
سرباز  هفت  کشته شدن  از  بعد  گرجستان  دفاع  وزیر 
کشورش، وارد افغانستان شده است. هفت سرباز این 
کشور شام پنج شنبه در یک انفجار انتحاری در والیت 

هلمند کشته شدند. 
جمعه  روز  گرجستان  دفاع  وزارت  و  ناتو  مقام های 
حمله  یک  در  گرجستانی  سرباز  هفت  که  گفتند 
دیگر  تن  نه  و  کشته  افغانستان  جنوب  در  انتحاری 
زخمی شده اند. فرد مهاجم مواد انفجاری را در یک 

موتر الری جاسازی کرده بود.
مقام های محلی افغان تایید کرده اند که این حادثه شام 
وقوع  به  هلمند  والیت  نوزاد  ولسوالی  در  شنبه  پنج 
پیوسته است. به تاریخ سیزدهم ماه می امسال نیز سه 
از  را  شان  جان  هلمند  والیت  در  گرجستانی  سرباز 

دست داده بودند.
است  گفته  خبرنامه  یک  در  گرجستان  دفاع  وزارت 

که اراکلی االسانیا، وزیر دفاع این کشور سفر رسمی 
خود به بروکسل را نیمه تمام گذاشته و برای بازدید از 
زخمیان حمله انتحاری وارد افغانستان شده است. او 
در کابل با بسم اهلل محمدی همتایش دیدار کرده است.
براساس معلومات وزارت دفاع گرجستان، فرد بمب 
گذار موتر مملو از مواد انفجاری...     ادامه صفحه 6
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جست وجو کنید و همیشه در جست وجو باشید. 
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

اشتراک کننده  گان نشستی در ارغنداب:

قانون اساسی تغییر کند 
و کرزی بماند!

آهن  خط  پروژۀ  افتتاح  منظور  به  که  کرزی  حامد 
کشور  به  تاجیکستان  و  افغانستان  ترکمنستان،  میان 
به  چهارشنبه  روز  عصر  بود،  کرده  سفر  ترکمنستان 

افغانستان بازگشت.
رییس جمهور کرزی صبح روز چهارشنبه هفتۀ گذشته 
هنگام ورود به شهر...                        ادامه صفحه 6

کشورهای  دفاع  وزرای  جدید  تصمیم  اساس  بر 
عضو ناتو در بروکسل، چارچوب ماموریت نظامی 
ناتو پس از سال 2014 در افغانستان مشخص شد.
بر اساس این طرح که حمایت کامل نامیده می شود، 
امریکا پس از سال 2014 در شرق و جنوب، آلمان 
سرپرستی  افغانستان  غرب  در  ایتالیا  و  شمال  در 

نیروهای خارجی را به عهده خواهند گرفت.
مرکز  پنج  که  است  شده  تصریح  طرح  این  در 
حمایتی و آموزشی نیز در افغانستان ایجاد خواهد 

شد.
  استقبال وزیر دفاع افغانستان از تصمیم ناتو
در  افغانستان  دفاع  وزیر  محمدی  بسم اهلل 
عضو  کشورهای  دفاع  وزرای  نشست  حاشیۀ 

وزرای  که  گفت  بروکسل  در  ناتو 
دیگر  و  ناتو  عضو  کشورهای  دفاع 
را  خود  حمایت  کشورها  نماینده گان 
پس از سال 2014 میالدی از افغانستان 

اعالم کردند.
محمدی با استقبال از این تصمیم ناتو 
جامعه  مجدد  حمایت  کرد:  تصریح 
ناخوشایندی  خبر  افغانستان  از  جهانی 

برای دشمنان افغانستان است.
در  ناتو  عضو  کشورهای  دفاع  وزرای 

نشست دو روزه بروکسل که روز چهارشنبه هفتۀ 
که  کردند  اعالم  داد،  پایان  خود  کار  به  گذشته 
افغانستان  در   2014 سال  از  پس  ناتو  مأموریت 

تغییر خواهد کرد.
آنان بیان داشتند که مأموریت ناتو پس سال 2014 
آموزش  و  مشورت  روی  بیشتر  افغانستان،  در 

نیروهای افغان متمرکز خواهد شد.

پروژۀ خط آهن ترکمنستان، افغانستان و 
تاجیکستان

درج خط زرین تاریخ 
می شود

رییس جمــهور 
مادام العمری 

در راه است؟

رییس جمهور گرجستان در پی تلفات سربازان کشورش در هلمند:

این یک تراژیدی است
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 اثر مهدی 
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نواز شریف 
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را پذیرفت

در برگ ها
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ناشاد هگلی
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مأموریت ناتو پس از 2014 مشخص شد

وزیر دفاع گرجستان وارد کابل شد



نخست وزیر  عنوان  به  نوازشریف  که  حالی  در 
است،  کرده  یاد  وفاداری  سوگند  تازه  پاکستان، 
ولی تنش ها در مرزهای میاِن دو کشور هم چنان 
پابرجاست. در  نگران کننده  به عنوان یک مسالۀ 
شرقی  والیات  از  بخش هایی  مورد،  تازه ترین 
حمالت  آماج  دیگر  بار  یک  کشور،  جنوبی  و 
موشکی و توپ خانه یِی شبه نظامیان پاکستانی قرار 
گرفته است. نوازشریف پیش از رسیدن به قدرت، 
حل مشکل افغانستان را از برنامه های اصلِی خود 
ولی  می کرد،  مطرح  قدرت  به  رسیدن  از  پس 
در حال حاضر هیچ نشانۀ حسن نیتی از جانِب 
این سیاست مدارِ کهنه کار و نزدیک به گروه های 

تندرِو مذهبی پاکستان دیده نمی شود. 
بالفاصله  قدرت،  به  رسیدن  از  پس  نوازشریف 
کنترول ارتش و وزارت خارجه را به دست گرفته 
و گویا تالش دارد قبل از یافتن چهره های متعهد 
به خود، هم چنان به این سیاست ادامه دهد. ولی 
پیروزی  دنبال  به  که  این جاست  اصلی  مشکل 
دولت مرداِن  پاکستان،  انتخابات  در  نوازشریف 
نیز  این بار  می شوند،  جوگیر  همواره  که  کشور 
پیروزی  گذشته،  جوگیری های  همان  ادامۀ  در 
اظهار  و  گفتند  تبریک  او  به  را  نوازشریف 
امیدواری کردند که آقای شریف این بار متفاوت 
با گذشته در قبال مسایل افغانستان برخورد کند. 
به  پاکستان  در  را  قدرت  حالی  در  نوازشریف 
مشکالت  بر  افزون  کشور  این  که  گرفته  دست 
اقتصادی دست وپنجه  معضالت کالن  با  امنیتی، 
این  به  صاحب نظران  از  بسیاری  می کند.  نرم 
به  توجه  از  پیش  شریف  آقای  که  اند  باور 
مسایل منطقه، مجبور است که راه حل هایی برای 
جست وجو  خود  کشورِ  اقتصادی  مشکالت 
کند و رفِع مهم ترین مشکِل این کشور را که از 
اولویِت  انرژی برق دامن گیِر آن شده، در  ناحیۀ 

برنامه های خود قرار دهد. 
به  افغانستان  دولت مردان  خوش باوری های 
مشکالت  حل  برای  را  شرایط  این که  جای 
تیره گی  سبب  بیشتر  کند،  فراهم  کشور  امنیتی 
میان کشورهای  منطقه یی در  مناسباِت  اوضاع و 
او  شرکای  و  کرزی  آقای  است.  شده  همسایه 
این که دچار  از  پیش  ارگ ریاست جمهوری،  در 
خوش باوری سیاسِی پس از پیروزی نوازشریف 
می شدند، باید تمهیداِت الزم در برخورد با دولت 
جدیِد پاکستان را در نظر می گرفتند. آقای شریف 
تندرِو مذهبی  ارتش و گروه های  بدون حمایِت 
دارد،  قرار  طالبان  گروه  آن ها  همۀ  رأس  در  که 
اقدامی  خود  منطقه یِی  مناسبات  در  نمی تواند 

جدی انجام دهد. 
وفاداری،  سوگند  ادای  از  پیش  شریف  آقای 
پدر  عنوان  به  او  از  که  سمیع الحق  مولوی  به 
که  فرستاد  پیام  می شود،  برده  نام  منطقه  طالباِن 

خواهاِن گفت وگو و حل مشکالت میاِن خود و 
برد  یاد  از  نباید  نیز  را  مسأله  این  است.  طالبان 
که آقای شریف، خالف برخی احزاب سکوالر 
و  طالبان  میان  در  کم نظیری  نفوذ  از  پاکستان، 
دیگر گروه های مذهبِی تندرو برخوردار است و 
را  شریف  آقای  سیاست های  هنوز  گروه ها  این 
در سال های نخست و دومِ نخست وزیری اش که 
خواهان اجرای احکام شرعی در پاکستان بود و 
حتا تالش هایی را به هدف تعدیِل قانون اساسی 
و تغییر آن بر اساس قرایِت نزدیک به طالبان به راه 
انداخته بود، به عنوان نقطۀ قوِت سیاست های او 
هرگونه  انتظار  اساس،  این  بر  دارند.  خاطر  به 
بهبود وضعیت در منطقه و افغاستان که ناشی از 
سیاست های آقای شریف باشد، انتظاری عبث به 

شمار می رود. 
جدید  دورۀ  آغاز  در  عمدتاً  شریف  آقای 
به  که  کرد  خواهد  تالش  خود  نخست وزیرِی 
نابه سامانی های اقتصادِی پاکستان بیشتر رسیده گی 
کند و برای توفیق در این سیاست، بدون تردید 
می خواهد که پاکستان را از تنش های داخلی در 
امان نگه دارد. زیرا با در امان نگه داشتِن پاکستان 
شریف  آقای  برای  زمانی  داخلی،  تنش های  از 
را  شورشی  گروه های  زهِر  که  می شود  مساعد 
در جایی دیگر تخلیه کند. به همین دلیل، ایجاد 
تنش های بیشتر در افغانستان برای آقای شریف، 
این فرصت را مساعد خواهد کرد که از تنش های 

داخلی، خود را دور نگه دارد. 
بسیاری از آگاهان مسایل منطقه به این نظر اند 
انتخاباتی  وعده های  خالف  شریف  آقای  که 
خود، تالش می کند که آتش جنگ در افغانستان 
را هم چنان شعله ور نگه دارد. افزایش تنش ها و 
درگیری ها در والیات جنوبی و شرقی افغانستان، 
مگر  باشد  داشته  نمی تواند  دیگری  دلیل  هیچ 
حاال  که  ـ  شورشی  گروه های  و  طالبان  این که 
تنها  آن ها  ترکیِب  در  که  شده  مشخص  کاماًل 

پاکستانی ها حضور ندارند و این گروه ها متشکل 
چیچینی  ازبک،  عربی،  کشورهای  شهروندان  از 
منطقه اند  همسایۀ  کشورهای  از  دیگر  برخی  و 
در  پاکستان  در  را  درگیری ها  و  تنش ها  فشار  ـ 
حال کاهش بخشیدن هستند و می خواهند تمرکز 

خشونت ها را در داخل افغانستان بیشتر کنند.
خود،  انتخاباتی  وعده های  خالف  نوازشریف 
تندرو  گروه های  با  را  خود  رابطۀ  نمی تواند 
این  ادامۀ  نتیجۀ  بدون شک  و  کند  قطع  مذهبی 
روابط، افزایش درگیری ها در منطقه و افغانستان 
خواهد بود. البته این سیاست زیاد هم با برنامه ها 
مخالفت  در  ریاست جمهوری  ارگ  طرح های  و 
تأکیدهای  خالف  کرزی  آقای  ندارد.  قرار 
افغانستان،  در  امنیت  تأمین  بر  شعارگونه اش 
درگیر  بیشتر  را  افغانستان  که  می ورزد  تالش 
سازد.  فراگیر  ناامنی های  و  امنیتی  مشکالت 
افزایش ناامنی ها در بسیاری مناطِق نسبتاً امن که 
در حال حاضر شاهِد آن هستیم، می تواند آقای 
در  او  اصلِی  به هدف های  رسیدن  در  را  کرزی 
انتخابات ریاست جمهوری و  انداختِن  تعویق  به 

ادامۀ سلطۀ سیاسی کمک کند. 
سیاست ها  همین  به  توجه  با  کرزی  آقای 
آرامش  و  امنیت  افغانستان  در  که  نمی خواهد 
پایان  معنای  به  امنیت  تأمین  چون  شود،  برقرار 
افغانستان  بر  اطرافیانش  او و  سلطۀ جبر و ظلِم 
خواهد بود. آقای کرزی به جای تدوین سیاستی 

عقالنی و متناسب با نیازهای افغانستان در برابر 
این  که  ورزیده  تالش  همواره  همسایه گان، 
نگه  ُمصر  زیاده خواهی های شان  بر  را  کشورها 
هیچ  به  که  گفت  می توان  دلیل  همین  به  دارد. 
سیاسی  قدرت  به  شریف  نواز  رسیدن  عنوان 
در  درگیری ها  و  تنش ها  ختم  به  پاکستان،  در 
گذشته ها  از  چون  نمی شود.  منجر  افغانستان 
تر است و چیزی هم  گفته اند که »چیزی گندم 

آسیاب کند.«
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احمد عمران

همراهِی نوازشریف 

با برنامه های آقای کرزی
 

نگراني ها از استفادۀ کارت هاي اضافی که در انتخابات های 
گرفته  باال  دیگر  بار  بود،  شده  مشکالتی  سبب  گذشته 

است.
تمهید  هیچ  انتخابات،  کمیسیون  که  می رسد  نظر  به 
کارت های  از  استفاده  از  جلوگیری  برای  تخنیکی یی 

اضافی، روی دست ندارد.
انتخابات،  کمیسیون  روان،  سال  جوزای  پنج  تاریخ  به 
ثبت نام رای دهنده گان را آغاز کرد و قرار است به افرادی 
که واجد شرایط رای دهی شده اند و یا هم کارت اشتراک 

در انتخابات را مفقود کرده اند...، کارت  توزیع شود.
این در حالی است که در چهار انتخابات گذشته، نزدیک 
به هفده ونیم میلیون کارت توزیع شده بود و قرار است 
نیز توزیع گردد  میلیون کارِت دیگر  این دور، چهار  در 
برای  کارت  میلیون  بیست ویک ونیم  به  آن،  مجموع  که 

شرکت در انتخابات می رسد.
اما گفته می شود که در حال حاضر پانزده تا شانزده میلیون 
فرد واجد شرایط رأي دهي در کشور داریم. پس اگر قرار 
را  کارت های شان  میان،  این  از  انسان  میلیون  یک  باشد 
شرایط  واجد  تازه  یا  باشند  داده  دست  از  دلیلی  به  بنا 
رأی دهی شده باشند، حداقل سه تا چهار میلیون کارت 

دیگر، اضافه از نیاز توزیع می  گردد.
تقلبی یی  کارت های  برعالوۀ  اضافی  کارت  های  این 
و  می رسد  چاپ  به  پاکستان  در  گذشته  مثل  که  است 
هم اکنون  چنان که  می کنند.  استفاده  آن  از  تقلب کاران 
هزاران  و  که صدها  می شناسید  و  می شناسیم  را  کسانی 
نحوی  به  می خواهند  و  دارند  با خود  را  ثبت نام  کارت 
از آن در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 

استفاده کنند.
در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون آمار و 
ارقام مشخصی ندارد که نشان بدهد در یک والیت چه 
تعداد  و چه  رأی دهی شده اند  شرایط  واجد  افراد،  تعدا 

کارت  در آن والیت توزیع شده است.
با این وضع، چه گونه می توان جلو تقلب در انتخابات را 

گرفت و چه گونه از دادن رأی دوباره جلوگیری کرد؟
اگرچه مسووالن کمیسیون، از رنگ انگشتان به این مقصد 
یاد می کنند؛ اما شکی نیست که هیچ تضمینی از محفوظ 
ماندِن رنگ در انگشت وجود ندارد و با مایعات مختلفی 

می  توان آن را از بین برد.
هم چنان چند روز پیش، رییس کمیسیون مستقل انتخابات 
از مردم خواست تا در صورتی که یک کارت رای دهی 
دارند، برای به دست آوردن کارت بیشتر ثبت نام نکنند. 
نصیحت  این  به  استفاده جویان  که  نمی رسد  نظر  به  اما 

عمل نماینـد.
به نظر ما ـ در کنار این که در ساحاِت ناامن نباید صندوق 
در  تقلب  از  می تواند  که  راهی  یگانه  ـ  شود  گذاشته 
انتخابات جلوگیری کند، این است که از ابزار و وسایلی 
کار گرفته شود که بتواند به صورت اتوماتیک، جلِو تقلب 
را بگیرد. به عنوان نمونه، استفاده از کمره ها و اسکنرها 
می تواند خیال تقلب را از ذهِن تقلبکار بیرون سازد. زیرا 
اگر عکس چشم و نشان انگشِت کسی که یک بار رای 
می دهد به گونۀ هم زمان گرفته و ثبت شود، حضور مجددِ 

او در هر مرکز رأی دهِی دیگر ناممکن می گردد.
شاید یک چنین کاری هزینه بردار باشد؛ اما برای تضمین 
یک انتخاباِت شفاف و به دور از تقلب، یگانه راه موثر 
شمرده می شود. استفاده از این ابزارها می تواند به روند 
ساده تر  را  آرا  شمارِش  کار  نیز  و  کند  کمک  رأی دهی 
رأی  میزان  همان  به  فقط  صورت،  این  در  زیرا  سازد. 
آرا در یک مرکز رأی دهی  می تواند در مرحلۀ شمارش 
قابل اعتبار باشد که کمپیوتر مرکز رای دهی از روی رقم 

نشان انگشتاِن ثبت شده به ما اعالم می کند. 
از این رو، کمیسیون انتخابات باید این مهم را درک کرده 
را  انتخابات  پروسۀ  تمویل کننده گاِن  و  حمایت گران  و 
تشویق کند تا به تهیۀ این وسایل و ابزارهای الزم اقدام 
با  انتخابات  یک  از  می  توان  صورتی،  چنین  در  ورزند. 

هزینه یی سنگین تر اما اطمینانی باالتر برخوردار شد.

چه گونه از تقلب در 
انتخابات جلوگیری شود؟

نوازشریف خالف وعده های انتخاباتی خود، نمی تواند رابطۀ خود را با گروه های 
تندرو مذهبی قطع کند و بدون شک نتیجۀ ادامۀ این روابط، افزایش درگیری ها در 
منطقه و افغانستان خواهد بود. البته این سیاست زیاد هم با برنامه ها و طرح های 
ارگ ریاست جمهوری در مخالفت قرار ندارد. آقای کرزی خالف تأکیدهای 
شعارگونه اش بر تأمین امنیت در افغانستان، تالش می ورزد که افغانستان را 
بیشتر درگیر مشکالت امنیتی و ناامنی های فراگیر سازد. افزایش ناامنی ها در 
بسیاری مناطِق نسبتاً امن که در حال حاضر شاهِد آن هستیم، می تواند آقای 
کرزی را در رسیدن به هدف های اصلِی او در به تعویق انداختِن انتخابات 
ریاست جمهوری و ادامۀ سلطۀ سیاسی کمک کند



بخش دوم و پایانی
  یک بغل احساس

یک  عنوان  به  او  روش های  و  تعالیم  گوید  می  استین 
نیروی سیاسی تاثیرگذار در آفریقای جنوبی که می تواند 
و  ظن  اوقات  گاهی  بایستد،  آپارتاید  مقابل  در  اینگونه 
بعضا  چون  می کند،  ایجاد  ماندال  به  نسبت  را  شک 
تایید  را  ایده  این  که  می شود  او  از  نیز  حمایت هایی 
می کند، اما اگر به عقب برگردیم و دقایقی از یک روز 
را که او می خواست به عنوان رییس جمهوری رسما کار 
خود را در سال 1994 آغاز نماید به یاد آوریم، می فهمیم 
که او فردی واقع گراست که در رفتارهایش خلوص و 

شفافیت موج می زند.
پروتاریا  در  که  مراسمی  از  بعد  درست  می شود  گفته 
ماندال  می شد،  برگزار  جدید  رییس جمهوری  عنوان  به 
سفری به استادیوم پارک ایس در ژوهانسبورگ نمود که 
حمایتش از تیم فوتبال آفریقای جنوبی که بازامبیا بازی 
به  بازگشت  برای  زیادی  او عجله  دهد  نشان  را  داشت 
فضای  در  بگوید  چیزی  آنکه  بدون  اما  داشت  پروتاریا 
سردرگمی تیم حفاظتش از ماشین رسمی اش پیاده شد و 

به سوی یک افسر پولیس پیر حرکت کرد. 
در  حدقه  از  چشم هایش  داشت  او  دیدن  با  که  افسر 
می  بزرگتر  و  بزرگتر  هایش  چشم  لحظه  هر  و  می آمد 
شد مالحظه کرد که ماندال به او نزدیک می شود، وقتی 
فقط  من  » کلنل  گفت:  و  فشرد  را  دستش  رسید  او  به 
می خواستم بگویم که از امروز شما پولیس ما شده اید. 

رییس  اکنون  هم  من  و  پیروز شد  انتخابات  در   ANC
جمهور شده ام. من می خواهم شما این موضوع را بدانید 

و بس. امروز شما و شماها پولیس ما هستید«.
با شنیدن این جمالت  استین می گوید: »پیرمرد پولیس 
و  پیمود  را  از چشمانش سرازیر شد و صورتش  اشک 

آنقدر گریه کرد تا زمین اطرافش را خیس خیس کرد«.
اولویت های  از  دیگری  داستان  کارلوس  شرلی  اما 
احساسی ماندال دارد که در نوع خود جالب و شنیدنی 
پدرم  از  »بعدها  گوید:  می  1995 شرلی  سال  در  است. 
شنیدم که رییس جمهور به دیدن پدر وی که یک کارگر 
فقیر از طبقات محروم بود، در بیمارستان رفته است. او 
در حالی در بیمارستان حضور یافت که حتی کارمندان 
بیمارستان و یا مطبوعات و رسانه ها نیز از این موضوع 
باخبر نشدند. در طی این مالقات ها ماندال از کمک ها و 
اعانات موثر شرلی برای آینده آفریقای جنوبی به خوبی 
یاد کرده و نیاز کشور را به امثال او یادآوری کرده است«. 
شرلی می گوید: »پدرم به من گفت ماندال رویایی است 

که در حقیقت به وقوع پیوسته است«.
  عصر بی گناهی

خوب است بدانید که این روزها ماندال نود چندمین بهار 
زندگی اش را جشن می گیرد و جهانی که همراه او ناظر 
فوت کردن شمع های کیک تولدش است اشک شوق و 
شادی می ریزد. او اگر چه بسیار پیر و فرتوت شده است 
ماندال  انرژی  سطح  و  حافظه  صبح  هنگام  به  هنوز  اما 
هر  که  چند  هر  دارد  کننده یی  امیدوار  و  خوب  شرایط 

بیشتر احساس خستگی  او  پایان روز می رسیم،  به  چه 
می کند. احمد کاتردا )Ahmed Katherada( سال ها 
با ماندال در زندان بوده است و همچنان نیز یار و یاور 

اوست. 
در این خصوص می گوید: »ماندال تمام صبح روزنامه ها 
را با چشم هایش می خورد. بازنشستگی و ماندال به مانند 
دو پدیده متضاد و متناقض می باشند. هیچ زمانی تعطیلی 

برای ماندال معنایی نداشته و ندارد«. 
سن  کهولت  پینیانا  بارنی  پرفسور  گفته های  طبق  بر  اما 
بر روی توانایی های او تاثیر گذاشته است و او تدریجا 
بسیاری از توانایی هایش را نسبت به گذشته از دست داده 
است. اما همه می دانند که خیلی از دستاوردهای امروز 

مدیون زندگی پرتالش ماندال است.
های  آموزش  و  تعالیم  اساسی  اصول  از  بسیاری  امروز 
یابد.  می  تحکیم  ماندال  نام  با  جنوبی  آفریقای  دانشگاه 
او کسی است که توانسته کمک شایانی در زمینه جنبش 
های آگاهی بخش سیاهان، حقوق بشر و توجه به مسایل 

معنوی را در مردم ایجاد نماید. 
کاترادا می گوید: »ماندال متعلق به عصری ست که ما به 

آن عصر بی گناهی می گوییم«. 
و  کشور  این  در  دموکراسی  گسترش  روند  ابتدای  در 
کم  بعضا  ما  امیدوارانه  نشانه های  و  عالئم  از  بسیاری 
رنگ می شد و امید خود را به آینده از دست می دادیم اما 
امروز بعد از 15 سال با تجربیات به دست آ مده در جایی 

ایستاده ایم که با دیروز فاصله زیادی دارد.
 ANC می گوید: »حفظ و نگه داشتن )Pityana( پیتیانا
می تواند  است،  نفوذ  با  ظاهری  لحاظ  از  حداقل  که 
ارتباطی با تاریخ آن داشته باشد، تاریخی که به قلب و 
باور  این  بر  او  داده است«.  آفریقای جنوبی شکل  ذهن 
است که ماندال ذهن و احساس و فکر و همه وجودش را 
در اختیار ANC قرار داده است همان طوری که آرزوی 
اما او نمیِ خواهد درگیر هر نوع جنگ یا  آن را داشت. 

نیرویی در راستای تقسیم جنبش گردد.
در  کازی«  »ولی  خیابان  طی  در  که  جوانانی  امروز 
»سوئتو« جایی که ماندال در آن مدتی زندگی کرده قدم 
می زنند، می گویند که بزرگترین دغدغه و مشکالت شان 
آنها  از  اما یکی  مناسب می باشد.  آوردن شغل  به دست 
ضمن ستایش او در این میسر سخت می گوید: »من به 
او  قائلم.  زیادی  ارزش  ماندال  برای  اما  مشکوکم  آینده 
برای ما فرصت ها و امکان تغییرات را فراهم آورد، این 
دستاوردی است که هیچ کس نباید آن را فراموش کند 
نامزد  اوباما  باراک  این شاید همان قدردانی است که  و 
دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیز 
در جشن تولد نود سالگی ماندال عنوان کرده است. اوباما 
و  هست  که  آنگونه  جهان  نپذیرفتن  خاطر  به  ماندال  از 
باید باشد  اینکه می توان جهان را آنگونه که  نشان دادن 

بازسازی کرد، قدردانی نمود«. 
به  را  خود  دین  ماندال  که  باوریم  این  بر  همه  امروز 

جهانیان ادا نموده است.
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رهـبری متفاوت

اردوغان:
 اعتراضات فوراً پایان یابد

مرسی: 
پوتین خانمش را ترک کرداهداف انقالب هنوز محقق نشده است

رییس جمهوری مصر ضمن مسوول دانستن 
نظام سابق در شکل گیری مشکالت کنونی 
زود  انتخابات  درباره  صحبت  کشورش، 

هنگام را غیرقانونی توصیف کرد.
در  مصر  جمهوری  رییس  مرسی،  محمد 
انقالب  گفت:  األهرام  روزنامه  با  مصاحبه 
مصر که انقالب علیه فساد و دیکتاتوری بود 
هنوز موفق نشده اهدافش را به طور کامل 

محقق کند.
مسوول  را  مصر  سابق  نظام  همچنین  وی 
مشکالت امروز شهروندان این کشور دانسته 

و افزود: همواره امید در این خصوص وجود دارد و ما از خدا می خواهیم برای تحقق اهداف 
مردم مصر در انقالبی که علیه فساد و دیکتاتوری آغاز کردند به آنها کمک کند.

مرسی همچنین درخواست های برخی مخالفان برای برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست 
جمهوری را بی موقع و غیرقانونی توصیف کرده و گفت: برخی به بهانه آزادی بیان درباره 
انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری صحبت می کنند اما هیچ یک از این سخنان قانونی 
نیست و باید اعالم کنم که این مساله مخالف قانون اساسی و عرف و خواسته مردم مصر است.
مرسی گفت: ما کشوری هستیم که در آن قانون اساسی حاکم است و انتخاباتی آزاد و شفاف 

برگزار شده است لذا صحبت از انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام امری بیهوده است.
مرسی با اعالم اینکه حامی آزادی بیان و اقدامات مسالمت آمیز و نقدهای سازنده است تاکید 
کرد: اجازه نمی دهم که به بهانه آزادی بیان به موسسات دولتی یا تجمعات مردمی حمله شود.
مرسی درباره مساله فلسطین نیز عنوان داشت: فلسطین همواره در دل ها و وجود ملت مصر به 
عنوان مساله یی اصلی بوده و خواهد بود. ما به نیابت از مردم فلسطین تصمیم گیری نمی کنیم 
بلکه آنها تصمیم گیری می کنند و ما چه در عرصه های بین المللی و چه در عرصه های دیگر از 

آنها حمایت می کنیم. ما از دولت رام اهلل و منافع ملت فلسطین حمایت می کنیم.
درباره بحران سوریه نیز مرسی گفت: ما بیش از گذشته بر تغییر نظام سوریه مصر هستیم 
چرا که حامی ملت سوریه هستیم و معتقدیم که ملت باید به طور کامل به حقش دست یابد.

با  بزرگ  کشوری  امریکا  گفت:  نیز  مصر  تصمیمات  در  امریکا  دخالت های  درباره  مرسی 
معیارهای سیاسی خاص خود است. ما برای داشتن روابطی خوب با امریکا تمایل داریم.

وی همچنین در خصوص علت به تاخیر افتادن سفر رسمیش به امریکا گفت: مساله سفر به 
امریکا به دلیل مشغول بودن امریکایی ها به انتخابات ریاست جمهوری تاکنون صورت نگرفته 
بود و هیچ مانعی برای این سفر رسمی وجود ندارد و در آینده یی نزدیک این سفر انجام 

خواهد شد.

کشورش  به  جمعه  روز  صبح  اوایل  که  ترکیه  وزیر  نخست 
صورت  اعتراضات  که  کرد  اعالم  خود  حامیان  به  بازگشت، 

گرفته در سراسر کشور باید فوراً پایان یابد.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، بیش از 10 هزار طرفدار 
که با شور و اشتیاق در خارج از فرودگاه بین المللی استانبول 
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه را تشویق می کردند، 
در یک  بار  نخستین  برای  ترکیه  در  اعتراضات  آغاز  زمان  از 

تجمع عمومی حاضر شدند.
تلطیف  احتمال  از  که  پیشینش  اظهارات  وجود  با  اردوغان 
چهار  سفر  یک  از  بازگشتش  با  همزمان  می داد،  خبر  اوضاع 

روزه به شمال آفریقا، یک سخنرانی تند را ترتیب داد.
وی افزود: اعتراضات باید هم اکنون پایان یابند.

در  تجاری  مجتمع  یک  ساخت  به  که  معترض  هزار  ده ها 
با سرکوب شدید  داشتند  اعتراض  استانبول  در  »قزی«  پارک 
نیروهای پولیس مواجه شدند. از جمعه گذشته تاکنون دو تن 
و  کشته  تظاهرات  این  در  پولیس  مامور  یک  و  معترضان  از 

هزاران تن زخمی شده اند.
و مشکل  غارت گر  افرادی  را  معترضان  این  ابتدا  از  اردوغان 

آفرین نامیده است.
وی با اشاره به پیروزی اش در انتخابات 2011 گفت: معترضان 
از مردم ترکیه  تنها نخست وزیر 50 درصد  می گویند که من 
میلیون   76 به کل جمعیت  ما  نیست.  امر درست  این  هستم. 

نفری ترکیه از شرق تا غرب کشور خدمت می کنیم.
ما هرگز  برادر هستیم،  با هم  ترکیه  مردم  ما  افزود: همه  وی 
را  یکدیگر  قلب  و  داده  آزار  را  یکدیگر  که  نکرده ایم  سعی 
بشکنیم. ما هرگز خواستار تضاد و تنش نبوده ایم اما نمی توانیم 

خشونت و وحشی گیری را نیز تحسین کنیم.
اردوغان پیش از بازگشتش به ترکیه در آخرین سخنرانی خود 
در تونس گفت، »گروه های تروریستی« که در این اعتراضات 

دخیل بودند، شناسایی شده اند.
وی افزود: آن هایی که خود را خبرنگار و سیاستمدار می نامند، 
باز  تحریک  و  دشمنی  برای  را  راه  مسووالنه یی  غیر  طرز  به 

کرده اند.
کنار  در  دولت  وزیران  و  همسرش  که  ترکیه  نخست وزیر 
جمعیت  به  روباز  اتوبوس  یک  باالی  از  بودند،  ایستاده  او 
اعتبار  که  تظاهرات  این  می خواهم  من  گفت:  هوادارانش 
تبدیل  خراب کاری  به  و  داده  دست  از  را  خود  دموکراتیک 

شده، فوراً تمام شود.
اردوغان شعار  به  از هواداران خطاب  برخی  طبق گزارش ها، 
بشکنیم.«  هم  در  را  تقسیم  تظاهرات  و  برویم  »بگذار  دادند: 
خانه  به  آرامش  با  خواست  آنان  از  ترکیه  نخست وزیر  ولی 

خود بازگردند.
از  ما  همه  حاال  ماندید.  باقی  فهمیده  و  آرام  »شما  گفت:  او 

این جا به خانه بر می گردیم.«
  پافشاری اردوغان بر طرح »نوسازی«

در  )گزی(  قزی  پارک  از  گذشته  هفته  ترکیه  ناآرامی های 
نزدیکی میدان تقسیم، یکی از مهم ترین میادین استانبول آغاز 

شد.
یک  احداث  و  تقسیم  میدان  »نوسازی«  طرح  به  معترضان 
عمارت در آن تحصن کردند. معترضان می گویند در سال های 

اخیر فضاهای سبز استانبول با تغییر کاربری از بین رفته اند.
این معترضان به شدت برخورد کرد؛ چندان  با  پولیس ترکیه 
معاونش  این کشور و  اردوغان، نخست وزیر  که رجب طیب 
را  آن  و  را سرزنش کردند  پولیس  برخورد  آرینچ هم  بولنت 

استفاده »بیش از حد« از زور خواندند.
این تحصن به اعتراض های گسترده در سراسر ترکیه از جمله 
در انقره و ازمیر تبدیل شد و جنبه سیاسی گرفت. گستردگی 
اعتراضات به حدی بود که از ۸2 شهر ترکیه، 67 شهر شاهد 
نفر   1700 حداقل  ناآرامی ها  این  در  بوده اند.  آرامی هایی  نا 

دستگیر، صدها نفر مجروح و دستکم سه نفر کشته شده اند.
اتحادیه اروپا، امریکا و عفو بین الملل از جمله منتقدان به نحوه 

برخورد پولیس ترکیه با معترضان بوده اند.
اردوغان که به تونس سفر کرده بود، در آخرین موضع گیری 
که  بود  کرده  تاکید  دیگر  بار  کشور،  به  بازگشت  از  پیش 
»تندروها«  و  است  قطعی  استانبول  پارک گزی  کاربری  تغییر 

نمی توانند مانع از اجرای طرح های دولت شوند.

و  روسیه  جمهوری  رییس 
اینکه  اعالم  ضمن  همسرش 
پایان  به  آن ها  ساله   30 ازدواج 
درخصوص  شایعات  رسیده، 

جدایی شان را تایید کردند.
رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس  پوتین،  والدیمیر 
همسرش  و  روسیه  جمهوری 
شایعات  درخصوص  لیودمیال 
این  کردند:  اعالم  جدایی شان 

مساله حقیقت دارد.
این اطالعیه سوال بزرگی را درخصوص زنده گی خصوصی رییس جمهوری 
درستکار،  مقام  عنوان یک  به  و  کرده  تاکید  ارزش های سنتی  بر  به شدت  که 
یکی از حامیان کلیسای محافظه کار ارتدوکس روسیه محسوب می شود، پاسخ 
می دهد. پوتین احتماالً به این نتیجه رسیده که از نظر سیاسی روشن کردن مساله 

جدایی اش بهتر از پنهان کردن واقعیت یا زنده گی دومش است.
این زوج  جدایی خود را در کاخ کرملین و در کنار یکدیگر در حالی که با یک 

خبرنگار صحبت می کردند و مضطرب به نظر می آمدند، اعالم کردند.
بانوی اول پیشین روسیه گفت: به خاطر این حقیقت که ما به ندرت یکدیگر را 

می بینیم، ازدواجمان به پایان رسیده است.
پوتین نیز گفت: این تصمیم مشترک ما بوده است.

آن ها در سال 19۸3 با یکدیگر ازدواج کرده و صاحب دو دختر هستند. این 
زوج در سال های اخیر به ندرت با یکدیگر ظاهر می شوند و این امر سبب شد 

تا رسانه ها گمان کنند آن ها به صورت مخفیانه طالق گرفته اند.
در همین حال پوتین در سال 200۸ اعالم کرد که ازدواج وی با »آلینا کابایف«، 
وارد  تا  خواست  خبرنگاران  از  و  ندارد  واقعیت  المپیک  ژیمناستیک  قهرمان 

زنده گی خصوصی اش نشوند.
کابایف نیز گمانه زنی ها را درخصوص اینکه وی با پوتین یک فرزند دارند، رد 

کرده است.
پوتین و لیودمیال اعالم نکردند که طالق آن ها به صورت قانونی ثبت شده یا 
خیر اما بانوی اول سابق روسیه اعالم کرد که آن ها به صورت توافقی از یکدیگر 

جدا شده اند.
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بخش نخست

از همين حاال 
به فكر استخوان هاي تان باشيد!

هر زن جوان روزانه به 1000 میلي گرم کلسیم )و 1000 واحد ویتامین D براي 
جذب این میزان کلسیم در بدن( نیاز دارد. به طور معمول، بسیاري از زناِن جوان 
جذب  کلسیم  مصرفي  غذاهاي  از  روز  طي  کلسیم  میلي گرم   400 تا   300 تنها 
مي کنند. در کل 6 نوع کلسیم مختلف )با ترکیبات گوناگون( در دسترس است، اما 
2 نوع کربنات کلسیم و سیترات کلسیم، ترکیباتي هستند که توسط بدن راحت تر 

و به شکل مناسب تر جذب مي شوند.
 

  از جواني براي پیري تان سرمایه گذاري كنید
به طور معمول تا وقتي در زمان دوچرخه سواري ]بایسیکل دواني[ بر زمین نیافتید 
یا در حادثۀ  راننده گي دست و پاي تان نشکند )یا درز نکند(، یاد استخوان هاي تان 
نمي افتید؛ اما استخوان ها اسکلت بدن و کلید مراقبت از زنده گي سالم و فعال شما 
پیري  دوران  مخصوص  استخوان ها  به  دادن  اهمیت  که  کنید  فکر  شاید  هستند. 
است؛ اما اشتباه نکنید اگر مي خواهید همیشه سرحال باشید و روي پاهاي خودتان 

راه بروید، باید از همین امروز به فکر استخوان هاي خودتان باشید. 

  خانم ها حواس تان را جمع كنید
داکتر کندال موزیلي، فوق تخصص غدد که روي استخوان شناسي متمرکز است، 
مي گوید: »بیشتر زنان جوان در مورد استخوان ها، فیزیولوژي و راهکارهاي سالمت 
آن ها چیزي نمي دانند.«  مطالعه  یي که توسط سازمان بهداشت جهاني روي زنان 
بیش از 11 کشور جهان انجام گرفته، نشان مي دهد بیشتر زنان این کشورها که در 
سالیان قبل از یائسه گي قرار داشتند )سني که مستعد شروع بیماري پوکي استخوان 
است(، نمي دانستند که در معرض این بیماري قرار دارند و چه اقداماتي را باید 

براي دور ماندن از این حالت آزاردهنده و مشکل انجام دهند. 
داکتر موزیلي مي گوید بیشتر زنان تنها زماني که دچار شکسته گي استخوان ناشي 
این  که  حالي  در  کرد؛  خواهند  توجه  بیماري  این  به  شوند،  استخوان  پوکي  از 
بیماري سال ها قبل در آن ها به وجود  آمده است. بر اساس آمار سازمان بهداشت 
جهاني، 20 درصد زنان زیر 30سال جهان داراي فقر امالح معدني در استخوان ها 
و ضعف بافت استخواني هستند. براي همین، اهمیت دادن به تمام نکات مربوط 

به سالمت استخوان ها در هر سني بسیار مهم است. 

  استخوان ها زنده هستند
و  سفت  استخوان هاي  شما  نظر  به  شاید 
نباشند،  زنده  موجودات  شبیه  سخت تان 
اما واقعیت این است که استخوان ها بافت 
مختلف  الیه هاي  از  که  هستند  زنده یي 
شکل  موادمعدني  و  پروتیین ها  کالژن، 
و درهم  مواد چنان سخت  این  گرفته اند. 
مي تواند  ران  استخوان  مثاًل  که  فشرده اند 
بدون  را  540کیلوگرم  وزن  به  فشاري 
شکسته گي و خم شدن تحمل کند؛ نکتۀ 
جالب تر این است که بافت استخوان هاي 
ما هر روز شکسته مي شود! اما این شکستي 
میکروسکوپي  و  کوچک  بسیار  حد  در 
است. در واقع سلول هاي زندۀ بدن بخشي 
و  مي خورند  و  مي شکنند  را  استخوان  از 
استخوان تازه جایگزیِن آن مي کنند. در هر 
10سال، کل استخوان هاي بدن دوباره از نو 
ساخته مي شود، اما بعد از 30ساله گي این 
روند تا حدودي تغییر مي کند و از این سن 
به بعد بدِن انسان بیشتر استخوان از دست 
همین  براي  بسازد.  استخوان  تا  مي دهد 
است که رساندن کلسیم به استخوان ها از 
مي یابد.  بیشتري  اهمیت  بعد  به  سن  این 
از  پس  که  بدانند  باید  خانم ها  ضمن  در 
یائسه گي به دلیل کاهش استروژن، احتمال 

پوکي استخوان در آن ها افزایش مي یابد.

          نویسنده: کیانوش دل زنده
سرخورده گی،  یأس،  نشده گی،  درک  شرم، 
می باشند  پنهانی  سویه های  و  رازها  تنهایی، 
جلوتر  خود  عصر  از  که  مردمانی  بر  که 
می خوانند،  که  کسانی  می زنند.  ُمهر  هستند، 
هستند  مردمانی  می نویسند،  و  می کنند  فکر 
زنده گی  دست نخوردۀ  حفره های  به  که 
ناخواسته  یا  خودخواسته  و  می کشند  سرک 

در  و  برمی دارند  گام  افکار  با  زیستن  مرز  به 
و  استخوان،  به  را  درد  برداشتن ها  گام  همین 
سوژه گانی  می دهند.  راه  درون  به  را  خفه گی 
آنان  باشند.  بی تفاوت  نمی توانند  دیگر  که 
آگاهی اندوهبار را با خود به دوش می کشند. 
با ترومای سخت و دهشت ناک واقعیت  آنان 
برخورد می کنند و مدهوش و از کارافتاده در 
میان است ها و بودها جا می مانند. گاهی تنها 
با  یا  و  دهان می گیرند  به  در خلوتی سگرت 
آگاهی شان  سیرناپذیر  عطش  تند،  قدم های 
در  نیز  گاهی  و  می برند  خیابان  و  خانه  به  را 
امید  پنهان  راز  شرم  می ریزند.  اشک  تنهایی 
است. »آن چه باعث می شود ]سوژه[ احساس 
دیگری  که  کاری  به  چندانی  ربط  کند،  شرم 
خود  از  ناشی  آن  از  بیش  بلکه  ندارد،  کرده 
کرده  که  کار  از  دیگری  که  است  واقعیت 
اشک های  از  ترس  )ژیژک،  نیست.«  شرمنده 
آینده  به  می توان  آیا   )117  :  13۸۸ واقعی: 
چه گونه  داشت؟  امید  باید  آیا  بود؟  امیدوار 
باید با این درد جانکاه کنار آمد؟ و اصاًل این 

اندوهباره گی چرا با درد عجین می شود؟
سوژۀ درمانده از مدار صفر آغاز نمی کند. صفر 
از خط حایل میان آن چه بود و آن چه خواهد 
شد، به دنیا می آید. اساسًا صفری وجود ندارد، 
همه چیز تناقض بوده گی  اکنون می باشد. فرار 
به  ناشناخته انگیزه  آیندۀ  رویای  به  گذشته  از 
وجود آمدن در مدار هیچ بوده گی صفر است. 
مادی  دنیای  از  دارد  آروز  اندوهبار  »آگاهی 
مستقل خالص شود، اما در عین حال می پذیرد 
که جزیی از جهان مادی است و خواهش های 
و  واقعی  خویشتن هایش  و  رنج ها  و  جسمی 
تفرقه  دچار  نتیجه،  در  و  است  گریزناپذیر 
سینگر،  )پیتر  می شود.«  خویشتن  با  پیکار  و 
اندوهباره گی  این  از  باید  هگل، 13۸9: 123( 
کرد،  عبور  دیدارش  شوق  و  آینده  مسیر  در 

اما تصویر آینده از خالء به وجود نمی آید و 
در تهی بوده گی پهنا نمی گیرد. خرده کوالژهای 
آینده  است.  آینده  از  ما  تصویر  تنها  گذشته، 
همیشه از گذشته باردار است. پس چارۀ کار 
چیست این کولۀ سنگین تا به کی بر دوش ما 
روان کاوانه  قرایتی  بر  »بنا  ؟  می گیرد  سواری 
خودآگاهی  واکنش  که  کرد  ادعا  بتوان  شاید 
در این مقطع به واکنش بیماری به ویژه بیمار 

از  ناخودآگاه  طور  به  که  می ماند  هیستریک 
حقیقت  با  تا  می کند  استفاده  فراری  راه  هر 
چنین  شاید  نشود.  روبه رو  خود  تروماتیک 
باعث  و  باشد  اثربخش  کوتاه مدت  در  روشی 
کردِن  فراموش  واسطۀ  به  چه  بیمار  که  شود 
بازسازی  واسطۀ  به  چه  و  تروماتیک  خاطرۀ 
شدن  مواجه  از  صباحی  چند  آن،  تحریف  و 
سرباز  بیماری اش  اضطراب آور  عواقب  با 
از  خودشیفته گی  بر  تکیه  واسطۀ  به  یا  زند 
بگیرد،  پناه  درون خود  در  و  بگریزد  واقعیت 
به  را  خود  بازهم  بیماری  عالیم  سرانجام  اما 
می سازند.«  آشکار  پیچیده تر  دیگر  شکلی 
خودآگاهی  و  آگاهی  اردبیلی،  مهدی  )محمد 
237-  :  1390 هگل:  روح  پدیدارشناسی  در 
23۸( راز در این درهم ریخته گی و ناشادی نه 
در صفر بوده گی، بلکه در ناکجاآباده گی ست. 
و  است  ـ  میان  آغاز  ازهم گسیخته گی  شرم، 
بود ـ می باشد. »جامعه یی که می تواند شرمنده 
شود، هنوز می توان بدان امید بست و تفکری 
که توان شرمنده ساختن دارد، هنوز ارزش آن 
را دارد که پی گرفته شود.« )امید مهرگان، تفکر 
اضطراری: 13۸۸ : 93( باید با شرم آغاز کرد 
با همان آگاهی ناشاد هگلی، باید دانست چه 
چیزی می خواهیم و به کجا می خواهیم برویم. 
گریز از گذشته به نوبۀ خود عالی می باشد، اما 
نه صرفًا به انگیزش شرم با آگاهی از شرم. باید 
کجا  به  صفر  حایل  خط  در  ایستادن  دانست 
»که  آموخت  اسپینوزا  بینش  از  باید  می رود. 
بیهوده است اگر چیزی را بخواهیم اصاًل قرار 
سالیمن،  )رابرت  باشیم.«  داشته  را  آن  نیست 
کتیلین هیگز، شور خرد: 13۸7 : 127( “جغد 
مینروا آن هنگام پرواز خویش آغاز می کند که 

شب سایه اش را گسترانده باشد”. 
شوپنهاور را فراموش کنیم و قدری مثل هگل 
آگاهی  مرز  به  ناخواسته  باشیم.  خوش بین 

رسیده ایم و صفر بوده گی به ناچار میان بودن یا 
نبودن ایستاده است. ناگزیر برای فرهیخته گان 
کرده  دچار  را خود  آن ها  که  دردهایي هست 
حایل  در خط  مرز صفر  در  نباید  ولی  است. 
که  چند  هر  رفت  پیش  به  باید  ایستاد،  آن 
در  شبانه  رویاهای  در  را  ما  هم چنان  گذشته 
بستر به اشک وا می دارد. به روایت هگل »هر 
سپهرهای  از  مضمون،  تبع  به  باید،  نیز  کس 
جان  که  قالب هایی اند  که  کلی  جان  فرهنگی 
و  بگذرد،  است،  نهاده  جای  بر  گذشته  در 
از یک  او هم چون مراحلی  برای  این سپهرها 
هموار  و  ترسیم شده  پیش تر  که  است،  مسیر 
ما، در  به همین دلیل است که  گردیده است. 
میدان شناخت ها، چیزهایی را می بینیم که در 
بزرگ ساالن  فرهیخته گان  پیش، جان  دورهای 
آن دوره ها را به خود مشغول می داشت، ولی 
اکنون برای ما در حد شناخت ها، تمرین ها یا 
نگاهی  با چنین  است.  بازی های کودکانه  حتا 
پرورشی  پیشرفت های  طرح  فرهنگ  به 
فرهنگ تاریخ و فرهنگ جهان را یک به یک 
در  دیگر،  گذشته،  فرابود  این  و  می یابیم.  باز 
تملک جان کلی است که جوهر فرد را تشکیل 
می دهد و از این رو به عنوان چیزهای خارجی 
بر وی آشکار می شود و در واقع سرشت غیر 
پدیدارشناسی  )هگل،  می سازد.«  را  او  زندۀ 
غیرزنده  سرشت  این   )۸0-۸1  :1390 جان: 
پاره پاره  خود  در  را  تک تک مان  جان های  که 
نادانسته گی  از  بلکه  از خودآگاهی،  نه  می کند 
دیگری  در  خود  از  هست  چیزهایی  آن  از 
الویت های  فکرهای مان  و  نوشته ها  می جویم. 
در  ما  کنیم.  قالب  می خواهیم  که  است  قالبی 
پی آن چیزی نمی گردیم که وجود دارد، بلکه 
در پی آن هستیم رویاها و آروزهای مان را در 
و  نوشته ها  راز  که  کردن  قانع  ببینیم.  دیگران 
غشای  کردن  پاره  بدون  هست.  فکرهای مان 
کردن  قانع  نمی شود.  باردار  را  اووم  تخمک، 
تنها  تخمک،  هزار  میان  از  است.  لقاح  همان 
زنده  دارد  را  اووم  با  همزیستی  قابلیت  آن که 
نفر  »قانع کردن، تصاحب کردن یک  می ماند. 
پذیرد.«  صورت  لقاحی  آن که  بدون  است 

)بنیامین، خیابان یک طرفه، 13۸9 :7( 
است.  رفته  بسیار  سخن  بی شرمی  تاریخ  از 
که  است  کسانی  برای  افسرده گی  و  یاس ها 
دهشت ناک  ترومای  با  دیگری ها  از  زودتر 
اما  می شوند.  روبه رو  واقعی  امر  و  واقعیت 
صفر  از  خودِ  از  اگر  بی شرمی  تاریخ  همین 
آن چه  است.  سازنده  شود،  آغاز  بوده گی 
نه  است  تصمیم  می برد،  جلو  به  را  تاریخ 
برمی آید  از خلق  که  تصمیمی  حاکم،  تصمیم 
اکنونیت خود  فرهیخته که در  از همان سوژۀ 
جیب  ته مانده های  با  و  می زند  بغل  به  کتاب 
خود برای خود در کنج شهرستان کتابی را به 
خانه  به  را  کلی  جان  سپهر  تا  می گیرد  دست 
شود.  بالنده  انضمامی  پیوند  یک  در  و  آورد 
ژیژک راست می گوید : »من خویشتن نماینده 
آِن ما خود یک نیروی بیگانه است که تن را 
بی قرار و هم زمان مهار می کند.« )ژیژک، سینما 
به روایت ژیژک: 13۸9 : 31( خودخواسته و 
ناخواسته در مرز صفر واقع شده هستیم و هیچ 
راه برگشتی نیست، آگاهی در اکنونیت بر هر 
نایل  خودش  خاص  موقعیت  در  ما  از  کدام 
ویران کننده  باید  آگاهی  این  راز  است،  شده 
رهایی  زمان مصلوب کننده.  ویران کنندۀ  باشد، 
ممکن است. البته با یک پارچه گی با دیگری و 
برای دیگری. آن ذهن برج عاج نشیِن ناامید تا 
هنجارمند  نمی کند،  تأیید  را  او  دیگری  زمانی 
نمی  شود. و اگر نتواند به جنون می رسد. جنون 
سازنده است و سازنده گِی آن در ویرانی است. 
فقط باید در همین هیچ بوده گی شرم را ستایش 
کنیم. چرا که راه برگشتی نیست، شما از عصر 
خود جلوتر هستید و عقربه های ساعت روی 

مدار صفر ساعت را وارونه می سازد. 

روایت اکنونی از آگاهی 
ناشاد هگلی

در هر 10سال، كل 
استخوان هاي بدن دوباره از 
نو ساخته مي شود، اما بعد 
از 30ساله گي اين روند تا 
حدودي تغيير مي كند و از اين 
سن به بعد بدِن انسان بيشتر 
استخوان از دست مي دهد تا 
استخوان بسازد. براي همين 
است كه رساندن كلسيم به 
استخوان ها از اين سن به 
بعد اهميت بيشتري مي يابد. 
در ضمن خانم ها بايد بدانند 
كه پس از يائسه گي به دليل 
كاهش استروژن، احتمال 
پوكي استخوان در آن ها 
افزايش مي يابد



سیرانوش موسوی
بخش نخست 

عمیق  الیه های  به  زدن  نقب  با  مکتب  هر  عارفان 
عمیق  احساسات  ریشۀ  توانسته اند  انسان،  درون 
بشری را در اموری نشان دهند که جز با احاطه به 
برای  داد.  خبر  آن ها  از  نیست  ممکن  انسان،  روان 
سخن گفتن از روان نیز نیازی نیست که فلسفه و 
به روان شناسی فروکاست کنیم؛ نویسنده  عرفان را 
را  متعددی  شکل های  متعارف  انسان شناسی  در 
انسان شناسی  در  که  می دارد  بیان  و  می دهد  نشان 
که  آن حیث  از  شیئیت  به حکم  انسان ها  متعارف، 
واجد دل بسته گی ها و رنج هایی هستند، مورد توجه 
است  تلقی  این  در  وی  باور  به  نمی گیرند.  قرار 
هم  و  می شود  گرفته  نادیده  انسان ها  تفرد  هم  که 
اعتقاد  نمی شود.  دانسته  با هم  »دیگران«  این  رابطۀ 
نویسنده در بهبود این نابه هنجاری، احیای اندیشه ها 
اظهار  موالناست. وی  عرفایی چون  راهکارهای  و 
را  افالکی  آرمانی  انسان  هم  موالنا  که  می دارد 
می شناخت و هم انسان جسمانی مبتالی خاک را. 

پلیدیهای  از  هم  بی پرده،  و  بی پروا  رو  این  از 
به  موالنا  پاکی هایش.  از  هم  و  گفت  سخن  انسان 
و  خداشناسی  و  جهان شناسی  در  فیلسوفان  مشِی 
انسان شناسی، نقد جدی داشت و می کوشید با عبور 
از الیه های رویین روان انسان، به الیه های عمیق تر 
وی راه یابد و رازِ غفلت و غم و تنهایی انسان را به 
وی بنماید و شادمانه زیستن و راه یافتن به مواجهۀ 

مستقیم با محبوب ازلی را به او بیاموزد. 
موالنا،  بررسی های  در  آن چه  نویسنده،  اعتقاد  به 
خواننده را بیش از همه مجذوب می کند، بی تکلفِی 
اوست. در فصل نخست، نویسنده به نحوۀ مواجهۀ 
معتقد  وی  است.  پرداخته  خود  مخاطباِن  با  موالنا 
است که موالنا دردمندی را مهم ترین مولفۀ مخاطب 
ابیات  تشریح  در  را  مساله  این  وی  می داند.  خود 
وی،  اعتقاد  به  می دهد.  توضیح  مثنوی  نخستین 
فکری  بافت  در  را  موالنا  به خطا،  مثنوی  شارحان 
قونوی مورد  ابن عربی و صدرالدین  کسانی چون 
بررسی قرار داده اند. آن گونه که از دغدغه های موالنا 
در باب فهم مثنوی برمی آید، وی این اثر را شدیداً 

مستعد بدفهمی می دانسته است. 
فراوانی  منکران  با  نیز  وی  حیات  زمان  در  این که 
روبه رو می شود، گواهی صادق بر این احتمال است. 
مثنوی  فراوان وی در  البته گواه مهم تر توصیه های 
توصیه ها  این  است.  اثر  این  با  صحیح  مواجهۀ  به 
گاه به صورت آشکار از وی صادر می شود و گاه 
با کنایه. وی آشکارا اثردهِی مثنوی را در گرِو طرز 
نگاه مخاطب به آن می داند و معتقد است هرگونه 
اعوجاج قلبی و انکار، طریق فهم و تاثیر را مسدود 
می کند. نویسنده در ادامه توضیح می دهد که موالنا 
نومید  مذکور،  شروط  نداشتِن  جهت  به  را  کسی 
نمی کند. هم چنان که ناپاک از آب گزیر و گریزی 
ندارد و نمی تواند به جهت ترس از کثیف شدن آب، 
به آن ورود کند؛ آلودگی های باطنی نیز جز به مدد 

عنایت اولیای الهی رفع نمی شود. 
وی در این فصل، تبیین تازه یی را از 1۸بیت نخستین 
شارحان  مختلف  دیدگاه های  و  داده  ارایه  مثنوی 
وی،  باور  به  می دهد.  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  را 
که  است  مخاطبان خود  با  موالنا  شرطنامۀ  نی نامه، 
آنان را دعوت می کند که اگر شبی از فراق محبوب 
ننالیده و حرمان عظیم خود را درنمی یابند، به هیچ 
مفاهمه یی  کتابش  و  او  با  که  نیست  ممکن  روی 
بتوانند برقرار کنند. »نی« موالنا هرکه هست، آگاه به 
فراق خویش است و می داند که معشوقی داشته و 
روزگاران خوشی را با آن سپری کرده و چند روزی 
برای مصلحت از او جدا افتاده و همۀ هم وغِم او در 
این ایام معدود، باید صرف تدارک بازگشت به آن 

ابتدای  بارگاه جلیل شود. این که چرا این فصل در 
است  معتقد  نویسنده  که  آن روست  از  آمده،  کتاب 
برای مواجهۀ مذکور با انسان، باید شیوه یی خاص 
به کار گرفت. همان گونه که بسیاری از اندیشمندان 
اگزیستانسیالیسم در دورۀ اخیر سخناِن خود را در 
این  به  و  کردند  بیان  کوتاه  داستان  و  رمان  قالب 
خود  مخاطباِن  بر  بیشتری  و  وسیع تر  تاثیر  شیوه، 
گذاشتند، عرفایی چون موالنا نیز با اتخاذ روش های 
و  تمثیل  بیان  و  داستان پردازی  جمله  از  گوناگون 
در  توانستند  معهود،  قوالب  در  ساختارشکنی  نیز 
فراخنای قرون، نقش خود را در اذهان و قلوب بر 

جای بگذارند. 
فلسفه  با  به مواجهۀ موالنا  نویسنده  در فصل دوم، 
این است که  بر  اعتقاد وی  فیلسوفان می پردازد.  و 
عمدۀ طعن موالنا متوجه فالسفه است و نه فلسفه، 
از آن که  این نکته است که وی بیش  بیانگر  این  و 
چون غزالی منتقد دانش فلسفه باشد، منتقد احوال 
و احساسات درونی یی است که قاطبۀ مشتغالن این 
فن، به زعم وی در خود احساس می کنند. نقد وی بر 
فلسفه ریشه در تلقی وی از انسان و مسوولیت فردِی 

وی دارد. انسان از منظر وی در گذار دنیا، به هیچ 
روی اجازۀ مشغول شدن به بازی ها و سرگرمی ها را 
ندارد. لهو و لعب نیز نزد وی مطلق کارهایی است 
به  انسان  با تحول  غیرمستقیمی  یا  که ربط مستقیم 
سوی کمال انسانی الهی ندارد. اشتغال به فلسفه در 
حدی که این مهم را معاضدت کند، مطلوب است و 
در غیر این صورت، باری است بر دوش انسان که 
هیچ فایدۀ معنوی و اخروی را متوجه فرد نمی کند. 

موالنا فکری را ارج می نهد که راهی را بگشاید و 
راهی را تعظیم می کند که شاهی در آن مشهود افتد. 
هیچ  به  را  عالم  این  در  زیستن  یگانه  فرصت  وی 
نعمتی  را  آن  از  لحظه  هر  و  نمی داند  کم بها  روی 
عظیم می داند که تلف کردِن آن حسرت و ُخسران 
جاویدان را به دنبال خواهد داشت. موالنا فلسفه و 
اندیشیدن را نیز چون هر امِر مشابه دیگری، نردبانی 
جهت عروج انسان به حقیقت عالیۀ خود، قرب و 
وصل الهی، می داند. وی همۀ دانش ها را انگشت های 
اشارتی جهت نشان دادِن شاهد حقیقت می داند و 
مشغول  انگشت شناسی  به  برخی  می بیند  که  آنگاه 
شده اند، طریق نقد و اشکال پیشه می گیرد. به اعتقاد 
نویسنده، موالنا پای استداللیان را چوبین می داند، نه 
پای استدالل را. وی خود مکرراً از اَشکال قیاسات 
استفاده می کرد؛ بنابراین با استدالل مشکلی نداشت. 
نویسنده معتقد است در بیشترین موارد آن چه تحت 
عنوان فلسفه مورد نقادِی موالناست، فلسفۀ مشایی 
تالش های  این گونه  موالنا  است.  معتزلی  کالم  و 
ابدان  علم  و  تقلیدی  علِم  بارز  مصداق  را  عقالنی 
جای  به  علم  اهِل  که  می کند  توصیه  وی  می داند. 

و  مسایل  در  پیاپی  زدن های  گره  و  گره گشایی ها 
مباحث علوم مختلف، مهم ترین گرهِ هستی شان را 
باز کنند. این گره، نه شناخت آسمان و زمین است 
و نه شناخت دانش های دینی و نه حتا شناخت خدا؛ 

بلکه آن باز کردِن گرهِ خود است و خودشناسی. 
هر گره گشایی بی توجه به خودشناسی، گره گشایی 
از کیسه های تهی است. این فرصت در دنیا زیستن، 
نخست برای گره گشایی از خویش است و پس از 

عطف  گره گشایی ها  دیگر  به  می توان  که  است  آن 
از  این جا  عنان کرد. تقدم و تاخر گره گشایی ها در 
باب  که  آن جا  از  است،  برخوردار  خاصی  اهمیت 
همۀ دانش ها از منظر عارف خودشناسی است؛ اگر 
نخواهند  بدارند، هیچ راهی  مقدم  آن  بر  را  هرچیز 
یافت. هم چنان که اگر خواجه یی از بنده یی بخواهد 
که برایش فالن متاع را از بازار بخرد و او همه چیز 
یکی  است.  نگزارده  خدمتی  هیچ  بستاند،  آن  جز 
دیگر از نکاتی که نویسنده در نقد موالنا از فلسفه 
مهم می داند، این است که موالنا ابزار علم بحثی را 
وهم می داند و نه عقل. هم چنین وی بخش عظیمی 
انتقادات موالنا به فلسفه و فیلسوفان را، متوجه  از 

ماهیت استدالل هاي ایشان می داند. 
بارز  مصادیق  از  را  عقلی  استدالل هاي  موالنا، 
واسطه سازی می داند و واسطه سازی را در اموری که 
می توان با آن مواجهۀ مستقیم داشت، آفت زا می داند. 
البته مقدم بر آفت داشتن واسطه و فاصله، عقاًل نیز 
در جایی که می توان مستقیمًا به وجود آفتاب با بودن 
خودش اشاره کنیم، چه نیاز است که با ظهور سایه 
بر آن استدالل کنیم؟ وقتی آتش رویت می شود، چه 

جای آن که با دود به آن راه یابیم؟ موالنا دلیل را 
عین مدلول می داند و می خواهد که دایۀ دلیل همان 
مادر مدلول باشد. وی دلیل آوری سایه وار را چون 
افسانه سرایی در شب، موجب خواب افزون می داند 
مدلول،  در خود  نظر  که  بیداری؛ در صورتی  نه  و 
آفتابی است که گرما و روشنی می بخشد و از غفلت و 
تغافل منع می کند. نویسنده اظهار می دارد نباید گمان 
برد که موالنا منکر استدالل آوری است. او استدالل 
را حرکت کورانه یی می داند که تنها از ناحیۀ بینایان 
می پذیرد.  غیر صورت  تعلیم  و  یاری  برای  فقط  و 
می آوردند،  استدالل  نیز  او  اولیای  و  الهی  پیامبران 
اما آنان تنها این  بار را برای باالکشاندِن دیگران بر 
جهان  حقایق الهیۀ  فهم  در  می کردند.  تحمیل  خود 
هستی، دلیل عقلی به هیچ روی حکم اثبات کننده و 
تنزل  به منظور  بلکه رنجی است  ندارد،  تاییدکننده 
حقایق در سطح دانش مخاطبان عمومی و مفاهمه با 

آنان در فضای عقل ایشان. 
اندیشه های  از »تنهایی« در  در فصل سوم به بحث 
تنهایی  نویسنده،  اعتقاد  به  می شود.  پرداخته  موالنا 
متناسب با افراد مختلف و شیوۀ معیشِت آنان و حتا 
سن شان، می تواند انواع مختلفی داشته باشد. فارغ از 
تنهایی به عنوان وضعیت عام انسانی، شرایط مختلف 
زنده گی هر انسان می تواند وی را با نوع خاصی از 
تنهایی روبه رو کند. برای مثال: تنهایی ناشی از عشق 
سالمندان  نیز  و  مرگ  سوی  به  بیماران  تنهایِی  و 
خاصی  جسمانِی  و  روحی  شرایط  از  ناشی  بیمار، 
تنهایی  در  است.  شده  حادث  آنان  برای  که  است 
عشق، عامل توجه، عاشق را از مشاهدۀ غیرمعشوق 
بی اختیار منصرف می کند و شرایط روحی وی همۀ 

احوال جسمانی اش را تحت تاثیر قرار می دهد. 
به اعتقاد نویسنده، تنهایی را می توان به طرق مختلف 
از  ناشی  ترس  و  تنهایی  می توان  هم  کرد.  توجیه 
شمار  به  آن  بازیگری های  و  ذهن  تلقینات  را،  آن 
آورد و هم آن را احساسی دانست که در ناخودآگاهِ 
انسان ریشه دارد و گاه از آن شعله می کشد و انسان 
بُعد  آن  به  هم  و  می دهد  قرار  خود  تاثیر  تحت  را 
متافیزیکی داد و آن را ناشی از پرتاب شدن یا فراق 
دانست. هریک از این چهار نظریه، قایالنی دارد و 
خاص  فضایی  در  و  وجهی  به  را  تنهایی  احساس 
به  قایل  این که  از  فارغ  می دهد.  قرار  بررسی  مورد 
چه دیدگاهی باشیم و در چه فضایی از تنهایی سخن 
بگوییم، باید اذعان کنیم که عموم انسان ها بیش از 
آن که در پی شناخت تنهایی و به ویژه تنهایِی خود 

باشند، طالب گریز و رهایی از آن اند. 
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نگاهی به کتاب »موالنا و مسایل وجودی انسان«
 اثر مهدی کمپانی زارع
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موالنا پای استداللیان را چوبین می داند، نه پای استدالل را. وی خود مکرراً از اَشکال 
قیاسات استفاده می کرد؛ بنابراین با استدالل مشکلی نداشت. در بیشترین موارد آن چه 
تحت عنوان فلسفه مورد نقادِی موالناست، فلسفة مشایی و کالم معتزلی است. موالنا 
این گونه تالش های عقالنی را مصداق بارز علِم تقلیدی و علم ابدان می داند. او توصیه 

می کند که اهِل علم به جای گره گشایی ها و گره زدن های پیاپی در مسایل و مباحث 
علوم مختلف، مهم ترین گرِه هستی شان را باز کنند. این گره، نه شناخت آسمان و زمین 
است و نه شناخت دانش های دینی و نه حتا شناخت خدا؛ بلکه آن باز کردِن گرِه خود 

است و خودشناسی
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اشتراک کننده  گان نشستی در ارغنداب:

قانون اساسی تغییر کند و 
کرزی بماند!

پروژۀ خط آهن ترکمنستان...
قلی  قربان  رسمی  استقبال  مورد  ترکمنستان  آباد  ترکمن   

بردی محمدف رییس جمهور ترکمنستان قرار گرفت.
جمهور  رییس  محمدف  بردی  کرزی،  حامد  سپس 
تاجیکستان  جمهور  رییس  رحمان  امامعلی  و  ترکمنستان 
با هم دیدار و در مورد پروژه و گسترش روابط میان سه 

کشور در عرصه های مختلف، بحث و تبادل نظر کردند.
سپس روسای جمهور سه کشور عازم شهر آتامراد والیت 
لباب ترکمنستان شدند و در مراسم رسمی افتتاح احداث 
پروژه خط آهن میان ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان 

شرکت کردند.
خوش  ضمن  ترکمنستان  جمهور  رییس  مراسم،  این  در 
آمدگویی به روسای جمهور افغانستان و تاجیکستان گفت: 
احداث  افتتاح  یعنی  تاریخی  واقعه  یک  شاهد  ما  امروز 
پروژه خط آهن میان ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان 

هستیم.
باعث  تنها  نه  آهن  راه  این  کرد:  تصریح  محمدف  بردی 
اتصال کشورهای همسایه، بلکه اهمیت زیاد اقتصادی را 

در منطقه نیز خواهد داشت.
برای مردم  امروز  سپس حامد کرزی طی سخنانی گفت: 
ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان یک روز پر افتخار و 

گذاشتن قدم به طرف آینده مرفه و سعادتمند است.
رییس جمهور افغانستان افزود: این پروژه نه تنها کشورهای 
ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان را با هم وصل می کند 
بلکه باعث بهبود تجارت و رفاه اقتصادی میان سه کشور 
شده و ملت های ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان را از 
نظر اقتصادی به چین و کشورهای دیگر در منطقه، مرتبط 

خواهد نمود.
افزود:  پروژه  این  اجرایی شدن  از  استقبال  با  حامد کرزی 
این  برای تکمیل  را  تمام تالشش  نوبه خود  به  افغانستان 
دریغ  راستا  این  در  تالشی  هیچ  از  و  داده  انجام  پروژه 

نخواهد کرد.
رییس جمهور افغانستان خاطرنشان کرد که هر سه کشور 
خویش  کشورهای  آبادی  راستای  در  زیادی  قدم های 
افغانستان،  میان  که  مشترکی  پروژه های  و  گذاشته اند 
ترکمنستان و تاجیکستان در حال اجرا است، نشان دهنده 

آینده بهتر برای این سه کشور خواهد بود.
امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان نیز طی سخنانی 
همکاری های  تاریخ  در  شک  بدون  رویداد  این  گفت: 
نوشته  زرین  به خط  تاجیکستان  و  ترکمنستان  افغانستان، 
می شود و ما اطمینان داریم که این بزرگراه همکاری ها و 
عزم سازنده کشور های ما، نه تنها بهترین وسیله حرکت 
مسافران و انتقال بارها می شود، بلکه عامل تحکیم دوستی 

و برادری مردمان کشورهای ما نیز خواهد بود..
با  همراه  ترکمنستان  به  سفر  در  کرزی  حامد  همچنین 
رحمان و محمدف از نمایشگاه صنعتی و غذاهای سنتی 

افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان نیز بازدید کرد.
و  تاجیکستان  افغانستان،  آهن  که طول خط  است  گفتنی 
ترکمنستان در مجموع 590 کیلومتر بوده که ۸5 کیلومتر 
خاک  داخل  در  کیلومتر   450 ترکمنستان،  خاک  در  آن 
واقع شده  تاجیکستان  در کشور  کیلومتر  افغانستان و 55 

است.
شهر  از  تاجیکستان  و  ترکمنستان  افغانستان،  آهن  خط 
آتامراد و امام نظر ترکمنستان نزدیک به مرز افغانستان آغاز 
اندخوی، شبرغان  آقینه،  تا مناطق  این خط آهن  می شود. 
و مزارشریف در افغانستان امتداد می یابد و پس از آن از 
طریق شیرخان بندر والیت  قندوز به پنج پایین و منطقه 

کولخوزآباد تاجیکستان، وصل می شود.
افغانستان،  عامۀ  فواید  وزیر  اوژن  اهلل  نجیب  گفته  به 
مطالعات فنی و اقتصادی مرحله اول این مسیر در داخل 
افغانستان به کمک مالی بانک توسعه آسیایی انجام شده و 
مرحله دوم طرح مقدماتی این مسیر به کمک این بانک در 

جریان دو ماه آینده آغاز می شود.
وی تصریح کرد: قرار است در آینده نزدیک بعد از تکمیل 
این مطالعات، بانک توسعه آسیایی موافقتنامه اعطای 240 
میلیون دالر جهت تأمین قسمتی از این مسیر را با دولت 

افغانستان امضا کند.

این یک تراژیدی...
 خود را به داخل پایگاه این نیروها در والیت هلمند 
سرباز   1500 است.  کرده  منفجر  آنجا  در  و  رانده 

گرجستانی در والیت هلمند مستقر می باشند.
در  گرجستان  رییس جمهور  ساکاشویلی،  میخایل 
یک بیانیه تلویزیونی گفت: »این یک تراژیدی برای 
خانواده های سربازان، برای کشور ما و برای هر یک 
از ماست«. رییس  جمهور گرجستان افزود: »من عمیق 
خانواده های  به  را  خود  همدردی  و  تسلیت  ترین 
ابراز  گرجستان  مردم  همه  و  شده  کشته  قهرمانان 

می دارم«.
اتحاد  دولت عضو  این  تلفات  ترتیب، شمار  این  به 
جماهیر شوروی سابق در جنگ افغانستان به 30 تن 
چهارچوب  در  گرجستانی  سربازان  یافت.  افزایش 
در  )آیساف(  امنیت  به  کمک  بین المللی  نیروهای 
جمع  در  و  می دهند  انجام  ماموریت  افغانستان 
کشورهای غیرعضو ناتو، بیشترین نیرو، یعنی 1545 

سرباز به افغانستان فرستاده است.
زیر  در  افغانستان  در  گرجستانی  سربازان  ماموریت 
رهبری ناتو در سال 2004 آغاز یافت و در حقیقت 
دست  به  برای  کشور  این  تالش های  از  بخشی  این 

آوردن عضویت در پیمان نظامی ناتو است. اما روسیه 
که در سال 200۸ با گرجستان درگیر یک جنگ بود، 
چنانچه  است.  ناتو  در  کشور  این  شمولیت  مخالف 
برای  کشورش  وظیفه  که  شد  یادآور  ساکاشویلی 
برای  تالش  ادامه  سربازان،  این  یاد  نگهداشتن  زنده 

عضویت در ناتو است.
سرباز  اعزام  به  را   آماده گی  اش  همچنان  گرجستان 
و  آموزش  برای   2014 سال  از  بعد  افغانستان  به 
مشوره دهی نیروهای افغانستان ابراز داشته است. ناتو 
نیز عضویت گرجستان در این پیمان را در آینده قول 

داده است.

          هارون مجیدی

آقای  نشست هفتۀ گذشته در قندهار نشان داد که 
کرزی در تالش »دوام قدرت« از راه  برگزاری »لویه 
جرگۀ فرمایشی« و »تغییر قانون اساسی« افغانستان 

است.
با  نماینده گان مجلس  از آگاهان سیاسی و  شماری 
کرزی  رییس جمهور  که  می گویند  مطلب  این  بیان 
 2014 سال  از  پس  که  می هراسند  خانواده اش  و 
میالدی و به وجود آمدن یک حکومت جدید، آن  ها 

ازسوی مردم به دادگاه کشانیده نشوند. 
به گفتۀ آن ها، به همین دلیل، کرزی و خانواده اش 
می کوشند از راه های مختلف در سیاست های پس از 

سال 2014 در افغانستان نقش داشته باشند.
جوان«  »حرکت  نام  به  گروهی  گذشته  هفتۀ 
گردهمایی را در ولسوالی ارغنداب والیت قندهار 
و  اساسی«  قانون  »تغییر  خواهان  و  کرده  برگزار 

»ابقای رییس جمهور کرزی« در قدرت شدند. 

  راه اندازی از سوی خانوادۀ كرزی
نشست  این  که  می گوید  سیاسی  آگاه  مژده  وحید 
از  یکی  ویژه  به  و  کرزی  حامد  خانوادۀ  سوی  از 
نزدیکانش به نام آقای راتب پوپل، راه اندازی شده 

بود. 
راتب پوپل اکنون در استخراج نفت در ساحۀ آمو 
دریا با یک کمپنی چینایی شریک می باشد. هرچند 
طالبان  رهبر  با  نزدیکی  رابطۀ  طالبان  دوران  در  او 
پوپل،  آقای  کمپنی  فعالیت های  دوام  اما  داشت، 

مربوط به دوام قدرت حامد کرزی می باشد. 
به خانوادۀ  مربوط  امنیتی  کمپنی  وطن گروپ یک 
در  وی  اکید  فرمان  وجود  با  که  است  حامدکرزی 
مورد انحالل کمپنی های امنیتی خصوصی، همچنان 

به فعالیت خود ادامه می دهد.

  نگران به دادگاه كشانیده شدن
پنداشِت  »به  گفت:  ماندگار  روزنامۀ  به  مژده  آقای 
است؛  خود  سیاسی  آیندۀ  نگران  کرزی  آقای  من، 
حال،  این  در  شود.  محاکمه  مبادا  این که  نگران 
اعضای خانوادۀ او نیز نگران این هستند که با رفتن 
قرار  محاکمه  موردِ  هم  آن ها  کرزی،  رییس جمهور 
از  دارند،  که  را  امتیازاتی  همین  هم،  یا  و   بگیرند 

دست بدهند.«
قندهار  در  را  نشستی  دلیل  همین  به  که  افزود  او 
چنین  و  است  کار  آغاز  این  و  کردند  برگزار 
نیز  افغانستان  شمال  در  حتا  آینده  در  نشست های 

برگزار خواهد شد.

تغییر قانون اساسی و ابقای کرزی در قدرت
اشتراک کننده گان  گزارش ها،  برخی  براساس 
گردهمایی ارغنداب، خواهان تغییر قانون اساسی و 

ابقای رییس جمهور کرزی در قدرت شده اند.
نشست هایی،  چنین  »نتیجۀ  می گوید:  مژده  وحید 
یک  تا  رساند  خواهد  جایی  به  را  حرف  باالخره 
برگزار شود؛  اساسی  قانون  تغییر  برای  لویه جرگه 
بودند،  شده  جمع  آن جا)ارغنداب(  در  کسانی که 
این ها  گردیدند؛  اساسی  قانون  در  تغییر  خواستار 
می گفتند  بل  نمی خواستند،  را  کرزی  آقای  ابقای 
در  که  را  ماده یی  و  نماید  تغییر  اساسی  قانون  که 
آن گفته شده، یک نفر نمی تواند بیشتر از دو دوره 

رییس جمهور باشد را تغییر بدهند.«
این آگاه سیاسی تأکید کرد که اشتراک کننده  گان این 
نشست گفته اند: قانون اساسی کنونی برای کشورهای 
افغانستان یک کشور عقب  پیشرفته ساخته شده و 
مانده است و ما هر از گاهی نمی توانیم کسی را  پیدا 

کنیم که مناسب ریاست جمهوری باشد.
ارغنداب،  اشتراک کننده گان  مژده،  آقای  گفتۀ  به 
هم  دیگر  بار  کرزی  آقای  که  بودند  این  خواستار 

رییس جمهور بماند. 
کرزی  رییس جمهور  که  دارد  باور  مژده  آقای 
در  دارد  تالش  حرکت هایی  چنین  راه اندازی  با 
بازی های پس از سال 2014 نقش داشته باشد؛ اگر 
جامعۀ جهانی او را شامل این بازی ها نسازد، کرزی 

می خواهد بازی را خراب کند.
داشته  که  طرحی  در  سیاف  استاد  »حتا  گفت:  او 
در یک بخش آن گفته است: کسانی در طول بیش 
در  اند،  داشته  نقش  کشور  در  گذشته  ساِل  یازده 
حکومت های بعد از این هم به نظریات شان احترام 
گذاشته شود و آن ها به نحوی حفظ شوند؛ یعنی نه 
تنها آقای کرزی بل که تیم او روی این موضوع کار 

می نمایند. از همین سبب آن ها نگران هستند.«

  بحران سازی
در این حال، استاد قربان علی عرفانی عضو مجلس 
نماینده گان معتقد است که برخی حرکت  هایی وجود 
دارد که می خواهند اوضاع افغانستان را بحرانی نشان 
بدهند و زمینه های بحران را بیشتر مساعد بسازند که 

نتیجۀ آن را اکنون مشاهده می کنیم.
استاد عرفانی به روزنامۀ ماندگار گفت: بحث هایی که 
و  دارد  جریان  پارلمان  بیرون  در  و  پارلمان  در 
شخصیت کشی هایی که صورت می گیرد، همه نشان 
به  است  تالش  در  افغانستان  حکومت  که  می دهد 
گونۀ نشان بدهد که زمینۀ برگزاری انتخابات وجود 

ندارد.

به گفتۀ او، حکومت می خواهد به بهانۀ نبود امنیت، 
چند تن را زیر نام لویه جرگه جمع کند و از آن ها 

رأی به تعویق انداختن انتخابات را بگیرد.
بخواهد  حکومت  اگر  که  میگوید  عرفانی  استاد 
بحران سازی کند، این بیشتر به ضرر ملت افغانستان 

است.
افغانستان،  مردم  مجلس،  عضو  این  گفتۀ  به  اما 
که  گرفتند  تصمیم  سیاسی  احزاب  و  نخبه گان 

انتخابات در زمان معین آن برگزار شود. 

  حفظ قدرت در قندهار
در  عده یی  که  می گوید  عرفانی  قربان  علی  استاد 
قندهار  والیت  در  قدرت  محوریت  حفظ  تالش 

هستند.
جلسه یی  قندهار  در  نیز  این  از  پیش  که  گفت  او 
باید محوریت  آن گفته شده که  برگزار شده و در 
در  کسانی که  اما  شود؛  حفظ  قندهار  در  قدرت 
آن جا بودند، عماًل این حرف را قبول نکردند، حتا 

برخی های شان جلسه را ترک گفتند.
به گفتۀ این عضو مجلس، پارلمان، مردم و جامعۀ 
به  انتخابات  تا  داد  نخواهند  اجازه  افغانستان  مدنی 

بهانه های مختلف به تعویق انداخته شود.
او تصریح کرد: از نظر پارلمان برگزاری لویه جرگۀ 
پارلمان  می کنم  فکر  نیست؛  قانونی  اصاًل  عنعنه یی 
تعویق  به  انتخابات  که  نمی دهد  اجازه  افغانستان 

انداخته شود.
اشتراک کننده گان نشست ارغنداب، در اعالمیه یی از 
و  کرده  حمایت  کرزی  حامد  مجدد  کاندیداتوری 

خواهان تغییر در مادۀ 62 قانون اساسی شدند. 
ولسوالی  این  قومی  بزرگان  اعالمیه،  این  بنیاد  بر 
انتخاب  را  رییس جمهوری  باید  مردم  که  گفتند 
نمایند که با وضع کشور آشنایی کامل داشته باشد. 
انتخاب گردد که  اگر کسی به حیث رییس جمهور 
باشد، وضع  نداشته  با وضع کشور آشنایی درست 
کشور بار دیگر متشنج شده و دست آوردهای دوازده 

سال گذشته به چالش مواجه خواهد شد.
صدایی که از مدت ها قبل در حمایت از تداوم قدرت 
کرزی در مقام ریاست جمهوری انتظار آن می رفت، 
به  تا  انتظار می رود  بلند شده و  ارغنداب  از  اکنون 
به  نیز  بزرگ«  »قندهار  دیگِر  جاهای  در  آن  دنبال 
نزدیک  حقیقت  به  را  شایعات  این  و  برسد  گوش 
با  تا  می خواهد  کرزی  رییس جمهور  که  نماید 
فراخوانی یک لویه جرگۀ فرمایشی دیگر، مادۀ 62 
قانون اساسی را تغییر دهد و با کاندیدا شدن مجدد 
و تقلب مجدد، بار دیگر بر مسند قدرت، حاکمیت 

نظام فساد بردوام باقی بماند.
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سیاست های تان...
 می گوید افغانستان و پاکستان می توانند از طریق مراجعه به 
کشورهای اسالمی و جامعه جهانی اختالفات مرزی شان را 
حل کنند: »دو کشور چی در داخل کشورهای اسالمی چه 
کشورهای غیراسالمی به آن ها مراجعه کنند و از طریق این 
کشورها دیدگاه های خودرا نزدیک کنند و اختالفات شان 

را حل کنند.«
به باور آقای عارفی برخوردهای مسلحانه و اتهام بستن بر 
یک دیگر نمی تواند منجر به حل اختالفات مرزی بین دو 

کشور شوند.

ولسوالی وانت وایگل...
 سایر مناطق والیت نورستان را بسته بودند. وضعیت 
به گونه یی بود که آنان )اهالی وانت وایگل( حتی قادر 

به انتقال بیماران به مراکز درمانی نبودند.«
طالبان  که  گفت  همچنین  نورستان  والی  سخنگوی 
هنوز در برخی دیگر از مناطق نورستان حضور دارند 
و دولت در نظر دارد عملیات دیگری را برای بیرون 

راندن کامل طالبان از نورستان، راه اندازی کند.
از   2011 سال  در  والیت  این  در  امنیتی  مقام های 
به  نورستان  والیت  در  وایگل  وانت  منطقه  سقوط 
خبر  طالبان  گروه  به  وابسته  مهاجم  »صدها«  دست 

داده بودند.
پولیس  فرمانده  نورستانی،  زاهد  الرحمان  شمس 
نورستان گفته بود که افراد مسلح طالبان دوشنبه شب 

تصرف  به  را  منطقه  این   )1390 حمل/فروردین   ۸(
خود درآوردند.

به گفته فرمانده پولیس نورستان، هنگام حمله طالبان 
به وانت وایگل، حدود 100 تن از نیروهای امنیتی در 
مقاومت  توان  زمان  آن  در  اما  داشتند  منطقه حضور 
در برابر هجوم سنگین طالبان را نداشتند و مجبور به 

عقب نشینی شدند.
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نواز شریف دعوت کرزی را پذیرفت

آیساف مرگ سه غیرنظامی در کنر را رد کرد

رییس کمیسیون حقوق بشر: 
فعالیت های مان محدود گردیده است

          منوچهر

که  می رسانند  منتشرناشده  گزارش های 
گردهمایی  گذشته،  هفتۀ  پنج شنبه  روز 
افتاده  به راه  قندهار  والیت  در  بزرگی 
از  یکی  سوی  از  گردهمایی  این  است. 
ابقای  هدف  به  جمهور،  رییس  بسته گان 
شرکت  است.  شده  برگزار  کرزی  آقای 
از  گفته اند:  گردهمایی  این  در  کننده گان 
مطابق  کشور  اساسی  قانون  که  آن جایی 
نسخ قوانین اساسی کشورهای پیش رفته، 
برای  درستی  کارآمدِی  و  شده  تدوین 
باید  ندارد،  افغانستان  چون  کشوری 
تعدیل گردد. از طرف دیگر، آقای حامد 
سال  دوازده  در  که  کسی ست  کرزی 
اندوخته  را  زیادی  تجربه های  گذشته 
است و بسیار زیان بار خواهد بود اگر به 
برسد.  قدرت  به  دیگری  کسی  او  جای 
از  را  چیز  همه  باید  ثانی  شخص  چون 
کننده گان  شرکت  این  کند.  تجربه  نو 
هم چنان گفته اند که این خواسته ها باید با 
برگزاری یک لویه جرگه، به ثمر بنشیند و 
این می تواند یگانه راه حل مشکالت آیندۀ 

افغانستان باشد.
تیم  وسیلۀ  به  انتخابات  مصادرۀ  مفکورۀ 
حاکم، چیز تازه یی نیست؛ پیش بینی ها قبل 
نیز نشان می داد که جناب کرزی  این  بر 
قوانین  سبوتاژ  صدد  در  همراهانش  و 
این  انتخابات اند.  جمله  از  دموکراتیک، 
انتخابات  برای  آماده گی ها  در  راه زنی ها 
دموکراتیک  پروسه های  سایر  نیز  و 
می شد.  مشاهده  خوبی  به  قبل  از  ملی، 
صدور  نفوس،  سرشماری  عدم  چنان که 
انتخاباتی،  کارت های  غیرسیستماتیک 
نیروهای  تقویت  امن،  مناطق  ناامن سازی 
و... در  افراطی  طالبان و دیگر گروه های 
چند سال گذشته از سوی حکومت، خود 
بیانگر آن بودند و هنوز نشان می دهند که 
جناب کرزی و همراهانش خیال برگزاری 

انتخابات را به صورت شفاف ندارند.
هم چنان پیش بینی می شد که جناب کرزی 
به یک بهانه لویه جرگۀ سنتی را برگزار 
خواهد کرد و در آن جا، طی یک نمایش 
فرمایشی، قانون اساسی را تعدیل کرده و 
خود را به عنوان رییس جمهور مادام العمر 

اعالم خواهد کرد.
که  می دهد  نشان  قندهار  گردهمایی  اما 
را  برنامه  این  دارد  سعی  جمهور  رییس 
تا  کند  دنبال  مردمی اش  شیوه های  با 
باشد خود را از نفرین و انزجار مردم و 
هم چنین جامعۀ جهانی در امان نگه دارد.

خواسته های شرکت کننده گان گردهمایی 
پیش  از  پروژۀ  همین  دقیقًا  قندهار، 
و  می کند  دنبال  را  برنامه ریزی شده 
نخواهد  محدود  قندهار  به  که  بی تردید 
ماند. روزها و ماه های آینده نشان خواهد 
داد که افراد و گروه های مربوط به آقای 
کرزی، در والیت های مختلف این برنامه 

را تبلیغ و ترویج خواهند کرد.
تبلیغ  به خوبی  برنامه  این  که  بی گمان 
با  زیرا  شد.  خواهد  تحمیل  بااقتدار  و 
ساختار  در  سیاسی  زدوبندهای  به  توجه 
که جناب  تنها  نه  کرزی،  آقای  حکومت 
بی میل  نیز  معاونانش  بل  جمهور،  رییس 
و  باشند  مادام العمر  معاونانی  نیستند 
این که هر کدام از معاونان محترم ریاست 
جمهوری به تیکه داری از اقوام مربوط به 
اند، سعی  آقای کرزی  کنار  در  خودشان 

در کمپاین این برنامه خواهند کرد.
در  قندهار،  گردهمایی  کننده گان  شرکت 
کرده اند:  عنوان  را  خوبی  مسایل  ظاهر 
از  جمهور  رییس  جناب  تجارب  این که 
دست نرود و در راستای تقویت نظام به 
کار افتد؛ و این که در کنار مسایل سیاسی 
در قانون اساسی، می تواند برخی از مواد 
اما  شود.  تعدیل  نیز  ملی  اختالف برانگیز 
در حقیقت، این حرکت هیچ چیز به جز 
گذشته  به  افغانستان  قهقرایِی  حرکت  از 

دیکتاتوری  یک  جز  و  بود  نخواهد 
سرکوب گر، چیزی نصیب مردم افغانستان 

نخواهد شد.
بسیار  ناکامی های  پی  در  کرزی  آقای 
محاکمه  از  حکومتش،  ایام  در  فاجعه بار 
خلع  از  پس  خودش  نابودی  و  شدن 
مساله،  این  با  هم زمان  می ترسد.  قدرت 
او نمی خواهد به این آسانی قدرت را از 
دست بدهد. اصاًل این تصور که پس از 
خودش، کس دیگری روی صحنه بیاید، 
برایش غیرقابل تحمل می نماید. چون در 
افغانستان، به جز از زنده یاد استاد ربانی، 

کِس دیگری این کار را برنتافته است.
برخی از شایعات نیز در این زمینه وجود 
نویسندۀ  رشید  احمد  که  طوری  دارند. 
معروف پاکستانی و نیز امام علی رحمان 
جلساتی  در  تاجیکستان،  جمهور  رییس 
که  اند  گفته  کرزی  جناب  به  جداگانه 
»اصاًل در این منطقه، چه کسی قدرت را 
که  است  کرده  دیگری  تقدیِم  دستی  دو 

شما می خواهید این کار را بکنید؟«
اتفاق  قندهار  در  که  آن چه  حال،  هر  در 
می افتد، تِب از پیش زرق شده یی است که 
می رود سراسر مملکت را فرا بگیرد. تنها 
مساله یی که در این جا مبهم است، موضع 
آیا کشورهای دنیا  جامعۀ جهانی ست که 
و نیز همکاران بین المللی افغانستان، طرح 
پنهان رییس جمهور را قبول خواهند کرد 

یا خیر.
میل  و  موقعیت  به  پرسش،  این  پاسخ 
افغانستان،  در  ملل  سازمان  کشورهای 
بسته گی دارد که بی گمان در تعیین مسیر 
و  لفاظ  البی های  موقعیت،  و  میل  این 
نقش  کرزی،  جمهور  رییس  فریب کار 
گماِن  حتا  و  داشت  خواهند  سزایی  به 
مصلحت  یک  نام  زیر  که  می رود  آن 
رییس جمهور  اعالمیۀ  بین المللی، 
ایاالت  سوی  از  افغانستان  مادام العمر 

متحده خوانده شود. 

رییس جمهور مادام العمری 
در راه است؟

تماسی  در  پنجشنبه  روز  کرزی  رییس جمهور 
مقام  به  را  مشرف  نواز  انتصاب  تلفونی 

نخست وزیری پاکستان به وی تبریک گفت.
حامد کرزی ابراز امیدواری کرد که دو کشور به 
جانبه  دو  روابط  بهبود  منظور  به  خود  همکاری 

ادامه دهند.
حامد کرزی تاکید کرد: روابط قدرتمند پاکستان و 
افغانستان برای صلح و ثبات منطقه مفید خواهد 

بود.
همچنین در این تماس تلفنی حامد کرزی از نواز 

شریف دعوت کرد به افغانستان سفر کند.
کرزی  حامد  دعوت  پاکستان  نخست وزیر 
افغانستان  رییس جمهوری  از  و  پذیرفت  را 

سپاسگذاری کرد.
از سوی  لیگ  دیگر، رهبر حزب مسلم  از سوی 
پارلمان پاکستان به سمت نخست وزیری انتخاب 

شد.
امریکا  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمله   از  او 
به خاک پاکستان به شدت انتقاد کرد و گفت که 

دولت او با این رویه مبارزه خواهد کرد.
مسلم  رهبر حزب  نواز شریف،  پاکستان  پارلمان 

لیگ را به سمت نخست وزیری انتخاب کرد.
نماینده گان  که  داد  گزارش  آلمان  خبرگزاری 
 244 با  چهارشنبه  روز  پاکستان،  سفالی  مجلس 
را  شریف  نواز  رای   342 مجموع  از  مثبت  رای 

مسئول تشکیل کابینه کردند.
نواز شریف پیش از این نیز از سال 1990 تا 1993 
نخست وزیری  سمت   1997 سال  در  سپس  و 
کودتایی  پی  در  او  داشت.  برعهده  را  پاکستان 

نظامی از قدرت برکنار شد.
کرسی های  اکثریت چشمگیر  نواز شریف  حزب 
پارلمان را در انتخابات ماه گذشته به دست آورد 
و نواز شریف برای احراز سمت نخست وزیر نیاز 

به ائتالف با دیگر احزاب نداشت.
نواز شریف در حضور آصف علی زرداری، رییس 
حزب مردم که سمت ریاست جمهوری را برعهده 
دارد و رقیب دیرینه او محسوب می شود، سوگند 

یاد کرد.
نواز شریف در اولین نطق پارلمانی خود از حمله  
در  امریکا  سرنشین  بدون  هواپیماهای  مداوم 
مناطق مختلف خاک پاکستان انتقاد کرد و خواهان 

پایان این حمالت شد.
به  خطاب  بلند  صدای  با  ساله   63 شریف  نواز 
روزه  هر  این حمالت  نماینده گان مجلس گفت: 

مخل امنیت ملی ماست و باید پایان یابد.
کرد:  اضافه  همچین  پاکستان  جدید  نخست وزیر 
کشورهای  ارضی  تمامیت  و  امنیت  به  ما  وقتی 
دیگر احترام می گذاریم، آن ها نیز باید به تمامیت 

ارضی ما احترام گذارند.
خاک  به  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمله   او 
پاکستان برای مقابله با نیروهای طالبان را مصداق 
پاکستان«  ارضی  تمامیت  به  »بی توجهی  روشن 

توصیف کرد.
به  مربوط  مشکالت  که  داد  وعده  شریف  نواز 
مالی  فساد  با  و  حل  را  کشور  در  انرژی  کمبود 

و اداری گسترده در پاکستان مبارزه خواهد کرد.
توسعه   به  او  دولت  که  داد  وعده  همچنین  او 
خواهد  ویژه یی  توجه  کشور  زیرساخت های 

داشت.
نواز شریف توضیحی دربارۀ چگونگی برنامه های 

خود برای حل این مشکالت نداد.
از زمان استقالل پاکستان در این کشور سه کودتای 
نظامی رخ داده است و این اولین بار در 65 سال 
و  دموکرات  شیوه یی  به  دولت  که  است  گذشته 

بدون کودتا به فرد دیگری منتقل شده است

افغانستان،  امنیت  به  المللی کمک  بین  نیروهای 
نشین  بدون س  از هواپیماهای  استفاده  ایساف، 
در شرق افغانستان را که باعث مرگ غیر نظامیان 

شده باشد، رد کرد.
دفتر مطبوعاتی این نیروها به بی بی سی گفت که 
ادعاهای مقام های محلی والیت کنر در  ایساف 
مورد مرگ سه غیر نظامی در این والیت را جدا 

پیگری کرده است.
شنبه  چهار  روز  می گوید  آیساف  سخنگوی 
نداده  انجام  هوایی  عملیات  هیچ  ناتو  گذشته 

است.
مقام های  گذشته  روز  که  است  حالی  در  این 
کردند  اعالم  افغانستان  شرق  در  کنر  والیت 
بدون  هواپیمای  عملیات  در  نظامی  غیر  سه  که 

سرنشین کشته شده اند.

فضل اهلل واحدی، والی کنر، گفت که شب گذشته 
خارجی  نیروهای  سرنشین«  بدون  »هواپیمای 
یک محله مسکونی را در ولسوالی مانوگی این 

والیت بمباران کرده است.
والی کنر به بی بی سی گفت که در این حمله، سه 
غیرنظامی شامل دو پسر و یک دختر جوان کشته 
و شش نفر دیگر از جمله دو زن زخمی شده اند.
مقام های افغان قبال از ایساف خواسته بودند، در 

مورد این عملیات توضیح دهند.
ایساف در پاسخ به درخواست تحقیق در مورد 
حمله چهارشنبه که گفته است عملیاتی در کنر 
انجام نشده تاکید کرده است که »دشمنان مردم 
افغانستان« همواره از غیر نظامیان به عنوان سپر 
انسانی استفاده کرده و در سال 2012 آنان باعث 

مرگ سه هزار و 4۸5 غیر نظامی شده اند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر روز پنجشنبه 
سالروز  یازدهمین  از  گرامی داشت  مراسم  در 
تأسیس این کمیسیون در والیت هرات، دولت و 
جامعه جهانی را در تامین امنیت طی یازده سال 

اخیر ناکام خواند.
سیما سمر گفت که نبود امنیت کامل باعث شده 
است تا فعالیت های کمیسیون یاد شده در والیات 
و نقاط دور دست افغانستان محدودتر از هر زمان 

دیگر شود.
خانم سمر گفت که ساحۀ نظارت آن کمیسیون به 
دلیل نا امنی روزبروز محدود شده می رود. او عدم 
تطبیق قانون، بی سوادی و سطح پایان آگاهی مردم 
مستقل  کمیسیون  راه  فرا  دیگر  چالش های  از  را 

حقوق بشر افغانستان عنوان کرد.
خانم سمر همچنان گفت که تنها در دو ماه اول 
سال روان نزدیک به یک هزار غیر نظامی کشته و 
زخمی شده اند که در مقایسه با سال گذشته ده 
در صد افزایش را نشان می دهد. او از طرف های 
درگیر چه حکومت و همکاران بین المللی شان و 
چه مخالفان حکومت خواست تا از غیرنظامیان به 

صفت سپر انسانی استفاده نکنند.
با  افغانستان  رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر 
پایان  برای  عالی صلح  از عملکرد شورای  انتقاد 
از اعضای  بخشیدن به جنگ گفت که هیچ یک 

این شورا برای تامین صلح تالش نمی کند.
شورای  که  گفت  کامل  صراحت  با  سمر  خانم 
عالی صلح نمی تواند صلح را در افغانستان تامین 
کند. به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر 
بلکه  نیستند،  قوی  حکومت  مخالفان  افغانستان، 

دولت و نهادهای امنیتی افغان ضعیف استند.
در  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس  گفته های  این 
سو،  این  به  روز  سه  از  که  می شود  بیان  حالی 
مسووالن این کمیسیون سومین کنفرانس بازنگری 
را  در والیت هرات  فعالیت های گذشته خود  از 

دایر کرده اند.

بریتانیا:

زندانیان را به حکومت افغانستان می  سپاریم

افغان  زندانیان  انتقال  است  گفته  بریتانیا 
به  را  افغانستان  جنوب  در  پایگاهی  از 
نهادهای دولتی این کشور شروع می کند. 
زیر  زندان  به  زندانیان  این  است  قرار 
والیت  در  افغانستان  حکومت  رهبری 

پروان انتقال داده شوند.
زیر  زندان های  به  زندانیان  این  انتقال 
نومبر  ماه  در  افغانستان  دولت  کنترول 
مبادا مورد  این که  از ترس  سال گذشته 
بدرفتاری قرار بگیرند، متوقف شده بود. 
وزارت دفاع بریتانیا گفته است که حدود 
هلمند  در  نیروهایش  پایگاه  در  تن   90

زندانی اند.
وزارت دفاع بریتانیا روز پنج شنبه گفت 
که این زندانیان به زندان دولتی افغانستان 
در والیت پروان انتقال داده می شوند. این 
ذی  »جوانب  به  که  است  گفته  وزارت 
انتقال  که  است  شده  داده  اطالع  عالقه« 

این زندانیان بعد از 21 روز از سرگرفته 
می شود.

زندانیان  مدافع  وکالی  پیش  هفته  یک 
 90 این  بریتانیا  که  بودند  شده  مدعی 
زندانی را به صورت غیرقانونی در پایگاه 
عمده اش در "کمک بسشن" در جنوب 
فلیپ  کند.  می  نگهداری  افغانستان 
را  اتهام  این  بریتانیا  دفاع  وزیر  هاموند، 

رد کرده است.
وزیر دفاع بریتانیا گفته است که زندانی 
کردن این افراد قانونی بوده است. به گفته 
او، بازداشت شده ها مظنون به جرایمی 
بمب  و  بریتانیایی  سربازان  قتل  مانند 

گذاری های کنار جاده ای بوده اند.
که  گفت  شنبه  پنج  روز  هاموند  فلیپ 
حاال "راه محفوظ انتقال این زندانیان به 
بازداشتگاه افغانستان" پیدا شده است. او 
بیش  استم که  امیدوار  بسیار  »من  گفت: 

موانع  با  بریتانیا  محاکم  در  دیگر  این  از 
این  انتقال  مانع  که  برنخوریم  قانونی 
بسازند  مجبور  را  ما  و  گردند  زندانیان 
که آنان را حتی برای مدت های طوالنی 

تری نگه داریم«.
پروان  »زندان  افزود:  بریتانیا  دفاع  وزیر 
کند  می  اداره  افغانستان  ملی  اردوی  را 
آموزش  امریکایی  نیروهای  توسط   که 
دیده و رهنمایی شده اند و از جانب آن 
سازمان های بشری که اوضاع را نظارت 
رسیده  مثبتی  های  گزارش  کنند،  می 

است«.
نیروهای  جزو  که  بریتانیایی  سربازان 
)آیساف(  امنیت  به  کمک  المللی  بین 
در افغانستان می باشند، می توانند افراد 
کنند.  زندانی  ساعت   9۸ تا  را   مظنون 
سربازان  استثنایی«  شرایط  »در  هرچند 
مدت  برای  را  آنها  توانند  می  بریتانیایی 

های طوالنی تر نگه دارند.
وکالی مدافع هشت تن از زندانی ها گفته 
اند که بیش از 14 ماه می شود که موکالن 
مدافع  وکالی  باشند.  می  زندانی  آنها 
زندان  شرایط  با  را  قضیه  این  زندانیان، 
گوانتانامو مقایسه کرده اند. آنها نیز یک 
لندن  عالی  محکمه  برای  را  دادخواست 
نوشته اند تا دو مورد از دوسیه های این 

افراد به دادگاه رجعت داده شوند.
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بیش از 20 هزار تن از باشنده گان والیات شرقی افغانستان 
آن  داده و در  تسلیم  پاکستان  به سفارت  نامه سر گشاده یی 
خواهان توقف »حمالت راکتی پاکستان« به افغانستان و بهبود 

روابط دو کشور شده اند.
این راکت ها  پاکستان را متهم به شلیک  افغانستان  حکومت 
می نماید، اما مقام های امنیتی پاکستان گفته اند این راکت ها 
شورشیانی را هدف قرار می دهد که در مناطق مرزی جابجا 
شده و تهدیدهایی را علیه نیروهای آن کشور به وجود آورده 

اند.
این نامه روز پنجشنبه با امضای بیست هزارتن از باشنده گان 
والیات شرقی افغانستان به سفارت پاکستان در کابل تسلیم 
پاکستان  جدید  وزیر  نخست  شریف،  نواز  به  تا  شد  داده 

تحویل داده شود.
رسانه ها  به  مدنی  حرکت  این  فعاالن  از  ملیار  نظام الدین 
گفت: »مردم کنر در این نامه از صدر اعظم جدید پاکستان 
می خواهد تا راکت پراکنی ها را که فعاًل جریان دارد متوقف 
کند و جنگی را که فعاًل در افغانستان جریان دارد را خاموش 

بسازد.«
آقای ملیار گفت تسلیم دهی این نامه سرگشاده یک حرکت 

مردمی است و به هیچ حزب و نهادی ارتباط ندارد.
برای  افغانستان  شرقی  والیات  ساکنان  از  تن   50 حدود 
جدید  حکومت  از  و  آمدند  کابل  به  نامه  این  تسلیم دهی 
پاکستان خواستند تا برای تامین صلح و ثبات در افغانستان 

همکاری کند.
حمالت راکتی بر والیات کنر، نورستان و ننگرهار سه سال 
پیش آغاز شد و با وجود انتقاد مقام های حکومت افغانستان، 

این حمالت ادامه یافت.
متوقف  حمالت  این  که  صورتی  در  است  گفته  افغانستان 
نشوند، به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهد 

کرد.
آقای ملیار گفت این حمالت تلفات انسانی و خسارات مالی 
هنگفتی را به جا گذاشته است: »از سه سال به این سو این 
شهیدشده،  نفر   40 حدود  در  دارد.  جریان  پراکنی ها  راکت 
بسیاری خانه ها خراب شده و نقصان زیادی را به بار آورده 

است.«
نواز شریف نخست  از  افغانستان  باشنده گان والیات شرقی 
تعقیب  جای  به  تا  اند  خواسته  کشور  آن  جدید  وزیر 
سیاست های قبلی، برای صلح، ثبات و امنیت در منطقه تالش 

کند.
  حل صلح آمیز قضیه

کاروانی که برای تسلیم دهی این نامه از والیات شرقی آمده 
بود، شعارهایی را با خود حمل می کرد که در آن ها از نخست 
وزیر جدید پاکستان خواسته شده بود تا سیاستش را در قبال 

افغانستان تغییر دهد.
در همین حال، آگاهان امور بین الملل می گویند افغانستان و 
پاکستان می توانند از راه های مسالمت آمیز به تنش های مرزی 

پایان دهند.
اکرم عارفی استاد روابط بین الملل...             ادامه صفحه 6

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 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر 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.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 
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 مركزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود
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بیست هزار باشندۀ شرق افغانستان در نامۀ به نواز شریف: 

تغییر دهید را  سیاست های تان 
ولسوالی وانت 
وایگل از کنترل 
طالبان خارج شد

سخنگوی والی نورستان اعالم کرد که 
افغان ولسوالی وانت  امنیتی  نیروهای 
وایگل، در مرز این کشور با پاکستان 
خارج  طالبان  نیروهای  کنترل  از  را 

کرده اند.
ظاهر بهاند با تصریح این  که فرماندهی 
این عملیات به عهده نیروهای امنیتی 
افغان بود گفت این عملیات دو روز 
نیروهای  تلفات  ادامه داشت و بدون 
پایان  امروز)دیروز(  افغان  امنیتی 

یافت.
به  طالبان  نیروهای  که  افزود  بهاند 
تعداد  و  کرده  فرار  پاکستان  طرف 
این  میان  در  نیز  پاکستانی  طالبان  از 

نیروها حضور داشته اند.
او به بی بی سی گفت که این ولسوالی 
در بیش از دو سال و نیم گذشته در 

کنترل نیروهای طالبان بود.
بهاند افزود:« نیروهای طالبان از مردم 
ارتباطی  راه های  و  می گرفتند  مالیات 
این ولسوالی با...         ادامه صفحه 6


