
آیساف می گوید که نیروهای افغان بدون حمایت هوایی 
بین المللی هم می توانند عملیات های شان را  نیروهای 

به گونۀ موفقانه راه اندازی کنند.
امنیتی  نیروهای  به  شنبه  روز  کرزی  رییس جمهور 
افغانستان دستور داد که دیگر در عملیات های هوایی 

از نیروهای خارجی کمک نخواهند.
به  را  زیادی  نگرانی های  کرزی  آقای  اظهارات  این 
که  دارند  باور  آگاهان  از  شماری  است.  آورده  بار 
نیروهای امنیتی افغانستان به تنهایی قادر به راه اندازی 
عملیات های هوایی نیستند و آن ها نیاز به تجهیزات و 

وسایل مدرن و پیشرفته دارند.
اما آیساف از توانایی نیروهای امنیتی افغانستان در نبرد 

با مخالفان مسلح دولت، اطمینان می دهد.
سخنگوی آیساف روز گذشته در کابل به خبرنگاران 
گفت: در صورتی که طرح و پالن عملیات نظامی به 
طور درست ترتیب داده شود، نیاز به استفادۀ نیروی 

هوایی در جریان عملیات پیدا نمی شود.

اخیر  سخنان  با  آنان  که  گفت  کتز  گونتر  جنرال 
کارگیری  به  عدم  خصوص  در  کرزی  رییس جمهور 
هوایپماهای بمب افگن ناتو در عملیات نیروهای افغان 

موافق هستند.
راستای  در  افغان  مقام های  با  بحث ها  او،  گفتۀ  به 

عملی شدن این کار ادامه دارند:
از  نشدن  استفاده  که  می دهد  نشان  ما  دقیق  »ارزیابی 
نیروی هوایی، عملیات نیرو های...      ادامه صفحه 6
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ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده، مانند ابری 
زودگذر است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

هشدار رییس کمیسیون انتخابات:

اگر امنیت تأمین نشود
انتخابات همه شمول برگزار نخواهد شد!

در آستانۀ برگزاری اجالس سه جانبه دهلی نو با 
حضور مقام های افغان، امریکایی و هندی، رقابت  
بین هند و پاکستان بر سر مسأله افغانستان شدت 

یافته است.
پاکستان به تازه گی از بریتانیا خواسته که نقش هند 
در افغانستان را محدود کند و بر عکس، هند درباره 
نقش پاکستان در افغانستان در...     ادامه صفحه 6

یک سخنگوی ناتو روز دوشنبه اعالم کرد که وزرای دفاع ناتو 
و دیگر کشورهای کمک کننده به افغانستان، قرار است اواخر 

هفتۀ جاری اوضاع افغانستان را بررسی کنند.
نشست  در  مدلی  دیمیتری  شین هوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
 22 و   21( جاری  هفتۀ  جمعۀ  و  پنج شنبه  روز  گفت:  خبری 
فبروری( وزرای دفاع ناتو و آیساف قرار است در نشستی در 

بروکسل شرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد که این یک نشست معمول و عادی است 
که به طور مرتب برگزار می شود و شرکت کننده کان قرار است 

اوضاع افغانستان را بررسی کنند.
این مقام ناتو در ادامه خاطرنشان کرد که...     ادامه صفحه 6

رییس جمهور  با  دیدار  در  استرالیا  دفاع  وزیر 
از  قبل  را  نیروهای شان  کرزی گفته است که 
افغانستان خارج خواهند  از  تعیین شده،  میعاد 

ساخت.
روز  شام  آسترالیا  دفاع  وزیر  سمت  ستیفن 
گذشته در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با 
که  است  گفته  و  کرده  مالقات  کرزی  حامد 
آن ها پس از سال 2014 میالدی کمک های شان 

را به افغانستان ادامه می دهند.
براساس گزارش سایت ریاست جمهوری، هر 

دو طرف در مورد ادامۀ همکاری های استرالیا پس از سال 
انتقال مسوولیت های  پروسۀ  افغانستان،  با  2014 میالدی 

امنیتی و پروسه صلح، گفت وگو کرده اند.
انتقال  پروسۀ  این که  بر  تأکید  با  استرالیا  دفاع  وزیر 
نیروهای  به  استرالیایی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 

می رود،  پیش  به  موفقانه  ارزگان  در والیت  افغان  امنیتی 
اکثریت  میالدی   201۳ سال  پایان  تا  کشورش  که  گفت 
نیروهای خود را از افغانستان خارج می سازد؛ اما در زمینۀ 
ادامه  همکاری هایش  به  افغان،  امنیتی  نیروهای  آموزش 

می دهد.
او گفت که استرالیا ساالنه مبلغ 100 میلیون دالر استرالیایی 
را بعد از سال 2014 میالدی به نیروهای امنیتی افغانستان، 

کمک می نماید.
آقای ستیفن سمت خاطر نشان کرد که استرالیا نیروهای 
خود را زودتر از معیادی که توقوع می رفت از افغانستان 
 201۳ سال  پایان  تا  انتقال  پروسۀ  و  کرد  خواهد  خارج 
نیروهای آن کشور مستقر  ارزگان که  میالدی در والیت 

اند، تکمیل می گردد.
در این حال، رییس جمهور کرزی در این دیدار، امضای 
مهم  را  کشور  دو  میان  استراتژیک  درازمدت  موافقتنامۀ 
دانسته و از تعهد مالی استرالیا به خاطر کمک به نیروهای 

امنیتی افغانستان اظهار سپاس و قدردانی نموده است.
به  استرالیا  مالی  که کمک های  داده  اطمینان  کرزی  آقای 
شکل درست آن در تقویت نیروهای امنیتی افغانستان به 

مصرف خواهد رسید.

رقابت هند و پاکستان 
در میدان افغانستان

وزرای دفاع ناتو 
 اوضاع افغانستان را 

بررسی می کنند
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صفحه 6

وزیر دفاع استرالیا به رییس جمهور کرزی:

پیش از موعد خارج می شویم

دالر  میلیون   ۱۰۰ مبلغ  ساالنه  استرالیا 
به  میالدی  از سال ۲۰۱۴  بعد  را  استرالیایی 

نیروهای امنیتی افغانستان، کمک می نماید

"من اگر مسوولیت کمیسیون انتخابات 
را در انتخابات ریاست جمهوری 

سال 2014 داشته باشم، در جایی 
 که امنیتش تأمین نباشد، صندوق 

رأی گیری نمی گذارم؛ نیروهای امنیتی 
مکلف اند امنیت مراکز رأی دهی، محالت 

رای دهی، کارمندان کمیسیون، مواد 
انتخاباتی، ناظرین، رای دهنده گان 
و امنیت کاندیدها را تأمین کنند. در 
صورتی  که امنیت این همه تأمین 

نشود، انتظار نداشته باشید که 
کمیسیون معجزه کرده و انتخابات را 

برگزار  کند."



روز  کشور  غرب  در  هرات  شهروندان 
واکنش  در  نمادین  حرکت  یک  در  یک شنبه 
اسفالت  عدم  و  شهر  این  جاده های  خرابی  به 
تظاهراِت  به  دست  شهرداری،  سوی  از  آن ها 
کاه گل  با  تظاهرکننده گان  زدند.   مسالمت آمیز 
کردن چاله ها و یا غرس نهال در آن ها در وسط 
عدم  و  کم کاری  به  را  محلی  مقام های  شهر، 

توجه به وضعیت شهری متهم کردند. 
این تظاهرات در حالی صورت گرفت که در 
والی و شهردارِ  میان  اختالفات  اخیر  روزهای 
والی  است.  شده  تازه یی  مراحِل  وارد  هرات 
هرات چند روز پیش اعالم کرد که شهردارِی 
عمل  درستی  به  خود  وظایِف  به  والیت  این 
نمی کند و نتوانسته خدمات الزم شهری را به 
شهروندان ارایه کند. داکتر داوودشاه صبا والی 
هرات گفت که در نامه یی به رییس جمهوری، 
است.  شده  هرات  شهردار  برکنارِی  خواهان 
دارد  وجود  نیز  گزارش هایی  حال،  همین  در 
پولی  هیچ  اداره  این  که  می دهد  نشان  که 
ندارد.  خود  حساِب  در  جاده ها  اسفالت  برای 
شهرداری هرات پیش از این اعالم کرده بود که 
هرات  اسفالت جاده های  پول  دالر  میلیون   14
بدون  شهر،  این  والی  کارشکنی های  دلیل  به 
دولت  بودجۀ  به  دوباره  و  مانده  باقی  مصرف 
مختلف  سطوح  در  اختالفات  است.  بازگشته 
شهرونداِن  راهپیمایِی  به  سرانجام  هرات،  در 
نمادین،  گونۀ  به  آنان  و  انجامید  شهر  این 

نمایش  به  مسووالن  از  را  خود  خواست های 
گذاشتند. 

اساسی  از حقوق  یکی  تردید  بدون  تظاهرات 
حقوق  به  یافتن  دست  برای  شهروندان 
دموکراتیک  جوامع  در  تضییع شدۀشان 
برگزاری  نیز  کشور  اساسی  قانون  در  است. 
شناخته  رسمیت  به  مسالمت آمیز،  تظاهرات 

که  این جاست  اصلی  پرسش  اما  است.  شده 
با  توانسته اند  چه قدر  افغانستان  شهروندان 
راه اندازی تظاهرات به عنوان یکی از شکل های 
نافرمانی مدنی، به خواست های خود از سوی 

دولت مردان، پاسِخ مساعد دریافت کنند؟ 
به  کشور  شهروندان  گذشته،  سال  چند  طی 
دالیل مختلف هر از گاهی به جاده ها ریخته اند 
قالب حرکت های  در  را  و خواست های خود 
این  گذاشته اند.  نمایش  به  قانونی  و  مدنی 
با  پیوند  در  و  مختلف  علل  به  تظاهرات ها 
شده اند.  راه اندازی  کشور  در  رویدادها  برخی 
تظاهرات مشابه آن چه را که شهروندان هرات 
از  بامیان  در  پیش  سال  چند  کردند،  برگزار 
والیات مرکزی کشور شاهد بودیم. شهروندان 
نمادینی  بار چنین حرکت های  دو  این والیت 
واکنش  در  بار  یک  دادند.  نشان  خود  از  را 
بار  و  شهر،  این  جاده های  اسفالت  عدم  به 
نخست  بار  برق.  نبود  به  اعتراض  در  دیگر 
تظاهرکننده گان یک جادۀ مرکزی را در بامیان 
کاه گل کردند و بار دوم، چراغ های نفتی را بر 

دورازه های شهر آویختند. اما این تظاهرات چه 
پاسخی از سوی دولت مردان دریافت کرد؟ آیا 
جاده های بامیان اسفالت شد؟ و یا مشکل برِق 

آن ها راه حلی یافت؟ 
موارد دیگر تظاهرات را هم می توان مثال آورد: 
تظاهرات در برابر خشونت های ساختاری علیه 
زنان در کابل، تظاهرات در شهرهای مختلف 
سوی  از  دینی  مقدسات  به  اهانت  در  کشور 
افسران  تظاهرات  خارجی،  نظامیان  برخی 
تأمین  برای  کشور  دفاع  وزارت  بازنشستۀ 
مسووالن  سوی  از  آنان  تضییع شدۀ  حقوق 
نشان  مشابه  موارد  و  موارد  این  وزارت.  این 
می دهند که شهروندان کشور حداقل با احترام 
قانونی  راه های  از  کشور،  قوانین  به  گذاشتن 
به  را  نیازهای شان  و  خواست ها  گاهی  از  هر 
پاسخی  تنها  ولی  رسانده اند،  مسووالن  گوش 
که دریافت کرده اند، وعده های به اصطالح »سر 

خرمن« بوده است. 
دولت مردان کشور به دلیل فساد گستردۀ مالی 
و عدم توانایی در پاسخ گویی به خواست های 
شهروندان، همواره آنان را به گونه های  مختلف 
در  را  آن  پژواِک  که  فریبی  داده اند؛  فریب 
فریادهای مظلومانۀ مردم در سال های اخیر به 
کرات شنیده ایم. از سوی دیگر، آسیب شناسی 
برگزاری تظاهرات در کشور، نکات دیگری را 
هم به نمایش می گذارد که حداقل با اشاره یی 

گذرا می توان به مهم تریِن آنان پرداخت. 
محور  در  تظاهرات  موارد،  برخی  در 
گرفته  شکل  زبانی  و  قومی  خواست های 
است و برخی ها تالش کرده اند که از حضور 
خود  سیاسِی  برنامه های  نفع  به  شهروندان 
شده  مشاهده  نیز  مواردی  کنند.  بهره برداری 
فالن  با  رابطه  دلیل  به  تظاهرکننده گان  که 
حمایت  کسی  از  قومی،  عالیق  یا  بانفوذ  فرد 
پولی  و  مقطعی  وعده های  نیز  گاهی  کرده اند. 
برای تظاهرکننده گان، سبب شده است که آن ها 

به جاده ها کشانده شوند. 
نمی توان  را  ها  این گونه حرکت  نفس  هرچند 
نادیده گرفت، ولی استفاده جویی های شخصی 
و گروهی از احساسات مردم، به هیچ صورت 
نمی تواند پیامدهای الزم را به بار آورد. داستان 
شبان دروغ گو را همه شنیده اند که برای بیرون 
گرگ  که  برمی آورد  فریاد  روستا،  مردم  کردن 
تکرار  بار  این موضوع وقتی چند  آمده است. 
دروغ گو  شبان  فریادهای  به  مردم  دیگر  شد، 
وقعی نگذاشتند و زمانی که به راستی گرگ آمد 
و رمه را خورد، فریادهای ملتمسانۀ شبان گوشی 
این وضعیت می تواند در  نیافت.  برای شنیدن 
مورد تظاهرات در افغانستان هم مصداق داشته 
عقب  در  که  کنند  احساس  مردم  وقتی  باشد. 
می شود،  دنبال  دیگری  اهداف  راه پیمایی ها 
به  درخواست کننده گان،  پاسخ  به  دیگر  آن گاه 

خیابان ها بیرون نخواهند شد. 
که  است  این  تظاهراتی،  هر  در  اصلی  مسالۀ 
گرفته  جدی  دولت مردان  سوی  از  چه قدر 
می گردد.  ارایه  پاسخ  آن ها  به  و  می شود 
کارآیی همواره  عدم  دلیل  به  افغانستان  دولت 
بوده  بی پاسخ  مردم  خواست های  برابر  در 
که  شده  سبب  مسووالن  بی پاسخی  است. 
خود  خواست های  و  بریزند  جاده ها  به  مردم 
را مطرح کنند، ولی نتیجه یی را شاهد نباشند. 
فایدۀ  تنها  که  می کنند  فکر  دولت مردان  گویا 
سر  با  تظاهرکننده گان  که  است  این  تظاهرات 
تخلیۀ  باد،  مرده  و  باد  زنده  شعارهای  دادِن 
هر  به  که  نیست  ضرور  و  می شوند  روحی 
پاسخ  تظاهرات،  قالب  در  نیازی  و  خواست 
چنین  که  کرده اند  فراموش  آنان  ولی  دهند. 
برخوردی با احساسات مردم، روزی به موجی 
و  خشم  می گردد؛  تبدیل  نفرت  و  خشم  از 
نفرتی که طغیاِن آن ستون های حاکمیت را به 

لرزه در خواهد آورد.
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احمد عمران

حـقوقِ تضـییع شده 
و تظاهـراِت بدون پاسخ

 

یک هنرمند کلمبیایی که وارد کابل شده است، می خواهد با 
به هوا فرستادن پوقانه ها، کمپاینی را به هدف تحقِق صلح 

در افغانستان راه اندازی کند.
وزارت اطالعات و فرهنگ و برخی از نهادهای مدنی که 
از حمایت کننده گاِن این برنامه  به شمار می روند، دیروز در 

یک کنفرنس خبری، از چنین کمپاینی استقبال کرده اند.
کمپاین،  این  در  که  است  گفته  کلمبیایی  هنرمند  این 
ده هزاروهشت صد پوقانه به هوا فرستاده می شوند تا انگیزۀ 

صلح را در میان مردم افغانستان به وجود آورد.
وزارت اطالعات و فرهنگ در این کنفرانس گفته است که 
در راه اندازی چنین کمپاینی، همکاری خواهد کرد و چنین 
برنامه هایی، در باال رفتِن انگیزۀ مردم برای صلح، موثر تمام 

می شوند. 
نشان می دهد که  برنامه یی  راه اندازِی چنین  ما،  نظر  از  اما 
دیگر بحث صلح از یک بحث رسمی و جدی، به بحثی 
تفننی و تفریحی بدل شده و حمایِت وزارت اطالعات و 
فرهنگ به عنوان نمایندۀ حکومت افغانستان از این برنامه 

نیز بر بی اهمیت شدِن بحث صلح اذعان دارد.
هر روز که می گذرد، شاهد یک حرکت ِ تازه هستیم که به 
انحراف و مسِخ بیشتِر مقولۀ صلح در افغانستان می انجامد. 
از  طالب  زندانیان  رهایی  رییس جمهور،  طالب نوازی 
پوقانه  یی، همه  لندن و حاال هم کمپاین  زندان ها، نشست 
حرکت  یک  صلح،  برای  تالش  دیگر  که  آن اند  نشانگر 
ریشه یی و صادقانه برای افغانستان نیست؛ بلکه حرکتی ست 
چشم انداز  هیچ  که  ذوقی،  هم  گاهی  و  نمایشی  سیاسی، 

روشن و امیدوارکننده یی را به تصویر نمی کشد.
 با این وصف، شگفت است که چه طور وزارت اطالعات و 
فرهنگ و دیگر نهادهایی که از راه اندازی کمپاین پوقانه  یی 
خود  با  می کنند،  حمایت  صلح  به  مردم  ترغیِب  برای 
نمی اندیشند که وقتی تشکیِل عریض وطویلی به نام شورای 
عالی صلح با صرف میلیون ها دالر در این چندسال نتوانسته 
است کارایی ِ خود را برای حرکت به سوی صلح به اثبات 
انگیزۀ  پوقانه،  چندهزار  فرستادِن  هوا  به  چه گونه  برساند، 

صلح را در کشور به وجود می آورد؟ 
مردم بی چاره و دردمنِد ما همواره با آرزو و انگیزۀ صلح 
نداشته اند؛  پوقانه   تماشای  به  نیازی هم  نفس کشیده اند و 
از  پاکستان هستند که خالی  به  این تروریستاِن وابسته  اما 
این سودا به سر می برند و فرستادِن پوقانه به هوا هم هیچ 
نالۀ زن و  انگیزه یی در آن ها ایجاد نمی کند، چنان که آه و 
کودِک این سرزمین، هیچ رقتی به قلِب سنگی شان نیاورده 

است.
واضح است که بحث راه اندازی کمپاین پوقانه یی، چیزی 
افغانستان  در  صلح  بحث  ریشخند  و  مال  اسراِف  جز 
از کار  تنها هیچ گرهی  نه  این حرکِت کودکانه،  نیست و 
نمی گشاید، که تمام گفتمان صلح حکومت را زیر سوال 
کردِن  هوا  به  برنامۀ  وقتی  دیگر،  جانب  از  می دهد.  قرار 
پوقانه ها را برای ایجاد انگیزۀ صلح در افغانستان، با نشست 
در  است طی شش ماه  قرار  آن  بنیاد  بر  که  لندن  سه جانبۀ 
افغانستان صلح حاکم گردد، مقایسه می کنیم، هر دو شبیِه 
و  برنامه  با  نیز  لندن  کنفرانس  زیرا  می رسند.  نظر  به  هم 
ضرب االجل شش ماهۀ خود، از بازی با سرنوشت سیاسی 
در عرض  که  همان طور  دارد.  و  حکایت  افغانستان  مردم 
شش ماه فقط می توان به نامِ مصالحه معامله کرد، باال کردِن 
احساساِت  با  معامله  می تواند  صلح  بهانۀ  به  هم  پوقانه ها 
صلح دوستانۀ مردم باشد. این که چرا یک هنرمند خارجی 
از صلح افغانستان برنامۀ تفریحی می سازد، برای ما چندان 
مهم نیست؛ شاید راه اندازی کمپاین پوقانه یی به نام صلح در 
افغانستان، برای این هنرمند خارجی سود سرشاری به دنبال 
داشته باشد. اما مهم این است که چرا حکومت افغانستان 
و نهادهای مدنِی ما بی آن که به اهمیت و کارکردِ یک برنامه 
توجه کنند، به آن می چسپند؟ نکنـد نهادهای حمایت کنندۀ 

این کمپاین نیز از این رهگذر به نان ونوایی می رسند!
و  افغانستان  حکومت  از  دیگر  بار  یک  صورت،  هر  به 
را  افغانستان  صلح  بحث  که  می خواهیم  مدنی  نهادهای 
رها  مانند  کودکانه  و  برنامه های ساده انگارانه  راه اندازی  با 
به  به هوا  پوقانه  یا فرستادن  کردِن تمام زندانیان طالب و 
اساسی ترین  و  حقیـقی ترین  صلح،  زیرا  نگیرند.  سخره 
نیاز مردمِ ماست و واقعی ترین و ریشه یی ترین برنامه ها و 

اقدامات را نیز می طلبد.

کمپایِن پوقانه  یی برای صلح!

که  است  این  تظاهرات  فایدۀ  تنها  که  می کنند  فکر  دولت مردان  گویا 
تظاهرکننده گان با سر دادِن شعارهای زنده باد و مرده باد، تخلیۀ روحی 
می شوند و ضرور نیست که به هر خواست و نیازی در قالب تظاهرات، 
پاسخ دهند. ولی آنان فراموش کرده اند که چنین برخوردی با احساسات 
مردم، روزی به موجی از خشم و نفرت تبدیل می گردد؛ خشم و نفرتی که 

طغیاِن آن ستون های حاکمیت را به لرزه در خواهد آورد



زنان قوم هزاره پاکستان مانع دفن اجساد قربانیان بمبگذاری مرگبار 
اخیر در یک مرکز تجاری در شهر کویته شدند.

مسلمانان شیعه قوم هزاره نسبت به حمایت ناکافی نیروهای امنیتی 
محلی و ملی از خود در پی حمالت مکرر اخیر خشمگین هستند.

انفجار روز شنبه گذشته در یک بازار شلوغ شهر کویته در جنوب 
غرب پاکستان، دست کم ۸4 تن را کشت و 1۶۹ نفر را زخمی کرد.
این دومین حمله بزرگ از نوع خود در سال جاری میالدی است که 
مسوولیت آن را یک گروه تندرو سنی موسوم به لشکر جنگوی به 
عهده گرفته است. حدود چهار هزار زن از شامگاه روز یکشنبه در 

اعتراض به این کشتار دست به اعتصاب زده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آن ها گفته اند تا زمانی که اقدامی علیه 
بمبگذاران روی دست گرفته نشده، از برگزاری مراسم خاکسپاری 

قربانیان انفجار روز شنبه خودداری می کنند. 
قیوم چنگیزی از رهبران هزاره پاکستان به این خبرگزاری گفت که 
»ما کشته شده گان را تا وقتی که عملیاتی هدفمند در این زمینه آغاز 
نفر  نمی سپاریم«. گزارش ها حاکی است که هزاران  به خاک  نشده 
از قوم هزاره اجساد قربانیان را به یک مسجد محلی منتقل کردند و 
به دنبال آن به عوض به خاک سپردن آنها، دست به اعتراض زدند. 

از اعتصاب و اعتراض در برخی جاهای دیگر پاکستان و از جمله 
شهر کراچی، پایتخت تجاری پاکستان هم گزارش شده است.

بامیان در مرکز  از فعاالن مدنی در والیت  در همین حال، شماری 
افغانستان هم اقدام به اعتصاب غذا کرده و خواستار مداخله سازمان 

ملل برای توقف کشتار هزاره های پاکستان شده اند.
عمدتًا  که  بمبگذاری،  این  در  که  گفته  لشکر جنگوی  تندرو  گروه 

هزاره ها را هدف قرار داد، دست داشته است.
این دومین حمله بزرگ و ویرانگر در شهر کویته در یک ماه اخیر 

بوده است. بمبگذاری ماه جنوری حدود ۹0 نفر را کشت.
انفجار بمبی دیگر در یک مسجد شیعیان در اواخر فبروری 24 نفر 
را کشت که شمار کشته شدگان هزاره این نوع رویدادها را به بیش 

از 200 نفر در دو ماه نخست سال 201۳ میالدی رساند.
روز یکشنبه نواب ذوالفقار مگسی فرماندار بلوچستان پاکستان گفت 
از  »یا در حالت ترس  این کشور  انتظامی  امنیتی و  که دستگاه های 
با چه کسی  یا اصاًل خبر ندارند که  تروریست ها به سر می برند و 

طرف هستند«.
حمالت  گونه  این  وقوع  از  که  است  آنها  وظیفه  »این  گفت:  او 

جلوگیری کنند. به همین دلیل به آنها حقوق پرداخته می شود.«
قربانی  پاکستان، که صدها  حمالت مکرر و هدف علیه هزاره های 

گرفته، شماری از آنها را مجبور به فرار از این کشور کرده است.
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چین- کوریای شمالی؛ 
خیلی دور، خیلی نزدیک!

»رفت و آمد و مبادالت تجاری از 
هسته یی  آزمایش های  تداوم  زمان 
این  میان  شمالی  کوریای  توسط 
و  کرده  پیدا  کاهش  کشور و چین 

دیگر همچون گذشته نیست.«
مه صبحگاهی بر فراز آب های یخ 
پدیدار  حال  در  یالو  رودخانه  زده 
شدن است؛ جایی که یک پل خرابه 
که زمانی چین و کوریای شمالی را 

به هم متصل می کرد، وجود دارد.
با  شمالی  کوریای  سرباز  یک 
اورکت سبز و کاله نظامی به منظور 
پایین  و  باال  را  مسیری  نگهبانی 
نیز  چین  مرز  سوی  در  می رود. 
آن  به  مسلسل  به  مسلح  سرباز  دو 
سوی مرز خیره شده اند. در همین 

نزدیکی یک عکس سیاه و سفید بزرگ از مائو، بنیانگذار 
حزب کمونیست چین قرار دارد که با کیم ایل سونگ، 
بنیانگذار کوریای شمالی در حال دست دادن است. اما 
از زمانی که کوریای شمالی به آزمایش های هسته یی که 
بین المللی  قوانین  نقض  عنوان  به  ملل  سازمان  توسط 
دو  میان  آمد  و  رفت  و  تجارت  داد،  ادامه  شد  محکوم 

کشور هم پیمان بسیار کم رنگ  شده است.
ایبل لیو، ۳1 ساله می گوید: ما زمانی از اینجا برای مدت 
دیگر  اکنون  اما  می رفتیم  شمالی  کوریای  به  روز  یک 

چینی ها اجازه ورود به کوریای شمالی را ندارند.
چین تحت فشار اروپا و امریکا قرار دارد تا رژیم کوریای 
بقا  ادامه  برای  چین  به  وابسته  شدت  به  که  را  شمالی 

است، مهار کند.
انتصاب رهبر جدید چین یعنی شی جینگ پینگ این امید 
را به غرب داد که این کشور در نهایت کوریای شمالی 
را تحت فشار قرار خواهد داد تا به قطعنامه های سازمان 
ملل و توافق های امضا شده با امریکا که طی آنها به پایان 
باشد  پایبند  کرده  موافقت  برنامه هسته ای خود  به  دادن 
اما این سوال مطرح است که آیا چین می تواند و یا اصال 

می خواهد این کار را انجام دهد.
پکن به دنبال پرتاب موشک کوریای شمالی در ماه دسمبر 
با تحریم های سازمان ملل علیه این کشور موافقت کرده و 
به آن رای داد اما جلوی اقدامات جدی تر علیه کوریای 

شمالی را گرفته است.
موسسه  ژاپن  مطالعات  بخش  مدیر  اوسلین،  مایکل 
اظهارات چند  اینترپرایز در شهر واشنگتن طی  آمریکن 
روز پیش خود در مقابل کمیسیون بررسی امنیت و اقتصاد 
میان چین و امریکا گفت: تعدادی از کارشناسان امریکایی 
از جمله ناظران پرسابقه مربوط به چین معتقدند پکن در 
واقعیت نفوذی کم و نه چندان موثر بر پیونگ یانگ دارد.

وی افزود: دیگر کارشناسان نیز فرض می گیرند که پکن 
ضد  رژیم  یک  وجود  که  است  رسیده  تصمیم  این  به 
جزیره  شبه  شمالی  نیمه  در  که  مزاج  دمدمی  امریکایی 
کوریای باشد برای اهداف ژئوپلتیک این کشور به نسبت 

گزینه های دیگر ارجح تر است.
است،  شمالی  کوریای  تجاری  شریک  مهمترین  چین 
شمالی  کوریای  حکومت  که  اجناسی  از  نیمی  از  بیش 
برای زنده ماندن به آنها نیاز دارد یعنی غذا، سوخت و 
بندر تجاری داندونگ وارد کوریای  از  اساسی  کاالهای 
شمالی می شود. این بندر دارای ۸00 هزار چینی و چند 
هزار تبعه کوریای شمالی بوده و در استان لیائونینگ چین 

واقع است.
نوعی  تجارت  کاهش  که  می گویند  شهر  این  در  برخی 
ابراز خشم عمدی از سوی چین به پیونگ یانگ نسبت 

به تداوم برنامه هسته ای است.
اخیراً گردشگران چینی که یکی از معدود منابع ورود ارز 
به کوریای شمالی هستند از سفر به این کشور از طریق 
این شهر مرزی منع شده اند. اکنون تمام گردشگرانی که 
قصد دارند به این کشور منزوی سفر کنند تنها از طریق 

پیونگ یانگ باید این کار را انجام دهند.
ناگش ردی، یک گردشگر هندی 2۹ ساله می گوید زمانی 
فقط امریکایی ها مجبور بودند از طریق پیونگ یانگ به 
اما اکنون هر کسی که می خواهد  کوریای شمالی بروند 
به کوریای شمالی برود مجبور است به پیونگ یانگ سفر 

کند.
ردی باید راضی باشد از اینکه در این روز می تواند با پل 
مخروبه یی که طی یک حمله هوایی نیروهای امریکایی 
یک  همینطور  و  شد  تخریب  کوریای  جنگ  جریان  در 
برای  که  شمالی  کوریای  ساحل  در  خلوت  شهربازی 

جذب توریست های پولدار احداث شده عکس بندازد.
کوریای شمالی رسمًا  که  روزی  یعنی  شنبه  روز سه  از 

موفقیت  هسته یی  آزمایش  خبر 
فضای  تاکنون  داد  را  خود  آمیز 
جشن های  رغم  به  داندونگ  شهر 

سال نوی چینی شاد نیست.
به گفته محلی ها تعداد گردشگران 

کاهش یافته است.
لیو چنگ، یک راننده تاکسی محلی 
این  داشت:  اظهار  داندونگ  در 

برای کسب و کار بد است.
و  نقل  با  تنها  را  خود  درآمد  وی 
کسب  شهر  در  گردشگران  انتقال 

می کند.
گردشگران  اغلب  گفت:  وی 
می خواهند به سمت شمال بروند. 
یالو  رودخانه  داندونگ  شمال  در 
در  مسافران  می شود.  باریک تر 
از  تا  بروند  شمال  سمت  به  دارند  دوست  چین  سمت 
محور  عضو  بوش  دبلیو  جورج  که  را  کشوری  نزدیک 

شرارت جهان خوانده، ببینند.
حصارها و سیم خاردار نصب شده در مرز نشان دهنده 
این است که چرا به این کشور که در آن گرسنگی بسیار 
»پادشاهی  است،  کمیاب  مدرن  تکنولوژی های  و  شایع 
عزلت نشین« می گویند. این شرایط اسفبار باعث جلب 

نظر افراد کنجکاو می شود.
لیو نصف روز را با هزینه حدود ۹۶ دالر صرف می کند تا 

مسافران را به مکان های دیدنی ببرد.
داندونگ بیش از 70 هتل دارد، یکی از این هتل ها یک 
وعده  دالر،   55 قیمت  برای  که  است  ستاره  چهار  هتل 
داشتن بهترین چشم انداز در کوریای شمالی را می دهد.

به  را  مشتری های خود  معموالً  لیو  که  جاهایی  از  یکی 
دژ  این  است.  »هوشان«  در  بزرگ«  »دیوار  می برد  آنجا 
ناحیه  یک  که  شمالی  کوریای  دهکده  یک  بر  باستانی 
کوچک با خانه های یک طبقه یک شکل به رنگ قهوه یی 

است، چشم انداز دارد.
در داندونگ بر طبق برآورده ها حدود 20 تا ۳0 هزار تبعه 
کوریای شمالی وجود دارند. برخی از آنها در کرانه های 
رودخانه یالو زندگی می کنند و به طور غیر قانونی حضور 
دارند و نمی توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. 
در برخی موارد مقامات چینی تبعه های کوریای شمالی 
آنها را به طرف دیگر مرز جایی که  را دستگیر کرده و 
آنها احتماال با مجازات حبس وحشتناکی روبرو خواهند 

شد، باز می گرداند.
تبعه های  است  ممکن  چین  که  هستند  نگران  برخی 
کوریای شمالی را دستگیر کرده و به نشانه نارضایتی از 

این کشور آنها را باز گرداند.

زنان هزاره مانع 
خاک سپاری اجساد قربانیان 

انفجار کویته شدند

www.mandegardaily.com

مارگارت تاچر؛کامرون به هند سفر کرد
 بهترین نخست وزیر انگلیس در نیم  

قرن گذشته 
سفر روز دوشنبۀ نخست وزیر انگلیس به بمبئی در حالی صورت گرفت 
که هزاران تن از کارگران هندی در اعتراض به تورم، خصوصی سازی و 

سیاست های ضد کارگری مجلس در این شهر دست به اعتراضات زدند.
بحبوحه  در  انگلیس  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید  روزه  سه  تجاری  سفر 
رسوایی شدید درخصوص خرید 12 فروند هلی کوپتر به ارزش 74۸ میلیون 

دالر از شرکت انگلیسی-ایتالیایی »آگوستا وستلند« صورت گرفته است.
ایتالیا اعالم شد که پورسانت هایی از طریق  پس از بررسی و تحقیقی در 
واسطه گران برای حفظ این معامله پرداخت شده و هند این قرارداد را کنسل 

و تحقیقات پولیسی خود را آغاز کرده است.
احتماال نخست وزیر انگلیس با سواالت بیشتری در خصوص این قرارداد 

مواجه می شود.
سخنگوی دفتر مرکزی تحقیقات مستقر در دهلی اعالم کرد، بازرسان هندی 

اوایل هفته جاری به عنوان بخشی از این تحقیق به ایتالیا سفر می کنند.
نخست وزیر انگلیس که به همراه یک هیات تجاری به هند سفر کرده به 

دنبال حوزه های جدید برای سرمایه گذاری میان دو کشور است.
نخست وزیر انگلیس معتقد است که هند یک کشور رو به رشد است و 

می خواهد کشورش در این زمان یکی از شرکای هند باشد.
ده ها هزار  اوایل روز گذشته  اعالم کرد،  این حال، خبرگزاری شینهوا  در 
تن از کارگران از سراسر ایالت »ماهاراشترا« واقع در غرب هند در بمبئی 

جمع شدند.
این تظاهرات پیش از اعتصاب سراسری دو روزه که توسط اصناف بزرگ 
شود،  آغاز  چهارشنبه  روز  از  است  قرار  و  شده  برنامه ریزی  هند  تجاری 

صورت گرفته است.
این تظاهرات همچنین از سوی بیش از ۳0 نهاد کارگری حمایت شده است.
اعتصاب  این  تا  خواسته   صنوف   از  هند  وزیر  نخست  سینگ،  مانموهان 
سراسری را لغو کنند و متعهد شده تا این مسایل را مورد بررسی قرار دهد 

تا به راه حلی قابل قبول دست یابد.

چاوز،  هوگو 
رییس جمهوری ونزویال 
کردن  سپری  از  پس 
در  خود  درمان  دوره 
به  دوشنبه  روز  کوبا 

کاراکاس بازگشت.
بلومبرگ،  گزارش  به 
چاوز،  هوگو 
ی  ر ییس جمهو ر
پزشکان  از  ونزویال 
کاسترو،  رائول 
همتای کوبایی خود و 
برادرش فیدل کاسترو 

و همچنین خداوند تشکر کرد.
بازگشت وی یک هفته پس از انتشار اولین تصاویرش بود. هواپیمای 
زمین  به  ونزویال  در  محلی  وقت  به  2:۳0 صبح  ساعت  وی  حامل 
نظامی  بیمارستان  به  را  ونزویال  رییس جمهوری  سپس  و  نشست 

کارلوس آرولو منتقل کردند.
به ونزویال و  ما  نیز گفت:  پارلمان ونزویال  کابلو، رییس  دیوسدادو 
ادامه  درمان  به  کشور  این  در  ما  بازگشته ایم.  کشور  مردم  به سمت 

می دهیم.
دولت کاراکاس تصاویری از چاوز را در حالی که روزنامه »گرئما« 
چاپ کوبا را در دست داشت و بر روی تخت بیمارستان دراز کشیده 

بود، چند روز قبل منتشر کرد.
ارنستو ویله گاس، وزیر اطالعت ونزویال نیز اعالم کرد که چاوز از 
یک عفونت ضعیف ریوی ناشی از چهارمین عمل جراحی اش رنج 
تنفس  برای  و  نیست  گفتن  به سخن  قادر  دلیل  همین  به  و  می برد 

نیازمند استفاده از دستگاه تنفسی است.
خورخه آریزا، وزیر فن آوری و داماد چاوز نیز گفت: چاوز در دوران 
درمان خود در کوبا با اعضای کابینه اش از طریق نامه نگاری در ارتباط 
ماه  در  پول کشور  ارزش  کاهش  را در خصوص  و تصمیماتی  بود 

جاری میالدی اتخاذ کرد.

براساس تازه ترین نظرسنجی ها در انگلیس، مارگارت 
قرن  نیم  در  کشور  این  وزیر  نخست  بهترین  تاچر، 

گذشته شناخته شد.
در  نظرسنجی  تازه ترین  براساس  الجزیره،  گزارش  به 
روزنامه  سفارش  به  »کومرس«  موسسه  که  انگلیس 
از  که  تاچر،  مارگارد  است،  داده  انجام  ایندیپندنت 
سال 1۹7۹ تا 1۹۹0 ریاست کابینه انگلیس را بر عهده 
داشت، از بین هشت نخست وزیری که از سال 1۹۶4 
امتیاز   ۳2 کسب  با  کرده اند  اداره  را  انگلیس  تاکنون 

بهترین نخست وزیر این کشور بوده و پس از او هارولد ویلسون با 10 امتیاز قرار دارد.
به دست آوردن هیچ  بدون  انگلیس  نظرسنجی، دیوید کامرون، نخست وزیر کنونی  این  براساس 

امتیازی رده پنجم را کسب کرده است.
در این نظرسنجی تونی بلر، که در زمان جنگ امریکا علیه عراق نخست وزیری انگلیس را بر عهده 
داشت و در جنگ با واشنگتن هم پیمان بود، با چهار امتیاز در رده سوم قرار گرفت و گوردن براون،  

نخست وزیر سابق انگلیس با 17 امتیاز منفی در رده هشتم نشست.
براساس این نظرسنجی، حزب محافظه کار که هم اکنون رهبری آن را کامرون برعهده دارد، توانسته 
۳1 درصد از رای شرکت کنندگان در این نظرسنجی را به خود اختصاص دهد و حزب کارگر نیز با 

پنج امتیاز اختالف ۳۶ درصد از آرای رای دهندگان را کسب کرده است.
انگلیسی  دهندگان  رای  نظر  از  داد،  انجام  در سال 2010  گاردین  روزنامه  که  نظرسنجی  براساس 
مارگارت تاچر بانفوذترین زن تاریخ شناخته شد و توانست بر ستارگان سینما و مشاهیر موسیقی 

پیشی بگیرد.
مارگارد تاچر اولین و تنها نخست وزیر زن انگلیس است و در این کشور به بانوی آهنین مشهور است. 

وی اولین سیاستمدار زن انگلیسی است که در سه انتخابات متوالی در این کشور پیروز شده است.

        

چاوز برگشت
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نویسنده: بابی تایلور 
 مترجم: علی محمد طباطبایی 

طوالنی  مدت های  سیاسی،  نظریه پردازان 
بتواند  که  قانع کننده یی  دلیل  یافتِن  برای 
وجود دولت اقتدارگرا را موجه جلوه دهد، 
در تالش بودند. نقطۀ اوج این جست وجو 
در عصر روشن گری بود، یعنی هنگامی که 
برای  سیاسی  علوم  دانشمندان  و  فالسفه 
فرد  میان  رابطه  که  جدیدی  الگوی  کشف 
نتیجۀ  گشتند:  متحد  کند،  بیان  را  دولت  و 
آب  از  اجتماعی«  »قرارداد  کوششی  چنین 

درآمد. 
»وضعیت  یک  افراد  نظریه،  این  اساس  بر 
طبیعی« هرج ومرج طلب را ترک کرده و به 
اختیاراِت  و  حقوق  بعضی  داوطلبانه  طور 
خود را به »اجتماع« منتقل می کنند تا بدین 
محفوظ  آن ها  دارایِی  و  زنده گی  ترتیب 
مفهومی  عنوان  به  اجتماعی  قرارداد  بماند. 
کلی  شکل  در  عملی  و  منطقی  ظاهر  در 
خود، شهرت و افتخارش را اول بار هنگامی 
که  این باره  در  آن  حامیاِن  که  داد  از دست 
دولت چه شکلی باید داشته باشد و فرد چه 
حقوقی باید برای خود محفوظ نگه دارد، با 

یکدیگر به نزاع پرداختند. 
طی این دوره از بگومگوهای شدید بود که 
اثری  روسو  ژاک  ژان  فرانسوی  فیلسوف 
»قرارداد  نام  به  آورد  به وجود  تاثیرگذار 
اجتماعی«. در طرح روسو یک جامعۀ خیالی 
که در آن تمامی حقوق و دارایی های مردم 
به دولت واگذار گردیده، در حقیقت تحت 
چنین  در  دارد.  قرار  »مردم«  مستقیم  کنترل 
مکانی به طور مرتب گردهمایی های بزرگی 
جهت روشن کردِن عالقه های مشترکی که 
می گردد،  دریافت  همه گانی«  »ارادۀ  توسط 
برگزار می شود. سپس این عالیق را دولت 
درمی آورد.  اجرا  به  خود  وظیفۀ  بر حسب 
اشتراکی  نظام  از  عجیب  تلفیق  این  روسو 
ادعا  این  توسط  را  مستقیم  دموکراسِی  و 
موجه جلوه می دهد که الغای حقوق فردی، 
استبداد  مزیت های ویژه را منسوخ کرده و 
را عماًل غیرممکن می سازد، زیرا پس از این 

مردم هرگز به یکدیگر ستم نمی کنند. 
دموکرات ها  توسط  هم  اجتماعی«  »قرارداد 
جهت  استبدادی  نظام  طرف داران  هم  و 

استفاده  مورد  مربوطه  مواضع  از  پشتیبانی 
ابهام و دوپهلویی،  قرار گرفته است. چنین 
که  تناقض هایی  از  است  نشانه یی  بیشتر 
تشکیل  را  روسو  بلند  مقالۀ  کل  زیربنای 
می دهد. اثر او به ویژه در سه زمینۀ اساسی 
»ارادۀ  تدوین  است:  شکننده  و  آسیب پذیر 
فردی  حقوق  دادِن  قرار  پایین تر  عمومی«، 
و اعتبار مفهوم »قرارداد اجتماعی« در کل. 

اصطالح »ارادۀ عمومی« آن گونه که به نظر 
و  مصلحت  این که  بر  دارد  اشاره  می رسد، 
منفعتی وجود دارد که در تمامی کسانی که 
درگیر ماجرا هستند، به یک اندازه مشترک 
درست  چیزی  چنین  اگر  حتا  اما  است. 
دموکراسی  یک  درآوردِن  اجرا  به  می بود، 
به طرزی  اساسی  بر چنین اصل و  مستقیم 
مایوس کننده غیرقابل انجام از آب درمی آمد. 
روسو پس از بنا کردن تصویری هیجان انگیز 
میان  در  برادری  و  یک پارچه  هدف  از 
توده ها، در نهایت به غیر محتمل بودِن آن 
در مقالۀ خود اعتراف کرده و معیاری را در 
است:  کم توقع تر  تا حدی  که  می گیرد  نظر 

قاعدۀ اکثریت.
حاشیه نویسی  این  پذیرش  با  که  هرچند 
این که  بر  مبنی  اولِی خود  موضع  از  روسو 
مردم هرگز به یکدیگر ستم نمی کنند، دور 
است  داده  نشان  آشکارا  تاریخ  است.  شده 
محدودیتی  هیچ گونه  که  اکثریت گرایی  که 
حقوق«  »منشور  مانند  نشود،  حالش  شامل 
یا the Bill of Rights به تعدی کردن به 
اقلیت و مصادرۀ دولتی در سطحی  حقوق 
افسارگسیخته می انجامد. تنها اندیشۀ مشروع 
»ارادۀ عمومی« که انتظارات بزرگ روسو را 
ارضا می کرد، وحدت کلمۀ تمام و کمال بود 
و اگر چنین چیزی در پیکرۀ عظیم از افرادی 
که هر کدام به دنبال منافع خود بودند هرگز 
قابل دست یافتن بود، معلوم نیست که دیگر 
چه نیازی به دولت اقتدارگرا باقی می ماند؟

روسو بر این باور بود که آزادی طبیعی نیاز 
به ایمن شدن بیشتر ندارد، زیرا فرد به یک 
خودش  بر  عمومی«  »اردۀ  طریق  از  مفهوم 
حکومت می کند. اما همان گونه که مشاهده 
عمومی«  »اردۀ  از  روسویی  اندیشۀ  شد، 
تدبیر حفاظتی ناکافی در برابر استبداد است 
نحو  به  منفرد  شهروند  واقعی  جهان  در  و 
فزاینده یی قربانی منافع دولت می گردد. این 

طرف  از  هولناک  بسیار  و  اشتباه  محاسبۀ 
به  بشری  موجودات  از  او  تلقِی  به  روسو 
ـ  باالتر  غایت های  برای  وسیله هایی  عنوان 
بازمی گردد. بی  و نه هدف هایی در خود ـ 
توجهی بی اندازۀ او در مورد حق و اختیارات 
فردگرایی  با  کامل در تضاد  به طور  انسان، 
سنتی در تمدن غربی است و جامعۀ ایده آل 
او در خالی اخالقی ـ عاطفی و بدون این 
تعلیق  حالت  به  باشد،  داشته  نتیجه یی  که 

درمی آید. 
می کند  تاکید  روسو  این که  نهایت  در 
بر  کاملی  نظارت  است  ممکن  دولت  که 
داشته  خود  شهروندان  دارایی  و  زنده گی 
باشد، زیرا افراد در هر حال از طریق قرارداد 
اجتماعی است که از چنین حقی برخوردار 
برای  اجتماعی«  »قرارداد  اصطالح  شده اند. 
مشروعیت بخشیدن به اقداماتی که به طور 
دزدی  و  ساختن  برده  عنوان  به  معمول 
اول  نظر  در  است.  مفید  می شود  محسوب 
است که این مفهوم تاحدی منطقی و معقول 
بیشتر  تعمق  با  که  هرچند  می آید.  نظر  به 
پرسشی هویدا می شود: آیا قرارداد اجتماعی 

اصاًل می تواند یک قرارداد به حساب آید؟
آن جایی که روسو ناکام می ماند

قرارداد ها برحسب تعریف باید دو ویژه گی 
داوطلبانه  باید  آن ها  باشند:  داشته  اساسی 
آشکارا  باید  این که  دیگر  و  شوند  بسته 
یک  را  درگیر  طرِف  هر  وظایف  و  حقوق 
روسو  اجتماعی  قرارداد  برند.  نام  یک  به 
رقت باری  نحو  به  موارد،  این  دوی  هر  در 

درمی ماند.
داوطلبانه  علی الظاهر  اجتماعی  قرارداد 
در  شدن  داخل  از  که  فردی  هر  اما  است، 
آن خودداری کند، توسط دولت به نابودی 
مصادره  او  دارایی های  و  گشته  مجبور 
هیچ گونه  او  این که  وجود  با  می شود، 
اعمال  دیگری  شخص  به  نسبت  خشونتی 
چنین  شرایط  آن،  بر  عالوه  است.  نکرده 
قراردادی به نحو استثنایی مبهم است: فردی 
می کند،  قرارداد  این  بستن  به  مبادرت  که 
و  آزادی  گران بهایش،  زنده گی  اعطای  با 
را  خود  موافقت  دولت  نفع  به  دارایی اش 
به دست  عوض  در  آن هم  می نماید  اعالم 
آوردِن یک حق رای بی ثمر در تدوین یک 
»ارادۀ عمومی« حاکم اما شدیداً معیوب. این 
به اصطالح قرارداد در واقع مظهری است از 
خیابانی یک طرفه: دولت دریافت کنندۀ همه 
چیز است اما چیزی به کسی نمی بخشد و 
از این رو تمامی برگ های برنده را در دست 
دارد. این واقعیت که هیچ قراردادی حتا اگر 
اندک شباهتی با قرارداد روسو داشته باشد، 
در جامعۀ آزاد به چشم نخورده است، شاهد 
قراردادی  چنین  این که  برای  است  کافی 
ـ  نمی شود  پذیرفته  کسی  طرف  از  هرگز 

مگر به زور اسلحه.
آشکارا  اجتماعی«  »قرارداد  که  وجودی  با 
به  معتقدان  اندیشۀ  برضد  است  سندی 
توسط  باید  اما  )لیبرتارین(،  اراده  آزادی 
دقت  به  آزاد  جامعۀ  پژوهنده گان  تمامی 
مطالعه و بررسی شود. در اثر روسو می توان 
و  یافت  را  معاصر  سوسیالیسم  ریشه های 
شالودۀ  که  سفسطه هایی  و  تناقضات  انبوه 
تشکیل  را  برگشته  بخت  ایدیولوژی  این 
از  پر  برای شگردهای  آن که  بدون  می دهد، 
لفاظی طرف داران نظام اشتراکی مانعی ایجاد 
کرده باشد. اصولی که توسط روسو در مقالۀ 
حتا  می گیرد،  قرار  حمایت  مورد  بلندش 
امروز نیز دست از سِر ما بر نمی دارند و تا 
زمانی که ما آخرین دیدار را با آن ها داشته 
باشیم، شبح استبداد مانند وزنه یی بر وجدان 

غرب هم چنان سنگینی خواهد کرد. 
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بخش دوم و پایانی

آن  جایی که 
روسـو ناکام می مـاند

  افزایش مصرف بعضی خوردنی ها
بر مصرف انواع اقالم غذایی مفید نظیر: انواع میوه ها، سبزیجات، غالت کامل، 
حبوبات، شیر و محصوالت لبنی عاری از چربی، گوشت لُخم بدون چربی و 

به ویژه مصرف ماهی توجه و تأکید داشته باشید.
  نوشیدن آب به میزان كافی

آب و مایعات فراوان بنوشید. در طی روز در حدود هشت لیوان آب و مایعات 
مصرف نمایید، مایعات و آب کافی به خروج و شست وشوی سموم بدن تان 

کمک خواهد نمود.
  كربوهیدرات ها

بر مصرف انواع کربوهیدرات های پیچیده و سبوس دار تأکید داشته باشید؛ و 
مصرف انواع نان ها و غالت سبوس دار را به مصرف انواع کربوهیدرات های 
ساده با قابلیت هضم سریع مانند: برنج، آرد سفید، نان تهیه شده از آرد سفید، 

پاستا و... ترجیح دهید.
  سبزیجات ریشه یی

از مصرف بیش از حد انواع سبزیجات ریشه یي و نشاسته یی مانند کچالو و 
زردک و... اجتناب کنید، چرا که آن ها نیز می توانند منجر به عدم تعادل شکِر 
خون گردند و مصرف بیش از حد آن ها نیز می تواند اضافه وزن را به همراه 

داشته باشد.
  سبزیجات رنگی

انتخاب  را  دارند  باالیی  اکسیدانی  آنتی  محتوای  که  رنگی  سبزیجات  انواع 
نمایید، برای مثال: کرم، پالک، بادمجان رومي و...

  میوه ها
مصرف میوۀ تازه را به آب میوه، به ویژه آب میوه های صنعتی که حاوی بورۀ 

باالتری می باشند، ترجیح دهید.
  ورزش كافی

روزانۀ خود  زنده گی  الگوی  در  را  کافی  بدنی  فعالیت  و  پیاده روی  ورزش، 
بگنجانید. لزومًا الزم نیست ورزش حرفه یی را تجربه نمایید، بلکه پیاده روی 

روزانه نیز در این زمینه، البته در صورت تداوم، مفید می باشد.
  سرخ كردنی ها

از مصرف غذاهای سرخ کرده و فرآوری شده و غذاهای آماده اجتناب نمایید. 
سعی کنید غذاهای سالم تری که در طبخ آن ها چربی های اشباع کمتری به کار 

رفته است، مصرف نمایید.
  مواد پروتیینی

در انتخاب مواد پروتیینی، تنوع پروتیین های حیوانی و گیاهی را در نظر داشته 
باشید. از طرف دیگر در انتخاب پروتیین های حیوانی عالوه بر گوشت قرمز، 

از انواع گوشت های سفید هم استفاده نمایید.
  ماهی

هفته یی دو بار ماهی و محصوالت دریایی را که حاوی چربی های غیر اشباع 
مفید هستند، مصرف نمایید.

  چربی ها
مثل:  سالم  چربی های  انواع  مصرف  طریق  از  را  خود  دریافتِی  چربی های 
انواع  مصرف  از  و  نمایید  دریافت  و...  زیتون  روغن  ماهی،  چربی  مغزها، 

لبنیات پُرچرب و گوشت های قرمز پُرچرب پرهیز نمایید.

منبع: تبیـان

با تغذیة صحیح 
روند پیر شدن تان را ُکند بسازید!



ققنوس زمان
دیگر این قافیه بندِی جهان خسته کن است

زنده گی، این غزل بی هیجان خسته کن است
نیمی از شیشه و نیمی دگرش از سنگ است

جنگ اضداد در این کون ومکان خسته کن است
گشته از آتش دجال زمین خاکستر

چشم بر راهی ققنوس زمان خسته کن است
آرش آرامش گم گشتۀ عهد کهن است

مرزبازی نوی تیر و کمان خسته کن است
روزهایی که هدر می گذرند از غفلت

تیره بختان! شب یلدایی تان خسته کن است
غرق دریای قضا و قدرید ای مردم!

دست وپایی که ندادید تکان، خسته کن است
سخن روشن و واضح که نگویید چه سود

شاید و باید واین حدس وگمان خسته کن است!

فاصلۀ تلخ
خوش به حالت که دِل عاطفی ات سنگ شده 

وای از این عاشق بدبخت که دل تنگ شده
خوش به حاِل تو که یک باره دگرگون شده ای

لطف همواره و بسیار تو کم رنگ شده
مثل هربار، سر هیچ  تو آزرده شدی

مثل هربار، میان من و تو جنگ شده 
می مکد خون تِن ماهِی تنها شده را

ـ درغم دوری تو ـ این دل خرچنگ شده
وسعت فاصلۀ تلخ  میان دو نگاه

هیچ اندازه ندارد که چه فرسنگ شده
یک طرف زنده گی گرم و گوارا و تو ای

یک طرف آدم سرمازده و منگ شده

تعریف  را  جامعه یی  تا  است  تالش  در  که  نگاهی 
از رویکردی ساختاری و  نو،  ایجاد طرحی  برای  کند 
اندام وار به اجزای مختلف جامعه ناگزیر است. توسعه 
از آن مفاهیمی ست که طرح و بسطش در جامعه، فارغ 
به  است.  ناممکن  آن  به  اندام وار  رویکرد  و  نگاه  از 
کالن  حوزه های  در  توسعه یافته گی  عدم  سبب  همین 
در جزییات و روزمرۀ زنده گی مردم، نمودی روشن و 

قابل مشاهده دارد. 
بسیاری از مصیبت های جامعۀ عقیم و توسعه نیافته در 
بخش های معیوب و پُرمشکِل آن جست وجو می شود، 
نه در مبناها و رویکردهای کالن؛ در صورتی که اگر 
اقتصاد، هنر و فرهنگ، سیاست، تعلیم و تربیت و رفتار 
عمومی، اخالق و مسوولیت پذیری در یک جامعه در 
عدم  دلیل  به  می رود،  فرو  بحران  و  تعلیق  از  حالتی 
وضوح راهکارهای توسعه و نداشتن رویکردی شفاف 
نسبت به مسایل مبنایی و کالِن جامعه است. مواردی 
در  افراد  رفتار  و  اخالق  هم چون  شخصی،  ظاهر  در 
سطوح مختلف و نبود فرهنِگ کار و تالش در یک افق 
فردی قابل حل نیست، بلکه اتفاقًا آن را باید در نگاهی 
)هم چون  زیربنایی  امور  به  معطوف  عمومی  و  کالن 

علم االجتماع، سیاست، اقتصاد و...( دید. 
رکود  ابهام؛  نه  است  شفافیت  محصول  مدرن  جامعۀ 
است.  رویکرد  در  ابهام  و  سردرگمی  محصول  ذاتًا 
تکیه بر سنت و احیای آن در جامعۀ مدرن خود نیاز 
خود  سنت  احیای  یعنی  دارد.  دقیق  نظریه پردازی  به 
ترکیبی مدرن است، چرا که در آن نیاز اصلی و اولین 
تعریف سنت به حدودی است که آن را جامعۀ مدرن به 
ما آموخته است. اگر جامعه به سمت اخالقی عمومی 
داشته  سنن  در  ریشه  اخالق  آن  اگر  حتا  )حال  نرود 
باشند( و آن را بازتعریف نکند، در مناسبات الزام آور 
جهانی امروز، ناکارآمد خواهد شد و از تکثیر خود باز 
می ماند، نتیجۀ چنین عدم تکثیر و جمودی هم چیزی 
جز نوستالژی ذهنی و خودساخته نخواهد بود. هدف 
از این توضیحات این است که به طور قطع یک جامعه 
برای داشتن اندامی سالم و هماهنگ نیاز به رویکردی 
جمعی و شفاف دارد که برآمده از نیازها، دشواری ها و 
نواقص تاریخی و هم چنین طبع مردمان است؛ چرا که 
نمی توان طبع مردمان را زیاده هم زد و خورند و پسند 
اما  به فرض درست  اجتماعی  با ساختارهای  را  آن ها 

بی پایه در ضعف ها و آرزوهای آن ها پی نهاد. 
اگر تصور اندام وار از جامعه را بپذیریم، آن گاه خواهیم 
لیبرالیسم  مکتب  در  اقتصاد  در  نمی توانیم  که  فهمید 
شاگردی کنیم و در فرهنگ و هنر پست مدرن باشیم، 
و  باشیم  اندیشه  در  هایدگری  وجودشناسی  مروج 
جامعه یی برآمده از اختالط های طبقاتی را با اندیشه های 
چپ تحلیل کنیم. نمی توان رمان سیال ذهن و ریالیسم 
احیای سنت  مکتب  از  فلسفه  در  و  بنویسیم  جادویی 
دم بزنیم. نمی توانیم به سمت خصوصی سازی برویم و 
در آن واحد از جامعۀ آرمانِی بی طبقه دم بزنیم. نمود 
التقاط های کشنده و فسادانگیز، در ساحت هنر  چنین 
از  اساسًا  که  می سازد  چندتکه  و  بی هویت  جامعه یی 

طعم تهی و از ریشه  بی بهره است. 

اما نباید این تضادها و بالتکلیفی حاصل از آن ها را با 
اختالف نظر و تنوع سازندۀ عقاید اشتباه گرفت. ترک 
نظر  اختالف  با  رویکردی  چندپاره گی  و  خورده گی 
تفاوت فاحشی دارد. ترک های رویکردی و چندگانه گی 
سبب  عمومی  فرهنگ  و  توسعه  به  نسبت  نگرش  در 
می شود که هیچ گونه جریان منسجمی با شاکلۀ دقیق و 
ابعاد گسترده ساخته نشود، عدم استقرار چنین شاکله 
و ساختاری خود موجب می شود تمام نیروهای فکری 
رویین  راهکارهای  نتیجۀ  و  کرده  خنثا  را  یک دیگر 
در  متناقض  تفکرات  از  مغلوطی  مجموعۀ  چیزی جز 
کنار هم نباشد. در واقع موزاییک هایی اتاق فکر را پر 
متفاوت  رنگی  و  شکل  جنس،  کدام،  هر  که  می کنند 

داشته و بدون در نظر گرفتِن اضطرارها و ایجاب های 
معمارانه کنار هم قرار گرفته اند. 

در چنین شرایطی هنر از آن جا که در ساحت عمومی 
به  و  می شود  فرهنگی  پدیده یی  و  گفتمان  به  تبدیل 
تحلیل  نقد و  عالم  در  با رسانه و ظهور  تماس  سبب 
نمایان گر  معرفتی،  دیگر  حوزه های  با  خوردن  گره  و 
روزگار خود و تفکر آدم های عصر تولیدش است. اما 
پارسی در دو عنصری است که در  دشواری های هنر 
روند توسعه، ایجاد خلل کرده است و معرفت شناسی و 

جهان بینِی انسان ها را دچار اعوجاج می کند. این هنر، 2 
عنصر اساسی دارد که در اندرزنامه ها و کتب اخالقی ـ 

ادبی هم رسوخ کرده: 
1. نگرش فردی ـ درونی به انسان؛ 

2. تکیه بر ابهام و دوری جستن از شفافیت به عنوان 
تمهیدی زیباشناختی. 

این دو نگاه دقیقًا با نیازهای جامعه یی که رو به توسعه 
توسعه  بر  مبتنی  تفکر  که  چرا  است؛  تضاد  در  دارد، 
یافتن  پی  در  دقیق،  قانونی  و  جمعی  تفکر  به  اتکا  با 
سپهر  در  را  فرد  این رو  از  است،  عمومی  اخالقی 

»فرهنگی جمعی« تحلیل می کند. 
از سوی دیگر به دلیل نیازهای جامعه به خودآگاهی، 

اهمیت وضوح هرچه بیشتر می شود. از این جهت هنری 
که به توده ها ابهام و در خود فرو رفتن را می فروشد، 
هنری ضد توسعه و باعث کاهلی و بی تفاوتی جامعۀ 

انسانی می  شود. 
فارغ از معنا و حکمت های عمیق ادبیات عرفانِی پارسی 
چندالیه گی  و  ابهام  صنعت  با  هنر  این  سنتی،  هنر  یا 
برای خواص  تولید شده و مفاهیمش همیشه  معنایی، 
ادبیات  در  شما  هیچ وجه  به  یعنی  است؛  شده  دانسته 
فهم  بر  متکی  تفکری  ترویج  با  پارسی  سنتِی  هنر  و 

همه گانی و زمان مند مواجه نیستید، بلکه هنر هم چون 
گنجی مخفی معرفی می شود که مخاطب از هر قشر و 
طبقه یی باید با مرارت و گذراندِن دوره های مریدی و 
ریاضت های درونی، به فهِم آن نایل آید. از سوی دیگر 
گشته  سکوت  به  محکوم  شده،  عام تر  اثر  که  جا  هر 
مسکوت  را  اثر  آن  پارسی،  هنر  پیچیده پسند  تاریخ  و 
گذاشته یا غیرجدی معرفی کرده است؛ این البته خود 
نمایان گر خو و مرامی در متفکران و حتا مردمان است 

که مانع و مخِل توسعه بوده است. 
و از سوی دیگر، هنر سنتی اصالح را همیشه از فرد 
خود  در  فرورفته گی  به  دعوت  مدام  و  کرده  شروع 
کرده است و هم چنین مفاهیمی چندگانه را به شیوه یی 
آن چه  بنابراین  کرده؛  فشرده  اثر  یک  در  هنرمندانه 
در  ابهام و گم شدن  آن روبه رو هستیم،  با  نهایت  در 
و شفاف  تفکر جمعی  مقابل یک  در  فردی  هزارتوی 
است. در واقع تمهیدات هنری در هنر رازآمیز سنتی در 

جهت پنهان کاری است، نه آشکاری. 
در مقابل این ابهام و خفیه نگاری در فرهنگ عمومی، 
توسعه چاره یی جز وضوح و آشکاره گی ندارد. از گذر 
جمعی  امری  به  تبدیل  هنر  که  است  وضوح  همین 
زمان  با  همگام  و  تاریخی  سندی  البته  و  عمومی  و 
از  پر  و  فردی  ـ  درونی  نگرش  از یک  می شود. گذر 

ابهام به نگرشی جدید در هنر پارسی، اصلی ترین مسالۀ 
نظریه پرداز هنری و هنرمنِد پارسی در جامعۀ در حال 

توسعۀ خویش است. 
اما این حرکت چه گونه حاصل می شود؟ 

نوستالژِی  بردن  بین  از  اول  در درجۀ  نظر می رسد  به 
بی ریشه و تالش برای معاصر بودن )با توجه به زمان 
زیست  دیگر،  زاویه یی  در  و  خود(  جامعۀ  زبان  و 
اجتماعی صحیح و درک پیوند اساسی هنر با سیاست 
و اجتماع، کمک می کند که هنرمند متوجه پیوند روند 
خلق و تولید اثِر خود با مفاهیم کالن و مسایل بنیادیِن 

جامعه شود. 
و  جامعه  یک  عمومی  فرهنگ  نمایانگر  هنر،  تاریخ 
آن  غیررسمِی  حاشیه های  و  ُخرده فرهنگ ها  هم چنین 
است، از این رو در ساختن نگاه آدمیان و تصور آن ها 
خلوِت  در  غرق شده  هنرمنِد  خود،  جهان  و  عالم  از 
خود و گم شده در هزارالیۀ ابهامات و پیچیده گی های 
رمزآلودش، فارغ از زنده گی در زمان و در نهایت بیرون 
از جهان می ایستد و به سبب تاثیر صرفًا حسی اثرش، 
مخاطبانش را نسل ها از تاریخ بیرون کرده و آن ها را در 

خواِب غفلت فرو می برد.
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تأمالتی بر ارتباط توسعه و هنر
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 اصدق عصیان  
دو شعر از

از بین بردن نوستالژِی بی ریشه و تالش برای معاصر بودن )با توجه به زمان و زبان جامعۀ 
خود( و در زاویه یی دیگر، زیست اجتماعی صحیح و درک پیوند اساسی هنر با سیاست و 
اجتماع، کمک می کند که هنرمند متوجه پیوند روند خلق و تولید اثِر خود با مفاهیم کالن و 
مسایل بنیادیِن جامعه شود

تاریخ هنر، نمایانگر فرهنگ عمومی یک جامعه و هم چنین ُخرده فرهنگ ها و حاشیه های 
غیررسمِی آن است، از این رو در ساختن نگاه آدمیان و تصور آن ها از عالم و جهان خود، 
هنرمنِد غرق شده در خلوِت خود و گم شده در هزارالیۀ ابهامات و پیچیده گی های رمزآلودش، 
فارغ از زنده گی در زمان و در نهایت بیرون از جهان می ایستد و به سبب تاثیر صرفاً حسی 
اثرش، مخاطبانش را نسل ها از تاریخ بیرون کرده و آن ها را در خواِب غفلت فرو می برد

          علی رضا نراقی
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هشدار رییس کمیسیون انتخابات:

اگر امنیت تأمین نشود

انتخابات همه شمول برگزار نخواهد شد!
تشکیل کمیتۀ 

محیط زیستی در پروان

وزرای دفاع ناتو...
برای  این نشست  قرار است در  نیز  افغانستان  دفاع   وزیر 

شرکت کننده گان سخنرانی کند.
انتظار می رود فرمانده آیساف در افغانستان و نماینده ارشد 
غیرنظامی ناتو در افغانستان نیز در این نشست حضور یابند.
در  شرکت کننده گان  کرد:  تصریح  ادامه  در  ناتو  سخنگوی 
این نشست در جریان جدیدترین گزارش ها درباره اوضاع 
امنیتی افغانستان، روند انتقال مسوولیت های امنیتی و شرایط 

نیروهای امنیتی افغان قرار بگیرند.
پایان سال 2014  تا  قرار است  تعیین شده  برنامه  براساس 
اکثر نیروهای آیساف از افغانستان خارج شوند و کنترل امور 

را به طور کامل به نیروهای امنیتی افغان بسپارند.

پوقانه بازی صلح...
میان  در  کمپاین هایی  چنین  اندازي  راه  بنابراین  نمایند؛   

جوانان انگیزه ایجاد خواهد کرد.
آمار  باالترین  ما  گذشت  که  سالي  کرد،  تاکید  اسحق زي 
خشونت علیه زنان را داشتیم، بنابراین باید به جوانان انگیزه 

داده شود تا در این راستا مبارزه کنند.
او اضافه کرد، وزارت اطالعات و فرهنگ در این کمپاین 
که از سوي نهادهاي مدني و فعاالن حقوق بشر، راه اندازي 

شده، همکاري و حمایت خود را اعالم می کند.
اما شماري از آگاهان سیاسي با انتقاد از این گونه اقدامات 
مي گویند، اگر صلح  با توزیع چند پوقانه امکان پذیر بود، ما 

خود توان این کار را داشتیم و نیازي به دیگران نبود.
به باور آنان، همۀ مردم افغانستان مي دانند که با توزیع پوقانه 
این گونه  بنابراین  کرد،  تأمین  را  صلح  کشور  در  نمي توان 
برنامه ها به معني مسخره کردن پروسه صلح افغانستان است.
به  خاطر  به  افرادي  و  اشخاص  آگاهان،  این  گفتۀ  به 
دست آوردن پول و به بهانۀ آوردن صلح، چنین برنامه هایی 
را راه اندازي مي کنند، اما جاي تأسف است که شماري از 

نهاد نیز با آنان همگام مي شوند.
آنان تاکید کردند، یک دالر در افغانستان معادل 51 افغاني 
مي باشد در حالي که قیمت یک پوقانه در کشور دو افغاني 
است، بنابراین چنین اقداماتي نشانگر سوي استفاده از برنامۀ 

صلح  افغانستان است.

نهادهای  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
مراکز  امنیت  تأمین  با  که  خواست  امنیتی 
رأی دهی، برای برگزاری یک انتخابات شفاف و 

عادالنه، آماده گی جدی بگیرند.
فضل احمد معنوی روز گذشته در یک نشست 
نبود  که  گفت  خبرنگاران  به  کابل  در  خبری 
برگزاری سالم  امنیت، عمده ترین چالش در راه 

انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری می باشد.
انتخابات تأکید کرد که  رییس کمیسیون مستقل 
با  را  رأی دهی  مراکز  لیست  دیگر  هفتۀ  یک  تا 
شریک  امنیت  تأمین  به خاطر  امنیتی  نیروهای 

می سازند. 
فضل احمد معنوی هشدار می دهد که اگر امنیت 
نخواهند  آن ها  نشود،  تأمین  رای دهی  مراکز 
توانست یک انتخابات همه شمول را برگزار کنند.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت: »من اگر 
انتخابات  در  را  انتخابات  کمیسیون  مسوولیت 
در  باشم،  داشته   2014 سال  ریاست جمهوری 
جایی  که امنیتش تأمین نباشد، صندوق رأی گیری 
امنیت  مکلف اند  امنیتی  نیروهای  نمی گذارم؛ 
کارمندان  رای دهی،  محالت  رأی دهی،  مراکز 
کمیسیون، مواد انتخاباتی، ناظرین، رای دهنده گان 
و امنیت کاندیدها را تأمین کنند. در صورتی  که 
امنیت این همه تأمین نشود، انتظار نداشته باشید 

که کمیسیون معجزه کرده و انتخابات را برگزار 
 کند.«

اختیار  در  از  انتخابات  کمیسیون  حال،  این  در 
قرار گرفتن بودجۀ انتخابات توسط وزارت مالیه، 

انتقاد می کند. 
هرگاه  است،  معتقد  انتخابات  کمیسیون  رییس 
وزارت  سوی  از  تنهایی  به  انتخابات  بودجۀ 
مالیه به مصرف برسد، این مسأله مانع پیشرفت 
برنامه های این کمیسیون برای برگزاری انتخابات 

در زمان تعیین شدۀ آن خواهد شد.
آقای معنوی گفت: »فرمان 45 ریاست جمهوری 
که  می سازد  مکلف  را  مالیه  وزارت  افغانستان، 
مالیه  وزارت  طریق  از  باید  انتخابات  بودجۀ 
به چالش  را  مسأله  این  ما  که  برسد  به مصرف 
مطابق  هرگاه  که  است  این  ما  دید  کشیدیم؛ 
شاید  کنیم،  مصرف  مالیه  وزارت  معیارهای 
بنًا  بدهیم،  انجام  را  انتخابات  کارهای  نتوانیم 
از  برخی  که  داریم  را  خود  شرط های  هم  ما 

شرط های ما را باید حکومت استثنائًا بپذیرد.«
اما آقای معنوی ابراز خوش بینی می کند که با در 
میان گذاشتِن این مسأله به حکومت، در کلیات 
است  شده  پذیرفته  کمیسیون  این  پیشنهادهای 
دارد.  ادامه  بحث ها  هم  هنوز  جزییات  در  ولی 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  معلومات  اساس  بر 

حدود  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 
یک صد و پنجاه میلیون دالر هزینه می بردارد که 
بخش بزرگی از این مبلغ از سوی جامعۀ جهانی 

پرداخته می شود.
در این حال، مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات 
تا  دارند  دست  روی  را  برنامه هایی  می گویند، 
بتوانند در سال 2014 انتخابات شفاف را برگزار 

و سطح تقلب را محدود سازند. 
تأمین امنیت مراکز رأی دهی از عمده ترین مشکل 
پارلمانی  و  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 

دوره های گذشته نیز بوده است.
نگردیده  تأمین  درستی  به  امنیت  که  مناطقی  در 
رأی دهی  مراکز  به  بودند  نتوانسته  مردم  و  بود 
حضور به هم برسانند، صندوق ها به نفع نامزدان 

مشخص پر شد و به مرکز فرستاده شد.
اما حاال حکومت اطمینان داده است که با روی 
دست گرفتن تدابیر امنیتی، زمینه را برای برگزاری 

انتخابات مهیا می سازد.
خارجی  نیروهای  که  است  گفته  نیز  آیساف   
به  حاضر  زمینه  این  در  ضرورت،  صورت  در 

همکاری با نیروهای امنیتی افغان اند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 

والیتی در 1۶ حمل سال 1۳۹۳ برگزار گردد.
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رقابت هند و پاکستان...
 حال گفت وگو با چین و روسیه است.

دهه   یک  در  پاکستان  و  افغانستان  میان  روابط 
اخیر با فراز و فرود های زیادی همراه بوده است.
تحلیلگران افغان به این باورند که پاکستان در 10 
سیاست  دوگانه  افغانستان  قبال  در  گذشته  سال 
داشته: از یک  سو از روند موجود حمایت کرده 
و از سوی دیگر با این اتهام رو به رو بوده که 
به تقویت و آموزش مخالفان مسلح و حمله های 

انتحاری و انفجاری ادامه داده است.
از سویی هم دهلی  نو در چند سال گذشته روابط 
برای  هند  آماده گی  و  داشته  کابل  با  نزدیکی 
پاکستان  واکنش  با  افغانستان  در  سرمایه گذاری 

رو به رو شده است.
مفید  افغانستان  برای  دلیل  این  به  هند  با  اتحاد 
است که هند در تمام عرصه ها یک قدرت معتبر 
جهانی است و می تواند تعهدات خود را عملی 

کند. افغانستان هند را به عنوان یکی از بزرگ ترین 
کشورهای اعطاکننده کمک به این کشور می داند.
امضای تفاهم نامه همکاری میان هند و افغانستان 
تیره شدن  با  که  بود  آن  بیانگر  گذشته  سال  در 
شرقی اش،  همسایه  و  افغانستان  بین  روابط 
پاکستان، حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان 
متحد  این  اما  است.  جدید  متحد  دنبال  به 
ولی  است.  پاکستان  منطقه یی  رقیب  افغانستان 
افغانستان هم سبب  در  پاکستان  پررنگ  حضور 

نگرانی هند شده است.
پاکستان  نقش  مقام های هندی گفته اند در مورد 
در افغانستان با دو متحد نزدیک خود، روسیه و 
چین، گفت وگو می کند. مشاور امنیت داخلی هند 
به رسانه ها گفته است که این گفت وگوها در اخیر 

ماه جاری میالدی انجام خواهد شد.
زودی  به  کرده  اعالم  امریکا  که  شرایطی  در 
کشورهای  رقابت  می کند،  ترک  را  افغانستان 

منطقه برای نفوذ بیشتر در این کشور افزایش پیدا 
کرده است.

روزافزون  تضعیف  به  توجه  با  روند  این  ادامه 
جایگاه پاکستان در منطقه سبب می شود حضور 
و  بیشتر  افغانستان  در  نوظهور  قدرت های 

پررنگ تر شوند.
که  کرده  اعالم  افغانستان  خارجه  وزارت  اما 
نزدیکی روابط اش با کشورهای منطقه و جهان به 
زیان هیچ کشوری نیست و سیاست خارجی اش 

را بر اساس منافع ملی خود تنظیم می کند.
به نظر می رسد که پس از سال 2014 و پس از 
افغانستان  امریکا،  و  بین المللی  نیروهای  خروج 
خارجی  روابط  در  را  مستقلی  و  جدید  راهکار 
منطقه  میان کشورهای  این  کند. در  خود تجربه 
اقتصای  موقعیت های  از  استفاده  برای  غرب  و 
و سیاسی افغانستان رقابت های جدیدی را آغاز 

خواهند کرد.

غیر از ارتش و پولیس...
ظاهراً انجام چند عملیات در روزهای گذشته در 
که  وردک،  میدان  جمله  از  مختلف  والیت های 
آن کشته شد،  در  پسر جوان  گفته می شود یک 
دولت افغانستان را واداشته تا فعالیت واحدهای 
نیروهای خارجی را  از سوی  ایجاد شده  امنیتی 

محدود کند.
در مصوبۀ شورای امنیت ملی افغانستان از واحد 
خاصی نام برده نشده و نیروهای بین المللی نیز 
نشده  داده  وضاحت  مصوبه  این  در  می گویند 

است.
در  »دقیقًا  گفت:  آیساف  سخنگوی  کاتز  گونتر 

این مورد چیزی نمی دانم و در این فرمان واضحًا 
امنیت  )شورای  هدفشان  که  نشده  داده  توضیح 
ملی( کدام نیروها است؟ تا جایی که من می دانم 
آموزش  امریکا  توسط  محلی  پولیس  نیروهای 
چهارچوب  شامل  تعداد  لحاظ  از  و  شده  داده 

نیروهای افغان نیستند.«
هنوز روشن نیست که هدف شورای امنیت ملی 
کنار  در  حاضر  حال  در  اما  است،  نیروها  کدام 
صدها هزار نیروی امنیتی افغانستان، گفته می شود 
واحدی در والیت های جنوب و جنوب شرقی به 

نام »نیروی کمپین« فعالیت دارند.
به  امریکایی  نظامیان  ورود  از  پس  واحد  این 
افغانستان تشکیل شد که مسوولیت تامین امنیت 

از ورود شورشیان از خاک  پایگاه ها، جلوگیری 
پاکستان و اجرای عملیات نظامی در روستاها را 

دارند.
والیتی  شورای  عضو  مکین زوی  داوودشاه 
خوست گفت که حدود دو هزار نیروی کمپین 
در این والیت فعالیت دارند که همه امکانات شان 

از سوی نیروهای امریکایی فراهم می شود.
بیم  افغانستان  دولت  که  باوراند  این  به  بسیاری 
امنیتی،  مسوولیت های  انتقال  آستانه  در  که  دارد 
باشد،  خودمختاری  نظامی  واحد  فعالیت  شاهد 
مخالف  که  بودند  گفته  افغان  مقامات  پیشتر  اما 
ایجاد هرگونه ادارات موازی با تشکیالت دولتی 

هستند.

نیاز به نیروی هوایی در...
تعلق  این  به  همه  نمود.  نخواهد  متأثر  را  افغان   
شکل  چه  به  عملیات  پالن  و  طرح  که  می گیرد 
ترتیب داده می شود، در صورتی که عملیات به گونۀ 
درست پالن گردد، عدم استفاده از نیروی هوایی 
نیروی هوایی  تاثیر نخواهد گذاشت.  نتایج آن  بر 

فکتور مهم عملیات نظامی را تشکیل نمی دهد.«

آیساف می گوید که هدف از  اظهارات رییس جمهور 
در  غیرنظامیان  تلفات  میزان  کاهش  افغانستان 

جریان عملیات نظامی در این کشور است.
اما برخی از آگاهان مسایل امنیتی می گویند که به 
نبود  در  شان  عملیات  جریان  در  افغان  نیروهای 

حمایت هوایی  بیشتر آسیب خواهد رسید.
در  افغانستان  ملی  جبهه  رهبر  مسعود  ضیا  احمد 
کرزی  جمهور  رییس  اظهارات  این  به  ارتباط 

واکنش تند نشان داده و گفته است که با این کار 
کسب  شدت  افغانستان  در  مسلح  طالبان  تحرک 

خواهد کرد.
از  استفاده  عدم  خواهان  آن  از  پس  کرزی  حامد 
افغان  نیروهای  عملیات  در  ناتو  هوایی  نیروی 
هوایی  حمله  در  گزارش ها  اساس  به  که  گردید 
ولسوالی  در  گذشته  هفتۀ  بین المللی  نیروهای 

شیگل والیت کنر ده غیرنظامی کشته شدند.

مقام های محلی در والیت پروان می گویند که به تازه گی یک 
ازدحام  کاهش  و  پاک کاری  منظور  به  محیط زیستی  کمیتۀ 

ترافیکی در این والیت ایجاد شده است.
عبدالرحمن  کمیته،  این  افتتاح  مراسم  در  می شود  گفته 
سرجنگ، فرماندۀ پولیس، محمد محفوظ کوهستانی، رییس 
حفاظت از محیط زیست و شماری از رییسان دولتی والیت 

پروان حضور داشتند.
مسووالن می گویند که این کمیته برای پاک کاری شهر و رفع 

ازدحام ترافیکی در والیت پروان فعالیت خواهد کرد.
پروان در شمال کشور از والیات نسبتاً امن به شمار می رود، 
اما اخیراً شماری از باشنده گان آن از افزایش مشکالت شهری 

و اجتماعی به حکومت شکایت کرده اند.
نبود انرژی برق به صورت منظم، آلودگی هوا و تراکم وسایط 
نقلیه از مشکالت اصلی مردم والیت پروان خوانده شده است.
محمد محفوظ کوهستانی، رییس حفاظت از محیط زیست 
والیت پروان گفت: "براساس مصوبه شماره یازدهم شورای 
وزیران افغانستان، این کمیته را چند روز قبل  تشکیل شده و 

به زودی به کارش آغاز خواهد کرد."
نیز مکان  فروشان  برای دست  که  آقای کوهستانی می گوید 

مشخصی را در نظر گرفته اند.
او همچنان از شهروندان شهر چاریکار خواست تا در عرصه 

پاک نگهداشتن شهر توجه جدی کنند.
شهر  در  راننده گان  و  فروشان  دست  از  شماری  نماینده گان 

چاریکار از ایجاد این کمیته اظهار خرسندی کرده اند.
آنان می گویند: "ما از ایجاد کمیته محیط زیستی خوشحالیم 
اما دولت باید مکان مناسبی را برای فعالیت ما در نظر بگیرد."
در  اجتماعی  مسایل  کارشناسان  و  مدنی  فعاالن  از  شماری 
والیت پروان نیز از مردم می خواهند تا در تامین نظم و نظافت 

شهر با این نهاد همکاری کنند.
به باور آنان، هوای پاک و محیط سالم برای صحت مردم مفید 

خواهد بود.
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جنرال ارشد شوروی سابق:

ورود ما به افغانستان یک اشتباه فاجعه بار بود

قابل توجه وزارت های داخله و اطالعات و فرهنگ

نهادهای امنیتی جلو تهدید خبرنگاران را بگیرند
حملۀ جنگ جویان در پشاور پنج کشته بر جای گذاشت

په  پاکستان  او  هند  کې  وروستیو  دې  په 
ډېرې  نه  نفوذ  له  بل  یو  د  کې  افغانستان 
اندېښنې لري، د سیاسي چارو شننونکي وایي، 
چې دواړه هېوادونه په افغانستان کې له یو بل 

نه وېره لري او السوهنې کوي.
دغه شنناندي وایي، چې د یادو دواړو هېوادونو 
له  په دې کې دی، چې هند  توپیر  د السوهنو 
اړیکو  د  سره  اشخاصو  له  پاکستان  او  دولتونو 

لېواله دي.
ګېالني  اسحاق  سید  غړی  جرګې  ولسي  د 
ماندګار ورځپاڼې ته وویل، په افغانستان کې د 
هند او پاکستان تر منځ له یوې خطرناکې لوبې 

نه دمګړۍ افغانان رنځ وړي وي.
هغه وایي، دې کې شک نشته چې هندوستان 
اړیکې  سیاسي  ورسره  باید  او  دی  دوست  مو 
چې  کېدای  شي  نه  انکار  هم  دې  له  خو  ولرو؛ 
باید  هېڅکله  او  دی  ګاونډي  مو  پاکستان 
او  پاکستان  د  خاوره  خپله  چې  کړو،  ونه  هڅه 
هندوستان تر منځ د جګړې ډګر وګرځوو چې 

په تاسف سره نن همدا کار شوی دی.
د نوموړي په خبره، د جنرال مشرف په وخت 
سفر  د  کرزي  ولسمشر  د  ته  پاکستان  کې 
له  چې  وغوښتل،  کرزي  له  مشرف  مهال  پر 
ته  هندیانو  باید  نېږدې  ته  پولې  سره  پاکستان 
اړیکې  ورسره  دوی  د  ځکه  کړي،  ورنه  پروژې 
خرابې دي او هسې نه چې د انجینرانو پر ځای 

به یې خپل جاسوسان ور استولي وي.
ـ  کونړ  د  وروسته  وخت  څه  چې  زیاتوي،  خو 
جالل اباد، کندهار ـ سپین بودلد او همدارنګه 
دې  په  چې  وه،  فراه  ـ  نیمروز  پروژه  درېیمه 
درېواړه پروژو کې هندي انجینران ووژل شول.

له  هند  چې  مني  دا  وایي،  ګېالني  ښاغلی 
افغانستان سره ډېرې مرستې کړي؛ خو باید له 
داسې کاره هم ډډه شوې وای، چې د پاکستان 
په  هېواد  د  ته  هند  او  پاروي  را  یې  حساسیت 

نورو برخو کې پروژې ورکول شوې وای.
ولسمشر  چې  نپوهېږي  وینا،  په  نوموړي  د 

شته  له  منځ   تر  هېوادونو  دواړو  دغو  د  کرزی 
زمینه  چې  کوي،  پورته  ګټه  څه  نه  حساسیت 

ورته برابروي.
اند، که چېرې  د ولسي جرګې د دغه غړي په 
اعتراضات  او  اندېښنې  اړه  په  پاکستان  د  هند 
باید ورته وویل، چې ورسره دوه مشترک  لري 
شیان لرو، چې یو هم ګاونډیتوب چې هېڅکله 
ترې بېلېدای نشو او چاره ترې نه لرو او بله هم 
اسالمي تړاو دی او دواړه اسالمي هېوادونه دي، 
افغانستان په وچه کې پروت هېواد دی او ټول 

مالونه یې د پاکستان الرې تګ راتګ کوي.
هغه وایي، په دې برخه کې انګلستان ښه رول 
ورسره  هېوادونه  دواړه  دا  ځکه  شي،  لوبولی 
سره  مشترکاتو  دې  په  او  لري  مشترکات  ډېر 
قانع  هېوادونه  دواړه  دغه  شي  کوالی  برېټانیه 
کړي، چې د افغانستان پر وړاندې له خپلې دې 
رقابت یې  او کوم  واخلي  لوبې الس  پیل شوې 

چې پیل کړی هغه یوه سالم رقابت ته واړوي.
په  افغانستان  چېرې  که  خبره،  په  نوموړي  د 
خپلو اصولو چې هغه د ګاونډیتوب اصول دي 
پر هغې استوار و اوسېږي او له هندوستان سره 
خپله دوستي داسې عیاره کړي، چې د دوی د 
تحرکاتو باعث ونه ګرځي؛ نو په یقین سره چې 
حکومت  افغان  سره  ډول  ښه  ډېر  په  انډول  دا 

ساتلی شي.
ښاغلی ګېالني زیاتوي، خو که دغسې ناخوالې 
د  منځ  تر  هند  او  پاکستان  د  او  ولري  شتون 
انډولو ساتلو لپاره هېڅ دلچسپي نه وي، نو موږ 
به د دوی د زور ازمایۍ ډګر یو، چې نه دا زموږ 

په ګټه ده او نه د دغو هېواونو.
احمد  شننونکی  چارو  سیاسي  د  همدارنګه 
چې  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار  سعیدي 
راهیسې  کلونو   ۶۴ له  پاکستان  او  افغانستان 
هم  جګړې  یې  ځلې  درې  چې  لري،  دښمني 
شوه،  تمامه  دې  په  ځل  یو  جګړه  دا  او  کړي 
له  نوم  په  دېش  بنګله  د  پاکستان  ختیز  چې 

پاکستانه جال شي.

هېوادونه  دواړه  کې  افغانستان  په  وایي،  هغه 
چې  غواړي  پاکستان  لري،  اندېښنې  خپلې 
وي،  حکومت  السپوڅی  یې  کې  افغانستان  په 
د  او  لري  ونه  اړیکې  له هند سره دوستانه  چې 

پاکستان په اشاره عمل وکړي.
چې  لري،  هیله  هند  خو  خبره،  په  نوموړي  د 
چې  وي،  حکومت  داسې  کې  افغانستان  په 
د  وي،  ښې  اړیکې  یې  سره  ډیلي  نوې  له 
اوږدو  په  تاریخ  او د  نه وي  پاکستان السپوڅی 
افغانستان  په  چې  کړې  هڅه  پاکستان  کې 
کې له وګړو او اشخاصو سره اړیکې ولري؛ خو 
او  مناسبات  سره  دولتونو  له  چې  غواړي  هند 

ارتباطات وساتي.
کې  افغانستان  په  خبره،  په  سعیدي  ښاغلي  د 
چې  دي،  طالباني  او  افراطي  نفوذ  پاکستان  د 
پر  هم  یې  اندېښنې  او  لري  اندېښنه  ترې  هند 

ځای دي.
نوموړی وایي، هر څومره چې د پاکستان نفوذ 
د  وي  ښکېل  کې  مسایلو  په  کې  افغانستان  په 

سیمې وضعیت به نا امنه وي.
حکومت  افغان  چې  ده  کار  په  اند،  په  هغه  د 
له  مخې  له  سیاست  ازاد  او  خپلواکه  یوه  د 
لپاره  ګټو  ملي  خپلو  د  نه  هېوادونو  دواړو 
د  هېوادونو  د  سیمې  د  ځان  او  وکړي  استفاده 

کشمکشونو قرباني نه کړي.
پاکستان  زیاتوي،  سعیدي  احمد  ښاغلی 
د  کې  ډیلي  نوې  په  نن  چې  لري،  اندېښنه 
ناسته  اړخیزه  درې  امریکا  او  هند  افغانستان، 
ملي  د  د هند  چې  ده  دا  یې  اندېښنه  بله  او  ده 
په سفر بوخت  ته  او روسیې  امنیت مشر چین 
دی، همدارنګه د مشرانو جرګې د ۱۱۰ غړو نه 
یې ۹۴ تنه دمګړۍ په هند کې دي، پاکستان 
چې  کوي،  فکر  او  څاري  نېږدې  له  وضعیت  دا 
هند غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخه 

کړي.
خوانده  پدر  پاکستان  د  انګلستان  وایي،   هغه 
دی او د پاکستان په قضیو کې هڅه کوي چې د 
پاکستان په طرف ودرېږي او د برېټانیې لومړی 
وزیر ډېوېډ کامرون به چې دا مهال هند ته په 
له  چې  وکړي،  هیله  هنده  له  دی  بوخت  سفر 

پاکستان سره یې اړیکې حسنه و اوسي. 
دا په داسې حال کې ده، چې په دې وروستیو 
کې ویل کېږي پاکستان له برېټانیا غوښتي چې 
په افغانستان کې د هند د نفوذ مخه ونیسي او 
په  چې  ویلي،  رییس  شورا  امنیت  د  هند  د 
افغانستان کې د پاکستان نفوذ یې د اندېښنې 
مساله ده او په دې اړه به له چین او روسیې سره 

خبره وکړه.
امنیت شورا رییس دمګړۍ دغو دوو  د  د هند 
برېټانیې  د  او  دی  بوخت  سفر  په  ته  هېوادونو 

لومړی وزیر نوې ډیلي ته رسېدلی دی.

جنگجویان  که  گفته اند  پاکستانی  مقام های 
به شمول یک بمبگذار انتحاری بر دفتر یک 
و  برده  هجوم  پشاور  در  سیاسی  ارشد  مقام 
پنج تن را به قتل رسانده اند. طبق گزارش ها، 
مهاجمان یونیفورم پولیس را بر تن داشته اند.
و  پاکستانی  بلندپایه  سیاستمدار  زیب،  مطهر 
قبایلی خیبر، در دفترش یک  ولسوال منطقه 
گردهمایی با شرکت بزرگان قبایل و اعضای 
احزاب سیاسی برگزار کرده بود. به او در این 

حمله آسیبی نرسیده است.
مقام ها گفتند که یک بمبگذار انتحاری خود 
را در نزدیکی دروازه یک مجتمع ساختمانی 
انفجار داد که مرگ دست کم پنج تن را باعث 
پولیس  دارد که  زندان هایی  این مجتمع  شد. 
جنگجویان مظنون را آن جا در بازداشت نگه 

می دارد.
جمال شاه، سخنگوی یک شفاخانه در پشاور 
که زخمی ها به آن جا انتقال یافته اند، گفت: 
»ما این جا پنج کشته و هفت زخمی داریم که 
»کشته  افزود:  او  دارند«.  جراحت های جدی 
ملکی  فرد  یک  و  امنیتی  مقام  چهار  شدگان 

حدود ۶0 ساله می باشند«.
که  می کنند  گمان  امنیتی  مقام های  از  برخی 
جنگجویان این حمله را برای رهایی زندانیان 

و  اند  داده  انجام 
سلسله  یک  طبق 
تایید  گزارش های 
نشده، شاید برخی 
در  زندانیان  از 
حادثه  این  جریان 

فرار کرده باشند.
اقبال  محمد 
یک  افریدی، 
رهبر محلی حزب 
تحریک انصاف به 

تبادله سنگین  فرانس پرس گفت که صدای 
یک  انصاف  تحریک  است.  شنیده  را  آتش 
گروه مخالف دولت به رهبری عمران خان، 

ستاره سابق کریکت می باشد.
که  بودیم  دفتر  داخل  در  »ما  گفت:  افریدی 
صدای شلیک گلوله را شنیدیم. سپس تبادله 
چندین  )مهاجمان(  ها  آن  و  شد  آغاز  آتش 
از  »پس  افزود:  او  کردند.«  پرتاب  نارنجک 
آن، میان جنگجویان و نیروهای امنیتی تبادله 
امنیتی  نیروهای  سنگین آتش درگرفت. بعدا 
ما را از ساختمان خارج کردند. من در حال 
خروج، متوجه دو جسد و مقدار زیادی خون 

شدم«.

شاهدان عینی می گویند که مهاجمان سه نفر 
پرس  فرانس  به  امنیتی  مقام های  اند.  بوده 
تن  دنبال دو  به  را  منطقه  گفتند که سربازان 

دیگر جست وجو می کنند.
به  را  حمله  این  مسوولیت  کس  هیچ  هنوز 
عهده نگرفته است. اما معموال طالبان پاکستان 

هستند که چنین حمالتی را انجام می دهند.
پاکستان،  در  دیگر  ماه  چند  تا  که  حالی  در 
می گردد،  برگزار  سرتاسری  انتخابات  یک 
کشور  این  در  را  حمله هایشان  جنگجویان 
افزایش داده اند. روز شنبه، ۸5 تن که بیشتر 
یک  در  بودند،  مذهب  شیعه  اقلیت  از  آن ها 

حمله در شهر کویته پاکستان کشته شدند.

په افغانستان کې د هند او پاکستان د 
السوهنو توپیر

دگرجنرال بوریس گروموف فرمانده اسبق اردوی 
به  شوروی  اتحاد  قهرمان  و  افغانستان  در  چهل 
خبرگزاری ریا نووستی گفته است که کمک اتحاد 
شوروی به افغانستان می توانست کاماًل بر همکاری 
نظامی - تخنیکی و مشوره های مشاورین نظامی 
این  به  شوروی  نیروهای  ورود  و  گردد  محدود 

کشور اشتباه فاجعه بار رهبری شوروی بود.
یادبود  گرامی داشت  روز  بدین سو  از سال 2010 

این  از  خارج  در  وظیفه خدمت  که  روسیه  اتباع 
کشور ایفا  کرده اند، در تاریخ 15 فبروری تجلیل 

می شود.
نیروهای شوروی  »ورود  جنرال گروموف گفت: 
به این کشور را اشتباه فاجعه بار رهبری آن وقت 
به  افغانستان  به  است،  درست  می دانم.  شوروی 
مثابۀ همسایه استراتیژیک ما، باید کمک می کردیم، 
چیزی که اتحاد شوروی قبل از آغاز حضور نظامی 
 - نظامی  همکاری  من،  نظر  به  اما  می داد؛  انجام 
سطح  به  افغانستان  اردوی  به  کمک  و  تخنیکی 

مشاورین نظامی ما کاماًل کافی بود«.
او خاطرنشان ساخت که در برابر قطعات محدود 
و  هیچکس  افغانستان  در  شوروی  نیروهای 
هیچگاهی وظیفه اشغال این کشور را قرار نداده 

بود.
نیم  از  »بیش  افزود:  سابق  شوروی  جنرال  این 
عملیات ها و فعالیت های ما خصوصیت استثنایی 
حفظ صلح و ایجادگرانه داشتند. عملیات جنگی 
در  تنها  نه  که  دشمن  گروپ های  برضد  عمدتًا 
افغانستان، بلکه در خارج تشکیل می شدند، انجام 

می شدند«.
به گفتۀ او، افسران و سربازان ما خود را به وجه 
احسن - هم از نقطه نظر نظامی و »هم از نقطه 

نظر خالصًا انسانی« تبارز دادند.
همیشه  من  همین رو  »از  داشت:  اظهار  گروموف 
اردوی  می گویم:  حاال  و  می گفتم  صادقانه  کاماًل 
متحمل  را  شکست  هیچگونه  افغانستان  در  ما 
نشده، برعالوه، ما به خانه با سربلند و بیرق های 
 24 گذشت  با  حال،  حتی  و  برگشتیم.  برافراشته 
سال بعد از خروج قطعات محدود از افغانستان، 
یاد  نیکی  به  را  ما  تمام  اکثریت  با  افغانان  خود 

می کنند«.

و  می گفتم  صادقانه  کاماًل  همیشه  من 
حاال می گویم: اردوی ما در افغانستان 
نشده،  متحمل  را  شکست  هیچ گونه 
و  سربلند  با  خانه  به  ما  برعالوه 
بیرق های برافراشته برگشتیم. و حتی 
حال، با گذشت ۲۴ سال بعد از خروج 
خود  افغانستان،  از  محدود  قطعات 
افغانان با اکثریت تمام ما را به نیکی 

یاد می کنند.

نامۀ  طی  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ   
دو  هر  روان،  سال  دلو  دوم  مورخ  شمار105 
خبرنگاران  از  بسیاری  که  مشکلی  از  را  وزارت 
دارد،  والیت  آن  پولیس  فرمانده  با  تخار  والیت 

آگاه ساخته بود.
پیوست نامۀ متذکره، نامۀ سرگشاده ای که از سوی 
از خبرنگاران تخار و شماری  پنجاه تن  از  بیش 
در  بدخشان،  و  کندز  از خبرنگاران والیت های 
حمایت از خبرنگاران تخار، امضا شده بود نیز به 

هر دو وزارت ارسال گردید.
ملی  اتحادیۀ  انتظار  و  تقاضا  که  حالی  در 
ژورنالیستان افغانستان و خبرنگاران تخار این بود 
با  که وزارت های داخله و اطالعات و فرهنگ 
سرعت و جدیت به این مشکل رسیده گی کنند، 
هنوز که نزدیک به یک ماه از ارسال نامۀ رسمی 
این اتحادیه به آن وزارت ها می گذرد، هیچ گونه 
واکنشی در این زمینه از سوی مقامات وزارت های 

اطالعات و فرهنگ و داخله، دیده نشده است.
حالی  در  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 

مشکل  به  رسیده گی  تقاضای  دیگر  بار  یک  که 
خبرنگاران تخار با فرمانده پولیس آن والیت را از 
طریق این اعالمیه مطرح می کند، بار دیگر نامه 
خواهد  وزارت  دو  هر  به  نیز  را  رسمی یی  های 

فرستاد.
زمینۀ  ساختن  میسر  و  خبرنگاران  امنیت  تامین 
های  مسؤولیت  از  آن ها  برای  کاری  مناسب 
ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ  است.  حکومت  عمدۀ 
با تاکید بر این مساله، نگرانی خود را  افغانستان 
این  در  حکومتی  مسؤول  نهادهای  بی تفاوتی  از 

مورد، ابراز می دارد.
از نماینده گان مردم در شورای ملی،  ما همچنان 
ویژه  به  و  شهروندی  حقوق  مدافع  نهادهای 
تا  داریم  تقاضا  افغانستان  فدراسیون ژورنالیستان 
به در خواست دادخواهی خبرنگاران تخار، توجه 

جدی مبذول دارند.  

شورای اجراییۀ اتحادیۀ ملی ژرونالیستان 
افغانستان

در دو روز اخیر، دست کم در دو مورد خبرنگاران 
مطرح کشور، مورد تهدید قرار گرفته اند.

 در یک مورد، فرزانه واحدی از عکاسان مشهور و 
مستندساز افغان، به دلیل تهیۀ یک مستند در مورد 

فعالیت های زنان در بدخشان تهدید شده است.
مورد  در  کوتاه  مستند  یک  که  واحدی  بانو 
برای  عمدتاً  که  خیریه  موسسۀ  یک  فعالیت های 
رشد ظرفیت زنان کار می کند، تهیه کرده است، از 
سوی افراد ناشناس که خود را از مسؤوالن ادارات 
که  شده  تهدید  کرده اند،  معرفی  بدخشان  محلی 

مورد حمله قرار می گیرد.
در یک قضیۀ دیگر، حامد عبیدی، مدیر مسؤول 
هفته نامۀ جوانان فعال و استاد ژورنالیزم در دانشگاه 
کابل، به دلیل نشر یک گزارش در هفته نامۀ جوانان 

فعال، مورد تهدید قرار گرفته است.
به گفتۀ آقای عبیدی، اشخاص ناشناس از طریق 
تلیفون به وی اخطار داده اند که مراقب خود باشد 
و هشدار داده اند که نشریه اش را مسدود خواهند 

کرد.
فعال،  علیه مدیر مسؤول هفته نامۀ جوانان  تهدید 
ظاهراً به دلیل نشر گزارشی در مورد یک پارکینگ 
عمومی وسایط که به تازه گی در شهر نو کابل ایجاد 

شده، صورت گرفته است.

کشور  در  خبرنگاران  حقوق  مدافع  نهادهای 
گرفته  تهدیدها  این گونه  جلو  اگر  که  می گویند 
مشکالت  با  کشور  در  اطالع رسانی  کار  نشود، 

جدی روبه رو خواهد شد.
رسانه ها  دیده بان  مسؤول  توحیدی،  صدیق اهلل 
می گوید: "تأمین امنیت تمامی شهروندان و به ویژه 
امنیتی ست  نهادهای  مسؤولیت های  از  خبرنگاران 

که باید به صورت کامل به اجرا گذاشته شود."
حالی  در  نیز  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
امنیتی  نهادهای  با  زمینه  این  در  کرده  اعالم  که 
در تماس بوده است، تهدیدها علیه خبرنگاران را 

نگران کننده می خواند.
اتحادیه  این  اجرایی  رییس  دشتی،  فهیم  محمد 
وزارت های  ویژه  به  حکومت  "ضعف  می گوید: 
از  حمایت  در  داخله  و  فرهنگ  و  اطالعات 
خبرنگاران و رسانه ها، سبب شده که هر بی سر و 
پایی جرأت تهدید و اخطار دادن به خبرنگاران را 

به خود می دهد."
می خواهد  وزارت  دو  هر  مسؤوالن  از  دشتی 
بپردازند  قضایا  به چنین  و جدیت  با سرعت  که 
اطمیناِن خاطر  با  بتوانند  از یک سو خبرنگاران  تا 
هم  سویی  از  و  بپردازند  اطالع رسانی  کار  به 

تهدیدکننده گان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
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ناجیه نوری
با  خارجي،  هنرمند  یک  همراه  به  داخلي  نهاد  چند 
کابل،  مردم  به  پوقانه  هشت صد  و  هزار  ده  توزیع 
مي خواهند به دنیا بگویند که مردم افغانستان به تأمین 

صلح باور دارند.
این پروژه  یی ست که توسط یک هنرمند کلمبیایي در 

کشورهایی مانند چین، جاپان، کلمبیا راه اندازي شده و 
قرار است در افغانستان نیز راه اندازي شود.

یزباني هنرمند کلمبیایي است که قرار است این کمپاین 
و  اطالعات  وزارت  و  داخلي  نهاد  چند  کمک  به  را 

فرهنگ، در شهر کابل راه اندازي کند.
کابل  در  خبري  نشست  یک  در  گذشته  روز  یزباني 

کمپاین،  این  راه اندازي  با  ما  گفت،  خبرنگاران  به 
مردم   از  خوب  چهرۀ  یک  دنیا  مردم  به  مي خواهیم 

افغانستان به تصویر بکشیم.
به گفتۀ او، ما مي خواهیم خواست مردم افغانستان را 
که آوردن صلح است، با اجراي این کمپاین به تصویر 
بکشیم و به جهانیان نشان بدهیم که مردم افغانستان 

به صلح باور دارند.
افغانستان  از  همواره  جهان  مطبوعات  افزود،  وي 
ما  بار  این  اما  داده اند،  نشان  را  فقر  و  جنگ  تصویر 
مي خواهیم با این اقدام خود پیام اتحاد و همدلي مردم 

افغانستان را به جهانیان به نمایش بگذاریم.
یزباني به خبرنگاران گفت، ما براي خرید هر پوقانه 
طریق  از  پول  این  که  داده ایم  اختصاص  دالر  یک 
دست  به  مختلف  کشورهاي  از  مردمي  کمک هاي 

مي آید.
جوانان  معین  اسحق زي  تیمورشاه  حال،  همین  در 
وزارت اطالعات و فرهنگ در این نشست گفت، ما با 
این گونه اقدام مي توانیم در میان جوانان انگیزه و حس 

وطن دوستي و مسوولیت پذیري را ایجاد کنیم.
به باور او، جوانان مي توانند علیه فساد اداري، قاچاق 
ایجاد حکومت  داري  برای  مبارزه کنند و  مواد مخدر 
سالم نقش موثري را ایفا...              ادامه صفحه 7

غیر از ارتش و پولیس
فعالیت واحدهای مسلح ممنوع شد

شورای امنیت ملی افغانستان از نهادهای امنیتی کشور 
خواسته تا مانع عملیات گروه های مسلحی شوند که 
نیروهای  نیروهای مسلح، توسط  از تشکیالت  بیرون 

خارجی ایجاد شده اند.
تصمیم  شورا  این  اعضای  یک شنبه  روز  نشست  در 
نیروهای  از  و  شود  موظف  هیأتی  که  شد  گرفته 
خارجی بخواهد تا تمامی این واحدها را با نیروهای 
امنیتی افغان مدغم کنند....               ادامه صفحه 6

پوقانه بازی صلح به بار نمی آورد
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کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1۳۹۳ / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به 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.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
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فروشندۀ دوره گردی که به آرزوهایش می رسد!

فیلم  اولین  بُزکشی که  فیلم  نقش اول 
افغانستان  تاریخ سینمای  اسکار  نامزد 
است، از یک فروشندۀ  دوره گرد به این 

افتخار سینمایی رسیده است.
استفاده  با  آمریکایی  کارگردان  یک 
نمادهای  از  که  »بُزکشی«  ورزش  از 
فرهنگی افغانستان است، فیلمی با نام 

ساخته  افغان  رویاهای 
که نامزد دریافت جایزه 

اسکار شده است.
کارگردان  فرنچ،  سام 
ورزش  از  هالیوودی 
بُزکشی که از نمادهای 
افغانستان  فرهنگی 
برای  می شود،  شمرده 
فرهنگی  تاریخ  بیان 
استفاده  کشور  این 
بوده  جنگ  دچار  سال  ده ها  که  کرده 

است.
قهرمان فیلم جوانی افغانی به نام فواد 
واقعی اش  زنده گی  که  است  محمدی 
این  در  که  نقشی  با  چندانی  تفاوت 
فیلم ایفا کرده ندارد؛ چرا که کارگردان 
اصلی  نقش  برای  را  او  حالی  در 

فیلمش انتخاب کرد که او فروشنده یی 
دوره گرد بود.

این  عربی،  نیوز  اسکای  گزارش  به 
فیلم پس از آن که نامزد دریافت جایزه 
افغان های  از سوی برخی  اسکار شد، 
مقیم کشورهای غربی کمک های مالی 
اول  نقش  محمدی،  تا  کرد  دریافت 
آموزش  ویژۀ  مکتب  در  بتواند  فیلم 
به  و  کند  تحصیل  پرواز  و  خلبانی 

آرزوهایش برسد.
از  آینده به عنوان یکی  محمدی هفته 
به الس آنجلس  اسکار  مهمانان جوایز 
فیلم  این  داستان  رفت.  خواهد 
آرزو  که  است  دوست  دو  درباره 
که  دردناکی  و  تلخ  واقعیت  از  دارند 
دچارند،  آن  به  کابل  خیابان های  در 

بگریزند.


