
تانر یلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه روز دوشنبه 
میلیون  یکصد  این کشور  نفت  این که شرکت  اعالم  با 
دالر در افغانستان سرمایه گذاری می کند، گفت: ترکیه در 
منطقه یی به وسعت یک هزار کیلومتر مربع در افغانستان 

طال استخراج خواهد کرد.
یلدیز  ترکیه،  تلویزیون دولتی  به گزارش شبکه خبری 
که به عنوان اولین وزیر انرژی ترکیه به افغانستان سفر 
با رییس جمهور کرزی گفت:  دیدار  از  بود، پس  کرده 
ترکیه و افعانستان ظرفیت های همکاری زیادی را دارند 

و مصمم به توسعه مناسبات خود هستند.
برنده شدن در  از  وی گفت: یک شرکت ترکیه یی پس 
چهار مزایده اکتشاف و استخراج طال در افغانستان به 
زودی پس از طی مراحل قانونی، فعالیت خود را در این 

کشور آغاز خواهد کرد.
مشارکت  به  ترکیه یی  اینکه شرکت های  بر  تأکید  با  او 
افغانستان عالقه  روساختی  و  زیرساختی  در طرح های 

دارند، افزود: سازمان دولتی پژوهش های معدنی ترکیه 
نیز در کشف و استخراج منابع زیرزمینی غنی افغانستان 

فعال خواهد بود.
مگاوات  هزار   23 تولید  برای  طرح هایی  گفت:  یلدیز 
بر  بالغ  افغانستان مطرح است که ارزش آن ها  برق در 
30 میلیارد دالر خواهد بود و در حال مذاکره با دوستان 
افغانی خود هستیم تا در اجرای این طرح ها، شرکت های 

ترکیه سهم الزم را بخود اختصاص دهند.
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خوش بختی میان خانۀ شماست، ]اما[ بیهوده آن را در باِغ دیگران 
می جوییـد.
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وزرای  از  و  سیاسی  کمیتۀ  رییس  معتصم  آغاجان  مال 
از  اعتماد مالمحمد عمر  افراد مورد  از  گروه طالبان و 
در  سیاسی  حزب  یک  تشکیل  برای  گروه  این  تالش 

آینده نزدیک خبر داد.
معتصم گفت: رهبران طالبان که نام آن ها از لیست سیاه 
در  مهمی  نقش  است،  متحد حذف شده  ملل  سازمان 

فعالیت سیاسی طالبان و تشکیل احزاب دارند.
این عضو ارشد سابق طالبان با تأکید به...  ادامه صفحه 6

که  را  وزیری   11 استیضاح  روند  نماینده گان  مجلس  اعضای 
نتوانسته بودند بودجۀ توسعه یی سال مالی 1391 خویش را به 

مصرف برسانند، از سر می  گیرند.
روز  افغانستان،  ملی  شورای   16 مجلس  کاری  سوم  سال 

چهارشنبه از سوی رییس جمهور کرزی افتتاح خواهد شد.
ماندگار  به روزنامۀ  تماسی  نماینده گان مجلس در  از  شماری 
گفته اند که پس از انتخاب هیأت اداری مجلس، روند استیضاح 

11 وزیر کابینه از سر گرفته خواهد شد.
بودجۀ  درصد   50 از  باالتر  بودند  نتوانسته  که  وزیری  یازده 
توسعه یی شان را به مصرف برسانند، از سوی مجلس نماینده گان 
نماینده گان  میان  کشمکش  و  درگیری  اما  شدند؛  استیضاح 
مجلس سبب شد تا آن ها نتوانند در این خصوص تصمیم گیری 
نمایند. پس از آن نماینده گان به رخصتی های زمستانی خویش 
رفتند....                                              ادامه صفحه 7

          ناجیه نوری

حمالت  انجام  دربارۀ  اسالم  جهان  علمای  نشست 
انتحاری و جنگ افغانستان، نباید در عربستان سعودی 
که خود یکی از حمایت کننده گان اصلی طالبان است، 

برگزار شود.
شماري از اعضای شوراي علماي افغانستان و شوراي 
این مسأله مي گویند، عربستان  بر  تأکید  با  عالي صلح، 

و  مي شناخت  رسمیت  به  را  طالبان  سعودي حکومت 
سه میلیارد دالر به آنان کمک کرده بود، بنابراین چنین 
نشستي باید در یک کشور دیگر اسالمي برگزار شود. 

پیش از این، اسماعیل قاسمیار رییس کمیسیون روابط 
که  بود  گفته  افغانستان  صلح  عالي  شوراي  خارجي 
حرام  مورد  در  اسالم  جهان  علماي  شوراي  نشست 
عربستان  در  احتماالً  انتحاري،  حمالت  انجام  دانستن 

سعودي برگزار خواهد شد.

صلح  عالي  شوراي  عضو  اکبري  محمد  استاد  اما 
تا کنفرانس  دارد  مي گوید، شوراي عالي صلح تصمیم 
بین المللي را در خصوص انجام حمالت انتحاري، میان 
این  برگزارکنندۀ  کشور  اما  کند،  برگزار  اسالم  علماي 

نشست تا اکنون مشخص نشده است.
استاد اکبري اضافه کرد، این کنفرانس باید در یک کشور 
بي طرف اسالمي برگزار شود، نه در...   ادامه صفحه 6

طالبان حزب سیاسی 
می سازند

روند استیضاح 11 وزیر 
از سر گرفته می شود

ترکیه به دنبال استخراج معادن طالی 
افغانستان
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صفحه 6

اعضای شورای عالی صلح و شورای علما:

نشست علمای اسالم در عربستان 
برگزار نمی گردد

نمونه یی از لهجة معیاری و استفاده از کلمات مأنوس 
در سیاست فرهنگی حکومت افغانستان

یک عضو شورای علمای افغانستان: اگر در افغانستان خارجي ها حضور دارند، در پاکستان 
پایگاه هاي نظامي امریکا و سایر کشورها نه تنها امروز بل از سالیان متمادي وجود داشته و 

پاکستان به همین دلیل، ساالنه میلیون ها دالر پول به دست مي آورد



افغانستان،  برابر  بیگانه گان در  مواضع خصمانۀ 
دولت  بلندپایۀ  مقام های  که  است  شده  سبب 
دهند  هشدار  مواضع  این گونه  به  نسبت  نیز 
امنیت  شورای  مشاور  کنند.  نگرانی  ابراز  و 
خود،  اظهارات  تازه ترین  در  ریاست جمهوری 
خطاب  مورد  را  جامعه  مختلِف  بخش های 
برابر  در  که  خواست  آن ها  از  و  داد  قرار 
اشاره  بود  مشخص  که  بیگانه گان  مداخالت 
رنگین  داکتر  شوند.  متحد  دارد،  پاکستان  به 
و  اپوزیسیون  مدنی،  جامعۀ  از  اسپنتا  دادفر 
روشن فکران خواست که نشان دهند به عنوان 
یک ملِت یک پارچه در برابر انتحاری ها به زانو 
قابل  شک  بدون  سخنان  این  آمد.  درنخواهند 
تأمل و نشان دهندۀ مواضع ملِی مشاور شورای 

امنیت ملی کشور می تواند باشد. 
دولت  در  کاری اش  دورۀ  در  اسپنتا  آقای 
افغانستان، همواره چهرۀ معترض و دگراندیش 
بوده که با بسیاری از تصمیمات و عملکردهای 
نبوده  موافق  او  اطرافیاِن  و  رییس جمهوری 
چنین  در  وی  که  نکنیم  فراموش  اما  است. 
موضع گیری ها در دستگاه دولت می تواند فردی 
تنها به شمار رود. بارها شنیده شده که او به دلیل 
صحبت های  رییس جمهوری  با  مسایل  برخی 
از  کناره گیری  به  حاضر  حتا  و  داشته  تندی 
سمِت خود در شورای امنیت ملی شده است. 
اما سخناِن ایشان زمانی می تواند تعیین کننده تمام 
گردد که در پشت درهای بسته، اطرافیان آقای 
کرزی خالِف آن را به »برادران پاکستانی«شان 

ابراز نکنند و یا قاتالِن مردم را برادر نخوانند. 
مواضع  از  ناشی  افغانستان  امروز  مشکالت 
اپوزیسیون، جامعۀ مدنی و روشن فکران نیست؛ 
سیاست های  از  برخاسته  مشکالت  این  بل 
که  اوست  به  نزدیک  اطرافیان  و  کرزی  آقای 
برخی از آن ها سری در ارگ دارند و پایی در 
جاهای دیگر. اگر حداقل به مواضع اپوزیسیون 
می توان  شود،  نگاه  گذشته  سال های  طول  در 
همواره  اپوزیسیون  سران  که  دید  روشنی  به 
آسیب هایی  و  بیگانه گان  مداخالت  به  نسبت 
که از این ناحیه کشور می بیند، هشدار داده اند. 
اعالمیه ها و نشست های خبری رهبران  به  اگر 
اپوزیسیون ظرف حداقل شش سال گذشته به 
نیرومند  رگه های  می توان  شود،  توجه  درستی 

طرح  نمود.  مالحظه  آن ها  در  را  ملی گرایی 
دقیقًا  بین االفغانی،  گفت وگوی  و  ملی  آجندای 
یافتن  و  جامعه  مشکالت  حل  راستای  در 
مشکالت  این  به  عملی  و  منطقی  راهکاری 
شخصیت های  و  رهبران  است.  شده  دانسته 
این  در  را  خود  مسوولیِت  تنها  نه  کشور  ملی 
در  بل  داده اند،  تشخیص  به درستی  خصوص 
که  آن چه  به  نسبت  خاصی،  زمانی  برهه های 
در افغانستان و پیرامون آن می گذرد، به جامعۀ 
جهانی و دولت هشدارهای به موقع و صادقانه 

هم داده اند. 
بیرون  صدا  دست  یک  »از  می گویند  اما 
نمی شود«. اگر ارگ ریاست جمهوری هشدارها 
و جامعۀ روشن فکری  اپوزیسیون  انتقادهای  و 
به جای  و  می کرد  درک  درستی  به  را  کشور 
کنار  در  مواضع،  این  با  خصمانه  برخوردهای 
آن ها قرار می گرفت و از آن ها حمایت می کرد، 

و  عمیق  چنین  بحرانی  دچار  افغانستان  امروز 
نگران کننده نمی بود. جناح ارگ همواره با تعبیر 
دشمنی از انتقادهایی که نسبت به سیاست های 
فاصلۀ  عماًل  می شود،  انجام  کشور  در  موجود 
خود با شهروندان را چنان افزایش داده که دیگر 
دولت  سیاست های  در  را  مردم  پژواِک صدای 

نمی توان شنید. 
به  افغانستان  که  نیست  شک  جای  این  در 
سال ها  از  این ضرورت  دارد.  نیاز  ملی  اجماع 
به این سو مطرح بوده و امروز بیشتر از گذشته 
به آن احساس نیاز می شود. آن چه که می تواند 
بخشد،  نجات  موجود  بحران  از  را  افغانستان 

عمل صادقانه و مبتنی بر منافع ملی است و نه 
شعار دادن هایی که نمی توانند راه به دهی ببرند. 
سال هاست  او  اطرافیاِن  برخی  و  کرزی  آقای 
که شعار می دهند ولی در عمل نه گوشی برای 
از  هم  نه  و  دارند  دیگران  حرف های  شنیدِن 
جامعه  مشکالت  حل  برای  سازنده  طرح های 
حمایت می کنند. در چنین شرایطی چه می توان 
کرد؟ و چه انتظاری می توان از نهادهای جامعۀ 
مدنی، اپوزیسیون و روشن فکران کشور داشت؟
 وقتی جامعۀ مدنی، اپوزیسیون و روشن فکران 
حلقات  سوی  از  مسأله  یک  و  هزار  به  کشور 
خاصی در دولت متهم  می شوند، بدون تردید 
حامیان  و  فرصت طلبان  برای  تاخت وتاز  زمینۀ 
دولت  می  گردد.  فراهم  بنیادگرایی  و  خشونت 
مذاکره  میز  روی  مردم  قاتالن  با  است  حاضر 
جمله  چهار  که  نیست  حاضر  ولی  بنشیند، 
حرف درست و صادقانه را که به هدِف بهبود 
یا  و  رسانه ها  از سوی  می شود،  مطرح  شرایط 
احزاب سیاسی تحمل کند. این سیاست بدون 
تردید می تواند نتایج بسیار مخربی را در سطح 
جامعه به جا بگذارد. نخستین تأثیِر ویران گِر این 
اعتماد شهروندان و  سیاست، بی باوری و عدم 
در  سیاسی  قدرت  از  مشروعیت زدایی  کل  در 
کشور است. مردم در طول سال های اخیر اعتماد 
و باور خود را به سیاست های دولت به میزان 
که  انتقادهایی  داده اند.  دست  از  توجهی  قابل 
بلندپایه صورت  مقام های  از عملکرد دولت و 
می گیرد، نشان از چنین عدم اعتمادی نسبت به 

کارایِی نهادهای دولتی و مدیراِن آن دارد. 
سیاست های  قربانی  را  خود  افغانستان  مردم 
ارگ می بینند و عماًل این سیاست ها، زنده گی و 
سرنوشِت آن ها را به جاهای مشکوک و غیرقابل 
اعتمادی گره زده است. آقای کرزی می خواهد 
در سیاست گذاری های خود به تنهایی عمل کند 
و عدم تقسیم اقتدار نیز به معنای رفتن به سمت 
سال های  در  افغانستان  دولت  است.  استبداد 
اخیر به گونۀ استبدادی عمل کرده و این استبداد 
در رأی و رفتار دولت مردان مشهود بوده است. 
شورای  مشاور  سخنان  از  استقبال  ضمن  ما 
امنیت ملی، انتظار داریم که تیم ارگ با بازنگری 
در سیاست های خود، شرایط حساس کنونی را 
که آقای اسپنتا به آن اشاره کرده، دریابد و این 
تغییر  کشور  ملی  منافع  سمت  به  سیاست ها 
افغانستان  صورت،  این  غیر  در  دهند.  جهت 
تباهی  جز  راهی  ارگ،  موجود  سیاست های  با 
تقصیر  بدون شک  و  پیمود  نخواهد  بربادی  و 

آن نیز به گردِن سکان داران سیاست های فعلی 
که  همان گونه  اپوزیسیون  بود.  خواهد  دولت 
خواهاِن  همواره  داده،  نشان  اخیر  سال های  در 
صحبت در مسایل کالن ملی است و حتا در این 
مسایل اگر الزم شود، حاضر به دادن قربانی نیز 
می باشد. ولی آیا آقای کرزی حاضر است که از 
سیاست های چندپهلو و مبهِم خود دست بردارد 
بیرون رفت  ملی  طرح  یک  گرد  در  صادقانه  و 
از وضعیت کنونی، با اپوزیسیون ـ جامعۀ مدنی 
پرسش  کند؟  همکاری  جامعه  روشن فکران  و 

این جاست آقای اسپنتا! 
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احمد عمران

از یک دست 
صدا بیرون نمی شود!

 

در حالی که نزدیک به یک سال به انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان باقی مانده است. آماده گی ها برای برگزارِی این 
انتخابات به چشم نمی رسد. مهم ترین مساله برای رسیده گی 
به برنامه های انتخاباتی از سوی حکومت، تهیۀ کارت های 
رای دهی است که نه تنها تا کنون توجه الزم به آن نشده، بل  

عمداً سعی در طفره رفتن از این امر شده است.
اعالم  رسانه یی  نشست  یک  در  کرزی  آقای  قبل  چندی 
کارت های  توزیع  و  برای صدور  کافی  بودجۀ  که  داشت 
انتخاباتی وجود ندارد و باید همان کارت های قبلی مورد 
بحث  کنون  تا  که  بود  حالی  در  این  گیرند.  قرار  استفاده 
شرایط،  واجد  جدید  افراد  افزایش  و  تقلبی  کارت های 

مطرح نظِر رییس جمهور و تیمش نبوده است.
اکنون به نظر می رسد که ابهام در آمار دقیق رای دهنده گان، 
زمینۀ تقلب گسترده را در انتخابات پیش رو فراهم می سازد. 
گمانه زنی ها بر آن است که حکومت آگاهانه، نداشتن هزینه 
داده است و  قرار  بهانه  را  تهیۀ کارت های رای دهی  برای 
اصاًل نمی خواهد انتخابات برگزار گردد. زیرا هزینۀ هفتاد 
مصرف  با  برابر  فقط  انتخاباتی،  کارت های  دالری  میلیون 

یک سالۀ ارگ ریاست جمهوری می باشد.
ناگفته نباید گذاشت که راهکار ریاست جمهوری افغانستان 
مبنی بر ارایۀ بدیل کارت های انتخاباتی، دو مورد مشخص 
بود و هر دو گزینه، مشکالت فراوانی دارد. یکی این که از 
دوم،  و  گردد  استفاده  قبل  دوره های  انتخاباتی  کارت های 
شناس نامه های الکترونیکی می توانند توزیع و استفاده شوند 
و به نگرانی ها در رابطه با عدم توزیع کارت های انتخاباتی 

پایان دهند.
از  اعظمی   بخش  که  آن جاست  در  اول  گزینۀ  اشکال 
کارت های انتخاباتی دوره های قبل، تقلبی است. انتخابات 
پیشین نشان داد که تهیۀ مدل تقلبی آن کارت ها، به ساده گی 
ممکن بوده و عالوه بر آن، سرنوشت کارت های تقلبی دور 
قبل تا هنوز روشن نشده است و بسیار احتمال می رود که 
همان کارت ها بار دیگر به عنوان کارت های اصلی به کار 

روند.
گزینۀ دوم هم بیشتر یک امر خیالی است تا عملی. چون 
تا هنوز شناس نامه های الکترونیکی تهیه و توزیع نشده اند 
و ممکن هم نیست که تا یک سال آینده، توزیع سراسرِی 
آن تمام شود و به عنوان بدیل کارت های رای دهی مورد 

استفاده قرار گیرند.
منطقی  و  عملی  گزینه  دو  هر  این که  از  جدای  بنابراین، 
نیست، نسنجیدن راه حل برای این مسایل نیز امر تقلب در 
انتخابات را بسیار ممکن می سازد. به همین سبب است که 
کارشناسان به این باور اند که ارگ ریاست جمهوری عمداً 

زمینۀ تقلِب گسترده در انتخابات را مساعد ساخته است.
مؤید این نکته، ابهام در آمار دقیق رای دهنده گان نیز است. 
نشوند،  توزیع  و  تهیه  رای دهی  کارت های  اگر  چنان که 
کسی نخواهد دانست که چه تعدادی از افراد، واجد شرایط 
رای دهی اند، یا چه تعدادی از اتباع این کشور در انتخابات 
و  تشخیص  از  حکومت  که  اکنون  کرد.  خواهند  شرکت 
تعییِن آمار افراد واجد شرایط رای دهی طفره می رود، این 
برنامۀ خاص و  گمانه که آقای کرزی و همراهانش کدام 

خطرناکی در نظر دارند، قوت می یابد.
اما بدبختانه باید یادآور شد که یک سال برای تهیه و توزیع 
این کارت ها، زمان بسیار کمی  است. بر فرض اگر حکومت 
بخواهد که از هم اکنون پروسۀ توزیع کارت های رای دهی 
جدید را آغاز کند، بسیار ناقص و نامکمل خواهد بود؛ اما 
بنابرین،  برنامه را شروع کرد.  این  باید  بازهم  به هر حال 
اگر حکومت کدام نقشۀ پنهان برای انتخابات ندارد و اگر 
واقعًا تصمیم به برگزاری یک انتخابات سالم دارد، چرا هیچ 
کوششی برای راه اندازی توزیع کارت های جدید نمی کند؟
خاموشی در برابر این پرسش تا کنون بیان گِر آن بوده که 
انتخابات  آقای کرزی و همراهانش تصمیمی  بر برگزاری 
ندارند و تنها سعی بر از دست رفتِن زمان می کنند تا وقتی 
که دیگر فرصتی برای جبراِن آن نباشد. آن زمان به ساده گی 
می شود که با یک مصلحت کوچک، حاکمیت آقای کرزی 

را برای سالیاِن بعد تمدید کرد. 

چرا آمار رای دهنده گان 
مشخص نمی شود؟

آقای اسپنتا در دورۀ کاری اش در دولت افغانستان، همواره چهرۀ معترض و دگراندیش 
بوده که با بسیاری از تصمیمات و عملکردهای رییس جمهوری و اطرافیاِن او موافق 
نبوده است. اما فراموش نکنیم که وی در چنین موضع گیری ها در دستگاه دولت می تواند 
فردی تنها به شمار رود. بارها شنیده شده که او به دلیل برخی مسایل با رییس جمهوری 
صحبت های تندی داشته و حتا حاضر به کناره گیری از سمِت خود در شورای امنیت ملی 
شده است. اما سخناِن ایشان زمانی می تواند تعیین کننده تمام گردد که در پشت درهای 
بسته، اطرافیان آقای کرزی خالِف آن را به »برادران پاکستانی«شان ابراز نکنند و یا 
قاتالِن مردم را برادر نخوانند
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میت رامنی، نامزد شکست خورده حزب جمهوری خواه در انتخابات 
انتخابات  از  اولین مصاحبه خود پس  در  امریکا  ریاست جمهوری 
نوامبر سال 2012 گفت: اینکه از باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 

شکست خوردم، مرا می کشد!
ایالت  سابق  فرماندار  رامنی،  میت  گاردین،  روزنامه  نوشته  به 
با  خود  مصاحبه  در  جمهوری خواه  حزب  نماینده  و  ماساچوست 
و  اوباما  نیوز گفت: اصالحات بخش سالمت  فاکس  شبکه خبری 
آرای اقلیت ها در امریکا و همچنین بیگانه سازی رای دهندگان سیاه 
انتخاباتی  مبارزات  به  جدی  آسیب  التین  امریکای  اتباع  و  پوست 

من وارد کرد.
چون  رای دهنده  اقلیت  به  خود  پیام  انتقال  در  ما  افزود:  وی 
امریکایی های التین تبار، آفریقایی تبار و سایرین ناکام ماندیم. این 
یک اشتباه واقعی بود. اصالحات در بخش سالمت که توسط اوباما 
از  آن دسته  برای  به ویژه  بود  بسیار جذاب  برای مردم  مطرح شد 
نظر  جلب  باعث  امر  این  نداشتند.  بیمه سالمت  که  رای دهندگانی 

رای دهندگان و کسب آرای بیشتر برای او شد.
میت رامنی این موضوع را پذیرفت که مبارزات انتخاباتی اش به دلیل 
اظهاراتش در خصوص 47 درصد از رای دهندگانی که قصد داشتند 

به اوباما رای دهند به شدت آسیب دید.
رامنی گفت: از پیروزی  در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مطمئن 
بودم و می دانستم که به کاخ سفید وارد می شوم اما زمانی که نتایج 
خروجی مربوط به آرای ایالت فلوریدا اعالم شد، رقابت به گونه ای 
دیگر جلوه کرد. اوباما توانست به راحتی اکثریت آراء در فلوریدا 
را کسب کند و سپس آراء در اوهایو نیز به نفع وی اعالم شد و من 

شکست خود را اعالم کردم.
رامنی با اشاره به ناکامی اوباما در خصوص کنترل و رهبری کاهش 
بودجه اتوماتیک 85 میلیارد دالری گفت: اینکه در کاخ سفید نیستم 
آنچه  می کشد.  مرا  دهم،  انجام  است  الزم  که  را  آنچه  نمی توانم  و 
مبارزات  از  خارج  که  است  رییس جمهوری  بوده ایم  آن  شاهد  که 
انتخاباتی به سراسر کشور سفر می کند و جمهوری خواهان را مورد 
مالمت و سرزنش قرار می دهد. آن رامنی که در کنار همسرش در 
این مصاحبه حضور داشت نیز گفت: از اینکه مردم ندانستند میت 

رامنی واقعًا چه می خواهد هنوز دلسرد و ناامید است.

خیزش شبه نظامیان در پاکستان

پاکستان در حال آماده شدن برای انتخابات پارلمانی است 
هر  شود،  برگزار  آینده  ماه  چند  طی  می رود  انتظار  که 
چند کارشناسان می گویند شبه نظامیان افراطی می توانند 
با اقدام به حمالت تروریستی جدید، جو وحشت و هرج 

و مرج در کشور را به وجود آورند.
دولت  که  دارند  تردید  غرب  و  پاکستان  در  بسیاری 
صلح  و  سالم  فضایی  در  بتواند  پاکستان«  مردم  »حزب 

آمیز انتخابات سراسری را برگزار کند.
اینکه گروه های شبه نظامی افراطی توانایی ایجاد خرابی 
در کشور را دارند، از حادثه انفجار بمب در شهر »کویته« 
کم  کشته شدن دست  باعث  که  انفجاری  است؛  آشکار 
81 تن و مجروح شدن بیش از 200 تن شد. هدف این 
حمله اقلیت شیعه بوده که به جامعه قومی »هزاره« تعلق 
داشتند. »لشکر جنگوی«، که یک گروه شبه نظامی ضد 

شیعه است مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
برای  که  است  دهه  یک  حدود  افراطیون  تروریسم 
خشونت  می کند؛  ایجاد  مزاحمت  پاکستان  پیشرفت 
به شدت  افراطیون تشدید شده و در چند سال گذشته 
غالبا  پاکستان  طالبان  است.  یافته  افزایش  این کشور  در 
مرتکب حمالت تروریستی علیه غیرنظامیان و نیروهای 
فعاالن سیاسی و  اما کشتارهای هدفمند  امنیتی شده اند، 
نیز  کراچی  بندری  شهر  در  خصوص  به  بشری  حقوق 

افزایش یافته است.
تروریسم بر اقتصاد پاکستان که به شدت متکی به بانک 

جهانی و کمک صندوق بین المللی پول است، تاثیر بدی 
گذاشته است.

 )ISI( پاکستان  اطالعاتی  سرویس  و  ارتش  غالبًا  غرب 
را متهم به حمایت پنهانی از القاعده و طالبان می کند تا 
بتواند از این گروهها به عنوان برگ برنده به هنگام تعامل 
با کابل و واشنگتن استفاده کند. پاکستان این اتهامات را 

رد کرده است.
  طیف گسترده اهداف

شبه نظامیان طالبان در سال 2012 در پاکستان ویرانی به 
بار آوردند و غیرنظامیان را هدف گرفته و به تاسیسات 

نظامی حساس حمله کردند.
در ماه اگست، شبه نظامیان که مسلح به توپ و موشک 
انداز بودند به یک پایگاه هوایی در شهر »کمره« در والیت 
پنجاب حمله کردند. این پایگاه بزرگ محل استقرار چند 
گروه از هواپیماهای جنگنده و اکتشافی است که مقامات 
رسمی نیروی هوایی گفته اند در حمالت آسیب ندیده اند.
طالبان بدون هیچ گونه تبعیضی غیرنظامیان بی گناه را در 
بازارها و اماکن مذهبی کشتند و فعاالن بین المللی و ملی 
حقوق بشر و خیریه ها، خبرنگاران و اقلیت های مذهبی 
و فرقه یی را هدف گرفتند. شلیک طالبان به مالله یوسف 
زی، یک فعال نوجوان در شمال غربی »دره سوات« تمام 
به مالله  نیز حمله  پاکستانی ها  بیشتر  دنیا را شوکه کرد. 
را که هم اکنون در انگلیس در حال بهبود است، محکوم 

کردند.

برای  سال ها  مرگبارترین  از  یکی  میالدی   2012 سال 
تخمین  بشری  حقوق  گروه های  بود.  پاکستان  شیعیان 
می زنند که بیش از 300 شیعه نیز تاکنون در سال جاری 
میالدی در درگیری های فرقه ای در پاکستان کشته شده اند.
امنیتی  مقامات  لباس  که  مسلح  فرد  چند  اوت،  ماه  در 
پاکستان را به تن داشتند، اتوبوسی را که از راولپندی به 
منطقه گیلگیت در شمال غرب پاکستان می رفت متوقف 
کردند و مسافران را از اتوبوس بیرون کشیدند. این مردان 
را  شناسایی شان  کارت های  خواستند  مسافران  از  مسلح 
نشان دهند و سپس به 22 شیعه از نزدیک شلیک کردند.
این سومین حادثه از این نوع دراین شش ماه بوده است. 
شیعه  مسلمانان  چه  اگر  می گویند  پاکستانی  کارشناسان 
در بخش های دیگر پاکستان نیز کشته می شوند ، آنهایی 
عمدتا  ناحیه  یک  که  بالتیستان،  گیلگیت-  منطقه  در  که 
شیعه نشین است، زندگی می کنند با حمالت سیستماتیک 
روبرو  نظامی  شبه  گروه های  دیگر  و  طالبان  توسط 
می شوند. بعضی از کارشناسان حتی تا آنجا پیش رفته اند 

که این اقدام را »پاکسازی فرقه یی« شیعیان نامیده اند.
  نبرد در جنگی شکست خورده؟

تا  کشور  این  که  می کنند  فکر  پاکستانی ها  از  بسیاری 
کارشناسان  است.  باخته  را  طالبان  علیه  جنگ  حال  به 
به  حمله  با  تنها  نه  افراطی  نظامیان  شبه  می گویند 
آن  بلکه  می آورند،  بار  به  خرابی  کشور  در  غیرنظامیان 
و  حساس  نظامی  تاسیسات  که  هستند  قدرتمند  قدر 

سیاستمداران لیبرال را هدف بگیرند.
لیبرال ترین  بوتو،  بی نظیر  طالبان  پیش،  سال  پنج 
سیاستمدار و نخست وزیر پیشین پاکستان را در حمله یی 
تاکنون،  زمان  آن  از  کردند.  ترور  راولپندی  در  انتحاری 
افراطیون شماری از سیاستمداران مهم را کشته اند؛ بیشتر 
این سیاستمداران به حزب مردم حاکم پاکستان و حزب 

ملی عوامی تعلق داشتند.
کارشناسانی مانند ملک سراج اکبر، که در امریکا مستقر 
است، منتقد واکنش پاکستان به طالبان و تهدید تروریسم 
هستند. اکبر در مصاحبه یی گفت که دلیل اصلی این که 
احزاب لیبرال پاکستانی با معضل مواجه شده اند این است 
به  را  تروریسم  علیه  جنگ  رسمی  طور  به  پاکستان  که 

عهده نگرفته است.
وی تاکید کرد: پاکستان به لحاظ ایدیولوژیکی قانع نشده 

که این جنگ اوست.
ضد  و  افراطی گری  ضد  کارشناسان  علت،  همین  به 
تروریسم در پاکستان می گویند احزاب لیبرال نتوانسته اند 

در جنگ علیه تروریسم، حمایت مردم را جلب کنند.

میت رامنی:
این که رییس جمهور امریکا 

نیستم مرا می کشد!

پس از کشته شدن ده ها تن
در کراچی عزای عمومی 

اعالن شد

محاکمة ۹۴ نفر در امارات به اتهام 
طرح کودتا علیه دولت

جورج سوروس:

اتحادیة  اروپا همانند شوروی فرو 
خواهد ریخت محاکمه 94 نفر به اتهام 

براندازی  برای  تالش 
متحده  امارات  دولت 
در  گذشته  روز  عربی 
ابوظبی آغاز شده است.

از  افراد  این  شده  گفته 
سازمان  یک  اعضای 
در  و  هستند  اسالم گرا 
میان آن ها قاضی، وکیل، 

معلم و رهبران دانشجویی دیده می شود.
این افراد که همه شهروند امارات هستند، سال گذشته بازداشت شدند و در میان 

آنها 12 زن هم حضور دارند.
اگر این متهمان محکوم شوند، با مجازات 15 سال زندان روبرو خواهند بود.

این افراد اجازه نخواهند یافت که نسبت به احکام صادره درخواست تجدید نظر 
کنند.

دولت امارات مدعی شده که بازداشت شدگان بخشی از یک هسته سری مرتبط با 
گروه اخوان المسلمین هستند.

گروههای حقوق بشری محاکمه این افراد را مایه شرمساری دانسته  و گفته اند که با 
بسیاری از بازداشت شدگان بدرفتاری شده و تنها در دو هفته گذشته به آنها اجازه 

دسترسی به وکیل داده  شده است.
گفته شده که بسیاری از این افراد متعلق به گروه اسالم گرای االصالح هستند.

رژیم  یک  فعلی،  حکومت  جای  به  دارد  قصد  االصالح  که  می گویند  منتقدان 
اسالمگرای تندرو را بر کشور حاکم کند.

بعضی از این افراد نزدیک به یک سال است که در بازداشت بسر می برند، اما اکثر 
آنها در جوالی و اگست سال 2012 بازداشت شدند.

سازمان عفو بین الملل می گوید که قرار بود یک وکیل و یک فعال حقوق بشر از 
سوی این سازمان در این محاکمه حضور داشته باشند، اما بدون هر گونه توضیحی 

از ورود آنها به امارات جلوگیری شد.

بیش  که  پاکستان  کراچی  در  عباس  در شهر  مهیب  انفجار  دنبال  به 
از 50 کشته و 140 زخمی برجای گذشت شهر کراچی روزدوشنبه 

تعطیل شد.
تمامی نهادهای آموزشی، بازرگانی، مراکز خرید و حتی مراکز دولت 
به  عمومی  عزای  روز  را  دوشنبه  و  بودند  بسته  گذشته  روز  محلی 

احترام کشته شدگان اعالم کردند.
را  گذشته  روز  طی  سراسری  اعتصاب  همچنین  جعفری  ائتالف 
خواستار شد که مجلس وحدت مسلمین و دیگر سازمان های شیعه 

در پاکستان از این فراخوان استقبال کردند.
ارشاد بخاری، رییس اتحادیه حمل و نقل کراچی گفت: امروز)دیروز( 

هیچ حمل و نقل عمومی در جاده ها صورت نمی گیرد.
عتیق میر، رییس اتحادیه تاجران تمام کراچی نیز اعالم کرد: فعالیت 
مراکز خرید و مجتمع های تجاری و همچنین دیگر مراکز بازرگانی و 

تجاری به حالت تعلیق در می آیند.
همچنین اکثر مراکز تامین سوخت و پمپ بنزین ها در سراسر کراچی 
کار خود را تعطیل کردند. اگرچه بازار بورس کراچی روز گذشته باز 

بود، اما هیچ معامله یی در آن انجام نشد.
شورای سند که قرار بود روز گذشته نشستی را برگزار کند به دلیل 

این انفجار برگزاری این نشست را دو روز به تعویق انداخت.
این انفجار در مسجد شیعیان در شهر عباس رخ داد که طی آن دو 
بلوک ساختمانی به طور کامل تخریب شد و تعداد زیادی از مردم 

کشته شدند.

جورج سوروس، سرمایه گذار شناخته شده بین المللی و بانی انقالب های رنگی 
در اروپای شرقی و کشورهای شوروی سابق در گفت وگویی تلویزیونی اظهار 

کرد، اتحادیه اروپا مانند شوروی سابق، دچار فروپاشی می شود.
سیاست  شوروی  داشت:  اظهار  هالند  تلویزیون  با  گفت وگو  در  سوروس 
اقتصادی خطایی را دنبال می کرد که در نتیجه منجر به فروپاشی این کشور ابر 
قدرت در جهان شد. اتحادیه اروپا نیز می تواند سرنوشت شوروی را تکرار کند.
وی افزود: اینجانب خیلی نگرانم که یورو اتحادیه اروپا را با شکست مواجه 
کند. تهدید واقعی وجود دارد و آن عبارت از این است که حل و فصل مسایل 

مالی پیشنهاد شده منطقه یورو مشکل عمیق سیاسی را به بار آورد.
سوروس عنوان داشت:  تالش های کنونی رهبری منطقه یورو در زمینه حمایت 
از پول واحد منجر به تشدید مسایل سیاسی و اجتماعی در اتحادیه اروپا خواهد 

شد و در نتیجه فروپاشی آن را تهدید خواهد کرد.
اروپا  اتحادیه  فروپاشی  از  تا  کرد  باید  چه  که  سوالی  این  به  پاسخ  در  وی 
از  یورو  منطقه  در  که  نماید  درک  است  الزم  آلمان  گفت:  شود،  جلوگیری 
سیاست سختگیرانه اقتصادی امتناع ورزد زیرا این سیاست می تواند تبدیل به 

عکس العمل شود.

                            دویچه وله
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بخش نخست

11 قانون اصلی
 در ارتباطات انسانی

دانستن چه گونه گِی رفتار با مردم به اندازۀ شایسته گی های فـنـی و مـدیریتی اهمیت 
دارد. به بدترین کارفرمایی که تـا حـال داشـتـه ایـد، فـکر کـنـید. بـه یـاد آوریـد کـه 
او، باعث دل سردی و عدم بهره ورِی  با دیگران در  چه طـور فقدان مهارت های رفتار 

دیگران و خروِج شما با ناامیدی گردید. 
یک انسان موفق، نیمی کارمند است و نیمی سیاست مدار. او می داند کار کردن با دیگران 
به خصوص در دنیای کنـونـی کـه مملو از انسان های دمدمی مزاج و زودرنج اسـت، 
بــزرگان جامعه شناس کـه  از  او سـخـن یـکـی  ارتباطی خاصی را می طـلبد.  روال 
»هنـگـام برخورد با مردم به خاطر داشـته باشید با مخلوقات منطق طرف نیستید، بلکه 
با مخلوقـات احـساسـات، مـوجوداتـی که سرشار از تبعیض، روحــیات پیش داوری 
و تعصب می باشند و با غرور و خودبینی دست به گریبان اند، طرف هستــید« را مد 

نظر دارد. 
انـسانی در فضای کاری را  ارتـبـاطات  از قـوانـیـن اصـلـی  ایـن نوشتار برخی  در 
مشاهده خواهید کرد که برای مهارت یافتن در آن ها، باید این قوانین را ملکۀ ذهِن خود 

سازید.
1ـ دیگران را با نام صدا بزنید 

این خوشایندترین صدا برای گوش هر کسی است. وقتی نام فردی را به کار می برید، 
مبـدل  او  شـخـِص  برای  تـنها  و  اختصاصی  به صـورتی  را  خود  پیغامِ  حقیقت  در 
مـی سـازیــد. هم چنین عالقه مندی و میزان اهمیِت شما را نسبـت به فرد می رسـاند. 
این یک ابزار ساده برای کاستن از جبهه گری های شخص می بـاشـد، چـرا که یک نوع 
وجه ضمان و تـعهــد به وجود می آورد. جمالت خود را با اسامی افراد آمیـخته، و بـا 

سـواالتــی نــظـیـر »جمشید، امروز خوب هستی؟ » آغاز کنید. 
۲ـ اشتباه خود را بپذیرید 

ممکن است تصور کـنید اگر اشتباهی که مرتکب شده اید را به گردن بگیرید، وجهۀ خود 
را از دست خواهید داد. این کار درست نیست. اعتراف به اشتباهات در مـحیط کـار یکی 
از ستوده ترین اعمال است، چون اندک افرادی به آن مبادرت می ورزنـد. بـیـامـوزیــد 
که چـه گونه تـکبـر و خـودخـواهـی را کنار گذاشته و بپذیرید که کامل نیستید. فقط در 
این کـار زیاده روی نکنید، مثاًل الزم نـیست با عذرخواهی های فـراوان در جـلسـات، 
اقـدام به بیان اشتباهاِت خود نمایید. فقط جملۀ »من اشتباه کردم و متوجه آن می شوم،« 

کفایت می کند. 
۳ـ دیگران را با معیارهای باال در نظر بگیرید 

 افرادی که معموالً »عقل کل« خوانده می شونـد، فکر می کنند که هیچ کسی جز خودشان 
قابلیت های  به  نباشید.  افراد  از  گروه  این  جزِو  نمی باشد.  امور  انجام صحیِح  به  قادر 
دیگران اعتماد کنـید. در واقـع به آن هـا در انـجام دادِن کارها به بهتریـن وجـه ممـکن 
اطـمـیــنان داشتـه بـاشید. ایـن به مـعنای داشتن انتظارات بیش از حد نیست. باور 
داشتن به یک فرد، او را تشـویـق بـه انـجـام کـارها با حداکثر توان نموده و از ناامیدی 

جلوگیری به عمل می آورد. 
۴ـ عالقه یی صادقانه و صمیمی از خود نشان دهید 

»کارها خوب پیش می رود منصور جان؟ خوب است، می شود این پرونده ها را برایم 
چک کنی؟« این به معنای ابراز عالقه نبوده و بیشتر به دوستِی »خاله خرسه« شباهت دارد. 
هر فردی در دفتر کار شما دارای سابقه یی غنی از عالیق، تجارب و سالیق می بـاشد. 

حـتـا اگر نقطۀ اشتراکی با هم ندارید، در مورد اطرافیان تان اطالعات کسب کنید. 
اگر یکی از همکاراِن شما گفت که شرکت در گیم های آنالین را دوست دارد، در مورد 
آن از او پرسش کنید، حتا اگـر بـرای شـما جالب نیست. نه تنها می توانید چیز جدیدی 
یاد بگیرید، اگر در آینده به آن گرایش پیدا کنـیـد، از امتیازاتـی برخوردار خواهید گشت. 

مردم دوست دارند که دیگران آن ها را به خاطر داشته باشند. 
  از دیگران تعریف و تمجید نمایید 

فقط نگویید »خوب بود.« در مورد تعریِف خود صریح تر بوده و نشان دهید که در مورد 
آن چه که فرد در حقیقت انجام داده، آگاهی دارید. »محمود، تـو بسیار خوب جلسه را 
اداره کردی، به خصوص وقتی همه از موضوع اصلی منحرف شده بودند«، این یک مثال 
خوب است. در عین حال سعی کنید به ندرت و فقط زمانی که واقـعاً نـیـاز است انتقاد 
نمایید. انتقاد را طوری بیان کنید که مانند یک نصیحت سازنده از طرف دوسـتـی قـابـل 

اعـتـمــاد در نظر گرفته شود. 

         هما شهرام بخت

زمین  و  آسمان ها  آفرینش  چه گونگِی 
را  آدمی  فکر  که  است  اسراری  از  یکی 
به خود مشغول کرده است. پاسخ به این 
اساطیر  در  شده  موجب  غامض  پرسِش 
ملل مختلف، داستان های متفاوتی دربارۀ 

آفرینش وجود داشته باشد. 
فقط  آدمی  که  است  حالی  در  این 

ستاره ها  و  آسمان  زمین،  خلقت  دربارۀ 
پی  در  ابتدا  همان  از  بلکه  نیاندیشیده، 
از  قبل  آفرینش  نظام  دریابد  که  بوده  آن 
صورتی  چه  زمین  و  آسمان ها  خلقت 

داشته است. 
از  یکی  زمین لرزه  و  روز  شب،  پیدایش 
تفکر  این  شده  باعث  که  است  عواملی 
بین انسان ها ایجاد شود که زمین بر پشت 

موجودی متحرک قرار دارد. 
به  مختلف  مردم  اساطیر  در  باور  این 
است.  شده  نمایان  متفاوت  صورت هایی 
در اساطیر یونانیان آمده که زمین بر پشت 
دارد  قرار  اطلس  نام  به  خدایان  از  یکی 
در  که  است  آمده  جاپانی  اساطیر  در  و 
در  جاپان، خرسنگی  معابد  از  یکی  کنار 
زمین فرو رفته که خود او بر پشت ماهی 
عظیم الجثه یی است که حرکات او باعث 
حمیرا،  )زمردی،  می شود.  لرزه  زمین 
انتشارات زوار، 1385( در اساطیر اعراب 
ماهی  پشت  بر  زمین  که  است  آمده  نیز 
بزرگی به نام بهموت قرار دارد که سری 

به شکل گاو دارد. 
به  را  تفکر  این  مسعودی در کتاب خود 
روشنی توصیف کرده است: »و زمین را 
که  است  همان  ماهی  و  آفرید  ماهی  بر 
واالی خویش  گفتار  در  قرآن  در  خدای 
و  یسطرون«  ما  القلم  و  »ن  که  کرده  یاد 
سنگ  تختۀ  بر  آب  و  بود  آب  در  ماهی 
بود و تختۀ سنگ بر پشت فرشته بود و 
پس  باد...  بر  و صخره  بر صخره  فرشته 
خداوند  و  بلرزید  زمین  و  بجنبید  ماهی 

کوه ها را در آن استوار کرد و زمین آرام 
و  علمی  انتشارات  )مسعودی،  گرفت...« 

فرهنگی، 1370( 
نیز  ایران زمین  ادبیات  به  تفکرکه  این 
شاعران  اشعار  در  و  یافت  سریان 
فارسي زبان هم چون نظامی و عطار نمود 
پیدا کرد، نشان دهندۀ توصیف ناپذیر بودن 

آفرینش و چه گونه گی آن است. 

 / راست  اِستاد  گاو  بر پشت  زمین  چون 
گاو بر ماهی و ماهی در هواست )عطار( 
هزار  داستان های  از  یکی  در  ماهی  این 
تصویر  به  صورت  این  به  شب  یک  و 
درآمده که فقط دیدن سر آن که به شکل 
گاو است، سه روز زمان می برد. این بیان 
راز  بودن  اندیشه  از  فراتر  نشان دهندۀ 

آفرینش است. 
غول پیکر  موجود  این  جایگاه  رفته رفته 
و  شد  تصور  دریاها  در  که  فضا  در  نه 
خود  به  ملموس تر  صورتی  آن  دیدار 
گرفت و به زنده گی مردم نیز راه یافت؛ 
سفرهای  از  که  مسافرانی  که  آن چنان 
دریایی بازمی گشتند، ادعا می کردند ماهی 
بزرگی را دیده اند که کشتی ها را به همراه 

مسافرانش بلعیده است. 
سندباد  ماجراهای  نقل ها  این  بارز  نمونۀ 
است که شرح مفصل آن در کتاب »هزار 
و یک شب« آمده است. در شاهنامه نیز از 
ماهی بزرگی سخن به میان رفته است که 

اسکندر آن را دیده است. 
این داستان حاکی از ناتوانی آدمی در برابر 
او رقم خورده  برای  که  است  سرنوشتی 
است. )سرامی، قدم علی، انتشارات علمی 
که  روست  این  از   )1368 فرهنگی،  و 
آدمی پیوسته از تحقیق و تفحص دربارۀ 
راز آفرینش که سرِّ سرنوشت آدمی در آن 

مستتر است، برحذر دانسته شده است. 
عجز آدمی در برابر سرنوشت در داستان 
جست وجوی اسکندر به دنبال آب حیات 
و هم چنین در داستان یونس که در قرآن 

و کتاب مقدس آمده نیز تکرار شده است. 
داستان  که  آن اند  بر  پژوهش گران  غالب 
یونس معنایی رمزی دارد؛ چرا که یونس 
خداوند  فرمان  از  که  است  پیامبری 
سرپیچی کرد و این امر با صفات پیامبران 
هستند،  خطا  از  دور  و  معصوم  که  خدا 

هم خوانی ندارد. 
انسانی  نماد  یونس  که  این روست  از 
است که از اطاعت از سرنوشت خویش 
است،  خداوند  امر  از  اطاعت  همان  که 
پیامبری  مقام  در  یونس  می زند.  سرباز 

انذاردهنده، به سراغ مردم نینوا رفت. 
آن مردم مشرک توبه کردند و خداوند نیز 
آنان را بخشید؛ اما یونس از بخشوده شدِن 
او  خواسِت  و  گردید  ناخشنود  مردم  آن 
که تأدیب مردم بود، با خواسِت خداوند 
که بخشودن آن ملت بود، تضاد پیدا کرد 
این دلیل بود که یونس در  به  امر  این  و 
مصلحت  با  خداوند  که  سرنوشتی  برابر 
گرفته  نظر  در  نینوا  مردم  برای  خویش 

بود، مخالفت کرده بود. 
پشت  بر  را  زمین  که  غول پیکری  ماهی 
بی کران  دریای  در  و  می کند  حمل  خود 
آباد در سفر است، موفق  به سوی ناکجا 
نشدن اسکندر در دانستن راز ماهی یی که 
با آن روبه رو شد و داستان یونس که به 
خاطر تمّرد از دستور خداوند در دل ماهی 
اسیر شد، همه گی نمایانگر عجز آدمی در 
به  نسبت  او  ناتوانی  و  آفرینش  راز  برابر 
سرنوشت خویش است. )هرچند در دین 
است  آدمی  این  شده،  ذکر  اسالم  مبین 
می زند،  رقم  را  خویش  سرنوشت  که 
مانند  آدمی  زنده گی  در  وقایع  برخی  اما 
سرزمینی که شخص در آن به دنیا می آید 
یا از دنیا می رود، دور از اختیار اوست و 
کسی نمی داند فردا چه به دست می آورد 
سرزمین  کدامین  در  نمی داند  کسی  و 
می میرد. در حقیقت خداست ]که[ دانای 

آگاه است.« )31:34( 
با  انسان  مواجهۀ  دربارۀ  که  داستان هایی 
ماهی عظیم الجثه گفته شده، عالوه بر بیان 
دور از ذهن بودن راز آفرینش، بیان کنندۀ 
در  کهن  انسان  شاید  که  هستند  امر  این 
روزگار خویش با چنین حیوانی برخورد 
داشته است، حیوانی که عظیم الجثه بودنش 
نابودِی تدریجی آن  و کمبود غذا، باعث 
شده است و در نتیجه افراد اندکی موفق 

به رؤیت آن شده اند. 
پیوسته در حرکت بودِن این ماهی باعث 
شده مردمِ آن دوران تصور کنند زمین بر 
پشت چنین ماهی یی سوار است و حرکت 
و  شب  آمدن  و  فصول  تغییر  باعث  آن 
روز می شود. پس آن ها بهموت را با راز 
ارتباط  در  سرنوشت  و  زنده گی  الینحل 

دانستند و برای آن داستان ها ساختند.
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          شاپور بهیان

دورۀ  در  چه  و  هگلی  دورۀ  در  چه  لوکاچ 
مدرن  جامعۀ  و  رمان  میان  پیوند  به  مارکسیستی اش، 
که  می کند  نقل  را  هگل  عبارِت  این  او  داشت.  باور 
رمان »حماسۀ بورژوایی« است. )آدرنو، 1381؛ 414( 
جامعۀ  از  نه  خود  پیش مارکسِی  دورۀ  در  لوکاچ  البته 
سرمایه داری، که از جامعۀ مدرن و از جامعۀ بورژوایی 
)آن سان که هگل از آن یاد می کرد( و اشکال مختلفی 
سخن  می کند،  برقرار  رابطه  آن  با  رمان  قهرمان  که 
می گوید؛ روابطی که در نظریۀ رمان مبنای تقسیم بندِی 
ایده آلیسم  رمان  یعنی  می شود؛  رمان  اشکال  از  او 
آموزشی.  رمان  و  پندارزدا  روان شناسی  رمان  انتزاعی، 
در هر سه حالت بین فرد و جامعه شقاقی وجود دارد 
را  او  سرنوشِت  شقاق،  این  با  فرد  برخورد  نحوۀ  و 
رقم می زند. در نوع اول، فرد نگرش محدودی نسبت 
می تواند  که  است  تصور  این  بر  و  دارد  واقعیت  به 
او  بسازد.  امیال خود  و  مطابق خواست ها  را  واقعیت 
کیشوت  دن  آن  نمونۀ  می خورد.  شکست  سرانجام 
است. )لوکاچ،1381؛ 96( در نوع دوم، آگاهی قهرمان 
فراتر از محدودیت های واقعیت اجتماعی است و فرد 
نمی تواند با قواعد و قوانیِن این واقعیت سازگار شود 
به  ندارد،  این واقعیت را  تغییر  از آن جایی که توان  و 
انفعال و خیال پردازی می گراید. لوکاچ فردریک مونرو، 
قهرمانان  گونۀ  از  را  فلوبر  احساسات  تربیت  قهرمان 
نوع دوم می داند. )لوکاچ؛ 1381؛120( نوع سوم، رمان 
نوع رمان.  این دو  از  ترکیبی است  آموزشی است که 
در این جا قهرمان سرشت شقاق میان خود و جهان را 
می پذیرد. اما ضمنًا به امکان ناپذیری رفع آن نیز وقوف 
سوم  نوع  از  را  گوته  مایستر  ویلهلم  لوکاچ  می یابد. 

می داند. )لوکاچ؛1381؛ 129(
لوکاچ در این دوره هم چون شیلر اعتقاد داشت که این 
واقعی.  و جبر جهان  میان وظیفه  است  تفاوتی  شقاق 
این شقاق در تراژدی هم وجود دارد. در تراژدی، ذات 
قهرمان و جبر سرنوشت از سرشتی کاماًل متفاوت اند. 
در نتیجه، هیچ گونه سازشی بین آن ها نمی تواند صورت 
ندارد.  شقاقی وجود  هیچ  برعکس  در حماسه  بگیرد. 
را  یونان  کالسیک  فرهنگ  شیلر،  و  هگل  همانند  او 
این شقاق هنوز در  نظر می گیرد که  کلیتی در  چونان 
آن به وجود نیامده است. آغاز نوستالژیک نظریۀ رمان 
لوکاچ  که  دورانی  می کند.  اشاره  دوران  همین  به  نیز 
»دوران هایی  می نامد،  منسجم  تمدن های  را  آن ها 
ممکن  راه های  تمام  نقشۀ  پرستاره  آسمان  که  هستند 
است؛ دوران هایی که راه هایش با نور ستاره گان روشن 

می شود.« )لوکاچ،1381؛ 15(
است.  حماسی  شعر  عصر،  این  خاص  ادبِی  شکل 
یعنی شعر هومر و هزیود. »در این جهان تضادی بین 
وظیفه و واقعیت، هنر و هستی دنیوِی فرد و اجتماع و 
سرانجام روح انسان و جهانی که روح خویشتن را در 
آن بازمی یابد، در کار نیست.« )فین برگ، 1375؛381( 
نوعی  نیز  رمان  دارد  عقیده  هگل  چون  نیز  لوکاچ 
به  نیز  رمان  مدرن.  جهان  حماسۀ  اما  است،  حماسه 
مانند سروده های حماسی، بر وحدت بنیادین قهرمان و 
جهان، ذات و زنده گی تأکید می کند. حماسۀ هم سنگی 
و قیاس پذیری انسان و جهان را نشان داده بود. »رمان 
اسیر  دو  هر  جهان  و  آدمی  که  امر  این  دادِن  نشان  با 
تباهی و کذب اند و این که همۀ معانی ذاتی و بنیادینی 
که آدمی برای مقابله با تباهی و انحطاط واقعیت علم 
می کند، خود تباه و منحط اند و وحدت انسان و جهان 
جهان  384؛1375(  برگ،  )فین  می کند.«  توصیف  را 
رمان جهان شیء شدۀ نظام قراردادها و عرف ها است. 
ذات  کند.  بیان  آن  در  را  نمی تواند خود  مدرن  انسان 
فرمانی  هم چون  ذات  ندارد.  حضور  زنده گی  درون 
اخالقی در جاِن قهرمان ماوا گرفته است و قهرمان در 
تقابل با جامعه یی قرار گرفته است که معنای خود را از 
دست داده است. خود آرمان های قهرمان نیز انتزاعی و 
کاذب اند. »لیکن قهرمان دست کم درگیر جست وجوی 
و  آدمی  آن  در  که  کلیتی  است؛  زنده گی  پنهان  کلیت 
 )384 برگ،1375؛  )فین  نیستند.«  بیگانه  هم  از  جهان 
قهرمان در تعارض با جهان زنده گی می کند و بزرگِی 
کاذب اند،  اگرچه  آرمان ها  این  اما  است.  همین  در  او 
واقعیت  نابسنده گی  و  نارسایی  می توانند  دست کم 
اشتیاق  بیانگر  آرمان ها  »این  سازند.  برمال  را  موجود 
کلیت  آن  در  که  عصری اند  برای  آدمی  نوستالژیک 
فین   ( به نحوی بی میانجی در زنده گی حضور دارد.« 

برگ،1375؛ 385(
از فلسفۀ  با ستایش  لوکاچ در دورۀ مارکسیستی اش،   
جامعۀ  میان  پیوند  شناخت  لحاظ  از  آلمان  کالسیک 
بورژوایی و شکل رمان، کوتاهی نمی کند. به گفتۀ او، 
هگل بود که دریافت جامعۀ سرمایه داری، وحدت ذاتی 

فرد  این جا دیگر  در  بین می برد.  از  را  انسان و جهان 
شکل  به  هگل،  عقیدۀ  به  بنا  کل  نیست.  کل  نمایندۀ 
آن  مجرِی  دولت  که  می شود  ظاهر  قدرتی  مناسبات 
است. انسان های جدید، هدف هایی می جویند که مغایر 
با هدف های کل. به عقیدۀ لوکاچ هرچند هگل  است 
می پذیرد »تباهی سرمایه داری برای هنر زیان آور است« 
اما محتوای رمان را آشتی با واقعیت می داند. )آدورنو، 
1381؛417( اگرچه نباید فراموش کرد که خود لوکاچ 
میان  سازشی  و  آشتی  چنین  بر  رمان  نظریۀ  در  نیز 
رمان  در  مخصوصًا  می کند،  تأکید  واقعیت  و  قهرمان 

نوع سوم، یعنی رمان آموزشی.
 

هگل در پدیدارشناسی روح به تحلیل برادرزادۀ رامو 
قهرمانی  با  این جا  در  می پردازد.  دیدرو  دنیس  اثر 
قرن  طفیلی  آدم  از  است  نمونه یی  که  روبه روییم 
هجدهم در جامعۀ فرانسوی. اما این قهرمان، وجودی 
دوپاره میان آگاهی واال و آگاهی پست است. او می داند 
به  نسبت  روح  است،  طال  »مالکش  که  جامعه یی  در 
آن  عکس  واقع  در  چیزی  هر  و  می شود  غریبه  خود 
است که می نماید«. )هیپولیت،1371؛ 161( آن چه فرد 
انجام می دهد، برای خاطر خود در مقام شخص است. 
کل  پاسخ گوی  نه  است،  کردار خودش  پاسخ گوی  او 
جوهری که به آن تعلق دارد. در چنین جامعه یی، هیچ 
چیز جدی نیست و هر کاری نمایی است از دروغ و 
ریا. هگل این حالت روحی را حاکم بر دورانی می داند 
در حال زوال؛ نوعی پایان فرهنگ. این حالت نشانۀ آن 
است که جامعه جوهریت خود را از دست داده است. 
موجود  گسیخته گی  حالت  1371؛161(  )هیپولیت، 
یک  فرهنگ  انسجام  عدم  بیانگر  رامو  برادرزادۀ  در 
پاکی محض  آوردن  به دست  »برای  است.  معین  دورۀ 
و جوهر  نفسه  فی  امر  به  دوباره  باید  رفته،  دست  از 
کلی بازگشت. ولی چنین کاری به عینه مقدور نیست.« 

)هیپولیت، 1371؛162( 
چاره یی  راه  بورژوا  نظریه پردازان  برای  لوکاچ 

رمانتیکی  الگوی  از  پیروی  به  یا  این که  جز  نمی بیند 
ستایش  را  اولیه  بشر  شعر  یا  اسطوره  قهرمانی،  دورۀ 
که  انسان  تباهی  از  خروج  برای  نتیجه  در  و  کنند 
گذشته  به  است،  آورده  وجود  به  را  آن  سرمایه داری 
برگردند )شلینگ( یا برعکس تضاد تحمل ناپذیر جامعۀ 
بکشانند.  آشتی  از  رایجی  شکل  به  را  سرمایه داری 

)هگل( )آدورنو،1381؛417(

لوکاچ می گوید فلسفۀ کالسیک آلمانی از این پیش تر 
که  دریابد  را  بنیادینی  تضاد  نمی تواند  یعنی  نمی آید. 
میان شیوۀ  جامعۀ سرمایه داری موجد آن است؛ تضاد 
لوکاچ،  به زعم  خصوصی.  مالکیت  و  تولید  اجتماعی 
او  کند.  پیش بینی  را  تضاد  این  توانست  فقط  هگل 
دریافت که »این خصلت مترقی که تولید و جامعه را 
از بنیاد دگرگون می کند، از ژرف ترین تباهی انسان نیز 
است.«  جدایی ناپذیر  می آفریند،  ضرورت  به  خود  که 
)آدورنو،1381 ؛416 ( پیداست که این نقد متوجه خود 
لوکاچ نیز هست. یعنی لوکاچ در دوره مارکسیستی از 
لوکاچ در دوره پیش مارکسیستی اش انتقاد می کند. با 
دو  در  دوره اش، دست کم  دو  هر  در  لوکاچ  این حال 
دوران  از  رمانتیکش  نفرت  یکی  نمی کند.  تغییر  چیز 
مدرن که میشل لووی در مقاله یی به آن پرداخته است 
و این نفرت را در آثار مارکسیستی اش باز حفظ می کند. 
رمان  در  معاصر،  ریالیسم  معنای  در  مثال  عنوان  به 
قهرمان و سرشت  میان جان  که  امر  این  نیز  تاریخی. 
رمان  دارد.  وجود  پیوندی  اختالف شان  به رغم  جهان، 
شرح فراق است. شرح دور ماندن از خانه است. شرح 
بی خانمانی استعالیی فرد است. هم جان تباه است و هم 
جهان. اما هر دو از یک سرشت اند. وضع آرمانی شدۀ 
جامعۀ یونان باستان دیگر دست یافتنی نیست. رمان این 

را نشان می دهد.
امر کلی نمی تواند دیگر در جان جزیی متحقق شود. 
به  امر  این  لوکاچ، وظیفۀ تحقق  مارکسیستی  در دورۀ 
دوش پرولتاریا گذاشته می شود. قهرمان رمان باید در 
با  شود.  متوقف  سوسیالیستی  موعود  سرزمین  آستانۀ 

تحقق سوسیالیسم رمان نیز به پایان می رسد.
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*****************************

شمع 
بودم سوختم این دود، آه آخر است
صبح شد برخیز ای جان، ایستگاه آخر است 

زنده گی هر روز دارد سمت پیری می رود
مردن ما انتخابی نیست، راه آخر است

سیب را از شاخه چیدم شرم آمد توبه را
بس که با هر گاز گفتم این گناه آخر است

درد دوری از وطن با اهل غربت آشناست
روی برگردان مسافر این نگاه آخر است

تلخی زخم زبان ها قسمت بازنده  هاست
عبرت تاریخ ها بر دوش شاه آخر است

گاه دنیا را خطایی ساده برهم می زند
گاه بار اولین هم، اشتباه آخر است

شعـــــــري از احســـــان اکابری 
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رمان 
از منظر جرج لوکاچ
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 رمان شرح فراق است. شرح دور ماندن از خانه است. شرح بی خانمانی استعالیی فرد است. هم جان تباه است و هم جهان. اما هر دو از 
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دبیرکل ناتو به دولت افغانستان:

برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه را 
تضمین کنید

مافیای رسانه یی...
فکری  و  عملی  استقالل  نمی توانند  مالی،  استقالل  فقدان   
رسانه های  برای  حالت  خطرناک ترین  این  و  باشد.  داشته 
جمعی یک کشور است. چرا که رسانه ها امروز به خانه ها 
سرک کشیده و تمام زوایای زنده گی فردی و اجتماعِی افراد 

را تحت تأثیر قرار داده اند. 
با توجه به عرصۀ کارکرد و قدرت رسانه ها بدون شک این 
منبِع قدرت از چشم سیاست مداران هم دور نمانده و هر بار 
کوشش نموده اند که برای تحقق اهداِف خود از این قدرت 
بی بدیل و بی رقیب سود ببرند. بعد از دهه یی که گذشت و 
فضایی که زمینۀ رشد و بالنده گی رسانه ها را در کشور فراهم 
آورد، رسانه ها تبدیل به یک قدرِت بی بدیل شده اند و اینک 
در حالی که در آستانۀ انتخابات 2014 قرار داریم، رسانه ها 
بیش از هر زماِن دیگر در کانون توجه سیاست مداران قرار 
خواهند گرفت. این حقیقت که رسانه ها نیازمند پیدا کردِن 
منابع مالی هستند را نمی توان نادیده گرفت، اما این که این 
دیگری  آید، خود حرف  به دست  باید  قیمتی  به چه  منابع 
است که بازهم نیاز به گشودِن سرفصلی را به یاد می آورد 
با این عنوان که کدام ارزش  ها و مبانی می توانند رسانه های 
تجارتی را از رسانه های خدمت گزار و ملی تفکیک کنند؟ 
لیبرال سرمایه داری  فرهنگ  جذب  آن چنان  امروز  رسانه ها 
شده اند که برای کسب سود و منفعت بیشتر حاضر به هر 
معامله یی هستند؛ راست را دروغ و دروغ را راست جلوه 
دادن، بزرگ نمایی های کاذب و یا نادیده گرفتن های عمدی 
و ... جزِو استراتژی های مطرح و روشن در سطح کالن و 
بین المللی است که رسانه های غول پیکر برای کسب منافع 
بیشتر و یا تأمین منافع سیاسی و یا اقتصادِی تمویل کننده گان 

خود، از آن ها استفاده می کنند. 
حال باید دید که در افغانستان رسانه ها برای به پیشواز رفتِن 
برای  حساس  و  سرنوشت ساز  سالی  که   2014 انتخابات 
دست  روی  برنامه هایی  چه  بود،  خواهد  افغانستان  مردم 
و  وسیع  کارکرد  چنین  یک  با  رسانه ها  گرفت؟  خواهند 
قدرت مندی، اگر بازیچۀ دست سیاست مداران قرار بگیرند 
و یا سودمحوری را به جای محوریت قرار دادِن منافع ملی 
مردم قرار دهند، بدون شک ما یکی از ارکان اساسی و اصلی 
توسعه را از دست خواهیم داد و غیرعادالنه و غیرمردمی 
را  آتی  انتخابات  نتایج  می تواند  حتا  رسانه ها،  کردِن  عمل 
تحت الشعاع قرار دهد. امروزه سه رکن دانایی، متوسط عمر 
و قدرِت خرید را جزِو شاخص های توسعه برمی شمارند که 
دست کم رکِن دانایی جز در سایۀ کارکردِ درسِت رسانه ها و 
مطبوعات و هم چنین نظام آموزشِی درست در یک کشور، 
کشور  در  اطالعات  گردش  وقتی  شود.  حاصل  نمی تواند 
و  خبرنگاران  و  باشد  همراه  شفافیت  عدم  و  سانسور  با 
تعهد حرفه یی و شغلِی  و  اخالقی  موازین  اصحاب رسانه 
نفع  به  ببرند، وقتی گردونه  یاد  از  به مردم  را نسبت  خود 
گروه و جریان و یا حزب و قدرِت خاصی بگردد و مافیای 
رسانه یی  شاهرگ اطالعات را در اختیار بگیرد و هر آن چه 
که آن ها بخواهند، باید مردم بدانند و هر آن چه که به صالِح 
آن ها نباشد، باید از مردم پوشیده نگاه داشته شود؛ این خود 
به معنای نهادینه شدِن استبداد و حکومت اقلیتی خودمحور 

به نام دموکراسی بر مردم خواهد بود. 
انتخابات 2014 اگر قرار است برگزار شود و اگر بخواهد 
حکومت  و  نظام  دوامِ  و  قوام  که  باشد  مشروعیتی  مبنای 
بعدی را به همراه داشته باشد، رسانه ها باید از همین امروز 
به کمِک ملت شتافته و دل سوزانه گردِش اطالعات و خبر 
را به نفع ملت رهبری کنند. و این به دست نمی آید مگر 
معنوی حرکت  و  مالی  استقالل  در جهت  رسانه ها  این که 
دور  و  وابسته  اطالعاِت  گردش  وابسته،  رسانه های  کنند. 
از واقعیت را خلق خواهند کرد و هرچند که حِق هر نامزد 
در جهت  رسانه یی  ابزار  و  رسانه ها  از  که  است  انتخاباتی 
و  ترس  اما  ببرد،  سود  خود  برنامۀ  و  طرح  نشِر  و  تبلیغ 
دلهره نسبت به تشکیل مافیای رسانه یی است که می تواند 
عرصه را بر دموکراسی و مردم ساالری تنگ  سازد و حقیقت 
را کتمان کرده یا وارونه جلوه دهد و حمایِت مردم را به 
سمت وسویی جلب کند که فقط به زور و زر تعلِق خاطر 
دارد و هیچ تعهدی در قبال مردم و جامعه احساس نمی کند. 
میدان رقابت های  برندۀ  را  مافیای رسانه یی می تواند کسی 
انتخاباتی بسازد که تنها توان خریِد منابع و امکاناِت موجود 
را دارد و می خواهد با دست یافتن به اقتدار، از این رهگذر 
تجارت پرسودی را برای خود و تیمش به راه بیاندازد. مافیای 
رسانه یی می تواند چنین شخصی را به عنوان بهترین نامزد به 
مردم معرفی کند و برای سخنان و وعده های میان تهِی وی، 
این رو  از  ببیند.  تدارک  پُررنگ ولعابی  توجیهاِت  و  فلسفه 
ضروری است که مردم و نخبه گان شان تمام احتماالت را در 
نظر بگیرند و آماده گی های الزم را اتخاذ کنند. ورنه، رفتن 
به سوی انتخاباتی پر از چالش بدون هیچ تدبیر و تمهیدی، 
می تواند آینده یی مختنق تر، تلخ تر و حسرت بارتر از گذشته 
را رقم زند که دیگر هیچ رمق و انگیزه یی هم در ملت برای 

دوباره شکستن و دوباره ایستادن وجود نخواهد داشت.

دوشنبه  روز  ناتو  کل  دبیر  راسموسن  فوگ  اندرس 
انتخابات  برگزاری  خواست  افغانستان  دولت  از 
ریاست جمهوری آزاد و عادالنه را در سال آینده تضمین 

کند.
اندرس فوگ راسموسن، دبیرکل پیمان اتالنتیک شمالی 
)ناتو( روز دوشنبه، به کابل سفر کرد و با رییس جمهور 

افغانستان و شماری از جوان های کشور مالقات نمود.
غیرمنتظره گفت:  این سفر  در  ناتو  دبیرکل  راسموسن 
فراگیری این انتخابات حیاتی است و روند و نتیجه باید 

برای مردم افغانستان قابل پذیرش باشد.
این در حالی ست که ادعاهای گسترده در باره تقلب، 

چهرۀ انتخابات سال 2009 افغانستان را تیره کرد.
پرهیز  برای  افغانستان   2014 سال  انتخابات  اعتبار 
زیرا  می رسد،  نظر  به  حیاتی  خشونت  اوج گیری  از 
نیروهای رزمی ناتو سال آینده میالدی از کشور خارج 

خواهند شد.
بر اساس قانون اساسی، رییس جمهور کرزی، نمی تواند 

برای سومین دور این مقام را به عهده گیرد.
مداخله  انتخابات  این  در  که  است  گفته  بارها  کرزی 
نخواهد کرد و تنها خواستار انتقال مسالمت آمیز قدرت 

است.

دبیرکل ناتو همچنان تاکید کرد که ایتالف پس از پایان 
افغانستان  در   2014 سال  پایان  در  آیساف  ماموریت 

همچنان به این کشور متعهد باقی خواهد ماند. 
شکی  هیچ  بگذارید  ساخت:  خاطرنشان  راسموسن 
انتقال  نماند که تعهد ما مسلم است و تا پایان دوران 
مسوولیت ها و پس از آن ادامه خواهد داشت. ناتو در 

کنار شما خواهد ایستاد.
راسموسن گفت که فعالیت هایی برای ایجاد مأموریت 
کمک رسانی  و  مشاوره  آموزش،  منظور  به  جدید 
حال  در   2014 سال  از  پس  افغان  امنیتی  نیروهای  به 

شکل گیری است.
خواهد  نام  قاطع«  »حمایت  ماموریت  این  گفت:  وی 
داشت چرا که حمایت ما از افغانستان همچنان پایدار 

خواهد ماند.
  »پاکستان گام عملی برنمی دارد«

رییس جمهور کرزی گفته که پاکستان نه تنها گام عملی 
شورای  رییس  بل که  نمی دارد،  بر  صلح  تأمین  برای 
جایز  افغانستان  در  را  انتحاری  حمالت  آن  علمای 
شورای  رییس  اظهارات  این  ناتو  دبیرکل  می خواند. 

علمای پاکستان را محکوم کرد.
رییس  اشرفی،  طاهر  اظهارات  به  اشاره  با  راسموسن 

حمالت  بودن  جایز  بر  مبنی  پاکستان  علمای  شورای 
انتحاری در افغانستان، گفت: »پیش از همه، من چنین 
می دانند،  مجاز  را  انتحاری  حمالت  که  را  اظهاراتی 
هیچ  تروریستی  حمالت  این  می کنم.  محکوم  شدیداً 

توجیهی ندارند«.
حامد کرزی نیز گفت که طاهر اشرفی از سوی وزارت 
خارجه پاکستان به عنوان رییس هیات این کشور برای 
کنفرانس علما معرفی شده بود. او گفت طاهر اشرفی نه 
تنها این کنفرانس را تحریم کرد، بلکه »اعالن کرده است 
که در افغانستان انتحار جایز است و خوب است. طبعًا 

که افغانستان از این اظهارات نتیجه خود را می گیرد«.
علمای  شورای  رییس  اظهارات  این  گفت  کرزی 
پاکستان حقایقی را روشن می سازد که افغانستان قبل از 
این بر آن تاکید داشت. او افزود: »حاال از زبان خودشان 
شنیدیم. امیدواریم که وضعیت تغییر کند و به عقالنیت 

برگردند«.
قرار بود کنفرانس علما تا پانزدهم ماه جاری میالدی در 
کابل برگزار شود. به گفته کرزی، هیات های افغانستان 
این  در  نیز  طالبان  که  بودند  کرده  توافق  پاکستان  و 
کنفرانس شرکت کنند و اجندای آن نیز تعیین شده بود. 
شورای علمای پاکستان گفته است که این کنفرانس را 
تحریم می کند، زیرا حکومت افغانستان می خواهد از آن 

به نفع خود علیه طالبان استفاده کند.
کرزی با اشاره به کشتار هزاره ها در کویته، شیعیان در 
کراچی و همچنان مردم مناطق قبایلی و خیبرپشتونخواه، 
دارد  وضعیت  که  می دهند  نشان  حوادث  این  گفت 
»طبعًا  افزود:  کرزی  می شود.  بیرون  همگی  کنترول  از 
تروریسم  علیه  مبارزه  برای  عملی  گام  که  می بینیم  ما 
برداشته نمی  شود، در حالی که می بینیم که متأسفانه ملت 

پاکستان هم دارد در آتش تروریسم می سوزد«.
پاکستان  از  همواره  آن ها  که  گفت  نیز  ناتو  دبیرکل 
خواسته اند تا مبارزه علیه تروریسم و افراط گرایی را در 
مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان شدت بخشد. او 
افزود که آن ها نیازمند همکاری مثبت و سازنده پاکستان 

اند.
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طالبان حزب سیاسی...
 اینکه این گروه منتظر موقعیت مناسب برای تشکیل 
کشورهای  برخی  دخالت  از  است،  سیاسی  حزب 
همسایه افغانستان در این کشور ابراز نگرانی کرد و 

گفت: این دخالت ها در بروز جنگ احتمالی داخلی 
بعد از سال 2014 موثر خواهد بود.

مقامات دولتی، مردم و گروه های سیاسی افغانستان، 
همواره پاکستان را به دخالت در امور داخلی کشور 
متهم می کنند و مدعی هستند که اسالم آباد در مبارزه 

با تروریسم جدی نیست.
ذبیح اهلل مجاهد پیش از این از مال آغاجان معتصم که 
از وزرای ارشد دولت طالبان و رییس کمیته سیاسی 
این گروه بود، به عنوان عضو شورای مرکزی طالبان 

یاد کرده است.

نشست علمای اسالم در...
 عربستان سعودي؛ زیرا عربستان در گذشته از طالبان 

حمایت مي کرد.
این که  دلیل  به  سعودي  عربستان  کرد،  اضافه  وي 
حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بود، بي طرف 
باید در یک کشوري  بنابراین، چنین نشستي  نیست؛ 
مانند مالیزیا، سودان و یا یک کشور اسالمي دیگر که 

طرف نباشد، برگزار شود. 
پاکستان  علماي  رییس شوراي  مورد سخنان  در  او   
خصوص  در  تا  داشت  تصمیم  افغانستان  گفت، 
را  بین المللي  کنفرانس  یک  انتحاري  حمالت  انجام 
پاکستان  اما  کند،  برگزار  اسالم  علماي  اشتراک  با 
تقاضا کرد که در قدم نخست این نشست باید میان 
علماي پاکستان و افغانستان برگزار شود و بعداً میان 

کشورهاي اسالمي دیگر.
از حضور  پاکستان  علماي  بعداً  تأکید کرد، ولي  وي 
در این نشست خودداري کردند و این اقدام نشانگر 
کشور  این  علماي  باال  پاکستان  حکومت  حاکمیت 

است.
علماي  شوراي  رییس  کرد،  اضافه  اکبري  استاد   
حمالت  کشور  این  حکومت  تأثیر  تحت  پاکستان 

انتحاري را در افغانستان جایز دانسته است.
علماي  شوراي  رییس  سخنان  حقیقت  در  افزود،  او 
بنابراین  است،  کشور  این  دولت  سیاست  پاکستان 
دیدگاه  مي گویند،  کشور  این  علماي  که  را  هرآنچه 

حکومت پاکستان است.  
در همین حال، قاضي نذیر احمد حنفي عضو شوراي 
پاکستان  علماي  به  ما  مي گوید،  افغانستان  علماي 
جهان  علمي  مرجع  بزرگترین  و  نداریم  ضرورت 

اسالم االزهر شریف است.
علمای جهان  نشست  بارۀ  در  قاضي حنفي  همچنان 
کشوري  اولین  سعودي  عربستان  چون  گفت،  اسالم 
بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و سه 
میلیارد دالر را به آنان کمک کرده بود، بنابراین خوب 
برگزار  دیگري  در جاي  نشست  این  که  بود  خواهد 

شود. 
او تأکید کرد، ما در نشستي که با رییس جمهور داشتیم، 
تقاضا کردیم که این نشست در دانشگاه االزهر مصر 
برگزار شود، زیرا این دانشگاه بزرگترین کانون علمي 

جهان اسالم است.
پاکستان  علماي  شوراي  رییس  سخنان  مورد  در  او 
دارند،  حضور  خارجي ها  افغانستان  در  اگر  گفت، 
در پاکستان پایگاه هاي نظامي امریکا و سایر کشورها 
و  داشته  وجود  متمادي  سالیان  از  بل  امروز  تنها  نه 
پاکستان به همین دلیل، ساالنه میلیون ها دالر پول به 

دست مي آورد.
 به گفتۀ قاضي حنفي، حمالت پاکستان در افغانستان 
شده  بي گناه  افراد  از  زیادي  شمار  کشته شدن  سبب 
نشست  این  در  پاکستان  علماي  اگر  بنابراین  است، 
خود  جنایات  به  بودند  مجبور  مي کردند،  شرکت 

اعتراف کنند.
افغانستان افزود، روي این  این عضو شوراي علماي 
دلیل علماي پاکستان در این نشست شرکت نکردند تا 

روي جنایات شان سرپوش بگذارند.
اما وحید مژده آگاه مسایل سیاسي مي گوید، از همان 
و  پاکستان  علماي  نشست  مسألۀ  زماني که  اوایل 
انجام حمالت  دانستن  حرام  در خصوص  افغانستان 
دسته  دو  به  پاکستان  علماي  شد،  مطرح  انتحاري 

تقیسم شدند.
مخالفت  کاماًل  نشست  این  با  اول  دستۀ  افزود،  او 
کردند، اما دستۀ دوم حضورشان را مشروط بر این که 
نماینده گان طالبان باید در این نشست حضور داشته 
باشند و دوم این که بر ضد کسي فتوا داده نشود، مقید 

ساختند.
مژده در مورد سخنان رییس شوراي علماي پاکستان 
گفت، باور علماي پاکستان این است که امریکایي ها 
حکومت مشروع افغانستان را سرنگون کردند و یک 
ساختند،  آن  جاي گزین  را  ساخته  خود  حکومت 
بنابراین در افغانستان مانند زماني که نیروهاي شوروي 

حضور داشتند، جهاد جایز است.
نشست  در  پاکستان  علماي  اگر  کرد،  تأکید  مژده 
میان  هم آهنگي  نشانگر  مي کردند،  شرکت  افغانستان 
علماي افغانستان و پاکستان مي بود و دولت افغانستان 
زیادي  برداري هاي  بهره  مي توانست  نشست  این  از 

کند.
به گفتۀ این آگاه سیاسي، نشستي که با حضور علماي 
پاکستان در افغانستان برگزار مي شد به مراتب ارزشش 
بیشتر از نشستي بود که قرار است در عربستان سعودي 

یا کشور دیگري برگزار شود.
رییس شورای علمای پاکستان انجام حمالت انتحاری 
در افغانستان، فلسطین و کشمیر را جایز دانسته و گفته 
است که روحانیون پاکستانی به دلیل مخالفت علمای 
افغان با حضور طالبان در نشست علمای دو کشور در 

کابل، این نشست را تحریم کرده اند.
از  شماری  سوی  از  انتحاری  عمل  این  از  پیش  اما 
روحانیون از جمله مفتی اعظم عربستان سعودی شیخ 

عبدالعزیز آل شیخ، ناروا دانسته شده بود.
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واکنش تند نهادهای مدنی در برابر 
اظهارات طاهر اشرفی

شورای ملی کودکان تشکیل شد!

د ننګرهار پوهنتون سلګونو محصلینو د بهرنیو 
تنو  څو  د  کې  کال  روان  په  لورې  له  ځواکونو 
د  بندیانو  نورو   ۲۶ د  او  کېدو  وژل  د  محصلینو 

راخوشي کېدو په اړه الریونونه وکړل.
د الریون کوونکیو محصلینو په وینا د دوی پنځه 
وژل  لورې  له  ځواکونو  بهرنیو  د  محصلین  تنه 
شوي او ۲۶ نور یې بندیان دي، دوی د څو ماده 
ییز پرېکړه لیک په اورولو سره د خپلو وژل شویو 
محصلینو د عاملینو محاکمه کول او د نیول شویو 
هغو د راخوشې کولو غوښتنه کوله او ویل یې، تر 
څو چې بندیان شوي محصلین راخوشې نه شي، 

تر هغې به خپلو الریونونو ته دوام ورکړي.
جرګې  ولسي  د  کوونکیو  الریون  همدارنګه 
ضد  پر  قدیر  ظاهر  حاجي  مرستیال  لومړي  د 
د  نوموړي  چې  یې  ویل  او  ورکول  شعارونه  هم 

ننګرهار پوهنتون ځمکه غصب کړې ده.
راپورونه وایي، چې حاجي ظاهر د تعلیم او تربیې 
یو تعمیر هم د شخصي ښوونیز مرکز  پوهنځي 
لپاره هم قبضه کړی چې له امله یې محصلین له 

ګڼو ستونزو سره مخ دي.
عبدالزی  احمدضیا  ویاند  والي  د  ننګرهار  د  خو 
وایي، چې دوی تل د محصلینو ستونزې اورېدلی 
ده؛  په موخه یې ورسره مرسته کړې  د  حل  او 
خو زیاتوي چې دا ځل به هم د ننګرهار والیت 

جدي  کې  کولو  لرې  په  ستونزو  د  محصلینو  د 
اقدام وکړي، هغه ستونزې چې په والیت پورې 
پورې  مرکز  په  او  والیت  به  هغه  دي  مربوطې 

اړونده ستونزې به مرکز حل کړي.
او  ننګرهار پوهنتون، د ښوونې  دغه الریونونه د 
روزنې پوهنځي او د طب پوهنځي محصلینو په 
خپلو ځایونو کې تر سره کړل، چې د سهار څه 
کم اوو بجې پیل شوی و او تر غرمې یې دوام وکړ.
له ننګرهار پوهنتون  دا لومړی ځل نه دی چې 
نه زده کوونکي د امنیتي ځواکونو له لوري وړل 
دغه  وار  وار  په  هم  وړاندې  دې  له  بلکې  کېږي، 
ډول پېښې شوي چې په غبرګون کې محصلینو 

په پراخو الریونو الس پورې کړ ی دی.

کې  محصلینونو  په  چې  وایي،  شنناندي  ډېری 
اوس  او  کړی  نفوذ  پراخ  مخالفانو  والو  وسله 
لپاره  هغوی  د  ښکاره  و  پټ  محصلین  اکثریت 

تبلیغ کوي او یا هم ورسره خواخوږي لري.
له  الریونونه  محصلینو  پوهنتون  ننګرهار  د 
تاوتریخوالي ډک وي او ډېری خلک په دې فکر 
څخه  ځایونو  نورو  له  محصلین  چې  وي،  کې 
الریون ته هڅول کېږي؛ خو له دې الریون نه تر 

اوسه د تاوتریخوالي رپوټ نه دی ورکړل شوی.
ولې  نور  او  شوي  وژل  ولې  محصلین  یاد  دا چې 
وړل شوي؛ تر اوسه په دې اړه د ننګرهار والیت 

او یا هم امنیتي چارواکیو څه نه دي ویلي.

د ننګرهار محصلینو الریون وکړ

نهادهای  شبکه  اعضای 
افغانستان روز دوشنبه  مدنی 
اخیر طاهر اشرفی،   اظهارات 
علمای  شورای  رییس 

پاکستان را محکوم کردند.
اعضای این نهاد می گویند که 
سیاسی  اشرفی  آقای  سخنان 
است و او از آدرس یک عالم 

دینی سخن نگفته است.
اشرفی،  طاهر  عالمه  پیشتر 
علمای  شورای  رییس 
انجام  پاکستان اعالم کرد که 

و  فلسطین  افغانستان،  در  انتحاری  حمالت 
کشمیر جایز است.

طاهر اشرفی فردی است که توسط وزارت امور 
خارجه پاکستان به عنوان رییس هیأت علمای 
شده  معرفی  صلح  مذاکرات  برای  کشور  این 

است.
این اظهارات واکنش های تند حکومت،  سران 
به  را  مدنی  جامعه  فعاالن  و  سیاسی  احزاب 

دنبال داشته است.
داکتر حمیده وردک،  عضو شبکه نهادهای مدنی 
بخدی،  خبرگزاری  با  گفت و گو  در  افغانستان 
نابخشیدنی«  انتحاری را »عملی  انجام حمالت 

خوانده است.
مسلمان  افغانستان  »مردم  گفت:  وردک  خانم 
عمل  اسالمی  دستورات  براساس  و  است 
نام  که  افرادی  از  شماری  اظهارات  با  می کنند 
نمی توانند  گذاشته،  خود  روی  را  دینی  عالم 

روحیه مردم این کشور را خدشه دار کنند.«
به باور او، اظهارات طاهر اشرفی،  نوعی بازی 
مردم  آن  براساس  دارد  قصد  که  است  سیاسی 

افغانستان را قربانی فتوای نادرست خود کند.
دوست  وجه  هیج  به  »پاکستان  گفت:  او 

افغانستان نبوده و در آینده هم نخواهد بود.«
افغانستان  مدنی  نهادهای  شبکه  عضو  این 
می گوید،  شورای علمای پاکستان می داند که با 
این اظهارات زیر فشار قرار خواهد گرفت، و به 
گفته او حاال می خواهد تا به نحوی حرف خود 

را پس بگیرد.
افغانستان  مدنی  نهادهای  شبکه  اعضای 
سو  این  به  هشتاد  دهه  از  »پاکستان  می گویند: 
اثبات  به  افغانستان  با  را  اش  دشمنی  همواره 
تمام  گذشته،  سال  چند  جریان  در  و  رسانده 
اند،  کشیده  کشور  این  مردم  که  هایی  سختی 

ریشه در فعالیت های شوم پاکستان دارد.«
شبکه نهادهای مدنی افغانستان با نشر اعالمیه یی 
گفته است که طاهر اشرفی سخنان اخیر خود را 
در هماهنگی با دسیسه های سازمان استخباراتی 

پاکستان مطرح کرده است.
استخاباراتی  سازمان های  اعالمیه،  براساس 
پاکستان همواره تالش کرده اند تا با جمع آوری 
راه  نحوی  به  این کشور،  دینی  علمای  امضای 
افغانستان،  در  را  تروریستی  حمالت  اندازی 

مجاز اعالم کنند.
در اعالمیه آمده است که رییس شورای علمای 
استخباراتی  سازمان  با  هماهنگی  در  پاکستان 
این کشور،  تالش دارد تا مردم افغانستان را با 

چالش های جدید روبرو کند.
اظهار  افغانستان  مدنی  نهادهای  شبکه  اعضای 
و  مداخله  را  دیگر  کشور  یک  مورد  در  نظر 
کشورهای  باشنده گان  مسلم  حقوق  در  تجاوز 

همسایه عنوان کرده اند.
را  افغانستان  اشرفی  طاهر  آنچه  آنان،  باور  به 
خوانده،   امریکا  توسط  شده  اشغال  کشوری 

دخالت در امور داخلی افغانستان است.
را  افغانستان  حکومت  خارجی  سیاست  آنان 
پذیری  انعطاف  که  می گویند  خوانده  ناتوان 
دولت در مقابل اسالم آباد عامل اصلی به وجود 

آمدن این چالش ها است.
مقام های  از  شماری  که  است  درحالی  این 
طاهر  اخیر  اظهارات  نیز  افغانستان  حکومتی 

اشرفی را به شدت محکوم کرده اند.
امنیت  اسپنتا،  مشاور  دادفر  رنیگن  داکتر  پیشتر 
رییس  اظهارات  نیز  کرزی  رییس جمهور  ملی 

شورای علمای پاکستان را محکوم کرده بود.
وزارت امور خارجه کشور نیز اظهارات رییس 
خوانده  خنده آور  را  پاکستان  علمای  شورای 

است.
    با این وجود اعضای شبکه نهادهای مدنی 
مقابل  در  تا  می خواهند  از حکومت  افغانستان 
واکنش  خود  از  خارجی،   کشورهای  اظهارات 

نشان دهد.
نام  تا  اند  خواسته  متحد  ملل  سازمان  از  آنان 
طاهر اشرفی را به اتهام »تشویق کننده و حامی 
این  امنیت  تروریستان« در لیست سیاه شورای 

سازمان قرار دهد.
عنوان  به  افغانستان  مدنی  نهادهای  شبکه 
و  اظهارات  مقابل  در  همواره  اجتماعی  ارگان 
داده  نشان  واکنش  کشور  سیاسی  موضوعات 

است.
ناتو  کل  دبیر  راسموسن  فوگ  اندراس  پیشتر 
نیز سخنان اخیر طاهر اشرفی را محکوم کرده 

است.
آقای راسموسن گفته که اجرای حمله انتحاری 

هیچ توجهی ندارد.

روند استیضاح 11 وزیر...
معارف،  وزرای   مجلس  نماینده گان 
تحصیالت عالی، انرژی و آب، امور داخله، 
و  تجارت  فرهنگ،  و  اطالعات  ملی،  دفاع 

با  مبارزه  شهری،  انکشاف  اقتصاد،  صنایع، 
مواد مخدر و معادن را متهم کرده اند که قادر 
سال  در  شان  توسعه یی  بودجۀ  مصرف  به 

مالی 91 نشده اند.

130 کودک از نقاط مختلف افغانستان در کابل 
دیگر  از  خود  همقطاران  با  تا  شده اند  جمع 
والیت ها آشنا شوند، مشکالت خود را بازگو 
کنند و سرانجام در یک حرکت نمادین، توجه 
مقام ها را به مشکالت جدی هم نسالن خود 

جلب کنند.
سرکس  ابتکار  با  افغان  کودکان  ملی  شورای 
تعلیمی و با کمک مالی سفارت کانادا تشکیل 
شده و نماینده گان کودکان افغان می خواهند از 
طریق همین شورا با حکومت و پارلمان درباره 

مشکالت شان گفت وگو نمایند.
افغانستان  سراسر  در  کودکان  همه  مشکالت 
دسترسی  عدم  از  مشکالت  این  است.  مشابه 
شود.  می  شامل  را  کودکان  کار  تا  مکتب  به 
خشونت دیگر مشکلی است که کودکان افغان 

از آن رنج می برند.
این کودکان همه به اتفاق آرا کارت های سرخ 
را بلند می کنند و به این ترتیب، علیه خشونت 
با کودکان، کار کودکان، قاچاق توسط کودکان 
و رد مرز شدن آن ها از کشورهای همسایه رای 
آموزش  و  مکتب  به  وقتی  اما  می دهند.  منفی 
می رسد، همگی با کارت های سبز آن را تایید 
می کنند. این کودکان روز دوشنبه سومین دور 
شورای ملی کودکان افغان را در مرکز سرکس 
مشکالت  و  کردند  برگزار  کابل  در  تعلیمی 

متعدد شان را مورد بحث قرار دادند.
هرات  والیت  از  کودکی  جمشیدی،  جواد 
گفت: »ما کودکانی را داریم که بعد از ده سال 

مواد مخدر خرید و فروش می کنند. این خیلی 
کار بد است. اگر دولت جلو این کارها را نگیرد 
باعث می شود که این کودک در آینده به مافیای 

کالن تبدیل شود«.
  کار کودکان

کودکان  شورای  دیگر  عضو  فاطمی،  سامانه 
گفت کار کودکان به یک مشکل جدی تبدیل 
شده و باید نهادهای دولتی و غیردولتی در این 

راستا برنامه های جدی را روی دست گیرند.
نگذارند  تا  خواست  مادرها  و  پدرها  از  او 
کودکان به جای مکتب وقت شان را برای کار 
و جمع آوری زباله ها در کوچه ها بگذرانند: 
اشغال  کارگر  کودکان  پایتخت  و  »در والیات 
جمع می کنند، کفش رنگ می کنند و به سایر 
روز  به  روز  کودکان  این  اند.  مشغول  کارها 

زیادتر می شوند«.

از  »ما  از کودکان گفت:  قادری یکی  منصوره 
ما  مشکالت  به  که  می کنیم  خواهش  دولت 
رسیده گی کند. ما به پارلمان هم مشکالت خود 

را می گوییم«.
شیرخان احمدزی، مسوول برگزاری این برنامه 
به خبرنگاران گفت کودکان افغان به فراموشی 
سپرده شده اند و برای این که افغانستان آینده 
درخشانی داشته باشد باید کودکان مورد توجه 
فرصتی  بهترین  کودکان  »شورای  گیرند:  قرار 
است تا مقام ها را متوجه بسازیم که کودکان 
مشکالت خود را دارند و باید به آن ها توجه 
روز  افغان  کودکان  شورای  است  قرار  شود«. 
شنبه آینده به پارلمان برود و در باره مشکالت 
کشور  این  نمایندگان  با  افغانستان  کودکان 
گفت وگو کنند. این کودکان گفتند که آموزش 

برای بسیاری از آن ها دشوار است.

زندانیان زندان هلمند...
یک مسوول امنیتی که نخواست نامش فاش 
که  گفت  باستان  بست  خبرگزاری  به  شود، 
هلمند  شهرلشکرگاه  عمومی  زندان  زندانیان 
به  دست  شنبه  یک  روز  ظهر  از  قبل  از 

احتجاج و اعتصاب غذایی زدند.
به گفتۀ وی، شب گذشته این اعتصاب منجر 
با زندانیان شد که در آن  به برخورد پولیس 
زخم  پولیس  کوب  و  لد  اثر  به  نیز  تعدادی 

های سطحی برداشتند.
در این  زندان بیشتر زندانیان مربوط به گروه 

طالبان می باشد.
نزدیک  هلمند  لشکرگاه  شهر  عمومی  زندان 
می  گفته  که  است  واقع  این شهر  خانه  رود 
از  تونل  حفر  با  طالبان  قبل  سال  چند  شود 

این رود خانه، می خواستند به داخل زندان 
راه یابند و زندانیان طالبان را رها سازند، اما 
با آگاهی نیروهای امنیتی این کار طالبان ناکام 

ماند.
با حفر تونل در زندان   دو سال قبل طالبان 
 500 از  بیش  توانستند  کندهار  شهر  عمومی 

زندانی را رها سازند.
آن  از  پس  زندان  این   در  غذای  اعتصاب 
یک  در  یوناما  اخیراً  که  گیرد  می  صورت 
گزارش تحقیقی خود گفته است که زندانیان 
اذیت  آزار و  افغانستان مورد  در زندان های 

مسوولین قرار می گیرند.
طالبان نیز در اعالمیه اعتصاب غذایی زندانیان 
در زندان عمومی هلمند را تایید کرده و آنرا 
ناشی از برخورد خشن مسوولین با زندانیان 

دانسته است.

تیم ملی فوتبال افغانستان موفق شد در دومین 
بازی خود در بازی های چلنج کپ آسیا در برابر 

منگولیا به پیروزی برسد.
 افغانستان بازی اول خود را نیز با پیروزی پشت 

سر گذاشته بود.
افغانستان در مسابقات چلنج  تیم ملی فوتبال 
کپ در کشور سریالنکا یک بر صفر از صد تیم 

ملی منگولیا گذشت.
این مسابقه که در کشور سریالنکا برگزار شده 
بود، تیم ملی افغانستان با یک گل بالل آرزو 

در دقیقه 59 بازی، تیم منگولیا را زمینگیر کرد.
افغانستان با این برد شش امتیازی شده است.

در مسابقات چلنج کپ، بیست کشور آسیایی 

در  آن  مقدماتی  دوره  که  اند  کرده  شرکت 
سریالنکا برگزار شده است.

در این مسابقات تیم های سریالنکا،  الووس و 
منگولیا به عنوان حریفان افغانستان انتخاب شده 

اند.
پیشتر، در مسابقات مرحله ابتدایی چلنج کپ 
آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان تیم فوتبال بوتان 

را سه - صفر شکست داد.
در جریان سال های گذشته، 
در  ورزشی  رشته های 
پیروزی های  افغانستان 
شگفتی را کسب کرده اند 
که این امر موجب تشویق 
شده  ورزش  به  جوانان 

است.
برتر  لیگ  جاری  سال  در 
تیم  هشت  بین  افغانستان 
منتخب که ورزشکاران آن 
فوتبالیست  هزاران  بین  از 
انتخاب شده بودند، برگزار 

شد.
آنان  که  می گویند  لیگ  این  کننده گان  برگزار 
تالش می کنند تا زمینه حرفه یی شدن فوتبال در 

افغانستان را فراهم کنند.
انتظار می رود که در سال های آینده، چهره های 
تازه یی در فوتبال افغانستان ظهور کنند و جایگاه 

فوتبال افغانستان در منطقه را تقویت بخشد.
با منگولیا، در  افغانستان  بازی روز گذشته  در 
دقیقه هشتم نیمه اول یک بازیکن افغانستان با 
انجام خطا، از سوی داور کارت زرد دریافت 
پایان بازی، داوران چهار دقیقه وقت  کرد. در 

اضافی در نظر گرفتند.
بر  بازی  اضافی  دقایق  در  منگولیا  ملی  تیم 
حمالتش در برابر دروازه افغانستان افزود، اما 

نتوانست نتیجه بازی را تغییر دهد.
مسابقات چلنج کپ آسیا با حضور بیست کشور 
در الووس برگزار شده و در پایین هر تیمی که 
برنده شد، جواز حضور در رقابت های فوتبال 

جام ملت های آسیا، را به دست می آورد.

تیم ملی فوتبال افغانستان

منگولیا را به زانو درآورد



و  مدنی  نهادهای  از  برخی 
افغانستان  مجلس  نماینده گان 
روز  یا  مارچ  هشتم  مناسبت  به 
کشور  زنان  از  زن،  جهانی 
خواستند تا برای به دست آوردن 

حقوق شان، بیشتر مبارزه کنند.
کمیسیون  رییس  کوفی  فوزیه 
امور زنان و جامعۀ مدنی مجلس 
در  دوشنبه  روز  نماینده گان 

دهه  یک  »بررسی  عنوان  تحت  نشستی 
گفت:  زنان«  دست آوردهای  و  مشکالت 
فعاالن زن در 10 سال گذشته فرصت های 

خوبی را از دست داده اند.
بانو کوفی در مورد علت از دست رفتن این 
شرایطی  از  شخصاً  »من  گفت:  فرصت ها 
مدنی  جوامع  بین  در  حاضر  حال  در  که 
مدنی  جوامع  نیستم.  راضی  است،  حاکم 
به  سیاسی  وسیلۀ  یک  به  حاضر  حال  در 

دست سیاست مداران مبدل شده است. هر 
سیاستمدار، هر عضور مجلس نماینده گان 
از  گروه  یک  سیاست  عرصۀ  فعال  هر  یا 
نهادهای مدنی را در اختیار خود دارد و از 

آن استفاده می کند.«
اعادۀ  برای  نباید  زنان  افزود،  کوفی  خانم 
خارجی ها  حمایت  منتظر  شان،  حقوق 
زمینه  این  در  باید  خودشان  بلکه  باشند، 

مبارزه کنند.
در بخشی از این نشست ثریا پرلیکا مسوول 

افغان گفت،  کمیته مشارکت سیاسی زنان 
اینده  سال  در  افغان  زنان  صورتی که  در 
شان  حقوق  آوردن  بدست  برای  شمسی 
مبارزه نکنند، نسل های آینده آنان را مالمت 

خواهند کرد.
مارچ روز  به هشت  اشاره  با  پرلیکا  خانم 
جهانی زن گفت، از این روز باید به عنوان 

روز دادخواهی تجلیل شود.
او گفت: »بیایید یک بار دیگر تعهد می کنیم 
که این روز را جشن نمی گیریم، این روز را 
و  مبارزه، روز همبستگی  دادخواهی، روز 
روز اینکه با تمام چالش ها و بی عدالتی ها 
ما فایق شویم از این روز تجلیل می کنیم. »

دولت  تشکیالت  در  حاضر  حال  در 
افغانستان دو وزیر زن، 5 معین، 69 وکیل، 
یک والی و یک ولسوال زن فعالیت می کنند.
گذشته  سال  چند  در  تالش ها  وجود  با 
اما  افغانستان،  در  زنان  حقوق  اعادۀ  برای 
شکایت های وجود دارند که هنوز هم آنان 
دسترسی  شان  اساسی  حقوق  بسیاری  به 

ندارند.
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          حلیمه حسینی

رسانه ها بدون شک می توانند ابزاری قدرت مند باشند 

در تمام سطوح زنده گی فردی و اجتماعی بشِر امروز. 
نمی توان این حقیقت را انکار کرد که امروزه انسان ها 
دنیا را از دریچۀ رسانه ها می نگرند و رسانه ها به عنوان 

ابزاری برای تولید و توزیع و تثبیت پیام های گوناگون 
سیاست  تا  بشری  تعامالت  و  فرهنگ  می کنند.  کار 
تحت  همه  و  همه  آموزش،  و  بهداشت  و  اقتصاد  و 
رسانه ها  که  هرچند  است.  گرفته  قرار  رسانه ها  تأثیر 
به عنوان رابط میان دولت و ملت ها مطرح هستند، اما 
تاریخ کارکرد رسانه ها پرده از این واقعیت هم برداشته 
است که رسانه ها گاهی با جانب دارانه عمل کردن و 
یا نظام و تفکری  سرسپرده گی به جریان و حزب و 
خاص، به وارونه جلوه دادِن حقایق نیز تن داده و در 
حقیقت به عنوان ابزاری در دست قدرتی خاص قرار 
گرفته است. از این رو گفته می  شود که رسانۀ مستقل یا 
وجود ندارد یا این که اگر هم هست، به ندرت می توان 
که  افغانستان  مثل  جوامعی  در  مخصوصًا  یافت. 
وابسته گی بیداد می کند و رسانه ها به عنوان بخشی از 
جامعۀ مصرفی و وابستۀ ما، به خاطر... ادامه صفحه 6

زندانیان زندان هلمند دست 
به اعتصاب غذایی زدند

زندانیان زندان عمومی شهر لشکرگاه والیت هلمند از روز 
اعتصاب غذایی  و  احتجاج  به  بدین سو دست  یک شنبه 

زدند.
 اعتصاب کننده گان مدعی اند که آنان مورد اذیت و آزار 
مسوولین  های  رفتاری  بد  که  زمانی  تا  و  می گیرند  قرار 
خاتمه نیابند، آنان به اعتصاب و احتجاج خود ادامه خواهند 

داد.
بد  از  ناشی  آنرا  و  خبرداده  اعتصاب  این  از  نیز  طالبان 
رفتاری مسوولین زندان دانسته اند....         ادامه صفحه 7

مافیای رسانه یی؛
تهدیدی برای انتخابات آینده 
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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

0700۲77781 - rowzana@yahoo.com
075۲0۴۴۲10 - mandegar.daily@gmail.com

0700۲6۳15۲

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
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زنان خود دست به کار شوند


