال  جشنواره  مقدماتی  برنامه 

والیت غزنی برگزار خواهد شد.
    با وجود در اختیار داشتن پنج سال 
و  اطالعات  وزارت  مسووالن  زمان 
فرهنگ کشور هنوز هم نتوانسته اند کار 
بازسازی آبدات تاریخی والیت غزنی را 

به پایان برسانند.
در  مدنی  جامعه  فعاالن  از  شماری 

والیت غزنی می گویند که این پروژه ها 
تا قبل از برگزاری مراسم و آمدن مهمان 

های خارجی باید تکمیل شود.
به باور آنان آثار تاریخی افغانستان با این 
مراسم به تمام جهان معرفی خواهد شد.
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افغانانو  د  يې  کال   ۲۰۱۴ چې  ويلي،  کرزي  ولسمشر 
بهار دی او اوه رنګه مېوې به په کې خوري. خو د چارو 
يوشمېر شننونکي وايي، داسې څه دوی نه ويني چې د 

ولسمشر په څېرې دې پرې ډاډه شي.
د  تل  کرزی  ولسمشر  چې  دا  زياتوي،  کارپوهان  دغه 
ورته  طالبانو  شي  کېدای  کوي،  ټینګار  وتلو  په  بهرنیانو 
د  به  وروسته  وتلو  له  نړيوالو  د  چې  وي،  ورکړی  ډاډ 

مذاکرو مېز ته ورسره کېني او سوله به کوي.

ته  ماندګار ورځپاڼې  بشر  فاروق  استاد  د کابل پوهنتون 
دورې  دويمې  له  ولسمشرۍ  د  کرزی  ولسمشر  وويل، 
په خپل  بايد  افغانستان  دا هڅه کوي، چې  راهیسې تل 
له  او  نشي  خل  دا  په  کې  بهرنیان  او  شي  پرېښودل  سر 
چې  وکړه،  هم  وينا  دا  ورځې  تېرې  د  يې  امله  همدې 
نه هوايي مرسته ونه  بهرنیانو  له  بايد  په هېڅ حالت کې 

غوښتل شي.
هغه وايي، د دې کار دوه الملونه کېدای شي، يو دا چې 

ډاډ ورکړل  لوري  له  د طالبانو  ته  ولسمشر کرزي  ښايي 
شوی وي، که بهرنیان ووځي طالبان راځي او مذاکرو مېز 
او بل علت يې دا دی چې په  به کوي  به کېني سوله  ته 
خپل ولسمشر کرزی تلونکی دی او فکر کوي، چې زه خو 

ځم د راتلونکي حکومت بیا خپل کار دی چې څه کوي.
د نوموړي په خبره، دی داسې څه نه ويني چې له امله 

يې بايد ولسمشر کرزی دومره ډاډه و اوسي.
افغانستانه  له  دم  يو  په  چېرې  که  زياتوي،  بشر  ښاغلی 
بهرنیان ووځي نو افغانستان ته به ګڼې ستونزې را پیدا 
کړي، ځکه د افغانستان اردو او پولیس دې پړاو ته نه دي 
رسېدلي، چې ټول عملیات په خپل سر تر سره کړي، بله 
او نه مدرنې وسلې  افغان پوځ پوره مجهز نه دی  دا چې 

لري او په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته.
په  چې  دی  من  هیله  هم  دی  دی،  اند  دې  په  نوموړی 
افغانستان کې سوله راشي؛ خو يوازې خوشبیني شته او 

له هغې پرته بل څه نه ويني.
فاروق بشر وايي، په کار ده چې  استاد  د کابل پوهنتون 
فشار  پیاوړتیا کې  او  روزنې  تجهیز،  په  افغان ځواکونو  د 
واچول شي....                                                ادامه صفحه 6

نبردبرسرریاستشورای
والیتیهراتشدتگرفت

هرات،  والیت  شورای  رییس  انتخاب  سر  بر  اختالف ها 
نماینده گان آن ها در شورای والیتی  از مردم و  هزاران تن 

هرات را به خیابان ها کشاند.
که  هرات  والیتی  شورای  در  مردم  نماینده گان  از  شماری 
اعالم  داشتند،  برعهده  را  شنبه  روز  اعتراض های  رهبری 
در  والیتی  شورای  ریاست  انتخابات  برگزاری  که  کردند 
مرکز کشور هیچ گونه رسمیت قانونی نداشته و در پس این 

قضیه دست های سیاسی در کار است.
این اعتراض ها پس از انتخاب...                ادامه صفحه 6
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کنفرانسملي
ریفورمسیاسیو اجندایملیـ
ایجادصلحپایداردرافغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن 
از  بین المللی  نیروهای  خروج  زمان   20۱4  /  ۱393 سال 
بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به  و  کشور، 
به  بر مسوولیت ملی خویش و  بنا  احمدشاه مسعود  شهید 
سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک 

نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي 
فراوان  تالش  ملي  راه حل  جستجوی  به خاطر  که  کشور 
داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی 
خویش در این نشست، دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را 

قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود  

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152

زنانیکهجایخالینیروهایخارجیرا
میگیرند

ارتش ملی افغانستان سربازان ویژه زن 
شبانه  عملیات  در  تا  می دهد  آموزش 
این  به  کنند.  شرکت  شورشیان  علیه 
خالی  جای  تا  می شود  سعی  ترتیب 
از  پس  خارجی  نیروهای  از  بخشی 

سال 20۱4 پر شود.
زن  ساله   23 سرباز  یک  ابدالی،  لینا 
است  زنانی  اولین  از  یکی  افغان، 
ویژه  نیروهای  به   20۱۱ سال  در  که 
پیوسته است. او می گوید: »اگر مردان 
عهده  بر  را  وظیفه  این  می توانند 

بگیرند، چرا زنان نتوانند؟«.
مورد  موضوع  همواره  شبانه  عملیات 
مناقشه بین حامد کرزی، رییس جمهور 
تحت  خارجی  نیروهای  و  افغانستان 
بوده  کشور  این  در  امریکا  رهبری 

تا  نمی  خواهد  کرزی  حامد  است. 
به  بازرسی  برای  خارجی  نیروهای 
خانه افغان ها وارد شوند؛ در حالی که 
چنین  که  می گویند  ائتالف  نیروهای 
طالبان  رهبران  دستگیری  در  عملیاتی 

ضروری است.
از شهروندان  در همین حال، بسیاری 
افغانستان نیز به این باورند که تالشی 
لحاظ  از  خارجی ها  توسط  خانه 
فرهنگی اهانت بار است. عالوه بر این 
ممنوع  نیز  مردان  توسط  زنان  تالشی 

می باشد.
به  حاضر  حال  در  شبانه  عملیات 
طور مشترک توسط نیروهای افغان و 
سربازان  اما  می شود؛  انجام  امریکایی 
نقش  افغانستان  ویژه  نیروی  زن 

می کنند.  بازی  عملیات  این  در  مهمی 
امن  گوشه  به  را  کودکان  و  زنان  آنها 
مهاجم  احتمالی  علیه خطر  و  می برند 
لباس  که  جنگجویانی  یا  زن  انتحاری 

زنانه بر تن کرده اند، مقابله می کنند.
تحت  ایتالف  و  افغانستان  نیروهای 
آموزش  حالی  در  امریکا  رهبری 
که  می دهند  افزایش  را  ویژه  نیروهای 
مستقر  بین المللی  نیروهای  است  قرار 
در افغانستان تا 23 ماه دیگر ماموریت 

خود را در این کشور پایان دهند.
ایاالت  جمهور  رییس  اوباما،  بارک 
که  که  داد  خبر  گذشته  هفته  متحده 
این  سرباز  هزار   66 از  نیمی  تقریبًا 
میالدی  روان  سال  پایان  تا  را  کشور 
او  کشید.  خواهد  بیرون  افغانستان  از 
از  پس  امریکا  نظامی  حضور  درباره 
سال 20۱4 در افغانستان چیزی نگفت.
سربازان زن سال ها بخشی از نیروهای 
امنیتی افغانستان بوده اند، اما استخدام 
آن ها در نیروهای ویژه در سال 20۱۱ 
عظیمی،  ظاهر  جنرال  شد.  آغاز 
افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوی 
می گوید که حدود یک هزار سرباز زن 
در ارتش ملی خدمت می کنند که این 
سرباز  هزار   ۱95 با  مقایسه  در  شمار 
اردو، بخش...            ادامه صفحه 7


