
وزیر دفاع آلمان در نشست وزرای دفاع ناتو، نسبت به 
پیامدهای طرح کنونی این سازمان برای خروج نظامی 

از افغانستان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، توماس دیمیتزیره وزیر 
دفاع آلمان در نشست وزیران دفاع  سازمان ناتو در 
از  خارجی  نظامیان  سریع  خروج  مورد  در  بروکسل 

افغانستان هشدار داد.
ناتو  نظامیان  نادرست،  دالیلی  مبنای  »بر  گفت:  وی 

وادار به خروج سریع از افغانستان می شوند.ِ«
که  نظامیانی  شمار  بودن  نامشخص  از  همچنین  وی 
داشت،  خواهند  حضور  افغانستان  در   2014 از  پس 
انتقاد کرد و فاصله زمانی اعالم شده را ناکافی دانست. 
رایزنی های  این باره  در  که  داد  پیشنهاد  رو  این  از 

بیشتری شود.
بنا بر طرح از پیش اعالم شده، نظامیان خارجی باید تا 

پایان سال 2014  باید افغانستان را ترک کنند. وزرای 
مأموریت  آغاز  انتقال،  روند  بروکسل  ناتو  در  دفاع 
جدید نیروهای ناتو، خروج نیروهای بین المللی مستقر 
در افغانستان، مشاوره و کمک ناتو به نیروهای افغان 

پس از سال 2014 را بررسی کرده اند.
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اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی.
هرمان هسه
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محور بحث ناتو؛
حمایت از 352 هزار نیروی امنیتی 

افغانستان تا سال 2018

از میان طالبان  پاکستان می گویند:  مأموران استخبارات 
رها شده از بازداشت گاه های این کشور، حد اقل نیمی 

از آن ها دوباره به صفوف شورشیان پیوسته اند.
غربی  مقام  یک  از  نقل  به  تریبیون  پاکستانی  روزنامه 
نوشته است: طالبان تازه رها شده از زندان های پاکستان، 

به جبهه های جنگ باز گشته اند.
شورای عالی صلح، در خصوص این...   ادامه صفحه 7

پاکستان از آزادسازی طالبان، نیت دیگری جز جلب 
توجه غرب مبنی بر حمایت از گفت وگوهای صلح 
نداشت که به آن نایل آمد. در جنب آن، حمایت 
گسترده یی را برای تقویت جبهات طالبان گسیل 

داشت که اکنون خودش به آن اعتراف کرده است. 
اکنون پرسش آن است که چرا پاکستان صحت 

خطِر آزادسازی طالبان را اعالم کرده است؟ 

          ماندگار
افغانستان می گوید که عدم شرکت  شورای عالی صلح 
علمای پاکستانی در نشست کابل، به معنای این خواهد 
بود که آن ها از کشتار مردمان بی گناه که شامل کودکان، 

زنان و علما می شود، حمایت می کنند.
مقام های شورای عالی صلح گفته اند که شورای علمای 
پاکستان با سیاست های مقطعی و روزانه، مسایل دینی و 

سیاسی را باهم خلط کرده اند.

قرار بود روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، هیأتی 
از علمای پاکستانی برای مذاکرات در مورد 
اجندای کنفرانس علمای دینی افغانستان و 

پاکستان به کابل بیاید، اما با وجود توافق قبلی این هیأت 
به کابل نیامد.

بر اساس گزارش ها، شورای علمای پاکستان گفته است 
که آن ها حکومت حامد کرزی را که امریکا حمایت و 
پشتیبانی می کند، به رسمیت نمی شناسند و این نشست 

برای حمایت از سیاست های حکومت افغانستان برگزار 
می شود.

کنفرانس  در  طالبان  زمانی که  تا  گفته اند  همچنان  آن ها 
مشترک علمای دینی افغانستان و پاکستان دعوت نشوند، 
جانب پاکستانی از شرکت در این...      ادامه صفحه 6

طالبان رها شده از زندان های پاکستان

به صـفوف نبرد 
پیوسته اند

بطالت شورای عالی صلح
و بازی آزادی طالبان

شورای عالی صلح:

عدم شرکت در نشست علما حمایت از کشتار پنداشته می شود

هشدار وزیر دفاع آلمان:

بر مبنای دالیلی نادرست
 ناتو وادار به خروج سریع می شود
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منصور: ما مدارس دینی پاکستان را با تأسف جدا از دولت و سازمان استخباراتی این 
کشور می پنداریم، در حالی که شورای علما و مدارس مذهبی- دینی پاکستان، از سازمان 
استخبارات این کشور )آی اس آی( جدا نیستند؛ تاریخ نشان داده که استخبارات پاکستان 

تسلط کامل بر حوزه های دینی- مذهبی داشته و از این حوزه ها به سود و منافع خود 
استفاده برده است



همان گونه که از ابتدا پیدا بود، شورای علمای 
با  مشترک  نشست  برگزارِی  طرح  پاکستان 
این  و  کرد  رد  را  افغانستان  علمای  شورای 
نشست به دلیل حمایت آشکار شورای علمای 
پاکستان از مواضع طالبان، به حال تعلیق درآمد. 
شرکت  با  بزرگی  نشست  زودی  به  بود  قرار 
از اعضای شورای علمای  به 500 تن  نزدیک 
دو کشورِ پاکستان و افغانستان در کابل برگزار 
با  شرکت کننده گان  نشست،  این  در  و  شود 
کشتار  و  انتحاری  حمالت  قعطنامه یی  صدور 
غیرنظامیان به وسیلۀ گروه طالبان را غیراسالمی 

بخوانند. 
شورای  و  نشد  برگزار  هرچند  نشست  این 
علمای پاکستان نشان داد که روی دیگر سکۀ 
سیاست پاکستان است، ولی با برگزار شدن و 
حتا صدور چنین قعطنامه یی هم هیچ مشکلی 
از جنگ و درگیری در کشور حل نمی شد و 
گروه های شورشی  دیگر  و  طالبان  مواضع  در 
ادعایی  چنین  دلیل  نمی گشت.  رونما  تغییری 
کمتر  دولت مرداِن  ولی  است،  روشن  کاماًل 
آشنا با سیاست نمی دانند که با برگزاری چنین 
نشست هایی نمی توانند زمینه ساز تأمین صلح و 

امنیت در کشور شوند. 
در  درگیری  و  جنگ  که  گذشته  دهۀ  یک  در 
انساِن  ده ها  روز  هر  و  می گیرد  قربانی  کشور 
داشتِن  بدون  و  بیهوده  جنگ  یک  در  بی گناه 
مجوز شرعی و حقوقی جان می بازند، نه علمای 
از جمله  و  کشورها  سایر  علمای  نه  و  کشور 
مشخصی  موضع  هیچ گونه  پاکستان،  علمای 
در این خصوص از خود تبارز نداده اند. بارها 
یافت  بازتاب  کشور  رسانه های  در  مسأله  این 
درخواست های  اسالم  جهان  علمای  از  و 
ارایۀ  برای  مکرری صورت گرفت که حداقل 
افغانستان  در  که  آن چه  از  روشنی  تصویر 
که  نگذارند  و  کنند  موضع گیری  می گذرد، 
شهروندان  از  درگیری  و  جنگ  این،  از  بیش 
کشور قربانی بگیرد. اما این درخواست ها تنها 
پاسخی که یافت، در سال های پسین بود. برای 
نخستین بار مفتی عربستان سعودی و به دنبال 
را  طالبان  کشور، جنگ  علمای  شورای  آن هم 
علمای  میان،  این  در  ولی  خواندند.  نامشروع 
کشور پاکستان که هزاران  پایگاه تبلیغاتی در 
اختیار دارند و از تأثیرگذاری ویژه یی بر طالبان 
کاهش  جهت  در  تنها  نه  هستند،  برخوردار 
بل  نکردند،  اقدامی  افغانستان  در  درگیری ها 
گروه  صفوف  بیشتر،  جنگ جویان  فرستادن  با 

طالبان را تقویت بخشیدند. 
بدون شک  این خصوص  در  نخست  پرسش 
طی  که  است  کشور  علمای  شورای  متوجه 
وضعیت  نظاره گِر  خاموشانه  گذشته  ساِل  ده 

حکومت  به  وابسته  نهاد  این  وقتی  بودند. 
دربارۀ مهم ترین و حیاتی ترین مساله در کشور 
از  آن گاه  باشد،  کرده  اختیار  خاموشی  سال ها 
مشابه  نهادهای  یا  و  پاکستان  علمای  شورای 
در آن کشور که ترویج کنندۀ فرهنگ خشونت 
و بنیادگرایی اند، چه گونه می توان انتظار داشت 

که در برابر دست پرورده گان شان قیام کنند؟ 
کشور  داخل  در  صلح  و  جنگ  مشکل  هنوز 
به نتیجه نرسیده، آن گاه آقای کرزی توقع دارد 
که تولیدکننده گان تفکر طالبانی بیایند و در غم 
افغانستان خود را شریک سازند.  مردم  و دردِ 
علمای  شورای  موضع گیری  دیگر،  جانب  از 
دو  علمای  مشترک  نشست  برابر  در  پاکستان 
پاکستان  سیاست های  که  می دهد  نشان  کشور 
نکرده  افغانستان  مسایل  قبال  در  تغییری  هیچ 
است. اگر دولت مرداِن این کشور در ظاهر از 
خود حسن نیت نشان می دهند، ولی گروه های 
عوامل  عنوان  به  که  دارند  وجود  دیگری 
طیف  دو  این  شوند.  کار  به  دست  بازدارنده 
حمایت  و  تکمیل  را  یک دیگر  شک  بدون 
می کنند. به عبارت دیگر، سیاست های پاکستان 
هیچ  منطقه  و  افغانستان  مورد  در  بنیاد  در 
تغییری نکرده، ولی این کشور برای ایجاد شک 
حربه های  همواره  عمومی،  اذهان  در  گمان  و 

الزم را در اختیار دارد. 
واقع  در  پاکستان  علمای  شورای  موضع گیری 
این  سیاست های  بنیادین  و  اصلی  خواست 
سیاست  این  است.  افغانستان  قبال  در  کشور 

بیرون  پاکستان  دولتی  مقام های  زبان  از  گاهی 
تبارز  آی  اس  آی  عملکرد  در  گاه  می شود، 
می یابد و زمانی هم در چهرۀ شورای علما به 
نمایش درمی آید. شورای علمای پاکستان دقیقًا 
افغانستان  مسایل  برابر  در  را  پاکستان  موقف 
مشکل  متأسفانه  اما  می دهد.  بازتاب  منطقه  و 
افغانستان  دولت مردان  که  این جاست  اصلی 
برابر  در  دارد، همواره  که وجود  دلیلی  هر  به 
سیاست های پاکستان برخورد انفعالی داشته اند. 
این برخورد سبب شده که دست پاکستان در 
فکر  برخی ها  که  آن چه  از  بیش  مسایل کشور 
می کنند، باز شود و این کشور با خیال راحت 

در امور داخلی افغانستان مداخله داشته باشد. 
رویکرد سیاسی پاکستان به مسایل تغییر نکرده، 
جابه جایی های  آن  محِل  و  نوعیت  در  بل 
صورت گرفته است. آن هم به این دلیل روشن 
و ساده که حکومت پاکستان نمی خواهد بیش 
از این با فشارهای جامعۀ جهانی روبه رو شود. 
پاکستانی  دولت مردان  را  استدالل  این  حداقل 
روند  در  اند  حاضر  آنان  که  می توانند  کرده 
دولت  شورشی،  گروه های  با  مذاکره  و  صلح 
افغانستان را کمک کنند، ولی آن ها بر نهادهای 
کشور  این  علمای  شورای  چون  مستقلی 
دولت  و  نیست،  چنین  البته  نیستند.  تأثیرگذار 
پاکستان در هماهنگی با این شورا تصمیم اخیِر 
خود را اعالم کرده است. وقتی سخنان رییس 
از  قبل  رابطه  این  در  پاکستان  علمای  شورای 
شد،  منتشر  کشور  دو  علمای  نشست  تحریم 
افغانستان  علمای  شورای  مقام های  از  برخی 
این دیدگاه ها را شخصی دانستند و حتا مدعی 
شدند که رییس شورای علمای پاکستان خالف 
تصمیم جمعِی این شورا اظهار نظر کرده است. 
شورای  رییس  سخنان  بازتاب  آن که  حال 
علمای پاکستان را سرانجام در تحریم نشست 

علمای دو کشور به روشنی دیدیم. 
پاکستان یک چهرۀ رسمی و ظاهری دارد که 
می گذارد،  قضاوت  معرض  در  همواره  را  آن 
خطرناک تر  بسی  کشور  این  پنهاِن  چهرۀ  ولی 
آن  ظاهری  و  رسمی  چهرۀ  از  چندالیه تر  و 
را  پاکستان  سیاست های  پنهان  چهرۀ  است. 

کشور  آن  علمای  شورای  نظیر  نهادهایی  در 
شورای  تصمیم  دیگر،  سوی  از  دید.  می توان 
نمی نمود؛  انتظار  از  دور  زیاد  پاکستان  علمای 
خود  سیاسِی  مشروعیت  پاکستان  دولت  زیرا 
و  می گیرد  بنیادگرایانه اش  مناسباِت  نوع  از  را 
نمی تواند  مناسباتی،  چنین  درنظرداشت  بدون 
بقای خود را در منطقه ضمانت کند. پاکستان 
تا زمانی در منطقه وجود دارد که سیاست های 
فلسفۀ  ورنه  می کند،  دنبال  را  خود  افراطِی 
پایان  به  که  سال هاست  کشور  این  وجودی 

رسیده است.
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احمد عمران

چهرۀ پنهان و چهرۀ آشکار 
پاکستان

 

نام گذاری شده است.  مادری  زبان  فبروری، روز جهانی  دوم 
این روز پس از سال ها مبارزه و تالش مردم بنگالدش برای 
یا  پاکستانی  زبان  به جای  بنگالی  زبان  به  آموزش  داشتن حق 
اردو، سرانجام در سال 2000 میالدی شامل تقویم یونسکو شده 
است. از این رو، این روز برای همۀ کشورها از جمله افغانستان 

ـ که دارای زبان های مختلف  است ـ حایز اهمیت می باشد.
مرگ  تا  تولد  لحظۀ  از  انسان ها  همراهِ  و  همزاد  مادری،  زبان 
است و پاسداری از آن، به مثابۀ پاس داری از هویت و فردیِت 
افراد می باشد. ولی بدبختانه زبان های مادری در افغانستان از 
وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و اکنون به دلیل نبود سیاسِت 
حمایت از زبان های مادری، خطر از میان رفتِن برخی زبان ها در 

کشور به شدت وجود دارد.
که  باشد  بیست ویکم  قرن  در  کشور  یگانه  افغانستان  شاید 
را  مادری شان  زبان  از  کامل  استفادۀ  حق  ساکنانش  هنوزهم 
زبان  که  ملی شان  زبان  از  استفاده  در  حال  عین  در  و  ندارند 
چنان که  می شوند.  عدیده یی  مشکالت  دچار  پارسی ست، 
هم اکنون بر زبان راندن واژۀ »دانشگاه« یا »دانشکده«، در نظام 
عرصۀ  بر  کژسلیقه گی  این  و  می شود  پنداشته  جرم  کنونی 

فرهنگ و سیاسِت ما سایه گسترانده است.
بزرِگ  زبان  پاالیش  با رشد و  این چنینی  به دشمنِی  که  وقتی 
مواجه  مشخص  حلقه های  جانب  از  افغانستان  در  فارسی 
می شویم، درمی یابیم که شعار حمایت از زبان های کوچک اصاًل 
نمی تواند معنا پیدا کند. این  دشمنی ـ یا بهتر بگویم: حماقت ـ 
در حالی صورت می گیرد که در مادۀ 43 قانون اساسی کشور، 
اصلی وجود دارد که: »تعلیم، حق تمام اتباع افغانستان است ... 
و دولت مکلف است که به منظور تعمیم متوازن معارف در 
تمام افغانستان، ... زمینۀ تدریس زبان های مادری را در مناطقی 

که به آن ها تکلم می کنند، فراهم کند«. 
این ماده از قانون اساسی، فقط روی کاغذ مانده و ناسیونالیسم 
قومی و سیاسِت تک زبانی ساختن کشور، هرگز مجال اجرا به 
آن نداده است. این در حالی ست که بر بنیاد منطق انسانی و 
قوانین بشری، یک فرد نه تنها حق دارد به زبان خودش حرف 
به  دیگران  توسط  او  زباِن  که  دارد  هم  را  حق  این  بل  بزند، 
رسمیت شناخته شود. اما ایجاد چنین فرهنگی در افغانستان، 
نیازمند تالش های بسیاری ست که رسانه ها می توانند در این راه 
پیش قدم شوند و تمام نیروهای موجود در جامعه را به سمِت 

چنین فرهنگی بسیج و هدایت کنند. 
و  دیکتاتوری  نظام های  زبان ها، سیاست  و  فرهنگ ها  با  ستیز 
اتباِع خود را برای  استثماری بوده است تا فرهنگ و فردیِت 
این سیاست در  پا درآورند و شیوع  از  بقای ظالمانۀ خویش 
افغانستان نیز ناشی از همین رویکرد بوده است. اما اکنون در 
حکومِت  در  حلقه هایی  که  نیست  زیبنده  زمان،  و  عصر  این 
بنیان برانداز  بنیادِ  این  بر  افغانستان،  علی الظاهر دموکراسی باورِ 

حرکت کنند.
 فراموش نکنیم که زبان مادری است که انسان را از کودکی تا 
پیری در بیان عواطف و احساساتش یاری  می رساند، بر رشد 
فکری و شخصیتِی افراد تأثیر می گذارد و تفکر و تخیل با آن 
زبان  از  چشم پوشی  بنابرین  می گیرد؛  سریع صورت  و  سهل 
و  مزیت  این همه  از  خود  ساختِن  محروم  معنای  به  مادری، 

موهبت است. 
معنای  به  را  مادری  زبان  گرامی  داشتِن  نباید  دیگر،  از سوی 
ستیز با زبان  ملی یا ضدیت با وحدت و هویت ملی دانست 
و تالش های نابخردانه یی را برای استیال بخشیدِن یک زبان بر 
دیگر زبان ها پیش گرفت. چه بسا کشورهای مرفه و پیشرفته یی 
زبانی،  و  قومی  خرده فرهنگ های  تمام  پاسداشِت  به رغم  که 
نه  امر  دو  این  و  می باشند  ملی  ملی و وحدت  دارای هویت 
تنها ضدیتی با هم نداشته اند، بلکه در کنار یک دیگر زیبایی و 
ثبات را به ارمغان آورده اند. افغانستان نیز با داشتن فرهنگ ها و 
زبان های گونه گون، می تواند به گلستاِن رنگارنگی بدل گردد که 
هر زبان و فرهنگی به نوبۀ خود بر زیبایی و طراوِت آن بیافزاید. 
به هر رو، روز تاریخی زبان مادری که ثبت یونسکو شده است، 
در واقع تالشی ست برای رهایِی زبان ها از زیر فشار دولت ها و 
ناسیونالیسمی که می خواهند سیاست تک زبانی را حاکم سازند. 
اکنون ناسیونالیسم قومی و زبانی به نحوی از انحا در افغانستان 
جریان دارد و هر از گاهی سبب بروز تشنجاتی در میان اقوام 
چنین  به  دادن  پایان  برای  می گردد.  سرزمین  این  در  ساکن 
فهرستی  شامل  افغانستان  حکومت  می باید  نخست  غایله یی، 
حمایت  یونسکو  مانیفست  در  مادری  زبان های  از  که  شود 
را  فهرست  این  در  افغانستان عضویت  کنون  تا  زیرا  می کند؛ 
کمایی نکرده و این می تواند سرکشِی رسمی از اجرای کامل 

تأمین حقوق شهروندی در افغانستان به حساب بیاید.

وضعیت زبان های مادری 
در افغانستان

تصمیم شورای علمای پاکستان زیاد دور از انتظار نمی نمود؛ زیرا دولت 
پاکستان مشروعیت سیاسِی خود را از نوع مناسباِت بنیادگرایانه اش می گیرد 
و بدون درنظرداشت چنین مناسباتی، نمی تواند بقای خود را در منطقه 
ضمانت کند. پاکستان تا زمانی در منطقه وجود دارد که سیاست های افراطِی 
خود را دنبال می کند، ورنه فلسفۀ وجودی این کشور سال هاست که به پایان 
رسیده است



انتشار گزارشی مبنی بر ارتباط استعفای پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر 
کاتولیک های جهان با کشف یک شبکه از کشیش های همجنس گرا 

در واتیکان جنجال تازه یی به پا کرده است.
به نوشته روزنامه گاردین، سخنگوی پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر 
که  آن  رد  یا  این گزارش  درباره  نظر  اظهار  از  کاتولیک های جهان 

توسط روزنامه ایتالیایی الریپابلیکا منتشر شده، امتناع کرد.
این روزنامه نوشته است که پاپ در 17 دسامبر سال گذشته میالدی 
وی  که  بود  روزی  همان  دقیقًا  این  بود.  گرفته  استعفا  به  تصمیم 
پرونده ای تهیه شده از سوی سه کاردینال منتخب برای بررسی اسناد 

فاش شده موسوم به »واتی لیکس« دریافت کرد.
ماه می سال گذشته میالدی، پائولو گابریله، خدمتکار سابق پاپ به 
اتهام سرقت و افشای اسناد محرمانه دستگیر و محکوم شد. به نوشته 
این روزنامه ایتالیایی، پرونده ای 300 صفحه ای برای پاپ ارسال شد.
به  کاردینال ها  گزارش  در  نوشت،  همچنین  الریپابلیکا  روزنامه 
یک  شامل  که  است  شده  اشاره  هم  خارج  و  داخل  در  مکان هایی 
ویال در حومه رم، یک مهمان خانه در مرکز و یک محل سابق اسکان 
استفاده  همجنس گرا  کشیش های  سوی  از  که  می شوند  دانشجویی 

می شد.
نه  و  من  نه  گفت:  واتیکان  سخنگوی  لومباردی،  فدریکو  پدر 
تفاسیر  یا رد نمی کنیم.  تأیید  این اظهارات را  کمیسیون کاردینال ها 
این گزارش باعث ایجاد تنش می شود که مخالف آنچه است که پاپ 

و کلیسا خواهان آن هستند.
همچنین یک روزنامه ایتالیایی زبان دیگر نیز پس از اعالم استعفای 
پاپ در 11 فبروری به این پرونده 300 صفحه یی اشاره و محتوای 

آن را »ناراحت کننده« توصیف کرد.
از سمت  جاری  ماه  اواخر  که  کرده  اعالم  شانزدهم  بندیکت  پاپ 
خود کناره گیری می کند. وی اولین پاپ در هفت قرن اخیر به شمار 

می رود که به صورت داوطلبانه استعفا می کند.
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چه کسانی 
در لیست ترور قرار می گیرند؟

کنگره امریکا باید به بازیابی نظام بررسی ها و 
توازن های مربوط به حمالت نظامی از جمله 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین از طریق 
استفاده از »قطعنامه قدرتهای جنگی« بپردازد.
کسی  چه  که  می گیرد  تصمیم  کسی  چه 
کشته  امریکایی  پهپادهای  حمالت  توسط 
شود؟ حامیان آزادی های مدنی نسبت به نظام 
کنونی اختیار بررسی نشده ریاست جمهوری 
چه  ناراضی اند،  حمالت  این  خصوص  در 
و  بوش  دبلیو  جورج  به  مربوط  اختیار  این 
چه این اختیار مربوط به باراک اوباما باشد. 
امریکایی ها  یا  امریکا  به  فرد  یک  باید  آیا 
قرار  ترور  فهرست  در  تا  باشد  کرده  حمله 
بگیرد؟ آیا اگر هدف یک شهروند امریکایی 
باشد استانداردها سطح باالتری دارند؟ تا چه 
خواهد  پذیرش  قابل  جانبی  آسیبهای  میزان 

بود؟ و فراتر از همه این ها تا چه میزان ما راضی هستیم 
این  باشد  قوا  کل  فرمانده  اینکه  ولو  نفر  یک  تنها  که 

تصمیم ها را بگیرد؟
مجلس  اطالعاتی  کمیته  رییس  فینستاین،  دیان  سناتور 
باید  قضایی  هیات  یک  که  کرده  پیشنهاد  امریکا  سنای 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت  تایید  فرآیند  به 
اضافه شود. دیگر پیشنهادها شامل استفاده از کمیته های 
اطالعاتی هر دو مجلس کنگره امریکا است. مفهوم هیات 
قضایی برای حمالت پهپادها مشابه با دادگاهی است که 
توسط قانون »نظارت اطالعات خارجی« در سال 1978 
تشکیل شد و طی آن قضات فدرال نسبت به اجازه به 
استراق سمع در پرونده های امنیت ملی تصمیم می گیرند.
آنها قضاوت های خود را براساس این مبنای حقوقی آشنا 
یعنی این که آیا دالیل احتمالی برای مظنون شدن به وقوع 

ارتکاب یک جرم وجود دارد، می گیرند.
این مورد مناسب نیست.  این، چنین کاری در  با وجود 
ارزیابی یک هدف و آسیب های چند جانبه در حمله یک 
پهپاد تصمیمی کامال متفاوت است. در آموزش هایی که 
به یک قاضی داده می شود هیچ چیز او را آماده گرفتن 
چنین تصمیمی نمی کند و این رویکرد نقش دولت را در 
به  با نقش دولت در اجرای یک جنگ  تعقیب مجرمان 

اشتباه می اندازد.
به کار گرفتن کمیته های نظارتی کنگره نیز یک راه حل 
و  دهند  انجام  اقدام سریع  نمی توانند  آنها  است.  ناکافی 

تاخیرها می تواند فرصت ها را از بین ببرد. عالوه بر آن 
نظارتی  کارایی های  با  متناسب  تصمیم گیری هایی  چنین 
و قانونگذاری کنگره نیست و اگر هم باشد براساس بند 
یک قانون اساسی کل کنگره و نه تنها برخی اعضای آن 
این  ارائه  به وضوح  دارند. در عین حال  را  اختیار الزم 

پرسش ها به کل کنگره نیز ناکارآمد خواهد بود.
قطعنامه   1973 سال  در  دارد.  وجود  دیگری  پاسخ 
جنگ  فوری  واقعیت های  با  تطابق  در  جنگی  قدرتهای 
مدرن تبدیل به قانون شد. کنگره به جای آنکه از اختیار 
می تواند  کند،  اعالم  جنگ  تا  کند  استفاده  خود  اساسی 
رای دهد به این که در عرض 60 روز پس از وارد شدن 
استفاده  زور  از  خصومت ها،  به  امریکا  مسلح  نیروهای 
شود. اگر کنگره چنین اختیاری را تصویب نکند اقدامات 
شرایط  به  جنگی  قدرتهای  قطعنامه  شود.  متوقف  باید 
را  اولیه  قضاوت  کنگره  می گذارد:  احترام  اساسی  قانون 
درباره جنگ انجام می دهد اما اختیار اجرای جنگ را به 

رییس جمهور می دهد.
به رییس  قانون  این  براساس  کنگره  از 11 سپتامبر  پس 
آن  علیه  مناسب  و  الزم  نیروی  از  تا  داد  اجازه  جمهور 
حمله  با  مرتبط  اشخاص  و  کشورها  ملت ها،  از  دسته 
استفاده کند تا جلوی هرگونه اقدام تروریستی بین المللی 

دیگر علیه امریکا در آینده را بگیرد.
بدون  هواپیماهای  پرونده های  سپتامبر   11 قطعنامه  اما 
ارتباط  و  است  بررسی  حال  در  اکنون  که  را  سرنشین 
پیش  دهه  یک  که  نداشته  خاصی  گروه های  با  چندانی 

به ما حمله کردند، در بر نمی گیرد. یک 
قطعنامه جدید می تواند به رییس جمهور 
هواپیماهای  از  تا  بدهد  را  اختیار  این 
بدون سرنشین به عنوان یک نیروی الزم 
و مناسب علیه بدل های کنونی القاعده و 
یک  برای  تروریستی  سازمان های  دیگر 

دوره زمانی استفاده کند.
اما  ندارند،  توقف  تاریخ  اعالم جنگ ها 
است.  متفاوت  وضعیتی  وضعیت،  این 
به  احتماالً  دولت  سنتی  جنگ های  در 
مذاکره برسر آتش بس یا پیمان صلح با 
کشور دشمن پرداخته و این کار اختیار 
پایان می دهد. در جنگ  واگذار شده را 
با تروریسم با وجود اینکه مسوولی در 
طرف مقابل وجود ندارد که با آن مذاکره 
به طور  باید  کنگره  بنابراین  انجام شود 

دوره یی اختیار دولت را بررسی کند. 
دو رییس جمهور قطعنامه نیروهای جنگی را به چالش 
کشیده اند که عبارتند از بیل کلینتون و اوباما؛ دیگر روسای 
جمهور )جورج دبلیو، بوش و جورج اچ . دبلیو. بوش( 
به آن پایبند بوده بدون آنکه بپذیرند این قطعنامه الزام آور 
نماینده کنگره  با همراهی 36  است. من در سال 1999 
امریکا از جمله ران پل، جمهوریخواه و دنیس کوسینیچ، 
دموکرات شکایتی را علیه بیل کلینتون به سبب بمباران 
از 60 روز که بدون کسب  یوگسالوی طی مدت بیش 
اجازه کنگره انجام شده بود مطرح کردم. این پرونده به 

خاطر آنچه که عدم وجاهت خوانده شده بود رد شد.
کسب  بدون  روز   60 از  بیش  نیز  اوباما  جمهور  رییس 
نماینده گان کنگره یک  لیبیا جنگید و  یک قطعنامه علیه 
باردیگر شکایت کردند؛ این پرونده نیز به دلیل وجاهت 
نیروهای  بنابراین اساسی بودن قطعنامه  نداشتن رد شد. 

جنگی هرگز تثبیت نشده است.
حمالت  تا  کند  تصویب  جدیدی  قطعنامه  باید  کنگره 
پهپادها را پوشش دهد و دادگاه عالی باید درباره اساسی 

بودن آن تصمیم بگیرد.
دادگاه  شد.  خواهد  بازیابی  نیروها  توازن  کار،  این  با 
و  داده  انجام  را  اساسی  قانون  با  متناسب  مسوولیت 
نیز  رییس جمهور  و  کنگره  رویکرد حفظ شد  این  اگر 

مسئولیت خود را این گونه انجام خواهند داد.

»پاپ پس از کشف شبکه 
کشیش های همجنس گرا 

استعفا کرد«

www.mandegardaily.com

زمان برگزاری انتخابات 
پارلمانی مصر اعالم شد

کامرون:
الماس کوه نور را پس نمی دهیم

امریکا:
پاکستان قربانی تروریسم است

دیوید کامرون در سفرش به هند گفت که لندن الماس کوه 
نور را که انگلیس در دوران استعمارگری از هند گرفته، باز 

پس نخواهد داد.
نخست  کامرون،  دیوید  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
وزیر انگلیس در آخرین روز سفرش به هند که با 
هدف توسعه روابط تجاری انجام گرفته، 
اعالم کرد: انگلیس الماس کوه نور را 
معرض  به  لندن  برج  در  اکنون  که 
پس  هند  به  شده،  گذاشته  نمایش 

نمی دهد.
این  کرد:  تاکید  انگلیس  نخست وزیر 
الماس گرانبها در تاج مادر ملکه الیزابت 

نصب شده است.
این در حالی است که پیش از این 
از  برجسته هندی  برخی چهره های 
جمله نوه ماهاتما گاندی از انگلیس خواسته بودند کوه نور را که در دوران استعمارگری از 

هند برده شده است، بازگرداند.
کوه نور زمانی بزرگترین الماس دنیا بود. این الماس در گذشته 186,0625 قیراط معادل 
37,21 گرم وزن داشته که در تراش جدید وزن آن 105,602 قیراط معادل 21,61 شده  
است. این الماس زوج الماس معروف دریای نور است و هر دو از قدیمی ترین جواهرات 

شناخته شده در جهان هستند.
این سنگ قیمتی از ناحیه قلعه باستانی »گلکنده« در نزدیکی حیدرآباد در ایالت آندرا پرادش 
در کشور هند در سال 1656 میالدی بدست آمد. این الماس توسط میرزا محمد میر جمله 
وزیر مشهور ایرانی عبداهلل قطب شاه به شاه جهان پادشاه گورکانی هند تقدیم شد و در 
نادر  از مرگ  نادر شاه رسید. کوه نور پس  به دست  ماند و در سال 1738 میالدی  آنجا 
افغانستان منتقل و سپس به شاه شجاع رسید. پس از شکست  توسط احمدشاه درانی به 
شاه شجاع از سردار هندی ملقب به شیر پنجاب، الماس مزبور توسط سردار نامبرده به هند 
بازگشت داده شد و بعدها به دست کمپانی هند شرقی بریتانیا افتاد. در سال 1877 رسما 
اعالم شد این الماس در اختیار ملکه ویکتوریا امپراتور بریتانیا در دوران استعمار بریتانیا 
بر هند است. الماس کوه نور اکنون در برج لندن، قصری تاریخی در ساحل شمالی رود 

تایمزنگهداری می شود.

رییس جمهوری مصر اعالم کرد، انتخابات پارلمانی این کشور از 27 
اپریل آغاز می شود و دو ماه بعد در پایان ماه جون به پایان می رسد.

در فرمان محمد مرسی، رییس جمهوری مصر آمده است که به دلیل 
کمبود نیروهای ناظر بر انتخابات، رای گیری در چهار مرحله انجام 

می شود.
ناظران می گویند که مرسی و اخوان المسلمین امیدوارند که انتخابات 
سبب شود اعتراض های خیابانی و مخالفات های علنی با دولت وی 

کمتر شود.
در دسامبر سال گذشته، قانون اساسی جدید مصر که اسالم گراها از 
آن حمایت می کردند در این کشور رای آورد. منتقدان اما می گویند که 

این قانون اساسی از حقوق اساسی ملت حمایت نمی کند.
با  گروه  دو  این  ناسازگاری  هستند.  لیبرال ها  بیشتر  مرسی  منتقدان 
و مشکالت  ناامنی  اعتراض ها،  هم سبب شده مصر همچنان شاهد 

اقتصادی باشد.
بنا به فرمانی که مرسی صادر کرده، انتخابات در این چهار زمان انجام 
نهایی  دور  اپریل.   28 و   27 دیگر،  والیت  چهار  و  قاهره  می شود: 
چهارم و پنجم می. جیزه، اسکندریه و شش والیت دیگر، 15 و 16 
اپریل. دور نهایی 22 و 23 ماه می. هشت والیت در روزهای دوم و 

سوم ماه جون. دور نهایی نهم و دهم همان ماه.
شش والیت هم در روزهای 19 و 20 جون رای گیری دارند و دور 

نهایی در این مناطق 26 و 27 جون برگزار می شود.
بنا به فرمان صادر شده، قرار است که مجلس جدید در روز ششم ماه 

جوالی تشکیل جلسه دهد.

امور  وزارت  سخنگوی 
خارجه ایالت متحده امریکا 
بی گناه  مردم  اینکه  اعالم  با 
تروریسم  قربانی  پاکستان 
اقدامات  این  افزود،  شده اند 
برای  گسترده  تهدید  یک 
اسالم آباد محسوب می شود. 
خبرگزاری  گزارش  به 
پی.تی.آی، ویکتوریا نوالند، 
سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت: هیچ شکی در این نیست که مردم پاکستان 
قربانی اقدامات تروریستی شبه نظامیان در این کشور هستند و این همان دلیلی است 
که ما باید با دولت اسالم آباد در خصوص تقویت و تعمیق همکاری ها برای مقابله با 

تروریسم فعالیت کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا افزود: مقابله با تروریسم تنها مربوط به پاکستان 

نمی شود و این تهدید تنها برای این کشور نیست.
این خبرگزاری در ادامه گزارش داد، آصف علی زرداری، رییس جمهوری پاکستان نیز 
با اعالم اینکه حمالت پهپادهای امریکایی در مناطق قبیله نشین پاکستان روندی ناکارآمد 
با  مقابله  برای  راهی  یافتن  نیازمند  آباد  اسالم  محسوب می شود، گفت: واشنگتن و 

شبه نظامیانی هستند که در منطقه به فعالیت می پردازد.
زرداری در جمع هیات کمیته روابط خارجه سنای امریکا در اسالم آباد گفت: حمالت 

هواپیماها باعث به وجود آمدن ضرر و زیان بسیار گسترده در پاکستان شده است.
وی همچنین نگرانی خود را در خصوص تداوم حمالت شبه نظامیان علیه سربازان 

پاکستانی از طریق مرز این کشور با افغانستان اعالم کرد.
ریاست جمهوری پاکستان نیز بر ضرورت فعالیت های نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو 

برای مقابله با حمالت شبه نظامیان در داخل خاک پاکستان تاکید کرد.
هیات اعزامی کمیته روابط خارجه سنای امریکا و آصف علی زرداری در جریان دو دور 
مذاکرات در خصوص مسائل مختلفی چون روابط دو جانبه، مقابله با شبه نظامیان و 
اوضاع منطقه به بحث پرداختند. آصف علی زرداری همچنین در جریان این دیدار اعالم 
کرد، دولت اسالم آباد به دنبال دریافت کمک از شرکای بین المللی برای منابع بیشتر از 
جمله آموزش، تجهیز و تامین مالی برای نیروهای پاکستانی به منظور تحقق استراتژی 

مقابله با استفاده از وسایل انفجاری دست ساز است.

                   تام کمپبل/ لس آنجلس تایمز        
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         سلمان اوسطی
تازه یی  مسالۀ  دین،  و  علم  بین  نسبت 
و  دین  تاریخ  در  ریشه  و  نیست 
به ویژه  ـ  دینی  نهادهای  واکنش های 
مسیحی ـ در قبال کشفیات جدید علمی 
دارد. این مساله به مرور باعث شد تا در 
و  علمی  مسایل  بین  مدرن، خطی  دورۀ 
شکل  به  دین  عماًل  و  شود  ایجاد  دینی 
دور  بشر  زنده گی  صحنۀ  از  گسترده یی 
شود؛ اما گویا مضرات این دیدگاه بیش 
بسیاری  انسان های  و  بود  آن  منافع  از 
قربانی آن شدند و بنابرین، امروزه بیش 

از هر زمانی نیاز بازگشت به آموزه های 
دینی و وارد کردن مجدد و البته آگاهانۀ 
آن ها به درون زنده گی احساس می شود. 
بحث.   این  به  است  مدخلی  مقاله  این 
مسالۀ نسبت علم و دین در رشتۀ فلسفۀ 
که  است  مسایلی  دسته  آن  از  دین، 
ـ  غرب  در  به ویژه  ـ  آن  تاریخی  سابقۀ 
اهمیت آن را بسیار بیش از سایر مسایل 
فلسفی دربارۀ دین جلوه می دهد. داستان 
ـ   1642( گالیله  محکومیت  معروف 
1564( توسط کلیسا را بسیار شنیده ایم. 
او فیزیکدان، منجم و ریاضیدانی ایتالیایی 
بود که نظریۀ زمین محوری در هیات را 
ـ   1543( کپرنیک  نیکالس  نظریۀ  و  رد 
را  خورشید  محوریت  بر  مبنی   )1473
نشر  به   1610 سال  در  کلیسا  پذیرفت. 
چنین عقایدی از سوی او واکنش نشان 
داد، چرا که ثابت نبودن زمین را مخالف 
بطلمیوسی  هیات  و  مقدس  کتاب  نص 
پذیرش  مورد  هیات  )که  ارسطویی  ـ 
کلیسای کاتولیک بود( می دانست. گالیله 
عقاید  تفتیش  دادگاه  و  کلیسا  توسط 
محکوم و مجبور به توبه گردید و البته به 
خاطر این که ـ به رغم میل باطنی ـ توبه 

کرد، اعدام نشد. 
نظریۀ  گالیله  از  پیش  که  کسی  اما 
مقابل  در  و  تایید  را  خورشیدمحوری 
ایستاد،  عقاید  تفتیش  دادگاه  و  کلیسا 
بود.   )1600 ـ   1548( برونو  جوردانو 
نظریۀ  این  گالیله  گالیلیو  از  پیش  برونو 
علمی را بیان کرد و مهم تر از آن این که 
بر خالف گالیله، از این نظریه علمی در 
برابر دستگاه مرجع دینی دفاع کرد. برونو 
خود پیشتر کشیش بود، ولی بسیار زود 
به  و  غیابی  شکل  به  و  ساله گی   28 در 
جرم مطالعۀ کتب ممنوعه، از سوی کلیسا 
تکفیر شد و از شهــیرترین تکفیرشده گان 

کلیسا ـ آن هم به جرم بدعت ـ گردید، 
و سرانجام بعد از سال ها فرار در خارج 
از ایتالیا به امید اصالح به ونیز بازگشت، 
محاکمه  و  دستگیر  مدتی  از  پس  ولی 
شد و بعد او را به دادگاه تفتیش عقاید 
روم تحویل دادند و نهایتًا پس از 8 سال 

شکنجه به سال 1600 سوزانده شد. 
این یکی از جدی ترین تقابل های بین علم 
و دین در تاریخ غرب است؛ اما این تقابل 
به همین یک مورد )مسالۀ زمین محوری 
یکی  نبود.  محدود  خورشیدمحوری(  یا 
در  موجود  مهم  تعارض های  از  دیگر 

هنگامی  دین،  و  علم  بین  علم،  تاریخ 
رخ داد که داروین نظریۀ تکامل خود را 
ارایه کرد. بر اساس دیدگاه داروین، انواع 
)انواع موجودات طبیعی و جانوران( در 
سیری  بلکه  نبودند،  ثابت  تاریخ  طول 
تکاملی را طی کردند و هم چنین بسیاری 
انواع موجود  اند و  انواع از بین رفته  از 
موفق شدند که در طول تاریخ در تنازع 

برای بقا پیروز شوند. 
از  متاثر  نظریه  این  ارایۀ  در  داروین 
الیل  چارلز  زمین شناسی«  »اصول  کتاب 
هر  که  مدعی شد  اثر  این  در  بود. الیل 
نخست  زنده،  موجودات  انواع  از  نوعی 

در مرکزی از زمین رشد می کند و از آن 
زمانی  دوره یی  طی  و  شده  منتشر  نقطه 
و  رفته  بین  از  تدریج  به  تا  آورده  دوام 
است.  داده  دیگر  انواع  به  را  جای خود 
الیل از این مطلب استنتاج کرد که ظهور 
نوع های جدید موجودات زنده، جریانی 
است.  زمین  تاریخ  کل  در  همیشه گی 
و مشاهدات علمی  بررسی ها  با  داروین 
خود، نظریۀ الیل را تایید و تقویت کرد. 
داروین اظهار کرد که انواعی که در طول 
تاریخ از میان می روند، توان سازگاری با 
محیط را نداشته اند؛ بنابراین نوعی باقی 
می ماند که قدرت سازگار شدن با محیط 
را داشته باشد. پس انواع موجود، سیری 
دورۀ  هر  در  و  کردند  طی  را  تاریخی 

دچار  دوره،  آن  نیاز  فراخور  به  زمانی 
تغییر و تحوالتی برای سازگاری با محیط 
این سیر در جهت  از آن جا که  شدند و 
بقای آن نوع بوده، سیری تکاملی نیز بوده 
است. داروین این تغییرات نوع برای بقا 
را انتخاب طبیعی نامید. بنابراین، انتخاب 
دوره های  طی  که  است  فرایندی  طبیعی 
شیوع  موجب  پیاپی،  نسل های  و  زمانی 
و  بقا  امکان  که  می شود  ارثی یی  صفات 

تولید مثل یک نوع زنده را می افزاید. 
اما عیب این نظریه از نگاه کلیسا چه بود؟ 
ایراد و اِشکال از چند حیث بر این نظریه 
دیدگاه  اساس  بر  این که  اول  بود.  وارد 
و  بود  مخلوق  انسان  اولین  آدم  کلیسا، 
البته به شکل انسانی توسط خداوند بدون 
پدر و مادر و از خاک آفریده شده بود. 
برای  تکاملی  سیری  داروین  نظریۀ  ولی 
پیدایش انسان قایل بود که بر اساس آن 
حتا آباي اولیۀ انسان های امروزی ممکن 
نبوده  انسانی  ظاهر  و  شکل  به  حتا  بود 
باشند. مشکل دیگری که کلیسا با نظریۀ 
و  بود  انواع  ثبات  عدم  داشت،  داروین 
)که  ارسطویی  نگاه  از  انواع  آن که  حال 
بود(  کلیسا  قبول  مورد  طبیعی  دیدگاه 
ثابت اند و این تقید کلیسا به ثبات انواع 
ارسطویی، علتی کالمی نیز داشت و آن 
را  انواع  اصل  مسیحی  متکلمین  این که 
البته  و  می دانستند  الهی  علم  در  موجود 

تغییری برای علم الهی قایل نبودند. 
این مسایل باعث شد تا اهل علم و اهل 
میان  مرزی  فلسفی،  رویکردی  با  کلیسا 
مسایل دین و مسایل علم قایل باشند و 
که  منجر شد  این  به  غالبًا  مرزکشی  این 
خبردهی از عالم خارج و چه گونه گی و 
کیفیت امور واقعی به علم سپرده شود و 
پاسخ  فردی صرفًا  ایمان  مسایل  به  دین 

گوید. 
هم چون  را  طبیعت  و  جهان  دین،  نکته: 
می کند،  معرفی  خداوند  نشانۀ  و  ظهور 
داشته  بیان  چنین  خود  خداوند  که  چرا 
که هدفش از خلقت جهان، شناخته شدن 
خودش بوده است. بنابراین، اگر جهان و 
مخلوقات طبیعی، وسیله یی برای شناختن 

خدای اند، ذاتا و ماهیتًا مقدس اند. 

نیز معضالت بسیاری به  این راهکار  اما 
وجود آورد و مهم ترین آن، ایجاد نگاهی 
سلطه گرایانه و منفعت جویانه به طبیعت، 
از طبیعت  بود. وقتی دین  از سوی بشر 
حذف شد، طبیعت دیگر به چشم انسان، 
آن مخلوق و آفریده و امانت امر مقدس 
که  بود  وسیله یی  طبیعت  بلکه  نبود، 
هرچه رازها و کارایی هایش بیشتر کشف 
می گردد.  افزون تر  انسان  قدرت  شود، 
بی رویۀ  تولید  درختان،  بی رویۀ  قطع 
آالینده های کارخانه جات صنعتی، اختراع 
بمب های اتومی و هایدروژنی و استفاده 
به  را  خطر  این  تدریج  به  و...  آن ها  از 
وجود آورد که نکند علم در مسیر نابودِی 

زیست بوم انسان ها گام برمی دارد. 
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  روماتیسم در چه کسانی شایع تر است؟
بیماری های روماتیسمی هزارچهره اند و در هر نقطه و ارگان بدن می توانند 
اثر بگذارند و چهرۀ خود را نمایان کنند. این بیماری ها در زنان شایع تر از 
مردان است. ولی برخی از انواع آن مثاًل روماتیسم ستون فقرات در مردان 
خانم ها  در  ایمنی  سیستم  اختالالت  که  آن جایی  از  ولی  است،  شایع تر 
از  جنس  این  در  آرتروز  حتا  و  روماتیسمی  بیماری های  است،  شایع تر 
افراد بیشتر دیده می شود مثل آرتریت روماتویید، لوپوس و آرتروز. شیوع 
و  اما در دهۀ دوم  کهنسالی گزارش شده است،  تا  نوزادی  از  روماتیسم 
چهارم زنده گی شیوع بیشتری دارد حتا در جنین داخل رحِم مادر نیز این 
نوزادی و  روماتیسم  از  ُفرم های خاصی  و  است  بیماری ها گزارش شده 
جنینی وجود دارد. در خصوص ورزش کردن باید گفت، کسانی که یک 
روز در میان هر دفعه کمتر از 30 دقیقه ورزش می کنند، باید رنِج خیلی 

از بیماری ها را قبول کنند؛ فشارخون، شکر، سکته، درد زانو، چاقی و...
 

  نام سارکوئیدوز را شنیده اید؟
ریه ها  اغلب  اما  است،  بیماری روماتیسمی  بیماری سارکوئیدوز هم یک 
بیماری  می شود.  ریه  بافت  خشکی  موجب  و  می کند  خود  درگیر  را 
خود  درگیر  را  مفاصل  و  ریه  پوست،  چشم ها،  ترتیب  به  سارکوئیدوز 
می کند و باید برای درمان آن با مشورت متخصص مربوطه وارد عمل شد. 

سارکوئیدوز ریوی با تنگی نفس و سرفه خودنمایی می کند. 

  ارتباط با بیماری های پوستی و مفصلی
شایع ترین نقطه  از بدن به جز مفاصل و ستون مهره ها که درگیر روماتیسم 
می شود، پوست است. شاید بتوان گفت، اولین بروز عالیم روماتیسمی از 
ناحیۀ پوست است و حتا اولین بروز آن با مشکالت پوستی و مقاومت به 
درمان های دارویی، همراه است. پوست، کلیه ها، ریه، مغز، چشم ها از خطر 
قرمزی یک طرفۀ  دچار  که  افرادی  از  بسیاری  نیستند.  امان  در  روماتیسم 
چشم می شوند و تاری دید می گیرند و کم کم بهبود پیدا می کنند و بعد از 
مدتی دوباره دچار این عالیم می شوند، در معرض روماتیسم هستند. در 
این افراد می گوییم این عارضه اولین عالیم خود را از ناحیۀ چشم آغاز 

کرده است. 

  این جا هم چاقی دردسر است!
باید به همه توصیه کرد چاقی ها و بزرگی شکم را مورد توجه قرار دهید؛ 
چربی جلوی شکم مانند یک غدۀ درون ریز، موادی به داخل بدن ترشح 
می کند. وقتی بدن انسان به یک وزنی عادت کرد، دیگر تغییر آن شرایط 
فراموش  را  اصل  روماتیسم چند  از  پیش گیری  برای  بود.  دشوار خواهد 
نکنید؛ تغذیۀ مناسب، مصرف غذاهای دریایی به خصوص ماهی و مصرف 
امگا3 به خصوص در بیماران مبتال به لوپوس و روماتیسم ستون فقرات و 
پسوریازیس. امگا3 حتا جزو درمان ها هم محسوب می شود و نه تنها قادر 
البته  درمان هم کمک می کند.  به  بلکه  است،  از روماتیسم  پیش گیری  به 
ترکیب جدیدی به نام کریل اویل )cril oil( که 30 برابر امگا3 قوی تر 

است، سیستم ایمنی بدن را تعدیل می کند. 



قرار   2013 در  و  شده  سپری   2012 سال  که  اکنون 
کتاب های  برترین  به  نگاهی  است  خوب  گرفته ایم، 

منتشرشده در این سال بیاندازیم.
منتشر  کتاب های  برترین  از  فهرستی  بوفالونیوز  سایت 
و  معرفی ها  حجم  به  توجه  با  را   2012 سال  در  شده 
نقدهایی که به خود اختصاص داده اند، منتشر کرده است. 
در این فهرست، آثاری از نویسنده گان برجسته یا تازه کار 
به خود  بیشتری را  وجود دارد که موفق شده اند توجه 

معطوف سازند.
از  مجموعه یی  سایرون«،  ویلیام  منتخب  »نامه های  ـ 
رندوم  انتشارات  از  برجسته  چهرۀ  این  ادبی  نامه های 

 هاوس.
دیکنز«  چارلز  دختران  و  پسران  بزرگ:  »آرزوهای  ـ 
اند  اشتراوس  فارار،  انتشارت  از  گاتلیب  رابرت  نوشتۀ 

گیروکس.
انتشارات  از  ویر  کریس  نوشتۀ  ساختمان«  »قصه های  ـ 
پانتئون؛ رمانی که در بیشترین فهرست های آثار منتخب 

سال جای داشت.
ـ »بیش از یک بشر« نوشتۀ تیم فلش از انتشارات آبرامز 
حیوانات  از  عکاسی ها  زیباترین  از  شماری  شامل  که 

است.
ـ »پدرساالر: زنده گی فراموش نشدنی و دوراِن پرآشوب 
انتشارات  از  ناساو  دیوید  نوشتۀ  کندی«  پی  جوزف 
ـ  ایرلندی  مبارز  کندی،  جو  واقعی  زنده گی  پنگوئن. 
کاتولیک و میلیونر خودساختۀ وال استریت در این کتاب 

تصویر شده است.
کتابی  سپینوال  آلن  نوشتۀ  شد«  تلویزیونی  »انقالب  ـ 
قرن  و  شده  نوشته  تلویزیون  دربارۀ  که  خودناشر 
بیست ویکم را چنان که منتقدان تلویزیونی نشان می دهند، 

تصویر می کند.
انتشارات ناپف که  ـ »غارتگر« نوشتۀ آنالند مک آفی از 

با  رمان اول نویسنده و کتابی پرسروصدا به ویژه 
محسوب  روزنامه نگارها  برای  جالب  موضوعی 

می شود.
اوان  مک  یان  نوشتۀ  شیرینی«  »دوست دار  ـ 
نویسندۀ انگلیسی از انتشارات دابلدی که منتقدان 

آن را یک رمان فوق العاده خوانده اند.
دانشگاه  انتشارات  از  برتون«  ریچارد  »خاطرات  ـ 
کتاب های  سرگرم کننده ترین  از  یکی  عنوان  به  که  ییل 
بازیگر  این  خاطرات  و  است  شده  شناخته   2012

سرشناس هالیوود و تاریخ دوراِن او را تصویر می کند.
ـ »مجموعه اشعار لوسیل کلیفتون« از انتشارت بی او ای.

دریادار  یک  خودنوشت  زنده گی  سخت«؛  »روز  ـ 
امریکایی از جوخۀ سیل، نوشتۀ مارک اوون که ماجرای 

دستگیری بن الدن را بیان می کند.
از  سوییفت  گراهام  نوشتۀ  بودی«  این جا  »کاش  ـ 
انتشارات ناپف، که کتابی پرکشش و هوشیارانه توصیف 
شده که از ابتدا تا انتها خواننده را با خود همراه می کند.

ـ »نقره: بازگشت به جزیرۀ گنج« نوشتۀ سر اندرو موشن 
از انتشارات کراون.

ـ »این طوری او را از دست می دهی« نوشتۀ جونات دیاز 
نویسنده،  این  اثر  که جدیدترین  هد  ریور  انتشارات  از 
برندۀ جایزه پولیتزر و مجموعه یی از داستان های کوتاه 

مرتبط است.
انتشارات  از  چاپون  مایکل  نوشتۀ  تلگراف«  »خیابان  ـ 
نویسندۀ  این  آثار  بهترین  از  یکی  عنوان  به  که   هارپر 

پرفروش معرفی شد.
ـ »متوفیات« نوشتۀ کریستوفر هیچنز از انتشارات توالو.

ـ »خلیج کوچک« نوشتۀ ران راش از انتشارات اکو که 
اثری تأمل برانگیز در حوزۀ ادبیات داستانی خوانده شد.
نوشتۀ  مقاله ها«  می شود:  اداره  جهان  که  »شیوه یی  ـ 

نیکلسون بیکر از انتشارات سیمون اند شوستر.
ـ »استندردهای جاز: راهنمایی برای فهرست آثار آمادۀ 
اجرا« از انتشارات دانشگاه آکسفورد که کتاب راهنمای 
بسیار باارزشی برای دوست داران این عرصه خوانده شد.
انتشارات  از  کنون  نوشتۀ جوزف  استانبول«  »گذرگاه  ـ 
آتریا به عنوان یک رمان جاسوسی دسِت اول معرفی شد.
انتشارات  از  گامبوویچ  ویتولد  نوشتۀ  »خاطرات«  ـ 
غالبًا  که  نویسنده یی  از  جلدی  یک  اثری  ییل؛  دانشگاه 
خوانده  مشاهیر  میان  در  ناشناس  نویسنده یی  عنوان  به 

می شود.
انتشارات  از  ـ »گذرگاه قدرت« نوشتۀ رابرت ای کارو 
ناپف که به عنوان رقیبی برای »شهریار« ماکیاولی خوانده 

شد.
mehrnews.com :منبع

ویلیام وودوارد معروف به »ویل سلف« را خیلی ها در 
جهان می شناسند. او روزنامه نگار و نویسندۀ داستان های 
برنامه هایی  تلویزیون هم  انگلیسی است و در  تخیلی 
دارد. رمان »چتر« او نامزد جایزۀ بوکر شده است. سبک 
او در نوشتار طعنه آمیز، گروتسک و فانتزی است. به 
عنوان روزنامه نگار با نشریاتی چون آبزرور و نیویارک 
تایمز همکاری داشته است. او روزنامه نگاری است که 

وارد عالم ادبیات شده است. 
مشهورترین شان  نیستند.  کم  هم  سلف  برعکِس  افراد 
که  امریکایی  نویسندۀ  است.  کاپوتی  ترومن  احتماالً 
فیلم نامه  و  نمایش نامه  و  بلند  و  کوتاه  داستان های 
برای  مناسب  دنبال یک سوژۀ  به  ناگهان  می نوشت و 
نوشتن کتابش با یک رشته جنایاتی که در دهۀ 50 در 
ایاالت کانزاس امریکا اتفاق افتاد، مواجه شد و شروع 

به تحقیق دربارۀ آن ها کرد.
بیشتر  که  اثری  بود؛  »در کمال خون سردی«  نتیجه اش 
برای  و  بود  روزنامه نگاران  روش  به  سلسله مقاالتی 
اولین بار در نیویارک چاپ شد. هرچند کاپوتی مستقیمًا 
هیچ گاه وارد حرفۀ روزنامه نگاری نشد، اما »در کمال 
خون سردی« اثری ژورنالیستی محسوب می شد. سبک 
نوشتاری جدیدی داشت که بنیان گذار رمان های مدرن 
امریکایی شد. اما این یادداشت کوتاه بیشتر به افرادی 

نظیر سلف اشاره دارد.
این  شده  مطرح  برخی  ذهن  در  جدیداً  که  پرسشی 
موفقی  نویسندۀ  می تواند  روزنامه نگار  یک  آیا  است: 
که  می کنند  تصور  مردم  از  برخی  درآید؟  آب  از  هم 
چون سلف به عنوان یک روزنامه نگار مشهور شده و 
منتشر  او  از  روزنامه ها  در  هم  حیرت انگیزی  مقاالت 

اما این  شده است، نمی تواند رمان نویس خوبی باشد. 
برداشت اشتباهی است.

و  خواننده گان  می شود  که  سال  وقت  این  همیشه 
در  که  دارند  زیادی  حرف های  کتاب ها،  مخاطبان 
مورد کتاب های منتشر شده بزنند. فهرست بوکر نشان 
می دهد همیشه این اتفاق زمانی می افتد که برندۀ جایزۀ 
نوبل ادبیات معرفی می شود و نکتۀ جالب این جاست 
که کمتر پیش می آید این برنده یک رمان نویس باشد. 

اتفاقی که امسال افتاده است و وقتی این مقاله به رشتۀ 
تحریر درمی آید، احتماالً ناشران زیادی در سرتاسر دنیا 
مشغول بستن قرارداد برای خرید و ترجمۀ کتاب های 
مو ین چینایی هستند. جرقۀ این مقاله وقتی در من زده 
بهترین های  فهرست  دربارۀ  دوستانم  از  یکی  که  شد 
عالقۀ  سلف  به  که  گفت  و  می کرد  صحبت  بوکر 
چندانی ندارد و هیچ گاه کارهای او برایش جالب توجه 

نبوده اند، چون سلف فقط یک روزنامه نگار است.
برای  چون  بود،  جالبی  موضع گیری  برایم  راستش 
خود من هم بسیاری از روزنامه نگاران ـ نویسنده گان 
معاصری هستند که داستان های شان خیلی برایم جذاب 
برایم  همیشه  آن ها  ژورنالیستی  وجه  چون  نیست، 
مهم تر و آشکارتر بوده است. اما در حقیقت این جمله 

خیلی منطقی نیست. 
می شود نمونه های خیلی زیادی از این روزنامه نگاران 
جانسون  دکتر  برد:  نام  گذشته  در  نویسنده گان  ـ 
روزنامه نگاری بود که در زمینۀ ادبیات چهرۀ شاخص و 
برجسته یی به شمار می رفت. ژوزف ادیسون هم چنین 
وضعیتی داشت. از همه مهم تر چارلز دیکنز کارش را 
روزنامه ها  در  پارلمانی  تندنویس  گزارش گر  عنوان  به 

شروع کرد. 
روزنامه   ساله گی اش   30 اواسط  تا  پی.جی.وودهاوس 
تحریریۀ  دبیر  گرین  گراهام  شغل  اولین  و  داشت 
روزنامۀ تایمز بود. جورج اورول خبرنگار آبزرور بود 
نوشت  را  حیوانات«  »مزرعۀ  شاهکارش  که  زمانی  تا 
و بعد همۀ افکار و ایده هایش را روی هم گذاشت تا 
»1984« را نوشت. از این نمونه ها بازهم می شود پیدا 
کرد. شاید حتا تعدادی از مهم ترین های شان از نظر من 

دور مانده باشند. 

هم  می کنیم  زنده گی  خودمان  که  دورانی  همین  در 
یعنی  اصلی شان  شغل  در  که  هستند  نویسنده گانی 
ویلسون،   آن  بوده اند.  موفق  خیلی  روزنامه نگاری 
ویل سلف جزو  اتفاقا  و  امیس  مارتین  لنچستر،  جان 
این افراد هستند. در امریکا تام ولف را داریم که هم 
ستارۀ موسیقی راک است و هم روزنامه نگار تا این که 
کتاب »آتش بازی در شهربازی« را نوشت و وارد دنیای 

ادبیات و نویسنده گان شد. 
آیا منطقی است که رمان های آن ها را فقط برای این که 
نادیده  نوشته اند،  از آن در روزنامه ها و مجالت  پیش 
بازتاب  آن ها  نوشته های  همۀ  نه.  که  البته  بگیریم؟ 
اندیشه های شان است، چه در روزنامه منتشر شده باشد 
و چه به صورت کتاب. و این افکار و اندیشه ها هستند 
این  دارد  وجود  این جا  که  نکته یی  دارند.  اهمیت  که 
جهان  استاد  داستان گویان مان  می خواهیم  ما  که:  است 
باشند و روزنامه نگارمان، همان روزنامه نگاری  تخیلی 
باقی بمانند که گزارش هایی از عالم واقعیت می نویسند. 
البته  است،  شده  پنهان  تعصب  این  پشت  که  چیزی 
مقام  از  شعر(  )و  داستان  که  است  ایده  این  برمبنای 
باالتری برخوردارند و روزنامه نگار بیشتر شبیه نویسندۀ 
دستور  به  می بیند  را  آن چه  فقط  که  است  مزدوری 
هم پوشانی  انگلستان  در  می دهد.  گزارش  سردبیرش 
بین رمان ها و روزنامه ها به شرایط اقتصادی هر منطقه 
هم وابسته است. نویسنده گان کمی هستند که می توانند 
تنها از طریق نوشتن خالقانۀ کتاب های شان خرج شان 

را دربیاورند. 
معمولی  خیلی  حرکت  نویسنده گان،  و  شاعران  برای 
باشند.  داشته  هم  دیگر  روزانۀ  شغل  یک  که  است 
روزنامه نگاری بیشتر اوقات، بهترین کاری است که آن 
را مناسب خودشان می بینند و کمک خرجی برای شان 
می شود. اگر سلف امسال جایزۀ بوکر را ببرد، که به نظرم 
شایسته گی اش را دارد، ممکن است به روزنامه نگاری 
پشت کند. گرچه فکر می کنم رها کردِن روزنامه نگاری 

همیشه کار دشواری است. 
مترجم: صوفیا نصرالهی
tehrooz.com : منبع
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روزنامه نگار یا نویسنده 
مسأله کدام است؟
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آیا منطقی است که رمان های آن ها را فقط 
برای این که پیش از آن در روزنامه ها و مجالت 
نوشته اند، نادیده بگیریم؟ البته که نه. همۀ 
نوشته های آن ها بازتاب اندیشه های شان است، 
چه در روزنامه منتشر شده باشد و چه به صورت 
کتاب. و این افکار و اندیشه ها هستند که اهمیت 
دارند. نکته یی که این جا وجود دارد این است 
که: ما می خواهیم داستان گویان مان استاد 
جهان تخیلی باشند و روزنامه نگارمان، همان 
روزنامه نگاری باقی بمانند که گزارش هایی از 
عالم واقعیت می نویسند 

)نگاهی به افرادی كه در هر دو حوزۀ 

نوشتاری چهره های مشهوری هستند(

کتاب های مهم ترین 
سال 2012
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  محور بحث ناتو؛
حمایت از 352 هزار نیروی امنیتی 

افغانستان تا سال 2018
وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو به شمول وزیر دفاع 
کشور،  در  ناتو  نیروهای  جدید  فرماندۀ  و  افغانستان 
از  حمایت  روی  بروکسل  در  گذشته  روز  دو  طی 
نیروی 352 هزار نفری افغانستان بحث و گفت وگو 

کرده  اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اندرس فوگ راسموسن، 
دبیر کل ناتو می گوید روند واگذاری کنترل افغانستان 
پایان  تا  به خوبی پیش می رود و  نیروهای محلی  به 

سال جاری میالدی )2013( به انجام خواهد رسید.
دبیرکل ناتو اعالم کرد، مسوولیت حفاظت از امنیت 
نیروهای محلی سپرده  به  افغانستان  87 درصد مردم 
شده است و قرار است این نیروها تا پایان سال 2013 

کنترل تمام افغانستان را بر عهده بگیرند.

  نگرانی از کاهش بودجه نظامی ناتو
به گفته  دبیرکل ناتو، تا اکنون مسوولیت حفاظت از 
آن  در  افغانستان  جمعیت  از  درصد   87 که  مناطقی 
زنده گی می کنند، به پولیس و ارتش این کشور سپرده 
شده است. وی می گوید این نیروها »بیشتر و بهتر« از 
از  دو سال پیش شده اند که خروج نظامیان خارجی 

افغانستان آغاز شد.
نشست وزیران دفاع اعضای ناتو در بروکسل که دو 
روز ادامه خواهد داشت، در روز نخست به بررسی 
در  عضو  کشورهای  نظامی  بودجه  کاهش  پیامد 
راسموسن  دارد.  اختصاص  بین المللی  ماموریت های 

این کاهش را »نگران کننده« خوانده است.
دومین روز از نشست وزیران دفاع به رایزنی در مورد 
ماموریت آینده نیروهای ناتو در افغانستان اختصاص 

دارد. »حمایت قاطعانه« از نیروهای محلی در حفاظت 
در  آینده  در  ناتو  هدف  مهم ترین  کشور  امنیت  از 

افغانستان است.
ناتو قصد دارد پس از خاتمه دادن به عملیات نظامی 
برنامه ریزی شده،  برای سال 2014  که  افغانستان  در 
و  ارتش  آموزش  برای  را  خود  نیروهای  از  شماری 
پولیس محلی و حمایت آن ها در اجرای ماموریتشان 

در این کشور مستقر کند.
با توجه به مشخص نبودن تعداد نظامیانی که امریکا در 
ماموریت ناتو شرکت می دهد، انتظار می رود وزیران 
دفاع کشورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی در مورد 
نهایی  توافق  به  قاطعانه«  »حمایت  برنامه  جزییات 

نرسند.

  تأمین نیازمندی های نیروهای اففان پس از 2014
بررسی  حال  در  ناتو  کشورهای عضو  حال،  این  در 
هزار  مالی 352  تامین  و  بر حفظ  مبنی  امریکا  طرح 
تن از نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2018 هستند.

نیروهای  برای حفظ  پیشنهاد  ناتو می گویند:  مقامات 
در  را  اطمینان  تن،  هزار   352 تعداد  به  افغان  امنیتی 
خصوص توانایی همین نیروها برای شکست طالبان 

پس از خروج نیروهای بین المللی، افزایش می دهد.
نشود،  گرفته  نامشان  خواسته اند  که  ناتو  مقامات 
پنج شنبه به گروهی از خبرنگاران در بروکسل گفتند: 
افغان  امنیتی  نیروهای  مشخص  تعداد  روی  بحث 
پس از سال 2014 میالدی، از دستور عمل های مهم 
مورد بحث در نشست امروز)دیروز( میان مقامات و 

نماینده گان کشورهای عضو ناتو خواهد بود.

بروکسل  در  ناتو  دبیرکل  راسموسن،  فوگ  آندرس 
این  طبق  هستیم.  متعهد  زمانی  جدول  به  ما  گفت: 
جدول ماموریت نظامی ایساف در اواخر سال 2014 
آموزشی  جدید  ماموریت  و  می شود  تکمیل  میالدی 
آغاز   2015 سال  جنوری  اول  از  ناتو  رهبری  تحت 
جریان  در  ما  داریم.  وقت  هم  هنوز  ما  شد.  خواهد 
پروسه برنامه سازی هستیم و من انتظار دارم که تصمیم 
آموزشی  ماموریت  وسعت  و  تعداد  مورد  در  نهایی 
اتخاذ  آینده  ماه  چند  جریان  در  ناتو،  رهبری  تحت 

شود.
در ماه می سال 2012، ناتو توافق کرده بود که نیروهای 
امنیتی افغان پس از سال 2017 به 230 هزار تن کاهش 
یابد. نگه داری این میزان نیرو پس از 2014 ساالنه 1 / 
4 میلیارد دالر هزینه در پی خواهد داشت. امسال این 
بود که  دالر خواهد  میلیارد   6 / برابر 5  میزان هزینه 
افغان خواهد  امنیتی  نیروهای  از  برای 352 هزار تن 
بود که از این میزان 7 / 5 میلیارد دالر آن را امریکا 

تقبل خواهد کرد.
امر  این  تایید نشود،  ناتو  از سوی  این طرح  چنانچه 
می تواند هزینه های امریکا و متحدانش را به بیش از 
دو میلیارد دالر در سال افزایش دهد و این در حالی 
است که بسیاری از کشورها با معضل کسری بودجه 

و بحران مالی روبه رو هستند.
در اجالس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو، شماری 
در  ایساف  ماموریت  در  که  کشورهای  مقامات  از 
افغانستان نقش دارند، از جمله جنرال جوزف دانفورد، 
فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان هم شرکت 

کرده است.
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کمیسیون را از وجود...
 بیایند و مشکالت و مشوره های خود را رو در رو با ما شریک 
سازند. اگز احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مشوره های شان 

را شریک بسازند، راه حلی پیدا می شود«.
پاکسازی  با  که  افزود  افغانستان  انتخابات  مقام کمیسیون  این 
نظارت  و  فساد  به  آغشته  ماموران  از  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات  شفایت  انتخابات،  برگزاری  روند  از  سازمان ها 

ریاست جمهوری سال آینده تضمین می شود.
  امنیت انتخابات

مراکز  که  است  کرده  تاکید  افغانستان  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات در جاهایی باز می شود که نیروهای امنیتی افغانستان 
بابکر خیل گفت: »جایی که  کنند.  تامین  را  مناطق  امنیت آن 
می شود.  برگزار  انتخابات  آنجاها  می شود،  تامین  امینت اش 
جایی که امنیت نباشد، انتخابات را برگزار نمی کنیم زیرا تقلب 
صورت می گیرد. ما روند استخدام را شروع کرده ایم تا آدم های 
صادق را به کار بگماریم. یک سلسله میکانیزم هایی را ایجاد 

کرده ایم تا از انتخابات به صورت بهتر نظارت شود«.
این مقام کمیسیون انتخابات افغانستان گفت در نظر است که 
در سراسر  رای دهی  مرکز  هزار  رو، هفت  پیش  انتخابات  در 
افغانستان باز گردند. در انتخابات پارلمانی گذشته حدود شش 

هزار مرکز رای دهی وجود داشت.
تامین  افغانستان  امنیت سرتاسر  هنوز  که  است  در حالی  این 
انتخابات  سراسری  برگزاری  مورد  در  تردیدهایی  و  نیست 
برگزاری  عدم  به  انتخابات  کمیسیون  تصمیم  دارد.  وجود 
والیت  مردم  از  شماری  اعتراض  ناامن،  مناطق  در  انتخابات 
خوست را در پی داشت. اما نهادهای امنیتی افغانستان اطمینان 

داده اند که آماده تامین امنیت انتخابات هستند.

           منوچهر

روزنامه های پاکستانی به نقل از استخبارات آن کشور 
خبر داده اند که شمار زیادی از طالبان آزادشده، در 
جبهاِت آن گروه دیده شده اند و احتمال می رود که 
همۀ زندانیان آزاد شده، به صفوف طالبان بپیوندند. 
روزنامۀ استار تریبون این خبر را به نقل از مقامات 
غربی نیز تصدیق کرده است. این روزنامه هم چنان 
با توجه به این موضوع، طالبان منتظر فرا  گفته که 

رسیدن سال 2014 اند. 
این موضوع از قبل هم پیش بینی می شد، چنان که در 
طالبان  بی رویۀ  آزادی  به  نسبت  بارها  همین ستون 
از سوی پاکستان و افغانستان، هشدار داده شده ـ اما 

دولت افغانستان کم تر به آن توجه کرده است.
نکتۀ جالِب این بحث آن جاست که در پیوند با این 
کرده  موضع  اعالم  صلح  عالی  شورای  گزارش ها، 
ندارند  دست  در  را  اسنادی  آنان  که  است  گفته  و 
تا صحت و سقم این گزارش ها را نشان دهد. این 
به آن معناست که شورای عالی صلح، هنوز مساله 
نپذیرفته و هنوز مایل است که روند آزادسازی  را 

طالبان ادامه یابد.
آزادسازی طالبان پروسه یی توافق شده میان افغانستان 
طالبان  اعتماد  جلب  به خاطر  که  است  پاکستان  و 
برای تحقق گفت وگوهای صلح تا هنوز ادامه دارد. 
پاکستان تا کنون بی هیچ قید و شرطی، شمار زیادی 
از طالبان را آزاد کرده است و بارها گفته شده، این 
آزادی زیر پوشش یک برنامۀ منفعت طلبانه صورت 
از  پاکستان  ندارد.  صلح  حال  به  سودی  و  گرفته 
توجه  جلب  جز  دیگری  نیت  طالبان،  آزادسازی 
صلح  گفت وگوهای  از  حمایت  بر  مبنی  غرب 
آن، حمایت  در جنب  آمد.  نایل  آن  به  که  نداشت 
گسیل  طالبان  جبهات  تقویت  برای  را  گسترده یی 

داشت که اکنون خودش به آن اعتراف کرده است.
اکنون پرسش آن است که چرا پاکستان صحت خطِر 

آزادسازی طالبان را اعالم کرده است؟
به  آمدن  نایل  از  پس  پاکستان  که  می رسد  نظر  به 
اهداف پنهانش، از عواقب بِد آن نگران شده است. 
این عاقبت بد، موجی از اتهامات جدیدی می تواند 
آن  متوجه  افغانستان  آدرس  از  آینده  در  که  باشد 
به  افغانستان  دولت  هرچند  شد.  خواهد  کشور 
هر  فهرست  که  است  خواسته  پاکستان  از  تازه گی 
اختیار  در  می کند،  آزاد  کشور  آن  که  را  گروهی 
درخواست  این  اما  دهد؛  قرار  صلح  عالی  شورای 
پس از آن مطرح شد که شمار چشم گیری از طالبان 
آزاد شده بودند و این درخواست، بیشتر به خینۀ بعد 

از عید می ماند.
میان  به  صورت  در  که  است  ممکن  این رو،  از 
ناحیۀ طالبان آزادشده، دولت  از  آمدِن خطر کالنی 
آزادسازی  به  متهم  را  پاکستان  بازهم  افغانستان 
امتیازهای  همۀ  آن صورت،  در  که  سازد  هدف مند 

به دست آمدۀ پاکستان از میان خواهد رفت.
تصور می شود که پاکستان به خاطر رفع این نگرانی، 
دولت  موضع گیری  از  قبل  و  کرده  پیش دستی 
در  تا  است  کرده  ابراز  را  خود  نگرانی  افغانستان، 
آینده دستاویزی برای دفاع داشته باشد. اما شورای 
عالی صلح تا هنوز این حقیقت را درنیافته و هنوز 

به پروسۀ آزادسازی امیدوار است.
برنامه،  این  در  که  گفت  می توان  حساب،  این  با 
شورای عالی صلح به شدت شکست خورده و یک 

بار دیگر، بطالِت آن ثابت شده است. 
این اشتباه نخسِت شورای عالی صلح نیست. از بدو 
تأسیس، این شورا ـ از ماهیت وجودی آن گرفته تا 
عملکردهای متعدد ـ لبریز از اشتباه بوده و مقامات 

نیز همواره در پی توجیه فعالیت های این نهاد.

اشتباه،  همه  این  به رغم  که  آن جاست  تأسف  جای 
بدون هیچ دلیل موجه و قانع کننده یی این شورا به 
مجوز  کرزی  آقای  هنوز  و  می دهد  ادامه  خود  کارِ 
فرصت ها  نامحدود  صرف  و  دالر  میلیون ها  خرج 
نهاد  این  کار  که  زمانی  تا  است.  نگرفته  آن  از  را 
توجیهات منطقی داشته باشد، آقای کرزی از آن به 
عنوان یک نهاد موثر و مطمین، برای برگشت امنیت 
همین  اما  افتخار.  آن  تشکیل  به  حتا  و  می کند  یاد 
مورد  صلح  عالی  شورای  و  شد  خلق  فاجعه  که 
انتقاد قرار گرفت، آن را یک نهاد مستقل می داند و 
متصدیان آن را نیز مورد نکوهش قرار می دهد. چنان 
که در واقعۀ شهادت استاد ربانی رییس پیشین این 

شورا، چنین کرد.
شکی نیست که آقای کرزی پس از انتقادهای بسیار 
دریافته که آزادی بی رویۀ طالبان، برای امنیت کشور 
بررسی  مسالۀ  خاطر  همین  به  و  است  خطرآفرین 
فهرست زندانیاِن آزادشده را مطرح کرده است. اما 
از  کار  دیگر  که  می دهد  نشان  پاکستانی ها  گزارش 
کار گذشته است و بنابرین، دیر یا زود جناب کرزی 
تمام تقصیرها را به گردن شورای عالی صلح خواهد 

انداخت.
صلح  عالی  شورای  می شود  نمایان  که  این جاست 
توجیه  را  تیم حاکم  اشتباهات  تا  تنها پوششی ست 
مردم  برای  نهاد  این  ماهیت  دیگر  آن که  حال   کند. 
روشن شده و همه می دانند که شورای عالی صلح 
تا کنون هیچ کاری به جز خرج سرمایۀ ملی و اتالف 

وقت، نداشته است.
بنابراین، نه تنها که اکنون ما شاهد شکست دیگِر این 
شورا هستیم و هیچ واکنشی نسبت به آن نمی بینیم، 
وضعیت  این  که  می رود  احتمال  هم  آینده  در  بل 
حکومت،  سیاست گزاران  از  هیچ یک  و  یابد  ادامه 

حرکتی برای حذف شورای عالی صلح نکنند.

بطالت شورای عالی صلح 
و بازی آزادی طالبان

عدم شرکت در نشست علما...
 کنفرانس خود داری خواهد کرد.

اما اسماعیل قاسم یار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح 
به روزنامۀ ماندگار گفت که نشست شورای علمای افغانستان 
سیاسی  گروه  و  هیچ جریان  محکومیت  به خاطر  پاکستان  و 
صلح،  به  رسیدن  روی  نشست  این  در  بل  نمی شود؛  برگزار 
همزیستی مسالمت  آمیز در پرتو قرآن و سنت، بحث صورت 

می گیرد.
پاکستانی  علمای  شرکت  از  امیدواری  ابراز  با  قاسم یار  آقای 
در کنفرانس علما گفت: »عدم حضور علمای کشور همسایه، 
برادر و دوست ما پاکستان، به این معنا خواهد بود که آن ها از 
کشتار مردمان بی گناه که شامل زنان، کودکان، مردان و علما 

می شود، حمایت و پشتیبانی می کنند.«
این  به  پاسخ  در  صلح  عالی  شورای  بین المللی  امور  مشاور 
به رسمیت  را  افغانستان  پاکستانی حکومت  سوال که علمای 
نمی شناسند و به همین دلیل در این نشست شرکت نمی کنند، 
سوال  زیر  نفر  چند  ادعای  به  حکومت  مشروعیت  گفت: 
نمی رود؛ مشروعیت حکومت را مردم تعیین می کنند. حکومت 
برخاسته از رأی مردم و قانون اساسی افغانستان است. قانون 
اساسی ما با تمام معنا اسالمی است و حتا پیروی از اصول و 
ارزش های دین مقدس اسالم در این قانون، غیر قابل تعدیل 

دانسته شده است. 
این مقام شورای عالی صلح گفت که شورای علمای پاکستان 

آفتاب را نمی تواند با دو انگشت پنهان کند.
او گفت که چنین سیاست بازی هایی سوال برانگیز است.

اما عبدالحفیظ منصور رییس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس 
افغانستان  حکومت  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  نماینده گان 

اشتباهات چندین ساله را بار دیگر تکرار می نماید.
آقای منصور افزود: ما مدارس دینی پاکستان را با تأسف جدا 
در  می پنداریم،  کشور  این  استخباراتی  سازمان  و  دولت  از 
از  پاکستان،  دینی  مذهبی-  مدارس  و  علما  شورای  حالی که 
سازمان استخبارات این کشور )آی اس آی( جدا نیستند؛ تاریخ 
بر حوزه های  کامل  تسلط  پاکستان  استخبارات  که  داده  نشان 
دینی- مذهبی داشته و از این حوزه ها به سود و منافع خود 

استفاده برده است.
نماینده گان گفت که  تفتیش مرکزی مجلس  رییس کمیسیون 
شورای علمای پاکستان و مدارس دینی این کشور، برای کسب 
صدد  در  رو،  همین  از  و  می کنند  کار  طالبان  به  مشروعیت 

چانه زنی بیشتر با حکومت افغانستان هستند.
پاکستانی  علمای  شرکت  عدم  که  گفت  منصور  عبدالحفیظ 
در نشست کابل، توهین آشکار به حکومت و شورای علمای 

افغانستان بود.
در این حال، آقای منصور باور دارد که کانال های جدا از وزارت 
خارجه)شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان( برای 

گفت وگو با کشورهای همسایه یک اشتباه جدی است. 
به گفتۀ این عضو مجلس، این کانال ها که خارج از چارچوب 
دستگاه سیاسی افغانستان)وزارت خارجه( عمل می کنند،  نظم، 

دسپلین و اداره را از بین می برند. 
با  سنتی  جرگه های  به  رجوع  آغاز  همان  از  که  گفت  او 
پاکستانی ها نادرست بود و ما دیدیم که جرگۀ امن منطقه یی 
و ... هیچ سودی را برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان به 

دنبال نداشت.
اما مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح گفته 
علمای  نداشتن  حضور  دلیل  به  کنفرانس  این  اگر  که  است 
پاکستانی برگزار نشود، علمای افغانستان در یک وقت مناسب 

کنفرانسی را با علمای جهان اسالم برگزار خواهند کرد.



مکمل الکوزی رییس دانشگاه بلخ اعالم کرده 
است که در سال نو هجری شمسی دانشگاه 

جدید این والیت به فعالیت آغاز می کند.
دانشگاه  ظرفیت  که  می گوید  الکوزی  آقای 
درسی  سیستم  و  است  یافته  افزایش  جدید 
با معیارهای کشورهای پیشرفته برابر  نیز  آن 

خواهد بود.
بلخ  دانشگاه  دانشجویان  حاضر،  حال  در 
آموزش  بلخ  والیت  پلتخنیک  ساختمان  در 
می بینند و حدود پنج سال کار باالی ساختمان 
پاکستان  کشور  از سوی  دانشگاه  این  جدید 

جریان داشت.
مکان های  دیگر  و  درسی  صنف های  کمبود 
آموزشی از مشکالت عمده در دانشگاه فعلی 

بلخ خوانده شده است.
دانشجویان  جمعی  در  گذشته  روز  الکوزی 
در  کانکور  امتحان  کردن  سپری  برای  که 
بودند گفت:  آمده  مزار شریف گردهم  شهر 
"امکانات تازه در دانشگاه بلخ امیدوار کننده 
است و در ظرفیت محصالن نیز افزایش قابل 

مالحظه یی ایجاد می شود."
به گفته او، قرار است در سال آینده سیستم 
آغاز  بلخ  دانشگاه  در  نیز  ماستری  تدریس 

شود.
ورود صدها تن به دانشگاه های شمال کشور
دانشگاه  ده ها  گذشته،  سال  یازده  جریان  در 
خصوصی در کنار دانشگاه های دولتی کشور 

به فعالیت آغاز کردند.
به  نسبت  محصالن  جذب  رقم  اگرچه 
سال های گذشته افزایش یافته است، اما هنوز 
هم دانش آموزان از بی نتیجه ماندن و یا عدم 

ورود به دانشگاه ها اعتراض می کنند.
صبح روز گذشته، بیش از یک هزار و چهار 
)صنف  عالی  نیمه  دوره های  در  که  صدتن 
چهارده( آموزش دیده بودند، امتحان کانکور 
برای ورود به موسسات تحصیالت عالی را 

سپری کردند.
این شمار از محصالن، از پنج والیت شمالی 
و  فاریاب  جوزجان،  سمنگان،  )بلخ،  کشور 
سرپل( هستند که قباًل اموزش های نیمه عالی 
را سپری کرده و یا هم به دالیل مختلف از راه 
یافتن به دانشگاه های کشور باز مانده بودند.

می  بلخ  دانشگاه  رییس  الکوزی  مکمل      
دانشگاه های  به  آنان  تن  ششصد  که  گوید 
شمال کشور جذب می شوند که دانشگاه بلخ 
خواهد  را  دانشجویان  جذب  رقم  بیشترین 

داشت.
دانشکده های  جذب  محصالن  این  بیشتر 
می شوند که قبال آموزش های تخصصی همان 

دانشکده را سپری کرده باشند.
دانشجویان که نمره های معیاری را در امتحان 
بیاورند به طور مستقیم وارد  کانکور بدست 

صنف دوم دانشکده ها می شوند.
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دانشگاه جدید بلخ
 در سال نو فعال می شود

تیم ملی فوتبال افغانستان روز پنجشنبه برای 
شرکت در مسابقات چلنج کاپ آسیا کابل را 

به مقصد امارات متحده عربی ترک کرد.
ملی  کمیته  سخنگوی  رحمانی  اهلل  مجیب 
المپیک افغانستان در این مورد گفت : تیم ملی 
فوتبال افغانستان یک هفته در شهر دبی اردو 
می  دنبال  را  خود  آماده گی  تمرینات  و  زده 
کند. از تاریخ 2 الی 6 مارچ در شهر الئوس 

با تیم های هم گروهش رقابت خواهد کرد.

در  افغانستان  ملی  تیم  افزود،  رحمانی  آقای 
کشورهای  با  سوم  گروه  در  رقابت ها  این 
گروه  هم  مغولستان  و  سریالنکا  الئوس، 

است.
بازیکن  افغانستان شامل 22  فوتبال  تیم ملی 
افغانستان،  فوتبال  برتر  لیگ  بازیکنان  است؛ 
نیز در  ایران  و  امریکا  اروپا،  مقیم  افغان های 
ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان قرار گرفته 

اند.

مربی  این تیم  محمد یوسف کارگر، یکی از 
بازیکنان سابق فوتبال افغانستان است.

راه  مسابقات  این  به  بارها  تاکنون  افغانستان 
یافته است.

به  توجه  با  که  است  امیدوار  رحمانی  آقای 
تمرینات که تیم ملی فوتبال افغانستان داشته 
است  قرار  که  بعدی  مرحله  به  بتواند  است 
سال 2014 در کشور مالدیو برگزار شود، راه 

یابد.
بار در  چلنج کاپ آسیا در هر دو سال یک 
کشورهای مختلف با نظر کنفدارسیون فوتبال 

آسیا برگزار می شود.
بین  انگیزه  افزایش  برای  اخیر  سالهای  در 
فوتبال  بسیار ضعیف  و  قوی  بسیار  تیم های 
توجه  با  را  منطقه  این  کشورهای  آسیا  قاره 
به سطح مهارت و سابقه فوتبال به سه درجه 
پیشرفته، در حال پیشرفت و نوظهور تقسیم 

کرده است.
گروه  در  کپ  چلنچ  در  حاضر  تیم های 
مسابقات  در  و  هستند  نوظهور  کشورهای 
مقدماتی جام ملت های آسیا شرکت نمی کنند.
 1922 سال  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 

تاسیس شده است.

قاتالن علی سینا...
 دادگاه هرات هرات دایر شده بود، دو 

نفر از افراد  متهم بیگناه شناخته شدند.
عبدالرسول منصور رییس دادگاه شهری 
محاکمۀ  علنی  جلسۀ  در  هرات  والیت 
گفت:  سینا،  علی  قاتلین  و  آدمربایان 
رابطه  این  در  که  فردی  ده  از  نفر  دو 
مرگ  کیفر  به  بودند،  شده  بازداشت 

محکوم شدند.
افزود که یک خانم به جرم دست  وی 
و  به 16 سال  نیز  قضیه  این  در  داشتن 
یک مرد دیگر به 20 سال حبس محکوم 

شده اند.
والیت  شهری  دادگاه  رییس  گفتۀ  به 
هرات، چهار نفر دیگر به شمول یک زن 
که متهم به همکاری با قاتلین علی سینا 
بوده اند، برای هرکدام حبس های  شش 

ساله صادر شده است.
بر اساس گفته های قاضی منصور دو نفر 
دیگر از این افراد بنا بر عدم اراییۀ اسناد 
کافی دادستانی کل، بیگناه شناخته شده 

اند.
در همین حال، خانوادۀ علی سینا ضمن 
رضایت از نتیجۀ دادگاه، خواهان اعدام 
دو فرد اصلی این قضیه در حضور مردم 

و در داخل شهر هرات می  باشند.
آنان می گویند که دولت با پذیرش این 
خواسته شان، خط پایانی بر رویدادهای 

آدمربایی والیت هرات بگذارد.
و  سینا  علی  شدن  کشته  از  پس 
تظاهرات های پی هم مردمی در والیت 
به  کرزی  جمهوری  رییس  هرات، 
پیگیری جدی  خانوادۀ علی سینا وعدۀ 
عامالن قضیه را توسط ادارات عدلی و 

قضایی داده بود.
 گفتنی است که از آغاز سال  روان  تا 
کنون بیش از 100  نفر از آدمربایان در 

محکمۀ والیت هرات محاکمه شدند.

امیدواری از تیم ملی فوتبال افغانستان 

در مسابقات چلنج کپ آسیا

موترسایکل های بی اسناد جمع آوری می شود
از  استفاده  با  جرایم  گراف  که  آن  از  پس 
شهرهای  در  اسناد  بدون  های  موترسایکل 
کالن افغانستان افزایش یافت، ریاست ترافیک 
اقدام به جمع آوری آن ها کرده و در نظر است 
جمع  اسناد،  بدون  های  موترسایکل  تمام 

آوری شوند.
ارزان  و  پرکاربرد  وسیله یی  موترسایکل 
بلکه  نیست،  کاران  کسبه  و  مردم  برای  تنها 
از  تروریستی  حمالت  در  نیز  شورشیان 
در  موترسایکل ها  اکثر  می کنند.  استفاده  آن 
افغانستان نمبرپلیت ندارند و در هنگام خرید 

نیز ثبت نمی شوند.
ریاست  معاون  ارغنویوال،  صابر  سمونوال 
جامعه  در  "موترسایکل ها  می گوید:  ترافیک 
قانونی  اسناد  که  وقتی  می شوند.  واقع  مخل 
و  می شوند  مرتکب  را  جرمی  باشند،  نداشته 
فرار کنند. ما چگونه می توانیم تشخیص کنیم 

که مجرم کی بوده است؟". 
ریاست ترافیک کابل می گوید استفاده جویان 
موترسایکل های  از  می توانند  ساده گی  به 
استفاده  اختطاف ها  و  دزدی ها  برای  بی  اسناد 
کنند. ترورهایی که در سال 1390 در شهر غزنی 
از سوی طالبان با استفاده از موترسایکل های 
بی اسناد به راه انداخته شد، سبب کشته شدن 
چندین تن از نیروهای امنیتی گردید. به دنبال 
موترسایکل  آوری  جمع  به  اقدام  پولیس  آن 
های بی اسناد کرد و در نتیجه امنیت غزنی به 

شکل قابل مالحظه یی بهبود یافت.
ریاست ترافیک تنها در چند روز اخیر در شهر 
کابل حدود 400 چرخ موترسایکل بی اسناد 
ترافیک  مسووالن  است.  کرده  جمع آوری  را 
از موترسایکل هایی که در  هنوز آمار دقیقی 

افغانستان فعالیت دارند، در دست ندارند. 
دشواری های اخذ اسناد

شان  موترسایکل های  برای  که  مردمی  اما 
دارند.  را  شان  خود  دلیل  نمی گیرند،  اسناد 
در  کارشکنی  و  فساد  از  موترسایکل سواران 

ثبت اسناد شکایت دارند. وقتی که نمبر پلیت 
یک موترسایکل تقریبًا به اندازه نصف قیمت 
بردارد، کمتر کسی حاضر  موترسایکل هزینه 

خواهد شد آن را ثبت کند.
به دلیل نبود وسایط نقلیه عمومی به صورت 
مناسب، بسیاری مردم از موترسایکل استفاده 
می کنند. به دلیل نبود وسایط نقلیه عمومی به 
صورت مناسب، بسیاری مردم از موترسایکل 

استفاده می کنند.
از موترسایکل بی اسناد  باشنده کابل که  امیر، 
بی  "موترسایکل  می  گوید:  می کند،  استفاده 
پلیت  ترافیک  ریاست  اما  است.  ارزان  پلیت 
نمی دهد. وقتی مراجعه کنی ریاست ترافیک 
یک ماه یا بیست روز و قت را هم می گیرد و 

20 هزار افغانی را نیز می گیرد". 
حمید، دیگر باشنده کابل به دلیل مشابه برای 
یک  "باید  نمی گیرد:  اسناد  اش  موترسایکل 
ماه یا دوماه وقت صرف کنم تا پلیت بگیرم. 
پلیت گرفتن ده هزار افغانی مصرف دارد. پس 
از  وقت  و  پول  صرف  بدون  که  است  بهتر 

موترسایکل استفاده کنم". 
را  اسناد  ثبت  ترافیک هزینه گزاف  مسووالن 
رد می کنند و می گویند در صورتی که مالکان 
موترسایکل ها برای گرفتن اسناد اقدام کنند، 

تنها پنج هزار افغانی هزینه دارد.

  موتورسایکل های قاچاقی
طریق  از  که  موترسایکل هایی  بر  عالوه 
هزاران  می شوند،  افغانستان  وارد  گمرک ها 
این  وارد  نیز  قاچاق  شکل  به  موترسایکل 
اسناد  موترسایکل ها  این  می شوند.  کشور 
گمرکی ندارند و به این دلیل اخذ اسناد برای 

آن ها ناممکن است.
بی اسناد  موترسایکل  چنین  مالک  که  اشرف 
ترافیک  ریاست  به  "اگر  می  گوید:  است، 
کجاست.  ات  گمرکی  اسناد  می گویند  بروم 
یک  تو  می گویند  است،  قاچاقی  بگویم  اگر 
جنایتکار و یک دزد استی. به همین خاطر در 
کوچه ها و پس کوچه ها گشت و گذار می 

کنم و کارم را اجرا می کنم". 
موتور  می گوید  کابل  ترافیک  ریاست 
ضبط  ندارند  گمرکی  اسناد  که  سایکل هایی 
سند  آن ها  برای  قانون  براساس  و  می شوند 
داده نمی  شود. البته، ثبت این گونه موترسایکل 
ها نیز کاری برای "کمیشن کاران" خلق کرده 
از  افغانی  تا 15 هزار  کاران10  است. کمشن 
تا  مساله سبب شده  این  گیرند.  می  هر سند 

مردم از گرفتن اسناد خودداری کنند.

طالبان رها شده از...
 مسأله ابراز تردید می نماید.

روابط  مسوول  قاسمیار  اسماعیل  محمد 
بین المللی شورای عالی صلح به رادیو آزادی 
کند،  ثابت  که  ندارند  اسنادی  آن ها  گفت: 
به  پاکستان  زندان های  از  شده  رها  طالبان 

میدان جنگ باز گشته اند.
به  توجه  با  است:  نوشته  تریبیون  روزنامۀ 
طالبان  ساختن  شریک  از  اخیر  نشانه های 
افغانستان،  به جنگ  دادن  پایان  و  در قدرت 
طوری به نظر می رسد که گروه طالبان برای 

سال 2014 انتظار می کشند.
تحت  بین المللی  نیروهای  سال،  این  در 
و  می شوند  بیرون  افغانستان  از  ناتو  رهبری 
انتخابات ریاست جمهوری در این کشور هم 

در سال 2014 برگزار می شود.
عالی  شورای  تقاضاهای  با  اخیراً  پاکستان 
از  شماری  تا  کرد  توافق  افغانستان  صلح 
زندانیان طالبان را از زندان های آن کشور رها 

 ،2012 سال  اخیر  در  ترتیب،  این  به  و  کند 
از  طالبان  گروه  افراد  از  تن  چهار  و  بیست 

زندان های پاکستان آزاد شدند.
این اقدام به خاطری صورت گرفت که افراد 
رها شده در پروسه مصالحه افغانستان نقش 
با  را  زندانیان  این  پاکستان  اما  باشند،  داشته 
درخواست حکومت افغانستان، به این کشور 

نسپرد.
مسوول روابط بین المللی شورای عالی صلح 
افغانستان می گوید: پاکستان حاال توافق کرده 
با  را  طالبان  زندانیان  سایر  رهایی  روند  تا 

همین شورا هماهنگ سازد.
پاکستان  استخبارات  اداره  میان  این  در 
می گوید: رهایی زندانیان طالبان از بند، نتایج 
منفی به همراه خواهد داشت زیرا نیمی از این 

افراد دو باره به جنگ رو آورده اند.
میان  اعتماد  مسأله  این  می گویند:  ناظرین 
پاکستان و افغانستان را که در این اواخر برای 

بهبود آن تالش می شد، زیانمند می سازد.

جوان مرد و فواد روی...
با  اسکار  اهدای جایزۀ  مراسم  در  که  دارند   
محمدی  ببینند.  جهان  مشهور  هنرپیشه گان 
که  ستالون  سیلویستر  با  می خواهد  می گوید، 
مالقات  است  مشهور  رامبو  به  افغانستان  در 
کند، اما پائیز آرزو دارد که با هنر پیشه مشهور 

دیگر ال پچینو دیدن کند.
پائیز به  قرار است فواد محمدی و جوانمرد 
ستدیو فیلم های جوانان و همین طور به ستدیو 
فیلمبرداری یونی ورسل بروند. دایرکتر فیلم، 

سام فرینچ می گوید، هدف این ست که سفر 
یک هفته یی به هالیود برای این دو نفر از نگاه 

کلتوری دلچسپ واقع شود.
پائیز برای اشتراک در  قرار است محمدی و 
هم  واشنگتن  به  خود  فیلم  نمایش  مراسم 
بروند و در اول مارچ دوباره به افغانستان بر 
فیلم  یک  که  چاپ انداز  بچه های  می گردند. 
تقریبًا نیم ساعته می باشد اولین تولید موسسه 
به شمار  فیلم  افغان  پروژه  نام  به  غیرانتفاعی 

می رود.
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برای  می گویند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
تأمین شفافیت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، 
این کمیسون را از وجود مأمورانی که به دست داشتن 

در فساد و تقلب مظنون هستند، تصفیه می کنند.
افغانستان  انتخابات  کمیسیون  در  اصالحات  ایجاد 
حکومت  اپوزیسیون  اصلی  خواست های  از  یکی 

اصالحات  خواستار  اپوزیسیون  می باشد.  کشور  این 
بنیادین در ساختار کمیسیون انتخابات بوده و می گوید 
تا زمانی که مسووالن بلندرتبۀ این کمیسیون از سوی 
زیر  کمیسیون  بی طرفی  شوند،  تعیین  رییس جمهور 

سوال می رود.
در  اصلی  تغییرات  اکنون  تا  انتقادها،  این  وجود  با 

حق  فضل  اما  است.  نشده  ایجاد  کمیسیون  ساختار 
بابکرخیل، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات 
به  مظنون  مأموران  که  گفت  پنج شنبه  روز  افغانستان 
انتخابات  در  کاری،  جعل  و  فساد  در  داشتن  دست 
این  شمار  مورد  در  او  اما  نمی شوند.  گمارده  آینده 
ماموران و این که در چه سطوحی هستند، معلومات 

نداده است.
انتخابات در افغانستان بیشتر از مشکل امنیتی با چالش 
همکاری  شورای  از  هیاتی  است.  رو  به  رو  سیاسی 
احزاب و ایتالف های سیاسی افغانستان روز سه شنبه 
با یان کوبیش، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان 
و  کردند  گفت وگو  انتخابات  برگزاری  مورد  در 
پیشنهادها  این  نمودند. جزییات  ارایه  را  پیشنهادهای 

هنوز روشن نیست.
بابکرخیل افزود: »در انتخابات باید هم صدایی وجود 
داشته باشد. احزاب سیاسی باید...      ادامه صفحه 6

قاتالن علی سینا 
به اعدام و حبس محکوم شدند

کودک  سینا  علی  قاتالن  و  رباها  آدم  برای  هرات  دادگاه 
هشت ساله یی که چندی پیش پس از اختطاف بدست آدم 
صادر  تنفیذی  حبس های  و  اعدام  حکم  شد،  کشته  رباها 

کرد.
 مسووالن دادگاه استیناف والیت هرات می گویند که برای 
نفر  اعدام و برای شش  این آدم ربایان، حکم  از  نفر  دو  
نظر گرفته  در  کوتاه مدت  دراز مدت و  دیگر حبس های 

شده است.
 همچنان در جلسۀ علنی یی که در...         ادامه صفحه 7

كمیسیون مستقل انتخابات:

کمیسیون را از وجود مأموران فاسد تصفیه می کنیم
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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 1393 / 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.
                    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

جوان مرد و فواد روی فرش سرخ
فواد محمدی و جوانمرد پائیز دو هنر 
پیشۀ تازه جوان افغانستان که مصارف 
سفر آن ها در یک کمپاین خیریه انترنتی 
کالفورنیا  ایالت  به  است  شده  تهیه 
هنرپیشه گان  با  یکشنبه  روز  و  رسیده 
مشهور جهان یکجا بر فرش سرخ قدم 
می گذارند. فیلم بچه های چاپ انداز به 
جایزه اسکار که امسال 85 سالگرد آن 

می باشد، کاندید شده است.
دو  رویاهای  قصۀ  فیلم  این  موضوع 
می خواهند  که  است  کابل  در  کودک 
توسط  که  فیلم  این  شوند.  چاپ انداز 
دایرکتر فیلم های امریکایی سام فرینچ 
تهیه شده در کته گوری فیلم های کوتاه 

به جایزۀ اسکار نامزد شده است.
محمدی در وقت پائین شدن از طیاره 
گفت،  الس آنجلیس  هوائی  میدان  در 

هیجانی  بسیار 
می  خوشحال  و 
محمدی  باشد. 
یک بازیگر اماتور 
سال  و  باشد  می 
از  بعد  گذشته 
بچه  فیلم  آنکه 
انداز  چاپ  های 
به نمایش گذاشته 
جهان  توجه  شد 
را بخود جلب کرد.

زندگی  داستان  حقیقت  در  فیلم  این 
که  یتیمی  زندگی  قصه  باشد،  می  او 
نقشه  توریستان  به  ها  مرغ  کوچه  در 
کابل را می فروشد. هنرپیشه دیگر هم 
فرزند  فیلم  این  در  وی  سال  و  سن 
شام  تا  صبح  از  که  است  آهنگر  یک 

در دوکان تاریک پدرش کار می کند.
محمدی می گوید که این فیلم زنده گی 
بسیار  من  »زنده گی  داد:  تغییر  را  او 
فرق کرد. حاال در کوچه مرغ ها همه 
مرا می  شناسند بسیار مردم با من عکس 

می گیرند و مرا تشویق می کنند.«
این دو هنر پیشه آرزو...ادامه صفحه 7

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

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000


