
بازرسی جدید، گروه های شورشی  براساس یک 
قراردادهای  می  توانند  هم  هنوز  افغانستان  در 
حکومت امریکا و پول مالیه دهنده گان این کشور 
کاستی های  امر،  این  دلیل  بیاورند.  دست  به  را 
اداری خوانده شده که مانع اجرای قانون می شوند.
جان اف ساپکو، بازرس کل ایاالت متحده امریکا 
برای بازسازی افغانستان گفت که کاستی ها باعث 
سال  در  پنتاگون  که  طرزالعمل هایی  است  شده 
2012 برای جلوگیری از سرازیر شدن پول مالیه 
دهنده گان امریکایی به جیب شورشیان روی دست 
گفت  ساپکو  نشود.  اجرا  درستی  به  بود،  گرفته 
که در سال 2012 دو میلیارد دالر به قراردادهای 
که  نساخت  مشخص  اما  شده،  سپرده  حکومتی 
چه مبلغ آن در اختیار شورشیان قرار گرفته است.
براساس یک گزارش سال 2012 اسوشیتد پرس، 

است  کرده  برآورد  امریکا  متحده  ایاالت  ارتش 
دالر  میلیون   360 گذشته حدود  دهه  یک  در  که 
تبه کار  به دست طالبان و دیگر عناصر  امریکایی 

افتاده است.
ساپکو گفت که در ارزیابی جدیدش کاستی هایی 
را در مفادی یافته است که سال گذشته کانگرس 
در یک الیحه دفاعی وضع کرده...  ادامه صفحه 6
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تو از جسم و فکر تشکیل شده ای. قوانین مربوط به جسم وضع 
می شوند، اجرا می شوند، پایان می پذیرند، اما فکِر ما مرز نمی شناسد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

امروز »غزنی« 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم می شود

در نتیجۀ حمله موشکی مخالفان دولت به یک پاسگاه مرزی 
نیروهای ارتش افغانستان 13 سرباز ارتش کشته شدند.

سوی  از  موشک  بیست  دست کم  که  می گوید  کنر  پولیس 
مخالفان مسلح دولت به یک پاسگاه مرزی نیروهای ارتش 

در ولسوالی مروره این والیت اصابت کرده است.
کوتاهی  مدت  برای  دولت  مخالفان  که  است  شده  گزارش 
کنترل این پاسگاه را به دست داشتند، و بعداً نیروهای امنیتی 
افغان با رسیدن سربازان تازه نفس توانستند کنترل پاسگاه را 
دوباره بدست گیرند....             ادامه صفحه 7

از صدور فرمان رییس جمهور کرزی در بارۀ بستن 
شرکت  های خصوصی امنیتی دو سال می گذرد، اما 
تا  آن ها  از  از جمع 52 شرکت خصوصی شماری 

هنوز به فعالیت های خود ادامه داده اند. 
توانسته است 20  تا حال  افغانستان  وزارت داخلۀ 

افراد  و  بسازد  منحل  را  امنیتی  خصوصی  شرکت 
آن را در چارچوب نیروهای امنیت عامه به وظیفه 
بگمارد. اما 32 شرکت باقیمانده هنوز هم به نحوی 

فعالیت خود را ادامه می دهند.

به گزارش دویچه وله، افراد این شرکت ها با اسلحۀ 
پلیت  بی نمبر  موترهای  و  اند  مجهز  و سبک  ثقیل 
از  بزرگ  شهرهای  و  شاهراه ها  در  آن ها  دارند. 
قطارها و تأسیسات خارجی محافظت می کنند، اما 
از آزار و اذیت  از بی احتیاطی و در مواردی  مردم 

توسط این افراد شکایت دارند.
با توجه به شکایت ها از ناحیه فعالیت شرکت های 
برای  رییس جمهور  جدیت  و  خصوصی  امنیتی 
امنیتی  شرکت   32 فعالیت  آنها،  کردن  مسدود 
خصوصی سوال برانگیز است. اللی حمیدزی، عضو 
مجلس می گوید آن شرکت هایی که به اعضای ارشد 

و کلیدی حکومت بستگی دارند، منحل نشده اند.
در شهر کابل هم در برابر...          ادامه صفحه 6

۱۳ سرباز ارتش در حملۀ 
وحشتناک مخالفان مسلح 
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دو سال از فرمان کرزی می گذرد

شرکت های خصوصی امنیتی منحل نشده اند

وزیر اطالعات و فرهنگ گفت که شهر غزنی 
به عنوان پایگاه معارف اسالمی و فرهنگ و 
تمدن خراسانی، بر همۀ منطقه تأثیرات خود 

را گذاشت و سبب انتقال علوم و هنرها از هند 
به خراسان و سایر نقاط جهان اسالم شد؛ در 
ضمن، فرهنگ اسالمی و خراسانی را به شبه 
قارۀ هند منتقل کرد. بزرگانی چون ابوریحان 

البیرونی با نوشتن آثاری، شبه قاره را با 
تمام فرهنگ، آثار و داشته هایش به بالد 

اسالمی و اروپا شناساندند



حزب اسالمی گلبدین حکمتیار، این بار با 
در  که  است  کرده  اعالم  هیأتی  فرستادن 
کشور،  ریاست جمهوری  آیندۀ  انتخابات 
از  هم  یا  و  کرد  خواهد  معرفی  نامزد  یا 
حزب  این  به اصطالح  نامزدهای  از  یکی 

»اصلح«، حمایت می کند. 
شاخۀ  اسالمی  حزب  شرکِت  طرح 
تازه یی  طرح  انتخابات،  در  حکمتیار 
نیست؛ این حزب از سال ها به این طرف، 
بحث برگزارِی انتخابات و حتا شرکت در 
آن را سر داده است. در همین حال آقای 
کرزی نیز همواره نسبت به حزب اسالمی 
با  را  توجهی ویژه داشته و هیأت های آن 
ریاست جمهوری  ارگ  به  گشاده  جبینی 
نه  کرزی  آقای  است.  کرده  دعوت 
در  اسالمی  حزب  شرکِت  خواهان  تنها 
اواخر  این  در  که  شده،  آینده  انتخابات 
نیز  طالبان  گروه  رهبر  عمر  محمد  مال  از 
دعوت کرده که بخِت خود را در انتخابات 

ریاست جمهوری افغانستان محک زند.
انتخابات  برگزاری  آستانۀ  در   
زیاد  بحث هایی  چنین  ریاست جمهوری، 
که  است  طبیعی  نمی نماید.  انتظار  از  دور 
گروه ها و حلقات سیاسی تالش کنند برای 
از  اما  آورند.  به دست  بیشتری  آرای  خود 
جانب دیگر باید دید که این گونه زدوبندها 
و فراخوان ها چه قدر می تواند روند سیاسِی 
به  تهدیدهایی که  از آسیب ها و  را  کشور 
هر حال متوجه آن است، مصون نگه دارد. 
آقای کرزی در حالی با گروه های شورشی 
مطرح  را  انتخابات  در  شرکت  بحث 
بر اساس  می کند که خود دیگر نمی تواند 
قانون اساسی کشور، در سومین انتخابات 
به عنوان نامزد مطرح باشد. اما آقای کرزی 
دست  که  نمی خواهد  نیز  ساده گی  این  به 
از قدرت بردارد و عطای آن را به لقایش 
ببخشد. اگرچه آقای کرزی خود نمی تواند 
گزینۀ  دو  ولی  کند،  شرکت  انتخابات  در 

برابِر خویش قرار داده است.  دیگر را در 
حمایت  آن  از  قلبًا  که  نخست  گزینۀ 
شود،  چنین  که  دارد  دوست  و  می کند 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  عدم 
حال  هر  به  گزینه  این  است.  کشور  در 
می سازد  مساعد  را  فرصت  این  او  برای 
که به گونۀ عرفی و سنتی، قدرت سیاسی 
ولی  باشد.  داشته  اختیار  در  هم چنان  را 
از جمله  و  دارد  نیز  گزینه خطرهایی  این 
این که: جامعۀ جهانی به عنوان اصلی ترین 
از  کشور،  در  سیاسی  روند  حمایت کنندۀ 
و  نمی کند  حمایت  صورت  هیچ  به  آن 
واکنش  با  است  ممکن  دیگر،  جانب  از 

احزاب سیاسی و مردم روبه رو شود.
رفتن  و  ایتالف  بحث  دیگر،  گزینۀ  ولی   
عنوان  به  که  هست  گروه هایی  سمت  به 

مطرح  کشور  در  شورشی  گروه های 
از  بیشتر  میان  این  در  جریان  دو  هستند. 
و  نزدیکی  احساس  کرزی  آقای  به  همه 
بتواند  او  به این شرط که  قرابت می کنند، 
از عهدۀ شروِط آن ها بیرون شود. مهم ترین 
رهبر  عنوان  به  حکمتیار  جریان ها،  این 
داشتِن  بر  عالوه  که  است  اسالمی  حزب 
عالقه مندِی  از  نظام،  درون  در  هوادارانی 
خود  به  نسبت  هم  کرزی  آقای  شخص 
آقای  که  منبعی  دومین  و  نیست.  بی بهره 

دهد،  نشان  سازش  آن  با  می تواند  کرزی 
عمر  محمد  مال  شاخۀ  ویژه  به  و  طالبان 
کرزی  آقای  هم،  دلیل  همین  به  است. 
که  است  دو جریان خواسته  این  از  بارها 
تنها  را  او  کشور،  در  قدرت  مناسبات  در 

نگذارند. 
کابل  وارد  اسالمی  حزب  هیأت  که  حاال 
شده، بدون شک با سران رژیم دیدارهایی 
که  کرد  خواهد  تالش  و  داشت  خواهد 
زمینه را برای عملی شدِن برنامه های خود 
مساعد کند. حزب اسالمی و گروه طالبان 
ایتالف  مهم ترین  که  دریافته اند  به درستی 
دهند؛  انجام  کرزی  آقای  با  می توانند  را 
همیشه  از  درمانده تر  او  که  حاال  ویژه  به 
برخاسته  حمایت  برای  نامزدی  دنبال  به 

است. 
است  این  بر  دال  زیادی  قرایِن  و  شواهد 
مالِی  و  سیاسی  حمایت  کرزی  آقای  که 
خانواده و بسته گاِن خود را از دست داده 
که  می هراسد  او  دیگر،  سوی  از  و  است 
اتهام  انتخابات،  برادرش در  از  با حمایت 
گردد.  وارد  او  بر  قدرت  ساختِن  میراثی 
از همه،  بیشتر  به همین دلیل آقای کرزی 
به سود  را  مخالف  با جریان های  نزدیکی 
از  می کند.  تعبیر  خویش  سیاسی ِ  بقای  و 
حتا  و  اسالمی  حزب  برای  دیگر،  جانب 
طالبان، دیگر به صرفه نیست که هم چنان 
ادامه  کشور  در  نظامی  درگیری های  به 
را  تالش هایی  نیز  گروه  دو  این  دهند. 
آغاز کرده اند که در صورت برآورده شدن 
انتخابات  در  خواست های شان،  از  برخی 
ریاست جمهوری در کنار کسی قرار گیرند 
سیاسی  و  حزبی  بزرِگ  پتانسیل  از  که 
توسط   هدف  این  و  نباشد  برخوردار 

پاکستان دنبال می شود.
برای  آقای کرزی که در یک دهۀ گذشته 
بدون  فردی  عنوان  به  جهانی  جامعۀ 
پشتوانۀ سیاسی و نظامی مطرح بود، حاال 
چنین جایگاهی را برای حزب اسالمی و 
با  این دو گروه تالش دارند  طالبان دارد. 
برای  کرزی،  آقای  ضعف های  از  استفاده 
مسأله یی  همان  کنند؛  درست  قوت  خود 
که در شرط های این دو گروه هم چنان به 
مخالفت  اسالمی،  حزب  می خورد.  چشم 

آشکارِ خود را با امضای توافق نامۀ امنیتی 
با ایاالت متحدۀ امریکا به عنوان پیش شرط 
مطرح  افغانستان  سیاسِت  عرصۀ  به  ورود 

کرده است.
در  که  مطمین شود  اگر  نیز  کرزی  آقای   
حمایت  از  آینده،  سال  انتخابات  جریان 
برخوردار  گروه  دو  این  نظامِی  و  سیاسی 
امضای  در  تردید  بدون  بود،  خواهد 
را  الزم  موانع  امریکا،  با  امنیتی  توافق نامۀ 

به وجود خواهد آورد.
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احمد عمران

تب تِب پای حکمتیار
 

کمیتۀ منتخب دفاعی بریتانیا که متشکل از برخی از نماینده گان 
برای  که  است  گفته   گزارشی  در  است،  کشور  آن  مجلِس 
با  جدی  توافِق  یک  آغازِ  به  افغانستان،  در  صلح  به  رسیدن 

طالبان نیاز است.
از  خروج  از  پس  بریتانیا  که  است  گفته  کمیته  این  هم چنان 
افغانستان، برای رسیدن به صلح و جلوگیری از خانه جنگی در 
این کشور، باید از نفوذِ خود استفاده کند و در صورتی  که این 
کار صورت نگیرد، بی تردید که یک جنگ داخلی در افغانستان 

به راه خواهد افتاد.
 این در حالی ست که در آغاز سال جاری میالدی نیز بریتانیا 
ضرب االجل شش ماهۀ صلح را با آقای زرداری و جناب حامد 
کرزی در نشست لندن مطرح کرد، اما طالبان به زودی با شدت 
بحِث  یک  را  آن  خشونت بارشان،  فعالیت های  به  بخشیدن 

بیهوده ثابت کردند.
بریتانیا  اکنون پرسش آن است که چرا کمیتۀ منتخب دفاعی 
چنین بحثی را عنوان می کند؟ زیرا تا جایی که روشن است، به 
میان آمدِن شورای عالی صلح و در مجموع بحث مصالحه با 

طالبان نیز خود یک طرح انگلیسی بوده است.
به نظر می رسد که دالیل عمده یی در پشِت این برنامه نهفته 
باشد. یکی، این که بریتانیا همواره عالقه مند تسلط پاکستان و 
سیاست های  که  معنا  این  به  است.  بوده  افغانستان  بر  طالبان 
پاکستان  به  امتیازدهی  بنیاد  بر  همواره  بریتانیا،  استراتژیک 
طراحی شده و تاکنون این کشور حرکتی را در آسیای مرکزی 
از  نباشد.  لحاظ  آن  در  پاکستان  منافع  که  است  نداده  انجام 
این رو، عنوان کردِن آغاز یک گفت وگوی جدی با طالبان، در 

همین سیاست ریشه دارد. 
دوم، نشست سه جانبه در لندن، از توافقاتی حرف زد که اکثراً 
ضرب االجل  و  است  راه  در  صلحی  به راستی  بردند  گمان 
شش ماهۀ بریتانیا، طالبان را به پای میز مذاکره خواهد کشاند. 
اما پس از این که طالبان و حتا پاکستان از این برنامه سرکشی 
کردند، به نحوی پرستیژ بریتانیا خدشه دار شد. به نظر می رسد 

که هشدارهای کنونی، برای ترمیِم همین مسأله باشد.
سوم، موضوع خروج نیروهای بریتانیاست که مهم تر از همه 
پنداشته می شود؛ زیرا با رسیدن به سال 2014 این خروج باید 
اصلی  متحدان  از  بریتانیا  که  جایی  آن  از  اما  گیرد.  صورت 
خواسته  این  در  هم  خیلی  می شود،  محسوب  متحده  ایاالت 
را  خروج  این  سیاسِی  زمینه های  باید  بنابراین،  نیست.  آزاد 
فراهم کند که محتمل است این بهانه تراشی ها و بهانه جویی ها 
برای خروج کامِل نیروهای بریتانیا از افغانستان باشد و پس 
از آن، بریتانیا میل دارد به جای نفوذ نظامی، نفوذ استخباراتی 

داشته باشد.
بین المللی  امتیازبخشِی  نوعی  می تواند  حرکت  این  چهارم، 
برای طالبان باشد، طوری که یک کشور بسیار مطرح و مهمی 
 چون بریتانیا، ناکامِی  گفت وگو با طالبان را سرآغازِ یک جنگ 
در  را  طالبان  برگشِت  می تواند  حرکت  این  می داند.  داخلی 
آستانۀ انتخابات تضمین کند؛ چون بسیار ممکن است که این 
حرکِت بریتانیا بسا از دیگر کشورها را نیز با بحث مصالحه با 
طالبان هم سو سازد و این خود نوعی امتیازدهی به آن گروه 

است.
برنامۀ خامی  طالبان،  با  مصالحه  که طرح  داده  نشان  تجارب 
است که از سوی کشورهای مشخصی مطرح می شود و بدون 
این که منافع مردم افغانستان در نظر گرفته شود، بر بنیاد منافع 
کشورهایی نظیر بریتانیا، پاکستان و... طراحی می گردد. اما از 
همه جالب آن جاست که حکومت افغانستان همواره به عنوان 

نهاد اجرایِی این طرح ها عمل کرده است. 
اما نکتۀ طنزآمیِز گزارِش این کمیته آن جاست که برعالوۀ تأیید 
مصالحه با طالبان، خواستار تحقِق این موارد نیز شده است: ـ 
انتخابات آزاد؛ ـ نظام قضایی قوی و حامی حقوق بشر؛ ـ اتخاذ 
تدابیر موثر برای مبارزه با فساد و مواد مخدر. حال آن که همه 
می دانند، در صورت حضور تفکر طالبانی و ادغام آن گروه به 
نظام کنونی، تحقق این خواسته ها خواب وخیالی بیش نیستند. 
یازده سال گذشته، جامعۀ غرب همانند  تنها حاال، که در  نه 
بریتانیا، همین گونه متناقض عمل کرده اند که در نتیجه ما اکنون 

با یک عقب گرد تاریخی مواجه هستیم.
طرح های  که  است  این  هویداست،  آن چه  صورت  هر  در 
انگلیسی از چندی به این سو مورد توجه حکومِت افغانستان 
می کند.  اجرا  را  آن ها  مو  به  مو  حکومت  این  و  گرفته  قرار 
و  ملی  رسانه های  سوی  از  طرح ها  این  گاهی  از  هر  این که 
بین المللی به تکرار نشر می شوند نیز، چیزی نیست جز ادامۀ 

سیاست های ناکام و طالب پرورانه.

طرح های انگلیـسی و 
تطبیقات افغانی

آقای کرزی که در یک دهۀ گذشته برای جامعۀ جهانی به عنوان فردی بدون 
پشتوانۀ سیاسی و نظامی مطرح بود، حاال چنین جایگاهی را برای حزب اسالمی و 
طالبان دارد. این دو گروه تالش دارند با استفاده از ضعف های آقای کرزی، برای 
خود قوت درست کنند؛ همان مسأله یی که در شرط های این دو گروه هم چنان به 
چشم می خورد
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پرویز مشرف رییس جمهور سابق پاکستان اذعان کرده است پاکستان 
موافقت  امریکا  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمله  چند  با  مخفیانه 

کرده بود.
به گزارش خبرگزاری آلمان، پیش از این مقامات پاکستانی همواره 
هر گونه توافق با واشنگتن در خصوص به کاری گیری هواپیماهای 
در  طالبان  و  القاعده  مواضع  دادن  قرار  برای هدف  بدون سرنشین 

مناطق قبیله یی در مرز با افغانستان را رد می کردند.
یک  که  گرفت  صورت  آن  از  پس  روز  چند  مشرف  اعتراف  این 
روزنامه امریکایی فاش کرد مقامات پاکستانی از حمالت هواپیماهای 
بدون سرنشین مطلع بودند و به انجام شدن این حمالت کمک می 

کردند اما علنا آنها را انکار می کردند.
مشرف در مصاحبه با شبکه سی ان ان اعالم کرد تنها در چند مورد و 
آن هم مواردی که هدف کامال مشخص شده بود و احتمال خسارت 

مادی کمتر بود با حمالت این هواپیماها موافقت می شد.
و  نظامی  مقامات  بین  ها  بحث  از  پس  این حمالت  وی،  گفته  به 
اطالعاتی پاکستان ممنوع شد. مردم پاکستان بارها و بارها حمالت 
هواپیماهای بدون سرنشین امریکا را تقبیح کرده اند و آن را نقض 
حق حاکمیت این کشور و عامل صدمه زدن به تالشهای پاکستان 

علیه تروریسم می دانند.

کی به امریکا خطرناک تر است

پالیسی در مقاله یی نوشت خطر کیم  نشریه فارین 
جونگ اون رهبر کوریای شمالی برای امریکا بسیار 

کمتر از رهبرجمهوری خواه سنای امریکاست.
کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی قطعًا تهدیدی 
برای امریکا و منافع ملی ما است. او رجز می خواند 
و حتی کشور ما را تهدید به حمله هسته یی کرده 
این  اجرای  توانایی  او  که  دانیم  می  اما همه  است 
تهدیدات را ندارد. اگر رهبر کوریای شمالی دست 
از پا خطا کندو حتی به همسایگان خود حمله کند 

سند نابودی خود را امضا کرده است.
اگر کوریای شمالی دست به هرگونه حمله یی علیه 
با  اتحاد  در  که  یا همسایگانی  و  آن  منافع  امریکا، 
از  واکنشی  چنان  با  بالفاصله  بزند،  هستند  امریکا 
بین  از  به  منجر  که  شود  می  مواجه  امریکا  سوی 

رفتن رژیم حاکم براین کشور خواهد شد.
حتی اگر همه این اتفاقات بیفتد به جرأت می توان 
اما  نخواهد شد  امریکایی هم کشته  که یک  گفت 
من شما را متوجه خطربزرگتری می کنم که بسیار 
جدی تر از کیم جونگ اون است. او کسی نیست 
جمهوری خواهان  اقلیت  رهبر  کانل  مک  میچ  جز 

در سنا.
همۀ ما باید در برابر اقدامات او واکنش نشان دهیم. 
ما  زنده گی  برای مرگ و  که  است  موقعیتی  در  او 
امریکایی ها تصمیم می گیرد و حاال بدون توجه 

امریکا روزانه جان چند  اینکه آزادی سالح در  به 
امریکایی را می گیرد با هرگونه تالشی برای محدود 

کردن این آزادی مرگبار مخالفت می کند.
با هر مخالفت میچ مک کانل با هر رایی برای کنترل 
استفاده بی حد و حصر از سالح در امریکا باالرفتن 
خیابانی  های  جنگ  در  ها  امریکایی  جانی  تلفات 
خیلی  دهید  اجازه  شود.  می  تضمین  کشور  این 
صریح آماری را باز گو کنم. در هر 15 ماه در امریکا 
تعدا افرادی که به خاطر آزادی حمل سالح کشته 
می شوند از تعداد کشته شدگان امریکایی در جنگ 
کوریای بیشتر اند. تعداد امریکایی هایی که روزانه 
با سالح گرم به قتل می رسند از تعداد سربازانی که 
روزانه در جنگ ویتنام کشته می شدند بیشتر است.
مردم  از  درصد   55 تنها  که  است  دلیل  همین  به 
امریکا موافقت خود را با اعطای کمک به کوریای 
این  به  شمالی  کوریای  حمله  صورت  در  جنوبی 
کشور اعالم کرده اند حال آنکه 90 درصد از همین 
مردم در نظرسنجی گالوپ موافقت خود را با اعمال 
کرده  اعالم  کشور  در  سالح  حمل  در  محدودیت 

اند.
قانونی  تصویب  برای  آمده  عمل  به  های  تالش 
امریکا  در  حمل سالح  آزادی  ساختن  محدود  در 
مجلس  جمهوریخواه  اکثریت  مخالفت  با  کنون  تا 
نمایندگان امریکا و اقلیت جمهوریخواه حاضر در 

سنای این کشور به رهبری میچ مک کانل که رابطه 
تحت  سازی  اسلحه  های  شرکت  با  نزدیک  ای 

مدیریت جمهوریخواهان دارد مواجه شده است.
با این همه آخرین اخبار حاکی از آن است که روز 
پنجشنبه نماینده گان دمکرات سنای امریکا در رای 
تاریخی  مذاکرات  رسمی  آغاز  برای  مهمی  گیری 
برای تشدید مقررات فروش  قانون گذاری  درباره 
و نگهداری سالح های گرم اکثریت آرا را کسب 

کردند.
سناتورهای دمکرات در این رای گیری به شصت 
رای مثبت از یکصد نماینده سنا نیاز داشتند که از 
حمایت شانزده جمهوری خواه بهره مند شدند و در 
کل 68 رای مثبت و 31 رای منفی به دست آمد.در 
آینده گسترش خواهد  هفته  تا  مذاکوریای  حالیکه 
را  ها اصالحیه  ده  یافت، مخالفان جمهوری خواه 

پیش بینی کرده اند.
از  مدام  خبری  تلویزیونی  های  شبکه  حالیکه  در 
خطر کیم جونگ اون برای مخاطبان خود داد سخن 
خطر  بزرگترین  که  است  این  حقیقت  دهند  می 
برای مردم امریکا از ناحیه شخصی چون میچ مک 
کانل است که هرگونه پیشرفتی در تصویب الیحه 
کرده  مختل  را  امریکا  در  سالح  حمل  محدویت 
است. مردم امریکا الزم است بدانند خطری که از 
تهدید  را  آنها  آزادی حمل سالح در کشور  ناحیه 
می کند غیرقابل اندازه گیری است و بدون تردید 
بزرگتر از خطری است که از جانب کوریای شمالی 
ممکن است آنها را تهدید کند. اگر هنوز قانع نشده 
اید بگذارید برایتان بگویم که تا دو سال آینده تعداد 
اثر خشونت  در  از سال 2000  که  امریکایی هایی 
ناشی از آزادی حمل سالح در داخل کشور کشته 
می شوند از تعداد کل امریکایی هایی که در خالل 
جنگ جهانی دوم کشته شده اند افزون خواهد شد.
این یک موضوع امنیت ملی است نه یک موضوع 
میچ  چون  نماینده گانی  آنکه  حال  عمومی.  امنیت 
مک کانل با انواع ترفندهای قانونی مانع از تصویب 
الیحه هایی کنترلی شده اند چرا که مثال تنها انجمن 
ملی تفنگ امریکا در سال 2012 بیش از سه میلیون 
دالر هزینه البی گری کرده است که چنین قوانینی 

از سنا یا کنگره امریکا بیرون نیایند.

اذعان مشرف:
پاکستان مخفیانه با چند حمله 
هواپیماهای بدون سرنشین 

امریکا موافقت کرده بود

شکست مجدد انگلیس در 
اجالس گروه 8 برای دادن 

سالح به مخالفان سوری

رییس جمهوری و رییس ارتش مصر: 
نظامیان مصری عاری از گناه 

هستند

پایان مبارزات انتخاباتی در 
ونزویال

ارتش  رییس  و  جمهوری  رییس 
این  اظهاراتی  در  جمعه  روز  مصر 
موضوع را که نظامیان این کشور در 
جریان قیام سال 2011 مصر مرتکب 
شده  نظامیان  غیر  شکنجه  و  کشتار 

اند را تکذیب کردند.
از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
قاهره، محمد مرسی رییس جمهوری 
نظامیان  که  را  موضوع  این  مصر 
کشور  این  انقالب  زمان  از  مصری 
مرتکب  مبارک  حسنی  رژیم  علیه 
شده  شهروندان  واذیت  آزار  یا  قتل 

اند، رد کرد.
روزنامه  گذشته  روز  شمارگان  در  آن  از  کوتاهی  های  بخش  که  گزارشی  اساس  بر 
انگلیسی گاردین منتشر شد، ارتش مصر در خالل ناآرامی های سال 2011 به پزشکان 
از  استفاده  بدون  را  دولتی  تجمعات ضد  در  زخمی  تظاهرکننده گان  است  داده  دستور 

داروی بیهوشی عمل کنند.
بر اساس این گزارش که به درخواست خود محمد مرسی رییس جمهوری مصر تهیه 
شده است، نظامیان به تظاهرکنندگان حتی در داخل بیمارستان ها در قاهره حمله کرده 

اند.
جنرال عبدالفتاح السیسی در این باره گفت: »نیروهای مسلح مصر صادق هستند و از 
زمان آغاز قیام مردم مصر علیه حسنی مبارک، هیچ اقدامی علیه ملت مصر انجام نداده اند 

و برخالف آنچه برخی مدعی هستند، هیچ کس را نکشته اند.«
انتشار این گزارش در حالیست که محمد مرسی شب گذشته سه نفر از مقامات نظامی 

این کشور را ارتقای درجه داد.
مرسی سال گذشته میالدی در شرایط تنش شدید با دستگاه نظامی، کمیسیون تحقیقی را 
در خصوص خشونت هایی که در زمان قیام علیه مبارک و در طول 14 ماه رهبری ارتش 

بر کشور به وقوع پیوسته است، تشکیل داده بو

دولت  تالش های 
قانع  برای  انگلیس 
کشورهای  کردن 
هشت  گروه 
ارسال  درخصوص 
سالح برای گروه های 
بار  سوری  مسلح 

دیگر با شکست رو به رو شد.
انگلیس  خارجه  ویر  هیگ،  ویلیام  الجزیره،  خبری  شبکه  گزارش  به 
روز پنجشنبه در نشست وزیران خارجه گروه هشت در لندن، پایتخت 
انگلیس به شکست کشورش در قانع کردن گروه هشت برای ارسال 
سالح به مخالفان سوری و عدم پیشرفت درخصوص این مساله در 

نشست گروه جی هشت اقرار کرد.
به  عمل  در  تاکنون  جهانی  جامعه  کرد:  اعالم  اظهارات  این  در  وی 
مسوولیت هایش در قبال سوریه شکست خورده و همچنان نیز به این 

شیوه ادامه می دهد.
هیگ در ادامه ضمن ابراز نگرانی نسبت به آینده اوضاع انسانی سوریه 
هشدار داد: وضعیت انسانی سوریه و ادامه آن، این کشور را به بزرگترین 

فاجعه انسانی قرن 21 تبدیل خواهد کرد.
ویلیام هیگ که هفته های گذشته در سخنانش از لغو ممنوعیت تسلیحاتی 
اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا علیه سوریه دفاع می کرد، تاکید کرد 
که کشورش این مساله را با همپیمانان خود تا پیش از ماه مه آتی، زمان 
بازنگری اتحادیه اروپا در تحریم های اعمال شده علیه سوریه از جمله 

تحریمهای تسلیحاتی مورد بررسی قرار خواهد داد.
همچنین وزیران خارجه گروه هشت کشور صنعتی در پایان نشست شان 
در انگلیس با صدور بیانیه یی خواهان افزایش »کمکهای انسانی« به ملت 

سوریه شدند.
در این بیانیه وزیران خارجه گروه هشت بر لزوم افزایش کمک های 
میزبان  کشورهای  به  کمک  نیز  و  سوریه  بحران  قربانیان  به  انسانی 

آوارگان سوری تاکید کردند.
با  از نشست وزیران خارجه گروه هشت  این نشست یک روز پس 
برگزاری  سر  بر  توافق  و  سوریه  مخالفان  ملی  ائتالف  نماینده گان 
کنفرانس موسوم به دوستان سوریه در تاریخ بیستم ماه جاری میالدی 

در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.
هیات سوریه حاضر در این نشست در دیدار با ویلیام هیگ و جان کری، 
وزیر خارجه آمریکا خواهان افزایش کمکهای تسلیحاتی به مخالفان 

جهت براندازی نظام بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه شده بود.
از سوی دیگر باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا نیز در دیدار با بان 
کی مون، دبیرکل سازمان ملل در کاخ سفید تاکید کرد: درگیریها در 

سوریه به مرحله یی دشوار و به تنگنا رسیده است.
اوباما همچنین دستور اختصاص 10 میلیون دالر برای کمکهای نظامی 
غیرکشنده و کمکهای غذایی و دارویی به مخالفان سوری را صادر کرد.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز به نوبه خود اعالم کرد: اوضاع 
سوریه در حال حاضر نگران کننده ترین مساله برای جامعه جهانی است.
وی از رهبران کشورهای سراسر جهان از جمله اوباما خواست تا برای 

متوقف کردن موج خشونت ها در سوریه تالش کنند.
از سوی دیگر وزارت خارجه سوریه نیز با ارسال دو نامه جداگانه به 
رییس دوره ای شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل خواهان درج نام 

جبهه تروریستی النصرۀ در فهرست سیاه سازمانهای تروریستی شد.
این وزارتخانه در دو نامه خود از سازمان ملل و شورای امنیت خواست 
القاعده در  به  از تشکیالت وابسته  به عنوان یکی  النصرۀ را  تا جبهه 

فهرست سیاه گروه های تروریستی قرار دهند.
جبهه النصرۀ روز چهارشنبه گذشته اعالم کرد که رسما به القاعده پیوسته 

و با ایمن الظواهری، رهبر القاعده بیعت کرده است.

رییس  جمهوری 
رهبر  و  موقت 
ونزویال  مخالفان 
پایان  به  ضمن 
رساندن رقابتهای 
تی  با نتخا ا
اطمینان دادند که 
در انتخابات روز 

یکشنبه پیروز خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری »شینهوا«، این رقابتهای انتخاباتی یک ماهه در تاریخ 
ونزویال کوتاهترین زمان خود را داشته است که پس از مرگ هوگو چاوز 

آغازش اعالم شد.
با  زیادی  های  راهپیمایی  از  پس  را  خود  مبارزات  مادورو«  »نیکالس 
طرفدارانش در مرکز شهر کاراکاس به اتمام رساند. در آخرین گردهمایی های 
انتخاباتی، نیکوالس مادورو توسط صدها هزار نفر از طرفدارانش در لباس 
مارادونا«، ستاره سابق  به »دیگو  توان  آنها می  میان  از  احاطه شد که  قرمز 
فوتبال اشاره کرد که روز چهارشنبه برای ابراز حمایتش به ونزویال آمده بود.
مادورو تصریح کرده که امیدوار است به وظایفی که چاوز برعهده او گذاشته 

عمل کند و آرزو دارد که بتواند به خواسته های مردم عمل کند.
همچنین »انریکه کاپریلس«، رهبر مخالفان آخرین روز مبارزات انتخاباتی را 

در »بارکیسیمتو« در شمال غربی ایالت »الرا« گذراند.
کاپریلس به طرفدارانش گفت که مقرر است وی به عنوان رییس جمهور 
ونزویالیی متحد انتخاب شود و برای پیروزی در انتخابات آنها باید در روز 
تدابیر  راستای  در  که  کرد  نشان  دهند. وی خاطر  رای  آینده  برای  یکشنبه 
اقتصادی جدید در راستای بهبود کیفیت زندگی مردم ونزویال فعالیت می 

کند.
تخمین زده شده که در انتخابات روز یکشنبه ونزویال 18 میلیون نفر به پای 

صندوق های رای بروند.

            دیوید روسکوف/ فارین پالیسی
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آشنایی 
با خواص چای سبز

چینی های باستان از خواص مفید چای سبز به خوبی آگاه بوده و از آن برای 
موارد پزشکی به خصوص درمان سردرد و رفع افسرده گی، استفاده های فراوانی 

 می کردند.
بهترین  را  چای  حتا  و  می شود  زیادی  سبز صحبت های  چای  بسیار  فواید  از 

نوشیدنی پس از آب می دانند.
چای سیاه و چای سبز هر دو از گیاه واحدی به دست می آیند و تفاوِت آن ها در 

طرز تهیۀشان است.
مروری بر خواص چای سبز

ـ برای درمان ام  اس مفید است.
ـ برای پیش گیری و درمان سرطان به کار می رود.

ـ برای درمان بیماری پارکینسون و آلزایمر کاربرد دارد.
ـ سوخت و ساز بدن را باال برده و اکسیداسیون چربی را افزایش می دهد.

ـ احتمال خطر ابتال به بیماری های قلبی و حمالت قلبی را با کاهش خطر لخته 
شدِن خون کاهش می دهد.

ـ احتمال خطر ابتال به سرطان مری را کاهش می دهد.
ـ نوشیدن چای سبز رشد سلول های سرطانی خاص را متوقف کرده و سطح 

کلسترول خوب خون را نسبت به کلسترول بد افزایش می دهد.
ـ برای درمان روماتیسم مفصلی )آرتریت روماتوئید( و بیماری های قلبی عروقی 

استفاده می شود.
ـ برای تقویت سیسم ایمنی بدن مفید است.

ـ برخی از محققان می گویند، با نوشید منظم چای سبز، از به وجود آمدن حفره 
می توان  می شود،  دندان  جرم  ایجاد  موجب  که  باکتری یي  کشتن  با  دندان  در 

پیش گیری کرد.
ـ قدرت فکری را افزایش داده و قابلیت تمرکز را باال می برد.

ـ آرام بخش است و رفع استرس می کند.
ـ موجب کاهش وزن در افراد چاق می شود.

ـ چای سبز در رفع تعدادی از عفونت های قارچی، باکتری و حتا ویروسی )نظیر 
سرماخورده گی عادی( نیز مفید است.

ـ این گیاه خلط را از گلوی ملتهب پاک و اثر مواد سمی را خنثا می کند.
اگر  کند.  جلوگیری  اسهال  تداوم  از  می تواند  چای  این  در  موجود  تانین«  ـ 

می خواهید میزان »تانین« را در چای افزایش دهید، بگذارید بیشتر دم بکشد.
روش نگهداری و دم کردن چای سبز

ـ برای تازه و معطر ماندِن چای سبز بهتر است آن را در ظرفی تیره بریزید و در 
محلی تاریک و به دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

ـ برای هر نفر یک قاشق مرباخوری چای سبز را در چاینک ریخته و به ازای 
هر یک قاشق، یک پیاله آب داغ با دمای 80 تا 85 درجه سانتی گراد به آن اضافه 

کرده و درب چاینک را به مدت 7 تا 8 دقیقه بگذارید. سپس آن را بنوشید.
ـ چای سبز مانند چای سیاه نیازی به دم کردن روی حرارت ندارد.

میزان مصرف روزانه
ـ چای سبز به عنوان جای گزینی مناسب برای چای سیاه و قهوه توصیه می شود.

یا  ـ نوشیدن روزانه سه گیالس چای سبز )حاوی سه گرم مواد حل شدنی( 
روزانه 300 تا 400 میلی گرم عصارۀ استاندارد چای سبز )عصاره ها باید حاوی 

80 درصد پلی فنول ها و 55 درصد اپی گالوکزچین باشند( مفید است. 
ـ البته مصرف خیلی زیاد این مادۀ غذایِی مفید می تواند خطرناک باشد. بنابراین، 
در مصرف هر نوع ماده غذایی، هر چند مفید، اصل اعتدال و میانه روی را رعایت 

کنید .
منبع: سالمت نيوز

          حبیب حکیمی

گاندی نیاز مردمِ هند را به آموزه ها و تمدن 
می کرد  درک  به خوبی  مغرب زمین،  صنعتی 
و هم زمان با آن می خواست کشورش صرفًا 
بزرِگ  کشورهای  کاالهای  مصرف کنندۀ 
به  رو  صنعتِی  جهان  در  بل  نباشد،  غربی 
رشد، سهمی از تولید نیز داشته باشد. رهبر 
کاریزما و استثنایی هند، به خوبی می دانست 
که استقالل و آزادی واقعی بدون استفاده از 
امکانات ذاتی و ایستادن روی پای خود در 

رجهان رقابتی امروز، میسر نیست.

و  شاعر  تاگور،  با  که  گفت وگویی  در  او 
 1915 سال   در  هندی  نامدار  فیلسوف 
تأکید  داشت،  نیکتان”  “شانتی  در  میالدی 
می کند که “مفهوم بازگشت به خود”، توجه 
به داشته های صنعتی و امکانات هندی است. 
ما در برابر هجوم صادرات غربی، نباید صرفًا 
کشوری مصرف کننده باشیم. باید این باور را 
مصرف  به  ما  اگر  که  کنیم  ایجاد  خود  در 
دیگران  داریم،  نیاز  غربی  کاالهای  معقوِل 
صادراتی  کشورهای  مهم ترین  حیث  به  نیز 
ـ نظر به ضرورت ـ در برابر ما مصرف کننده 

هستند.
“ملی گرایی”  از  واپس گرایانه  تلقی  او 
میان  را  ژرفی  رابطۀ  و  نداشت  و”ملت” 
متکی بودن به ظرفیت های خودی و مفهوم 

ملت می دید.
مفهومِ  آموزش  و  درست  درک  روی  او 
ملت و ملت شدن پافشاری می کرد و به این 
برداشِت  هرنوع  که  بود  برده  پی  حقیقت 
دچار  را  هند  ملت  آن،  از  کژ  و  نادرست 
و  می کند  ارتجاعی  و  افراطی  ملی گرایِی 
در  افتادن  جز  استعمار،  بند  از  آزادی اش 

نژادی و مذهبی،  و  قومی  تعصباِت  تنگنای 
نتیجه یی در پی نخواهد داشت. اگر هند به 
این صورت از بند رها شود، در بند دیگری 

خواهد افتاد.
او با نگاهی کثرت گرایانه، به ادیان و مذاهِب 
متعدد در هند می دید و منادی یک پارچه گی 
تمامی ادیان، مذاهب، اقوام و نژادهای ساکن 
در هند بود. مخالف رویکرد انحصارگرایانه 
به ادیان بود و این درک عمیق را داشت که 
ادیان،  برابر  در  تبعیض آلود  موضع  هرگونه 
با توجه به کثرت آنان در هند، کشور را تا 
پرتگاه نابودِی کامل خواهد برد. هم زمان با 
آن تأمین عدالت اجتماعی و حقوق مساوی 
مردم را در برابر هم، از عناصر تأثیرگذار در 
فراگردِ ملی و توجه به “ظرفیت های خودی” 

می  دانست.
هندی،  ـ  دینی  فرهنگ  درازای  در  او 
»اهمیسا«  دینی  اصل  که  بود  عارفی  اولین 
رصیِن  رکن  عنوان  به  را  خشونت(  )عدم 

سیاسی  ـ  اجتماعی  مبارزۀ  وارد  اعتقاداتش 
کرد و موفقیت چشم گیری به دست آورد.

اصل خشونت پرهیزی در حوزۀ تجربه های 
دینی و شخصِی باورمندانش حضور داشت، 
اما گاندی آن را با قوت وارد کارزار سیاسی 
به  منحصر  کاری  که  کرد،  آزادی  برای 

خودش به حساب می رود.
آموزه های  اساسی ترین  از  خشونت،  عدم 
گاندی  که  جینیزم  ویژه،  به  هندی  ادیان 
انسان نواز  پشتوانۀ  بود،  آن  پیروان  از  یکی 

مبارزۀ آزادی خواهانه یی شد که غالبًا در طول 
تاریخ، با خشونت همراه بوده است و آزادی 
به دست  زیادی  انسان های  خون   ریختن  با 

آمده است.
مبارزۀ  تجربۀ  گاندی،  تجربۀ  هرچند 
بی گمان  که  بود  آزادی  برای  مسالمت آمیز 
جریان های  و  جوامع  همۀ  در  نمی تواند 
آزادی خواه و استقالل طلب، موفق باشد؛ اما 
رویکردِ او در مبارزه برای آزادی و استرداد 
حقوق انسانی ملت  هند، الهام بخِش مبارزات 
نقاط  برخی  در  حق طلبانه  و  آزادی خواهانه 
مبارزات  آن  ها  بارزتریِن  که  شد  نیز  جهان 
مردم افریقای جنوبی علیه آپارتاید به رهبری 
نلسون ماندال و جنبش حقوق مدنِی سیاهان 
ایاالت  در  کینگ  لوتر  مارتین  رهبری  به 
مسالمت آمیز  مبارزۀ  است.  امریکا  متحدۀ 
در  مستبد  رژیم های  سرنگونی  برای 
توانایِی  نشانۀ  عربی،  کشورهای  از  شماری 
کشورهایی  در  حتا  مبارزه  در  رویکرد  این 
است.  خشونت  و  استبداد  بلند  پیشینۀ  با 
خشونت پرهیزی  که  اند  باور  این  به  برخی 
اگر  است.  آدمیان  وجود  در  باالیی  ظرفیت 
بسته  به کار  این ظرفیت، درست رهبری و 
و  مسلحانه  رویکرد های  از  بیشتر  شود، 
خشن عمل خواهد کرد. بدون شک گاندی، 
بالقوۀ  توانایی  این  توانستند  کینگ  و  ماندال 
و  گیرند  به کار  مؤفقانه  را  هواداران شان 
خشونت پرهیز،  مبارزۀ  برسند.  پیروزی  به 
در حرکت های خودجوش  را  خود  کارآیی 
آزادی طلب در بعضی  دموکراسی خواهانه و 
کشورهای عربی نیز به نمایش گذاشت و به 

سرنگونی رژیم های استبدادی انجامید.
رهبری  به  خشونت  عدم  بر  متکی  مبارزۀ 
و  انگلیس  استعمار  طرد  به  منجر  گاندی، 
دموکراسی  و  شد  هند  استقالل  و  آزادی 
اما  آورد؛  به بار  را  دینی  تسامح  و  پایدار 
عدالت  باب  در  گاندی  آرمان های  متأسفانه 
و  نپوشید  عمل  جامۀ  اقتصادی  و  اجتماعی 
تاریخ  در  بلندی  پیشینۀ  که  طبقاتی  جامعۀ 
به جای  زیادی  اندازۀ  تا  اکنون  تا  دارد،  هند 

مانده است.
انسان ها  همۀ  برادری  و  برابری  به  گاندی 
کرد،  مبارزه  آن  تحقِق  برای  و  داشت  باور 
جسم  و  روح  هنوز  تا  طبقاتی  جامعۀ  ولی 
بخِش بزرگی از جامعۀ هند را می آزارد. اما 
و  گاندی  مبارزات  انسانی  ثمرات  از  آن چه 
رسمیت  می رود،  حساب  به  همراهانش 

نداشتِن تبعیض و برتری بر مبنای نژاد، زبان، 
میان شهروندان هند  خون، دین و طبقه در 
است. قوانین تبعیض آلود جایش را به قوانین 
دموکراسی  متأسفانه  ولی  داده،  دموکراتیک 
که در همۀ جهان با زر پیوند خورده است، 
و  ثروت مندان  دموکراسی  به  نیز  هند  در 
صاحبان کمپنی های بزرگ تبدیل شده است. 
نسبِی  موفقیت  بر  حمل  را  این  بتوان  شاید 

همۀ اندیشه های بزرگ در تاریخ کرد.

هرچند تجربۀ گاندی، تجربۀ مبارزۀ مسالمت آمیز برای آزادی بود 
که بی گمان نمی تواند در همۀ جوامع و جریان های آزادی خواه و 
استقالل طلب، موفق باشد؛ اما رویکردِ او در مبارزه برای آزادی و 
استرداد حقوق انسانی ملت  هند، الهام بخِش مبارزات آزادی خواهانه 
و حق طلبانه در برخی نقاط جهان نیز شد که بارزتریِن آن  ها 
مبارزات مردم افریقای جنوبی علیه آپارتاید به رهبری نلسون 
ماندال و جنبش حقوق مدنِی سیاهان به رهبری مارتین لوتر کینگ 
در ایاالت متحدۀ امریکا است

بخش دوم و پایانی

گاندی؛
قـدیسی انسـان نواز



»خانۀ امن«، کاری از ژانر جنایی ـ پولیسی و البته اکشن 
این  فلم های  از  بسیاری  مضامین  و  تم  تکرار  با  و  است 
شاید  و  می سازد  همراه  خود  با  پایان  تا  را  بیننده ها  رده، 
دلیل اصلی موفقیتش نیز همین نکته و تبعیت درست از 
امتحان خود را به درستی  نیز  فرمول هایی بوده که پیشتر 
پس داده اند و تا حدی هم سهل و قابل وصول اند و البته 
به این شرط که کارگردان و ابزار اجرای قصۀ او بدانند که 

چه می کنند. 
جنبی،  کاراکتر  یک   »Safe House« از  قسمتی  در 
شخصیت یک مأمور سابق اف .بی.آی را که مورد غضب 
دنزل  را  او  نقش  و  گرفته  قرار  جهنمی  سازمان  این 
توصیف  سیاه«  »دوریاگری  یک  می کند،  بازی  واشینگتن 
می کند. واشینگتن در این فلم توبین فراست است که پیشتر 
از عوامل اجرایی و گماشته های ارشد CIA بوده است و 
اینک باید از چنگ همین سازمان بگریزد، زیرا از چرخۀ 
کار آن ها خارج شده و اگر در گذشته وجودش سودمند 
بود، اینک مضر است و هرچه زودتر برود و سربه نیست 

شود، به نفع CIA خواهد بود.
دنباله دار  فراری طوالنی و  بر  فراست دست  این حال،  با 
می زند که حتا به سایر کشورها هم کشیده می شود و شتاب 
او ماجرای  به همین خاطر است. وقتی  نیز  فلم  توفیق  و 
تشبیه خود به دوریان گری را می شنود، خنده یی می کند. 
از  و  است  سوار  همه چیز  بر  می داند  که  است  مشخص 
از خارج شدِن  قبل  این ها  تسلط خود لذت می برد. همۀ 
اقدامات  که سیا  موقعی است  از  پیش  و  از رده است  او 
خود را برای حذف وی شروع می کند. بعد از آن توبین 
فراست کسی است که باید بدود و صد جان داشته باشد 
ما  بماند و چون  تا زنده  برود  باال  از دیوار راست هم  و 
در نهایت با یک کار ارتیستی طرف هستیم و این فلم در 
از  اکمل  استفادۀ  و  سینما  در  ماجراسازی صرف  ستایش 

عنصر هیجان است، وی به این امر سخت نایل می شود.
جوان  همان  طبعاً  و  دارد  سن  سال   58 اینک  واشینگتن 
اواخر  »Glory« در  فلم  با  نیست که  نیرومند و فروزانی 
دهۀ 1980 و تصاحب اسکار نقش دوم برای آن تبدیل به 
یک پدیده شد و با این وجود پیکر او در این فلم بر اثر 
این همه دویدن و فرار و دردسر به درد نمی آید و یا اگر هم 
می آید، او آن قدر در پنهان کاری موفق است که اثری از آن 
را بروز نمی دهد و نمونه و نشانه یی از نالیدن و لنگیدن در 
حرف ها و حرکات او نیست. با تدابیر و اوصاف فوق، ما با 
یک کار از تبار سه گانۀ »بورن« )با بازی مت دیمون در ُرل 
اصلی( طرف هستیم که با حال وهوایی هم چون »خانۀ امن« 
نگون بختی و فرار یک مأمور سابق را از دست  نهاد پلیدی 
گذاشته  خود  چشم  روی  را  او  سال ها  که  می دهد  نشان 
بود و حاال که نیازی به وی ندارد و او برای آن سازمان 
خطرناک شده، قصد حذفش را دارد. اگر فرقی آشکار در 
این زمینه بین »خانۀ امن« و تریلوژی مذکور وجود داشته 
باشد، این است که در فلم جدید کاراکتر اصلی به هوش 
است و اگر چنین نبود، محو می شد، اما در »بورن« ها ما با 
گریزها  و  همان جنگ  اثر  بر  که  هستیم  کاراکتری طرف 
قسمت  سکانس های  اولین  در  و  شده  فراموشی  دچار 
نخست این سه گانه و حتا در بسیاری از قسمت های دو 
فلم بعدی، کشمکش و تالش او برای یافتن همان گم شده 
و کاویدن ذهنش و فهمیدِن این نکته است که در گذشته 
چه کسی بوده و چرا کارش به این نقطۀ تیره و پرمخاطره 
کشیده شده و هر لحظه احتمال دارد توسط سازمانی ترور 
و هالک شود که خود با دستورات آن، سال ها عامل قتل و 
حذف دیگران بود. با این وجود »خانۀ امن« مثل »بورن«ها 
به  مأموران  نامساعدی است که  ناگوار و  اقدامات  دربارۀ 
اصطالح امنیتی به نام سازمان و کشورشان انجام می دهند 
انجام  از مأموران خود می خواهند که  این سازمان ها  یا  و 
بدهند و سپس به هر طریق، آب دو طرف به یک جوی 
نمی رود و قصد جاِن یک دیگر را می کنند و کار را به نقطۀ 

کنونی می کشانند.
 Safe ،هر توجیه و توضیحی که بر این قضیه قایل باشیم 
و  قدرت  و  بودن  سرحال  اثبات  برای  محلی   House
چاالکی و دنزل واشینگتن است و او در بخش هایی از فلم 
فقط می دود و می کوبد و به پیش می رود و هرگز از حرکت 
باز نمی ایستد، زیرا اگر بایستد کارش تمام است. او طوری 
تیراندازی می کند که انگار دارد گلویش را صاف می کند و 
فلم سازان از تصویر و تجسمی که از واشینگتن در این ُرل 
به دست می دهند، لذت می برند. از نظر آن ها و بر اساس 
آن چه می خواهند به ذهن بیننده گان بنشیند، او چنان آگاه و 
در عین حال رازنگه دار است که به سختی می توان حرکات 
بعدی اش را پیش بینی کرد و همیشه برای غافل گیر کردن 
ناظران، چیزی را در آستین دارد و حتا وقتی حدس می زنید 
حرکت بعدی او چیست، بازهم کاراکتر واشینگتن آن را 

طوری انجام می دهد که برای بیننده جذاب و تازه است.
با این اوصاف آیا توبین فراست به کشورش خیانت کرده 
که این گونه تحت تعقیب است و یا آن قدر چیز می داند که 
برای  در صحنه  را  او  ادامۀ حضور  وی،  تعقیب کننده گان 
دیوید  که  است  چیزی  پرسش  این  می یابند؟  مضر  خود 
گاگن  هایم در مقام فلم نامه نویس و دانیل اسپینوزا به عنوان 
کارگردان این فلم، دایماً با آن کلنجار می روند و با این ایده 

بازی می کنند و این روال از آغاز تا پایان قصه وجود دارد 
و اسپینوزا که تبعۀ سویدن است، بعد از ارایۀ یک قسمت 
با سرعت  اوایل فلمش،  آغازین کم حادثه و کم شتاب در 
وقایع و شتاِب اتفاقات در ادامۀ قصۀ خود در کیپ تاون در 
قلب افریقای جنوبی همه چیز را به هم می ریزد و وضعیت 
به لحاظ خطیر بودن، مثل گلولۀ آتشینی می شود که شلیک 
شده است. این شهر مکانی است که مت وستون )با بازی 
رایان رینولدز( نظارت و ادارۀ یکی از مخفی گاه های سیا 

را که به آن خانۀ امن می گویند، در دست دارد. او ظاهراً 
مأموری است که هنوز پخته گی الزم را ندارد و از آن جا که 
معلوم نیست در این سازمان واقعاً چه می گذرد، این مکان 
می تواند به محلی ضد CIA هم تعبیر شود و جایی باشد 
که در آن هر اقدام تند اجتماعی و سیاسی و تروریستی، 

قابل طراحی و شکل گیری است.
توبین فراست که تازه راهش را از درون شهرهایی ناایمن 
و بعد از عبور از مسیری طوالنی به آن سمت وسو باز کرده 
و طی مسیر خیلی ها را با روند و شتاب فرارش متوحش 
ابتدا به سفارت امریکا در کیپ تاون رجوع می کند  کرده، 
و آن جا است که آدرس خانۀ به اصطالح امن و پناهگاه 
مورد بحث را به وی می دهند و با خود اوست که تصمیم 
و  در صحنه  ماندن  است؛  به سود وی  بگیرد چه چیزی 
عنوانش  با  تضاد  در  شاید  که  خانه یی  در  شدن  مستقر 
امنیتی را برای او در برنداشته باشد و یا حرکت به  هیچ 
او را  به هیچ وجه  امن تر و مکانی که  سمت وسویی واقعاً 
اسپینوزا  نکند.  آن همسو  رویکردهای شیطانی  CIAو  با 
به رسم و روال بسیاری از اکشن سازان فعلی دنیا، به جای 
نشان دادن تکه تکه و تمامی اجزای اتفاقات و سپس قرار 
به  آن  از  قصه  که  کلی یی  محفظۀ  و  پازل  در  آن ها  دادن 
و  می کند  گویی  دفعات خالصه  به  می زند،  بیرون  آرامی 
می کند.  حذف  کلی  به  را  ماجرایی  و  کوتاه  را  سکانسی 
بین  از  انتقال  جای  به  گاه  اسپینوزا  که  می رسد  نظر  به 
بین 4 صحنه  از  به دیگری،  از یکی  دو سکانس و کوچ 
فلم سازی  با  اگر  شاید  می رود.  پیش  به  و  می دهد  مانور 
طرف بودیم که این مهارت های تصویری را نمی شناخت، 
ازهم گسیخته و ویران روبه رو  با قصه یی  لحاظ روایی  به 
می شدیم، اما اسپینوزا توانسته است حداقل توالی الزم را 
به قصه و بندها و قسمت های مختلف آن ببخشد و یک 

از دالیل  یکی  ماجراها حاکم سازد.  بر  را  روح هماهنگ 
موفقیت او در این زمینه این است که با ریچارد پی یرسون 
در مقام ادیتور و تدوین گر کار کرده است و این هنرمندی 
است که از قضا در رزومه اش فلم برداری یکی از »بورن »ها 
)The Bourne Supermacy( هم مشاهده می شود. هر 
قدر هم که شتاب شکل گیری اتفاقات در قصه زیاد باشد، 
اسپینوزا و پی یرسون توانسته اند یک حس قوی زمانی و 
مکانی را به قصد سر درآوردِن بیننده ها از تمامی موضوع  

را ضمیمۀ  ادوات  گیرا ترین  و  کنند  تزریق  داستان شان  به 
ماجرای مذکور و به وسیله یی برای جذاب سازی آن تبدیل 

کنند.
تشبیه و قیاس این قصه با سه گانۀ »بورن« همان طور که قباًل 
گفتیم، در تمامی طول فلم و در مسیر قصه هویدا است و 
هر بار هم که تدبیری برای احتراز از آن اندیشیده شود، 
اندکی  موارد  و  از وجوه  یکی  و  می گردد  باز  گونه یی  به 
که Safe House در آن از این فلم های معروف جنایی 
ـ جاسوسی فاصله می گیرد و راه دیگری را طی می کند، 
پرهیز از سیاست گرایی صرف و قوی و دایمی در آن است. 
در حالی که در هر قسمت و سکانس »بورن« می توان مت 
دیمون را در مواجهه با موارد و احتماالتی مشاهده کرد که 
 »Safe House« قصد نابودسازی سیاسی وی را دارند، در
تدابیر، جنایی و توصیف  ترجیح داده شده ساز و کار و 
جنایی  گروهی  توطیۀ  یک  از  رهایی  برای  فردی  تالشی 
بپرسیم چرا  از آن که  بیش  ما  به روایت صریح تر  باشد و 
هدف حذف توبین فراست با این شدت و حدت پی گیری 
از سرنوشت محتومی  او  آیا  می شود، پرسش می کنیم که 
که انتظارش را می کشد رهایی می یابد یا خیر. در این میان 
به  ُرل های محوله  فلم در  نمایش هنرپیشه های  بازی ها و 
آن ها نیز موفق و در بعضی موارد ستودنی است و سرآمد 
آن ها طبعاً خود دنزل واشینگتن است. وقتی او روی پرده 
هست و وی را مقابل خود می بینیم، هر چیزی متصور و 
مقدور نشان می دهد و همین اوصاف کم وبیش برای رایان 
رینولدز در ایفای رل مت وستون هم صدق می کند و در 
حالی که بیننده از خود می پرسد چه گونه رینولدز می تواند 
کاراکتر وستون را به سطوحی از سرعت در انتقال قصه و 
نقطه یی از باورپذیری برساند که با واشینگتن هم تراز شود، 
او راه حل و شکلی از رسیدن به این هدف را برای خود 

فراهم می آورد.
در دل چنین ماجرا و قلب چنین فلمی، دانی یل اسپینوزا 
اکشن  صحنه های  از  بسیاری  درست  تدوین  به خاطر 
به خاطر  و  گرفت  قرار خواهد  تقدیر  و  توجه  مورد  فلم، 
ساخت این فلم بیش از این معروف خواهد شد و شاید 
اوج هنر او ایجاد توازن و تعادل بین سکانس های شلوغ و 
پربرخورد و صحنه های کوچک سرشار از آرامش ظاهری 
و سپس ستیز و استفاده از هر دو مورد برای بیان موثرتر 
و صریح تر قصۀ مورد نظرش باشد در عین حال کار قوی 
او با هنرپیشه های فلمش که شامل برندان گلیسون و ورا 
فارمیگا هم در ُرل های جنبی می شود و هم چنین تکیۀ او 
بر عنصر زیبایی و شفافیت تصاویر Safe House را که 
در تضاد با عنوان این فلم سرشار از ناامنی و خطر است، 
به چیزی تبدیل کرده است که می بینیم. نمی دانیم چه طور 
می توان رویکرد سازنده گان این فلم به اولیور وود را که 
همین  سپردن  و  بوده  »بورن«  قسمت  سه  هر  فلم برداری 
وظیفه به وی برای »خانۀ امن« را یک چیز تصادفی دانست 
و کوششی برای شبیه شدن به آن آثار تلقی نکرد. اما هرچه 
دنیای  که  می دهد  نشان  وود  تصاویر  با  فلم  این  هست، 
غربی ها و آن چه امریکایی ها تدارک دیده اند، چه قدر سیاه 
و پلید است و اگر هم از تصاویر اسپینوزا زیبایی می بارد، 
و  غرب  جامعۀ  در  که  نیست  پلشتی یی  و  سیاهی  ناقض 
به ویژه امریکا ریشه دوانده و حتا CiA را به سازمان و 
وسیله یی برای نابودسازی عوامل و کادرهای خود تبدیل 
کرده است. عوامل و مأمورهایی که مثل کاراکتر ایفا شده 
توسط واشینگتن، حتا قصد تغییر رویه و خوب شدن را 
نداشته اند، اما در ایام بازنشسته گی نیز گریزی از سرنوشت 
آن هاست،  گذشتۀ  تلخ  کردارهای  محصول  که  محتومی 

ندارند.
مشخصات فلم

)Safe House( »عنوان: »خانۀ امن

 کارگردان: دانی یل اسپینوزا
 سناریست: دیوید گاگن هایم
 مدیر فلم برداری: اولیور وود
 تدوین گر: ریچارد پی یرسون

تهیه کننده: اسکات استوبر
 محصول: یونیور سال پیکچرز

فارمیگا،  ورا  رینولدز،  رایان  واشینگتن،  دنزل  بازیگران: 
و  ارنزدر  نورا  بلیدز،  روبن  شپارد،  سم  گلیسون،  برندان 

رابرت پاتریک.
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نقد و بررسی فلم جنایی و جاسوسی 
»خانۀ امن« 

ساختۀ دانیل اسپینوزا
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این فلم با تصاویر وود نشان می دهد که دنیای غربی ها و آن چه امریکایی ها تدارک دیده اند، چه قدر سیاه و پلید است و اگر هم از 
تصاویر اسپینوزا زیبایی می بارد، ناقض سیاهی و پلشتی یی نیست که در جامعۀ غرب و به ویژه امریکا ریشه دوانده و حتا CiA را به 
سازمان و وسیله یی برای نابودسازِی عوامل و کادرهای خود تبدیل کرده است. عوامل و مأمورهایی که مثل کاراکتر ایفا شده توسط 
واشنگتن، حتا قصد تغییر رویه و خوب شدن را نداشته اند، اما در ایام بازنشسته گی نیز گریزی از سرنوشت محتومی که محصول 
کردارهای تلخ گذشتۀ آن هاست، ندارند
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امروز »غزنی« 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم می شود

پول مالیه دهنده گان...
امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزارت  به  مفاد  این  بود.   
صالحیت می دهد که در افغانستان هرگونه قرارداد با 
افراد و سازمان ها را، که علیه امریکایی ها و نیروهای 
ایتالف باشد، »محدود سازد، پایان دهد یا آن را باطل 

اعالم کند«.
ساپکو در این بازرسی اش همچنان دریافته است مفادی 
قرارداد  هرگونه  کردن  فسخ  برای  قانونی  نظر  از  که 
برخی  متن  در  است،  ضروری  شورشیان  با  سهوی 
قراردادها اصاًل دیده نمی شود. به گفته او، در مواردی 
به  آن ها  از شورشیان و حامیان  به روز شده  فهرست 

مقام های نظامی شامل در قراردادها داده نشده است.
نظامی  مقام های  مورد  یک  در  ساپکو،  جان  گفته  به 
از عقد  مورد جلوگیری  در  اطالعات محرمانه  امریکا 
قرارداد با شورشیان و حامیان آنها را نادیده گرفته اند. 
اعطای  از  جلوگیری  در  نظامی  مقام  های  که  گفت  او 
و  طالبان  »شبکه حقانی،  به  مربوط  افرادی  به  قرارداد 
القاعده« ناکام مانده اند، زیرا این مقام ها، اطالعاتی را 
که در اتاق اسناد محرمانه تهیه شده بود، نادیده گرفته 

اند.
را  محرمانه(  )اطالعات  این  آنها  »ظاهراً  افزود:  او 
نخوانده اند. آنها به محل اسناد محرمانه در 45 متری 
شان نرفته اند تا آنها را بخوانند... من وقت گذاشتم، 

آنجا رفتم و این اسناد و ضمایم را خواندم«.
بازرس کل بازسازی افغانستان گفت وقتی از مقام های 
نظامی امریکا خواسته تا قرارداد با این افغان ها را فسخ 
افزود:  او  اند.  کرده  رد  را  او  این خواست  آنها  کنند، 
سرنشین  بدون  هواپیمای  یک  از  استفاده  »بنابراین، 
ساده تر از جلوگیری از یک شخص برای عقد قرارداد 

با حکومت ایاالت متحده امریکا است«.
متحده  ایاالت  کانگرس  از  ساپکو  بازرسی،  این  در 
تشدید  هم  باز  را  قوانین  که  است  خواسته  امریکا 
شده  وضع  مقرره های  که  گفت  همچنان  او  بخشند. 
تنها متوجه وزارت دفاع ایاالت متحده است، اما باید 
قراردادهایی را که از سوی وزارت خارجه و سازمان 

استخبارات امریکا نظارت می شوند، نیز در بر بگیرد.
او به پنتاگون هشدار داد که ایجاد روندی برای پیگیری 
قراردادی ها ضروری است. به گفته او، باید به مقام های 
مکلفیت های  مورد  در  قراردادها  در  شامل  نظامی 
قانونی شان و همچنان قراردادی های مظنون به ارتباط 

با شورشیان، نیز معلومات داده شود.

          ماندگار
ارشد  نماینده گان  حضور  با  امروز  غزنی  شهر 
کشورهای منطقه و جهان اسالم، رسمًا به عنوان 
پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمی معرفی می شود. 
در  غزنی  والی  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
تدابیر  که  اند  گفته  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو 
ویژه یی را برای برگزاری مراسم شهر غزنی گرفته 

اند.
انسان  افغان،  اگر  که  اند  طالبان خواسته  از  آن ها 
و مسلمان هستند، این مراسم را که به همۀ ملت 

افغانستان تعلق دارد، اخالل نکنند.
یا سازمان علمی و فرهنگی کشورهای  آیسسکو 
اسالمی در سال 2007 میالدی تصمیم گرفت که 
والیت غزنی را در سال 2013 به عنوان پایتخت 

فرهنگی جهان اسالم معرفی کند.
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  رهین  مخدوم  سید 
پایتخت  عنوان  به  غزنی  معرفی  که  می گوید 
کالن  دست آورد  یک  اسالم،  جهان  فرهنگی 

معنوی به تاریخ و مردم افغانستان است.
آقای رهین در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار گفت 
عالی رتبۀ  نماینده گان  غزنی  شهر  مراسم  در  که 
آیسسکو،  یا  اسالم  جهان  فرهنگی  سازمان 
کشورهای  بنگلدیش،  ایران،  اسالمی  جمهوری 
سارک )جنوب اسیا(، مصر و ... اشتراک می کنند.

آقای رهین گفت که امنیت در مسیر راه ها و شهر 
غزنی برای برگزاری مراسم تأمین شده است.

وزیر اطالعات و فرهنگ گفت: »گرامی داشت از 
غزنی، جزء از وظایف اسالمی و ملی ماست و به 
امیدوارم که  دارد؛ من  تعلق  افغانستان  همۀ ملت 
این مراسم را اخالل نکنند،  تنهایی که  نه  طالبان 
بل در تجلیل از این شهر مبارک، با سایر هموطنان 

همکاری کنند.«
اسالمی  تمدن  و  فرهنگ  پایتخت  دوره یی  لقب 
داده  غزنی  به  حالی  در  میالدی   2013 سال  در 
می شود که در سال های اخیر توجه بسیار اندک و 
نا چیزی به آبدات و ساحات باستانی آن والیت 

عطف شده است.
دلیل  به  غزنی  تاریخی  گران بهای  آبدات   
بی توجهی در حال حال فروریختن و مبدل شدن 

به ویرانه است. 
کار  که  می  گوید  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  اما 
گرفته  صورت  غزنی  شهر  تاریخی  آبدات  روی 
برخی  و  شده  ترمیم  شهر  این  آبدات  اکثریت  و 

آبدات زیر ترمیم قرار دارد. 
بارۀ  در  انتقادها  برخی  در خصوص  رهین  آقای 
کندی روند بازسازی آبدات و مکان های تأریخی 
غزنی گفت: کدام پول خاصی به غزنی از جایی 
کمک نشده بود که حاال انتقادهایی در خصوص 
چه گونگی مصرف آن وجود داشته باشد؛ تمامی 

مصارف از بودجه حکومت مصرف شده است.
غزنی  اعالن  که  گفت  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
یک  اسالمی  فرهنگ  و  تمدن  پایتخت  عنوان  به 
ویژه  به  دوستان  از  برخی  است؛  معنوی  افتخار 
شاید  که  بودند  کرده  تصور  حکومت،  درون  در 
دنیا کمک کند و پول های کالنی صرف بازسازی 
یک  به  شهر  این  و  شود  غزنی  شهر  نوسازی  و 
پالیسی  در  که  در حالی  تبدیل شود؛  مدرن  شهر 
اسالمی،  کشورهای  فرهنگی  سازمان  یا  اسیسکو 

چنین نیست.
او گفت که در پالیسی سازمان فرهنگی کشورهای 
و  سیمینارها  برگزاری  با  که  است  این  اسالمی 
علمی،  آثار  و  کتب  نشر  علمی،  کنفرانس های 
که  این  نه  شوند؛  شناسانده  تاریخی  شهرهای 

بناهای مدرن در آن ها ساخته شود.
وزیر اطالعات و فرهنگ گفت که شهر غزنی به 
تمدن  و  فرهنگ  و  اسالمی  معارف  پایگاه  عنوان 
خراسانی، بر همۀ منطقه تأثیرات خود را گذاشت 
به خراسان  از هند  انتقال علوم و هنرها  و سبب 

و سایر نقاط جهان اسالم شد؛ در ضمن، فرهنگ 
اسالمی و خراسانی را به شبه قارۀ هند منتقل کرد. 
بزرگانی چون ابوریحان البیرونی با نوشتن آثاری، 
شبه قاره را با تمام فرهنگ، آثار و داشته هایش به 

بالد اسالمی و اروپا شناساندند.

که  غزنی  مبارک  »شهر  گفت:  رهین  داکتر 
سیلی های سخت در زمانه  ها خورده، نقش بزرگی 
در انتقال فرهنگ داشته و این افتخار بزرگی است 

برهمۀ مردم افغانستان.«
غزنی  والی  زاده  اکبر  موسی خان  حال،  این  در 
شهر  مراسم  در  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به 
غزنی، برخی والیت ها را دعوت کرده ایم و آن ها 
داشته های  صنعتی شان را در این مراسم به نمایش 

می گذارند.

برنامۀ  امروز یک  افزود که مراسم  اکبرزاده  آقای 
افتتاحی است و مراسم اصلی و ویژه، با حضور 
وزرای فرهنگ کشورهای آسیسکو در ماه میزان 

سال روان برگزار خواهد شد.
ما  امروز  مراسم  »در  کرد:  تصریح  غزنی  والی 
اتخاذ  را  استقبالی  و  امنیتی  ویژۀ  آماده گی های 
کرده ایم و این یک مراسم دینی است؛ هر کسی 
که مسلمان و انسان باشد، این مراسم را از خود 
مهم  می پندارد؛  آن شریک  در  را  می داند و خود 

نیست که او طالب و یا غیرطالب باشد. 
به  مربوط  جشنواره  این  افزود،  غزنی  والی 
دیگر  فرد  کدام  یا  و  غزنی  والی  رییس جمهور، 
چهار  در  افغان  هر  افتخار  جشنواره  این  نیست؛ 

گوشۀ کشور است.
این  به  که  کسی  هر  گفت،  زاده  اکبر  موسی خان 
جشنواره سوء قصد داشته باشد، وظیفۀ ماست که 
این یک جشنوارۀ سیاسی  زیرا  بزنیم؛  در دهنش 
نیست؛ این مراسم متعلق به همۀ مردم افغانستان 

است.
او گفت که از یک هفته بدین سو محافل تفریحی 
هفتۀ  یک  تا  مراسم  این  و  ایم  داشته  سپورتی  و 

دیگر نیز در غزنی ادامه خواهد داشت.
در  غزنی  نمایندۀ  رضایی  گل  شاه  حال،  این  در 
مجلس به روزنامۀ ماندگار گفت: همین که شهر 
غزنی به عنوان پایتخت فرهنک و تمدن اسالمی 

برگزیده شده، اهمیت کالنی دارد.
پروژه های  که  داشتند  توقع  مردم  که  گفت  او 
بنیادی و کالن در غزنی پیاده شود و غزنی چهرۀ 
دیگری پیدا کند، اما این کارها صورت نگرفت و 

انتظارهای مردم بر آورده نشد.
اما به گفتۀ بانو رضایی، تدابیر و آماده گی های این 
مراسم، بسیار خوب گرفته شده و نیروهای امنیتی 

تدابیر ویژه یی را در این شهر گرفته اند و تالش 
دارند که این برنامه به خوبی به پیش برود.

شهر  یک  نام  سه  هر  غزنین  یا  و  غزنه  یا  غزنی 
آموزشی،  اسالمی  سازمان  یا  اسیسکو  که  است 
های  کشور  کنفرانس  سازمان  فرهنگی  و  علمی 
اسالمی آن را  به عنوان پایتخت دوره یی فرهنگ 

و تمدن اسالمی برگزیده است.
گشایی  جهان  زمان  در  نخست  بار  برای  غزنی 
نیم  و  )پنج  ها  هخامنشی  پادشاه  کبیر،  کوروش 
ثبت  مقاومت  دژ  عنوان  به  میالد(  از  پیش  سده 
اسکندر  تاریخ شد. سپس در زمان کشورگشایی 
مقدونی )330 پیش از میالد(، پادشاهان کوشانی 
)سده نخست میالدی( و صفاریان )تا پایان سده 
برابر  در  دفاع  سنگر  عنوان  به  نیز  هجری(  سوم 

تهاجمات درج تاریخ گردیده است.
برهمنی،  بودایی،  ادیان  پیروان  اسالم  از  پیش 
زردشتی، مهر پرستی، شیوایی، نسطوری، مسیحی 
و شمار دیگر ادیان در غزنی زیست داشتند. در 
جریان کاوش های اخیر باستان شناسان در غزنی 
یک معبد بزرگ بودایی کشف شد، معبدی که در 
آن  از  بار  بار  غزنویان  شاعران عصر  سروده های 

تذکر به عمل آمده است.
اما غزنی امروزی که در زمان حاکمیت سالطین 
اوج  در  قمری(  هجری   583 تا   351 غزنوی) 
شهرت رسید و نشانه های زیادی از آن مدنیت تا 
هنوز هم پابرجاست، پایتخت سرزمینی است که 
پهنه  بغداد  تا  در غرب  و  تا هندوستان  در شرق 

داشت.
عصر پادشاهان هنرپرور و فرهنگ دوست غزنوی 
سرنوشت ساز  و  مهم  بسیار  برهه های  از  یکی 
می شود.  پنداشته  غزنی  معاصر  و  کهن  تاریخ  در 
ادیب  شاعر،  فقیه،  عارف،  صدها  دوره  این  در 
غزنه  به  رو  مختلف  سرزمین های  از  دانشمند  و 
آورده و در پرتو تشویق سالطین آن دیار به ایجاد 
آن عصر  معارف  تنها  نه  که  پرداختند  وزین  آثار 

بلکه فرهنگ و زبان پارسی دری را برای همیش 
گهربار و آگنده از محتوا ساختند.

فردوسي طوسي، فرخي سیستاني، عنصری بلخی، 
کسایی  سمرقندی،  منشوری  مروزی،  عسجدی 
و  بیهقی  ابوالفضل  البیرونی،  ریحان  ابو  مروزی، 
آثار  خلقت  با  همه  دیگر،  سخنور  و  ادیب  ده ها 
گران بهایی که تا امروز مثل و مانندی ندارد، غزني 

را به مرکز تمدن شرقی و اسالمی مبدل کردند. 
می توان  غزنی  دیدنی  و  تاریخی  مکان های  از 
سلطان  قصر  غزنی،  مناره های  غزنی،  ارگ  از 
مسعود غزنوی، مقبرۀ سبکتگین بنیانگذار دودمان 
مقبرۀ  غزنوی،  محمود  سلطان  مقبرۀ  غزنوی، 
سنایی غزنوی، تپه سردار، باغ پیروزی، باغ هزار 

درخت و ده ها مکان دیگر نام برد.
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شرکت های خصوصی...
خصوصی  شرکت  افراد  خارجی  تأسیسات  از  برخی   
نام  با  سرویس«  سکیوریتی  »برهان  به  موسوم  امنیتی 
این  از  که  می شوند  دیده  اس«  اس  »بی  اختصاری 
شرکت های  مسلح  افراد  می کنند.  حفاظت  تأسیسات 
و  دزدی  قتل،  به  موارد  از  برخی  در  امنیتی  خصوصی 

رهزنی در شاهراه  ها متهم شده اند.
از  قندهار در مجلس هم  نمایندۀ مردم  شکیبا هاشمی، 
حکومت انتقاد کرده و می گوید که اگر جلو این شرکت ها 
را نگیرد، مردم برضد حکومت برخواهند خاست، زیرا 
تنگ  به  شاهراه ها  در  شرکت ها  این  خشونت  از  آن ها 

آمده اند.
این  که  جرایمی  از  »یک  می گوید:  هاشمی  شکیبا 
اداری  فساد  که  است  این  می شوند  مرتکب  شرکت ها 
انسان و مواد  قاچاق  به  آنها  اند.  اوج آن رسانده  به  را 
مخدر نیز دست می زنند و تخلفات زیاد دیگری را انجام 

می دهند«.
شمار  که  گفت  نظامی  امور  آگاه  خروتی،  اهلل  مطیع 
زیادی از افغان ها با اسلحه مجهز اند، اما این بدان معنا 
نیست که حکومت نباید جلو آنها را بگیرد. به قول وی 
حکومت وظیفه دارد که همه افراد غیر مسوول را خلع 
سالح کند، چه این افراد متعلق به شرکت های خصوصی 

امنیتی باشند یا متعلق به زورمندان محلی.
شرکت های خصوصی امنیتی چند سال پیش از سوی 
حفاظت  منظور  به  انفرادی،  های  خارجی  و  ها  افغان 
از تأسیسات خارجی و همراهی قطار های خارجی ها 
از  ها  این شرکت  از  برخی  ایجاد شدند.  افغانستان  در 
حمایت خارجی نیز برخوردار بودند. اما رییس جمهور 
افغانستان زمانی فرمان انحالل آنها را صادر کرد که مردم 
بارها از قانون شکنی این شرکت ها به حکومت مرکزی 

شکایت کردند.



سال پنجم y شمارة یکهزار و سی و هفتم y  شنبه 24 فروردین/حمل y 1392 13 اپریل 72013 www.mandegardaily.com

پروازهای هواپیمای پاکستانی به 
قندهار قطع شد

آثار باستانی افغانستان در خطر 
نابودی است

ده ها دانش آموز دختر، شماری از آموزگاران، 
مستقل  کمیسیون  ساحه یی  دفتر  نماینده گان 
جامعه  شبکۀ  اعضای  برخی  بشر،  حقوق 
مدنی و شورای والدین مکاتب پسرانۀ مرکز 
بامیان در اعتراض گروهی به بدرفتاری رییس 
معارف با دانش آموزان در برابر دفتر شورای 

والیتی بامیان تجمع کردند.
آنچه  به  معترضان  که  است  بار  دومین  این 
بدرفتاری رییس معارف بامیان با دانش آموزان 
معترضان  و  می کنند  اعتراض  شده  خوانده 
خواهی  معذرت  و  حیثیت  اعادۀ  خواستار 

رسمی محمد رضا ادا شدند.
دو  می گویند،  دختر  دانش آموزان  از  شماری 
روز پیش که آنان برای حل مشکل تبدیلی شان 
بامیان  ادا رییس معارف  به دفتر محمد رضا 
مراجعه کردند، از سوی آقای ادا مورد توهین 
نیز  شان  تلفن های  و  گرفته  قرار  تحقیر  و 

توسط رییس معارف بزور ضبط شده است.
این دانش آموزان در لیسۀ پسرانۀ مرکز بامیان 
لیسۀ  به  که   است  قرار  و  می خوانند  درس 

دخترانه تبدیل شوند.
پسرانۀ  لیسه  دهم  صنف  آموز  دانش  ملیحه 
مرکز بامیان به خبرگزاری بخدی گفت: »ما به 
خاطر این که از سوی رییس معارف توهین 
و  حیثیت  اعاده  خواهان  ایم،  شده  تحقیر  و 

از  معارف  رییس  رسمی  خواهی  معذرت 
دانش آموزان هستیم«.

از  معارف  رییس  که  زمانی  تا  می گوید،  او 
تمامی  نکند،  خواهی  معذرت  آموزان  دانش 
مرکز  پسرانه  لیسه  در  آموز  دانش  دختران 
صد  دو  به  نزدیک  شان  شمار  که  بامیان 
حاضر  درسی  صنف  در  است  نفر  پنجاه  و 

نخواهند شد.
این دانش آموز دختر از شورای والیتی بامیان 
به  شان،  مشکالت  حل  برای  که  خواستند 

صورت جدی وارد عمل شود.

اعتصاب کاری آموزگاران
زن  آموزگاران  از  شماری  حال،  همین  در 
اند که در  بامیان گفته  لیسۀ پسرانۀ مرکز  در 
اعتراض به رفتار توهین آموز رییس معارف با 

دانش آموزان، اعتصاب کاری کردند.
بیگم یکی از این آموزگارانان گفته است که 
از  بیشتر  کننده  اعتصاب  آموزگارانان  تعداد 
بیست تن است و تا زمانی که رییس معارف 
به  نکند،  خواهی  معذرت  آموزان  دانش  از 

اعتصاب شان ادامه می دهند.
خانم بیگم تاکید کرد که رییس معارف بامیان 
مورد  را  آموزان  دانش  که  همانطوری  باید 
اعاده  برای  است،  داده  قرار  تحقیر  توهین و 

ابایی  نیز  خواهی  معذرت  از  آنان  حیثیت 
نداشته باشد.

دانش آموزان و آموزگارانان معترض هشدار 
شان  مشکالت  به  که  صورتی  در  دادند، 
ادامه  شان  اعتراضات  به  نشود،  رسیده گی 

خواهند داد.
معارف  رییس  ادا  محمدرضا  حال  این  با 
گونه  هیچ  او  ادارۀ  در  که  است  گفته  بامیان 

تخطی از قانون معارف وجود ندارد.
آقای ادا، راه اندازی حرکت اعتراضی دانش 
سیاسی،  حلقات  برخی  کار  را  دختر  آموز 
برای زیر سوال بردن دستاوردهای معارف در 

بامیان خوانده است.

وعده حل مشکل از سوی شورای والیتی
معاون  شفق  عزیز  محمد  دیگر،  سوی  از 
و  آموزان  دانش  به  بامیان  والیتی  شورای 
که  است  داده  وعده  معترض  آموزگارانان 
اقدام  شان  مشکالت  حل  در  زودتر  هرچه 

خواهند کرد.
شورای  اعضای  که  است  گفته  شفق  آقای 
مشکالت  به  رسیده گی  منظور  به  والیتی 
دانش آموزان، روز یکشنبه هفته آینده به لیسه 
این  در  تا  بامیان خواهند رفت  مرکز  پسرانه 
زمینه با رییس معارف به توافقی دست یابند.

این عضو شورای والیتی تأکید کرد که رفتار 
رییس معارف با دختران دانش آموز نامناسب 
بوده و حال باید به نحوی رضایت این دانش 

آموزان را بدست آورد.
بر اساس اظهارات او، شکایات زیادی از بد 
رفتاری استادان از لیسۀ دخترانه مرکز بامیان 
به  نیز  این والیت  مکاتب  از  دیگر  برخی  و 
شورای والیتی رسیده، اما قربانیان خشونت ها 
از پیگیری قضیه منصرف شده و با این شورا 

همکاری نمی کنند.
ریاست معارف بامیان از سال گذشته به این 
سو مورد انتقاد شدید مردم و اعضای شورای 

والیتی بامیان قرار دارد.
اداره، سال گذشته در کنفرانس گزارش  این 
اعضای  سوی  از  نیز  ملت  به  دولت  دهی 
اداری  فساد  به  متهم  بامیان  والیتی  شورای 

گسترده شده بود.

دانش آموزان بامیانی:

رییس معارف معذرت بخواهد
می گویند  قندهار  والیت  در  محلی  مسووالن 
بین المللی  شرکت  سو،  این  به  هفته  چند  از  که 
از  پروازی  ای« هیچ  »پی آی  پاکستان  هواپیمایی 

کویته پاکستان به قندهار افغانستان نداشته است.
احمداهلل رییس فرودگاه قندهار گفت که شرکت 
هواپیمای پی آی ای، پروازهای خود را به قندهار 
مشکالت  را  کار  این  دلیل  و  نکرده  لغو  رسما 

اقتصادی عنوان کرده است.
اما مقامات می گویند که این شرکت پیش از این 
افغانستان نبوده  نیز چندان عالقمند رفت وآمد به 

است.
پی آی ای مربوط به دولت پاکستان است و قطع 
اخیرا  که  می گیرد  حالی صورت  در  پروازها  این 
شده  تنش  پر  نیز  کشور  دو  میان  سیاسی  روابط 

است.
حدود  پاکستان  هواپیمایی  بین المللی  شرکت 
کویته  از شهر  پرواز خود  نخستین  پیش  ماه  پنج 

پاکستان به والیت جنوبی قندهار را آغاز کرد.
بودن  دلیل گران  به  قندهار،  اهالی  از  بسیاری  اما 
نرخ پروازهای این شرکت، راه زمینی را برای سفر 

به پاکستان ترجیح می دادند.
معادل  افغانی  قندهار 6900  به  پرواز کویته  بلیط 
140 دالر، بود در حالی که سفر زمینی این مسیر 
برای هر مسافر حدود دو هزار افغانی، معادل 50 

دالر هزینه دارد.
جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار نیز می گوید 

شرکت  این  طرف  از  رسمی  اطالع  هیچ  که 
هواپیمایی که نشان دهنده لغو پروازهای آنها باشد 
دریافت نکرده اند؛ اما ظاهراً نداشتن مسافر دلیل 
تاخیر پروازهای هواپیمایی پی آی ای بوده است.

مقام های  با  مورد  این  در  که  گفت  فیصل  آقای 
دولت پاکستان صحبت خواهند کرد.

با  نیز  این  از  پیش  ای  شرکت هواپیمایی پی آی 
بحران دچار شده بود و رسانه های پاکستانی بارها 

از احتمال سقوط این شرکت خبر داده اند.
زمانی  پاکستانی  شرکت  این  پروازهای  قطع 
شرکت های  مسووالن  که  می گیرد  صورت 
هواپیمایی افغانستان نیز در رقابت با شرکت های 

خارجی با مشکالت زیادی روبه رو شده اند.
آن ها  که  می گویند  شرکت ها  این  مسووالن 
عدم  صورت  در  و  کردند  ضرر  دالر  میلیون ها 
حمایت دولت از شرکت های داخلی ممکن است 

ورشکست شوند.

شـالق طالـبان را...
 می گویند حکومت موجود و قانون موجود از 
پروسه بن منشأ گرفته و زیر چتر خارجی ها 
به وجود آمده است. طالبان می  گویند اگر ما 
یک جزء را بپذیریم به این معناست که تمام 

پروسه را پذیرفته ایم«.
به باور آقای مجاهد، دموکراسی و حقوق بشر 
که در قانون اساسی افغانستان درج شده برای 
طالبان هرگز قابل قبول نیست. او تأکید کرد 
که قانون اساسی باید با دین، مذهب، سنت و 

باورهای افغان ها همخوانی داشته باشد.
هرچند طالبان نیز ادعا نکرده اند که دیدگاه 
شان در مورد زنان تغییر کرده است، اما برخی 
مقام های افغانستان وقتی از مصالحه صحبت 
می کنند، به نحوی به انعطاف پذیری طالبان در 
مورد زنان و تحصیل دختران اشاره می کنند.

این مقام پیشین طالبان گفت که جنگجویان 
افغانستان  روستاهای  و  والیت ها  از  طالبان 
را  شهر  شرایط  آن ها  و  بودند  آمده  کابل  به 
مجاهد  کردند.  همسان  روستاها  شرایط  با 
گفت طالبان از اطراف به کابل آمده بودند و 
با همان دیدگاه  های اطرافی با زنان برخورد 

می کردند.
کنفرانس  این  دیگر  کننده  گان  شرکت  اما 
و  است  ملی  وثیقه  اساسی  قانون  که  گفتند 
هیچ نیازی به تغییر این قانون نیست. نصراهلل 
ریاست جمهوری  حقوقی  مشاور  استانکزی، 
و استاد دانشگاه کابل در این نشست گفت: 
»فکر می کنم نیاز نیست ما به این فکر شویم 
از  که قانون اساسی را تعدیل می کنیم. یکی 
تغییر  افغانستان  در  نظام ها  بی ثباتی  عوامل 

زودهنگام قانون بوده است«.

در یازده سال اخیر زنان افغان فرصت تعلیم، 
تحصیل و کار را یافتند. زنان حاال در تالش 
داشته  را  مردان  با  برابر  عماًل حقوق  که  اند 
از  زنان  بیرون شدن  باشند، در حالی طالبان 

خانه را خالف شریعت می دانند.

»شالق طالبان را نمی پذیریم«
فریده نیک زاد، یک تن از فعاالن زن در این 
میز مدور گفت: »زن افغان امروز آن زن افغان 
بود.  کرده  قبول  را  طالب  شالق  که  نیست 
از  از حق،  که  می فهمد  افغان  زن  هر  امروز 
جایگاه و از سهم خود در عرصه های سیاسی 

و اجتماعی دفاع کند«.
حکومت  که  است  این  زنان  اصلی  نگرانی 
با طالبان  به مصالحه  امر دیگر  به هر  نسبت 
اولویت داده و بعید نیست که برای کشاندن 

طالبان به صلح، حقوق زنان پایمال شود.
نیلوفر ابراهیمی، نماینده پارلمان و از اشتراک 
زنانی  گفت  پنجشنبه  روز  نشست  کننده گان 
دارند،  عضویت  صلح  عالی  شورای  در  که 
افغانستان  زنان  تمام  اراده  از  نمی توانند 
کیفی  و  فیزیکی  »حضور  کنند:  نماینده گی 
حقوق  با  تناقض  در  صلح  شورای  در  زنان 
شورا  یک  در  نفر   80 تعداد  به  است.  زنان 
به  آن  کرسی  ده  که  حالی  در  دارد  وجود 
زنان تعلق گرفته است. این نشان می دهد که 
عدالت در رابطه به زنان مدنظر گرفته نشده 

است«.
این  در  زن  حقوق  فعاالن  و  مدنی  نهادهای 
نشست تأکید کردند که دست آوردهای یازده 
نباید  صورتی  هیچ  به  افغانستان  اخیر  سال 

قربانی صلح با شورشیان شود.

افراد  و  موزیم ها  بین المللی  نهاد  یک  ایکوم 
حرفه یی از این دست است که برای نگهداری 
میراث های  ارزش  انتقال  ادامۀ  برای  نیز  و 
و  حال  در  جهان،  معنوی   و  مادی  فرهنگی 

آینده متعهد می باشد.
 147 در  عضو  هزار   24 یاری  به  نهاد  این 
کشور  توانسته است یک شبکۀ بین المللی افراد 
حرفه یی موزیم ها و مشاغل مربوط به آن را به 

وجود آورد.
 ایکوم در این اواخر فهرستی از فرآورده های 
را-  افغانستان  باشنده گان  دماغ  و  دست 
اخیر  سده های  تا  تاریخ  از  پیش  ازدوره های 
افغانستان در خطر  »آثار عتیقۀ  ، تحت عنوان 
نابودی« جمع آوری و منتشر کرده است که به 
تفصیل از دورۀ هر اثر، محل کشف، ارزش و 
معلومات  آن  با تصویرهای  آن همراه  نوعیت 

داده شده است.
در  با  عتیقه،  وآثار  اشیا  فهرست،  این  در 
کار  به  آنها  ساختار  در  که  موادی  نظرداشت 
رفته دسته بندی شده است، به گونۀ مثال: آثار به 
دست آمده در دورۀ پیش از اسالم در افغانستان 
به دسته هایی چون آثار سفالی و یا سیرامیک، 
یا  خنجر   یا  کارد  مانند  فلزی  برندۀ  اشیای 

صراحی های زینتی فلزی تقسیم شده است.
صفحه یی از عاج با مجسمه یی که به صورت 
آثاری بگرام  از  برجسته در آن تراشیده شده، 
افغانستان  بودیک  گریکو  دوره  به  مربوط  و 
که  مجسمه یی  با  عاج  از  صفحه یی  می باشد. 
از  شده،  تراشیده  آن  در  برجسته  صورت  به 
آثاری بگرام و مربوط به دوره گریکو بودیک 

افغانستان می باشد.
همچنان مجسمه های سنگی، دنده های سنگی، 

وزنه هایی از سنگ، مهرهای فلزی، مجسمه هایی 
از عاج، سکه ها، پارچه های نقاشی شده بر گچ  
روی دیوار، پارچه های کاشی، ظروف کاشی و 
پارچه هایی که در مهندسی ساختمان ها به کار 

رفته است، در این دسته بندی ها شامل است.
از  می توان  دراز  و  دور  فهرست  این  در 
گیالس ها و صراحی های سفالی نام برد که با 
برگها و گلها تزیین شده و بلندی آن از 9  تا به 
19 سانتی متر می رسد . نقاشی ها در این آثار به 
دست آمده از مشخصه های قدیمی ترین آثار 

دوره های پیش از تاریخ در افغانستان است.
که  است  نوشته  فهرست  این  نشر  با  ایکوم 
اهمیت  از  که  افغانستان  باستانی  میراث های 
با  حاضر  حال  در   است،  برخوردار  جهانی 
خطر نابودی و تخریب، نگهداری  و همچنان 

قاچاق روبرو می باشد.
تمام آثاری که از انواع مختلف  مواد ساخته شده 
و  به دوره های پیش از تاریخ گریکو بودیک، 
بودایی و دوره های اسالمی تعلق می گیرد، در 
مکلفیت های  از  این  است.  رفتن  بین  از  حال 
جامعۀ جهانی است  تا به زودترین فرصت به 
این موضوع پرداخته و از این میراث فرهنگی 

با ارزش نگهداری کند.

مدیر سرویس کنترل مواد 
مخدر روسیه:

پول قاچـاق مـواد 
مخدر افغانستان به 

سوریه می رود
مخدر  مواد  کنترل  فدرال  سرویس  مدیر 
از  نفر  20هزار  حدود  می گوید  روسیه 
اعضای گروه های مسلحی که در حال جنگ 
از  ناشی  از درآمد  با دولت سوریه هستند، 
قاچاق مواد مخدر در افغانستان، تأمین مالی 

می شوند.
به گزارش خبرگزاری »ریانوستی«، ویکتور 
گروه های  گفت:  پنج شنبه  روز  ایوانوف 
می توانند  جرایم سازماندهی شده چندملیتی 
تعداد  هروئین،  فروش  از  حاصل  درآمد  با 
هر  به  را  مزدورها  و  خالفکاران  از  زیادی 
نقطه یی از جهان که می خواهند انتقال دهند.

گروه های  این  حضور  همچنین  ایوانوف 
را  افغانستان  در  چندملیتی  خالفکار 

بزرگترین تهدید برای این کشور دانست.
وزارت  سخنگوی  لوکاشوویچ  الکساندر 
خارجه روسیه هم اوایل ماه جاری گفته بود 
که سوریه به »مرکز جذب« تروریست های 

بین المللی تبدیل شده است.

۱۳ سرباز ارتش در حملۀ...
در  کنر،  پولیس  فرمانده  سیدخیل،  عبدالحبیب 
به  مسلح  مخالفان  حمله  بی بی سی،  با  صحبت 
پاسگاه ارتش در کنر را »وحشتناک« توصیف کرد 
امنیتی  نیروهای  میان  درگیری  هنوز  که  گفت  و 

افغان و مخالفان مسلح دولت جریان دارد.
آقای سیدخیل همچنین گفت که وضعیت امنیتی 
به  دولتی  نیروهای  و  نیست  رضایت بخش  محل 
مسلح،  مخالفان  وجود  از  محل  پاکسازی  منظور 

عملیاتی را به راه انداخته اند.
که  پاسگاهی  در  که  اند  گفته  کنر  در  آگاه  منابع 
 14 است،  گرفته  قرار  موشکی  حمالت  هدف 

سرباز ارتش مستقر بوده اند.
فرمانده پولیس کنر گفته اند که در این درگیری 
سه عضو گروه طالبان کشته شده و سه تن دیگر 

از مهاجمان زخمی شده اند.
در  مسلحانه  فعالیت های  اخیراً  که  گفت  او 
بخش هایی از کنر به ویژه در ولسوالی های مروره 
دارند،  قرار  پاکستان  مرز  نزدیکی  در  ناری که  و 
بیشتر شده است و شاخه های محلی گروه القاعده 
اندازی  راه  والیت  این  در  را  حمالتی  طالبان  و 

می کنند.
را  خبر  این  هم  کشور  شرق  در  ارتش  مقام های 
تایید می کنند و می گویند که در گیری مسلحانه 
میان سربازان ارتش و گروه های مخالف مسلح 

همچنان ادامه دارد.
عهده  به  را  حمله  این  مسوولیت  طالبان  گروه 
گرفته و گفته اند که تلفات سنگینی را به نیروهای 

ارتش افغانستان وارد کرده اند.
کنر در شرق کشور از والیت های نا آرامی است 

که با پاکستان مرز مشترک دارد.
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کنفرانس اجندای ملی
 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 بنياد شهيد احمدشاه مسعود

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

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

زنان در نشستی تأکید کردند: 

شـالق طالـبان را نمـی پذیریم
خروج  با  که  نگرانند  کشور  زنان 
جامعه  از  نیمی  خارجی،  نیروهای 
بهای  به  دیگر  بار  یک  افغانستان 
محروم  از حق  شان  طالبان  با  مصالحه 

شوند.
فعاالن  و  زنان  نهادهای حامی حقوق 
جامعه مدنی برنامه یی را برگزار کردند 
را  زنان  به  رابطه  در  طالبان  دیدگاه  تا 
طالبان  پیشین  مقام  یک  کنند.  بررسی 
بشر  حقوق  که  گفت  محفل  این  در 
برای  اساسی  قانون  در  شده  درج 

طالبان قابل قبول نیست.
این میز مدوری که روز  هدف اصلی 
پنج شنبه در کابل برگزار شد، این بود 
در  طالبان  دیدگاه  که  دریابند  زنان  تا 

رابطه به زنان تغییر کرده است، یا این 
گروه هنوز هم به دیدگاه های تندروانه 
نسبت به زنان باور دارد. این نشست 
انستیتوت  و  افغان  زنان  شبکه  توسط 

زنان، صلح و امنیت برگزار شد.

طالبان  پیشین  نمایندۀ  مجاهد،  حکیم 
در سازمان ملل متحد گفت که طالبان 
اند:  اساسی  قانون  تعدیل  خواستار 
قبول  ما  را  موجود  اساسی  »قانون 
نکردیم. طالبان...        ادامه صفحه 7

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

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

دست راست، کوچة پنجم
شماره گان: 5000

هشدار والی نورستان:

اگر نیروهای اضافی به نورستان فرستاده نشود
پارون هم سقوط می کند

والی نورستان از حکومت مرکزی خواسته است تا 
هرچه زودتر نیروهای کمکی ارتش ملی را به این 
با  که  دارد  وجود  این  از  ترس  کند.  اعزام  والیت 
نزدیک شدن به خروج نیروهای بین المللی، نورستان 

یک بار دیگر ناامن شود.
والیت نورستان در امتداد خط دیورند واقع است 
و به خاطر این که ولسوالی های زیاد آن کوهستانی 
به  چترال  طالبان  نفوذ  تحت  مناطق  جمله  از  اند، 

شمار می رود.
تمیم نورستانی، والی نورستان روز پنج شنبه در یک 
نشست خبری در کابل گفت، اگر نیروی اضافی به 
این والیت اعزام نگردد، از همه اولتر ولسوالی های 
سرحدی و به دنبال آن حتی پارون مرکز این والیت 

به دست شورشیان خواهند افتاد.
والی نورستان در حالی این اظهارات را بیان می دارد 
صورت  به  گذشته  سال  امریکایی  نیروهای  که 
بیرون  خود  تسلط  تحت  منطقۀ  این  از  گسترده 
این والیت  امنیتی  رفتند. حاال همه مسوولیت های 

را نیروهای امنیتی افغان به عهده دارند.

قبایلی  منطقۀ  در  که  طالبان  می گوید  نورستانی 
آب  و  هوا  شدن  گرم  با  شده اند،  جمع  باجور 
شدن برف کوه ها نخست می خواهند ولسوالی های 
کامدیش و برگ متال را تصرف کنند. به قول وی، 
تجهیزات  و  سربازان  کمبود  به  ولسوالی ها  این 

روبرو اند.
رییس جمهور  آنکه  »با  می افزاید:  نورستانی  تمیم 
که  است  داده  دستور  بار  چند  کرزی  حامد 
جوار  در  که  کامدیش،  و  متال  برگ  ولسوالی های 
منطقۀ چترال پاکستان قرار دارند، از وجود مخالفان 
پاکسازی شوند، اما متأسفانه تا حال این کار صورت 

نگرفته است«.
شمرده  افغانستان  والیات  آن  جمع  در  نورستان 
ناتو  نیروهای  گذشته  سال  چند  طی  که  می شود 
پیچیدۀ  ساختار  دلیل  به  و  بودند  مستقر  آنجا  در 
آنجا  در  سربازان  از  زیادی  شمار  جغرافیایی اش 

قربانی خشونت ها شده اند.
عملیات  بار  چند  ناتو  و  افغان  مشترک  نیروهای 
های  ولسوالی  در  طالبان  ضد  بر  را  تصفیوی 
کمبود  اما  اند،  داده  انجام  متال  برگ  و  کامدیش 
تکرار  به  منطقه  این  که  است  سربازان سبب شده 

تحت تأثیر شورشیان قرار بگیرد.
با  را  نورستان  پارون مرکز والیت  شاهراه هایی که 
اکثر ولسوالی های آن، مثل وانت وایگل، برگ متال و 
کامدیش، وصل می کنند، در زمستان معموالً پوشیده 
از برف اند. از همین رو، شورشیان با گرم شدن هوا 
افگنانۀ  دهشت  فعالیت های  راه ها  این  شدن  باز  و 

خود را در این والیت افزایش می دهند.

نگرانی روسیه از اوضاع 
منطقه در پی خروج 

نیروهای ناتو از افغانستان

رییس جمهور روسیه با صدور فرمانی وزارت دفاع روسیه را 
موظف به ارایه کمک های نظامی و فنی به کشورهای سازمان 

پیمان امنیت جمعی کرد.
والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه فرمانی را صادر کرد که 
به موجب آن، وزارت دفاع این کشور بایستی قبل از خروج 
ارایه  و  تجهیز  به  مبادرت  افغانستان،  از  ناتو  نظامیان  کامل 
کمک های نظامی بیشتری نسبت به گذشته به سازمان دفاع 

امنیت جمعی ارایه دهد..
تحویل  به  مجاز  روسیه  دفاع  وزارت  سند،  این  موجب  به 
طیف وسیعی از محصوالت نظامی به کشورهای این سازمان 

در هر شرایط و زمان خواهد بود.
بر اساس این دستور تصمیم به ارایه کمک های نظامی و فنی 
موارد  در  جمعی  امنیت  پیمان  سازمان  عضو  دولت های  به 
اضطراری فقط  توسط رییس جمهور روسیه گرفته می شود.

منبع هزینه های مالی اجرای این دستور برای ارایه کمک های 
نظامی و فنی، بودجه فدراسیون روسیه است.


