
عملیات های  اثر  بر  که  می گوید  ملی  امنیت  ریاست 
جداگانه، شانزده تروریست به شمول چهار پاکستانی را 
همراه با 2 واسکت انتحاری در والیت ننگرهار بازداشت 

کرده اند.
ریاست امنیت ملی کشور با نشر اعالمیه یی گفته است:« 
شانزده  جداگانه  عملیات های  طی  ملی  امنیت  مأموران 
تروریست را به شمول چهار تبعه پاکستانی همراه با دو 
واسکت انتحاری در والیت ننگرهار دستگیر کرده اند.«

در این عملیات ها، هشت میل کالشینکوف، دو واسکت 
بخار  دیگ  حلقه  یک  وسایط،  ضد  ماین   10 انتحاری، 
 RPG7 مملو از مواد انفجاری، و چهار فیر مرمی راکت

به دست آمده است.
یک  عملیات ها،  این  در  ملی  امنیت  مأموران  همچنان 
عراده موتر نوع کروال و مقداری وسایل نظامی را بدست 

آورده اند.
در  که  است  گفته  همچنان  کشور  ملی  امنیت  ریاست 

که  پاکستانی  تروریست  چهار  دیگر،  عملیات  یک 
های  فعالیت  مصروف  ننگرهار  والیت  مربوطات  در 
افزار  جنگ  مقدار  یک  با  بودند  تخریبی  و  تروریستی 

دستگیر شده اند.
بازداشت  افراد  که  شده  گفته  ملی  امنیت  خبرنامۀ  در 
ماین گذاری،  تروریستی،  فعالیت های  مصروف  شده، 
حمالت  سازماندهی  و  اختطاف  مسلحانه،  سرقت های 

انتحاری بوده اند.
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کسانی که با افکار عالی و خوب دم سازند، هرگز تنها نیسـتند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

واکنش ارگ به حملۀ دیروز طالبان:

طالبان خودکشِ بیگانه پرور 
هستند

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در 
جدیدترین گزارش خود از افزایش کشت خشخاش در 

افغانستان خبر داد.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان 
ملل متحد در گزارش جدید خود...      ادامه صفحه 7

شماري از نماینده گان مجلس سنا، از دولت خواستند ضمن تغییر 
جدیت  با  صلح،  مذاکرات  انجام  براي  طالبان  قبال  در  رویکرد 

بیشتري با اعضاي این گروه برخورد کند.
گفت:  سه شنبه  روز  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار  هادي  فضل 
مذاکرات صلح با ادامۀ حمالت انتحاري به نتیجه نمي رسد از این 
بیشتري در  تغییر موضع، جدیت  با  باید  افغانستان  رو حکومت 

برخورد با طالبان از خود نشان دهد.
انتحاري هنگامي که قصد  از عوامل  صبح روز گذشته چهار تن 
ریاست  کاخ  که  شوند  منطقه یي  وارد  جعلي  مدارك  با  داشتند 
جمهوري، وزارت دفاع و مقر نیروهاي سازمان سیاي امریکا در 
آن قرار دارد، با نیروهاي امنیتي درگیر و در پي تبادل آتش کشته 

شدند.
هدایت اهلل رهایي نماینده والیت بامیان...            ادامه صفحه 6

واشنگتن  داشت:  اظهار  افغانستان،  به  امریکا  فرستادة 
قطر  کشور  در  طالبان  دفتر  گشایش  چه گونه گی  از 

عصبانی شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این در حالی است که 
گشایش دفتر طالبان افغانستان در کشور قطر به عنوان 
نخستین اقدام برای رسیدن به توافق صلح در افغانستان 

انجام شد.
واکنشی  نیز  افغانستان  رییس  جمهوری  کرزی،  حامد 

انتقادی نسبت به گشایش این دفتر نشان داد.
گشایش این دفتر به نوعی آغاز دولت در تبعید طالبان 
زیر پرچم سفید این گروه افراطگر تلقی می شد که از 
نام رسمی حکومت طالبان تا پیش از سال 2001 یعنی 

امارت اسالمی افغانستان برای آن استفاده شده بود.
پرچم و نام به کار رفته برای دفتر طالبان تمرکز یک 

شدن  خارج  مسیر  از  باعث  که  بود  دیپلماتیک  قائله 
صلح  مذاکرات  آغاز  برای  تالش ها  نخست  مراحل 

افغانستان شد.
به  خطاب  افغانستان  به  فرستاده  امریکا  دابینز،  جیمز 

خبرنگاران در شهر کابل گفت: ما با دولت قطر تماس 
اقدامات  خواستیم  آنها  از  و  کرده  اعتراض  و  گرفتیم 

جبرانی انجام دهند و آنها این کار را انجام دادند.
وی افزود: ما خودمان نیز عصبانی بودیم زیرا این اقدام 
و  بود  شد  داده  ما  به  که  بود  تضمین های  خالف  بر 
همینطور بر خالف تضمین هایی بود که ما خود داده 
بودیم. ما عقیده داشتیم واکنش دولت افغانستان کاماًل 

قابل پیش بینی و کاماًل توجیه بود.
اسالمی  امارت  عنوان  از  استفاده  کرد:  تصریح  دابینز 
برده  به کار  اسامی  نهادها و عالمت ها و  افغانستان و 
شده مقایر با تمهیداتی بود که در نظر گرفته شده بود.

افغانستان  در  امریکا  ویژه  نماینده  دابینز،  جیمز 
پایتخت  در  خبرنگاران  با  آن  از  پس  پاکستان  و 
افغانستان گفت وگو کرد که نشستی را با حامد کرزی، 
را  نشست  این  و  داشت  افغانستان  رییس جمهوری 

»مثبت و امیدوار کننده« توصیف کرد.
به  متعهد  همچنان  داشته  تاکید  که  افغانستان  دولت 
فرآیند صلح است، عنوان کرده که دفتر طالبان در قطر 
باید تنها به منظور مذاکرات...             ادامه صفحه 6

نگرانی ملل متحد از 
افزایش کشت خشخاش 

در افغانستان

مجلس سنا:

پروسۀ صلح متوقف شود
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صفحه 6

فرستاده ویژۀ امریکا در کابل:

از کار قطر عصبانی هستیم



قصر  به  گذشته  روز  ناراضی«،  »برادران 
برده  یورش  کرزی  آقای  ریاست جمهورِی 
روند  آغازِ  از  پیش  که  کردند  تالش  و 
گفت وگوهای صلح، جنگ افغانستان را به پایاِن 
می شود  گفته  که  افرادی  بسازند.  نزدیک  آن 
ارگ  به  ورود  مخصوِص  کارت های  به  مجهز 
ریاست جمهوری بودند، چنان با کر و فر خود 
را تا دروازة ارگ رساندند که اصاًل کسی گمان 
نبرد که احتمال دارد موتر حامل آن ها، پیام آورِ 

جنگ و دهشت باشد. 
حمله به ارگ ریاست جمهوری که در نزدیکی 
آن، نماینده گی ادارة سازمان استخبارات امریکا 
کرزی  آقای  به  که  اداره یی  همان  یا  )»سیا« 
مهِم  دفتر  چند  و  می دهد(  هنگفت  پول های 
نظامی و غیرنظامِی آیساف و سازمان ملل قرار 
دارند، می تواند نشانۀ روشِن حسن نیِت طالبان 
این  باشد.  به روند گفت وگوهای صلح  نسبت 
قرار  بعد  ساعاتی  که  شد  انجام  زمانی  حمله 
فرستادة  دابنز  جیمز  با  همراه  کرزی  آقای  بود 
ویژة امریکا برای افغانستان و پاکستان، در ارگ 
ریاست جمهوری نشست خبری مشترك برگزار 
کند و از ارادة خود  برای تأمین صلح و آغاز 
و گفت وگوهای »سازنده« با »برادران ناراضی« 

خبر دهد.
اما حمله به ارگ ریاست جمهوری، عماًل همۀ 
آغاز  به  نسبت  خوش بینی ها  و  پیش فرض ها 
روند مذاکراِت صلح را در هاله یی از ابهام قرار 
داد. ظاهراً و باطنًا طالبان مسوولیِت این حمله 
را به عهده گرفته اند و هنوز آقای کرزی موفق 
نشده است که از »برادران ناراضی« اتهام زدایی 
کند و بگوید که بازهم دیگران با استفاده از نام 
طالبان، چنین حملۀ دهشت ناکی را انجام دادند. 
چون قباًل وقتی طالبان حملۀ انتحاری می کردند، 
آقای  آن،  مسوولیت  گرفتن  عهده  به  علی رغم 
بلندپایۀ  مقام های  از  دیگر  برخی  و  کرزی 
و  گروه  به  را  آن  مسوولیِت  به ساده گی  کشور، 
کشورِ نامعلومی نسبت می دادند و حتا می گفتند 
را  فجایعی  چنین  طالبان،  نام  زیر  دیگران  که 
صورت می دهند. اما حاال آقای کرزی آن چه را 
که در دروازة خانه اش صورت گرفت، چه گونه 
این  در  هم  این بار  آیا  می کند؟  توجیه  و  تعبیر 

حمله طالبان دست نداشته اند؟! 
چه آقای کرزی آگاهانه و چه ناآگاهانه از طالبان 
آن ها  اتهام زدایی کند، عمل کرد و نوع برخوردِ 
طالبان  است.  روشن  کاماًل  افغانستان  مردم  با 
سراسر  در  خود  مرگبارِ  حمالت  به  حالی  در 
استخبارات  با  نزدیک  همکاری  در  افغانستان 

ادامه  منطقه  شورشِی  گروه های  و  پاکستان 
نماینده گان آن در قطر، در  می دهند، که ظاهراً 
به سر می برند.  آغاز گفت وگوهای صلح  انتظار 
روز دوشنبه برخی رسانه های بین المللی از قول 
توقِف حمالت  از  قطر،  در  طالبان  نماینده گان 
این  دادند.  خبر  کشور  در  آتش بس  آغاز  و 
رسانه ها  برخی  با  گفت وگو  در  نماینده گان 
اعالم کرده بودند که برای اثباِت حسن نیت و 
آغاز مذاکرات صلح، طالبان حاضر اند آتش بس 
اعالم کنند. آیا آتش بس به تعبیر رهبران طالبان، 
آن چیزی ست که روز سه شنبه شهروندان کابل 

و به ویژه عالی جناباِن ارگ نشین شاهدش بودند؟
از  خاص  تعریفی  طالبان  غالب،  گمان  به 
که  را  آن چه  دلیل  همین  به  و  دارند  آتش بس 
به حساِب  نباید  است،  داده  روی  گذشته  روز 
جنگ گذاشت. طالبان با حمله به کابل و برخی 
شهرهای افغانستان، ارادة خود برای عدم کشتار 
دادند.  نشان  به صراحت  را  کشور  شهرونداِن 
خیال هایی  و  خواب  چه  که  دادند  نشان  آن ها 
در سر می پرورانند و چرا در دفتر قطر، لوحۀ 
را  خود  سفیِد  پرچم  و  اسالمی  نام نهاد  امارت 

باال کرده بودند. 
آن  از  پس  و  قطر  در  که  آن چه  تردید  بدون 
اقدام های  روشِن  نشانه  افتاد،  اتفاق  کابل  در 
چنین  با  گروه  این  بود!  طالبان  صلح خواهانۀ 
می خواهد  و  می کند  نگاه  صلح  به  رویکردی 
افغانستان  مردم  برای  صلحی  چنین  ارمغان گِر 

باشد. 
طالبان،  دفتر  گشایش  از  پس  دیگر،  جانب  از 
مبنی  افتاد  زبان ها  سِر  بر  حرف وحدیث هایی 
بر این که افرادی که به نماینده گی از طالبان به 
قطر رفته اند، هیچ رابطه یی با این گروه ندارند و 
استخباراتی  به سازمان های  افراد وابسته  عمدتًا 

پاکستان هستند. شاید هم چنین باشد؛ زیرا هنوز 
هویت افرادی که در قطر به عنوان نماینده گان 
طالبان رفته اند، از سوی هیچ منبع مستقلی تأیید 
تا  بازی  و  است  چنین  واقعًا  اگر  است.  نشده 
این حد پیچیده و خطرناك شده؛ چرا آنانی که 
می خواهند با این نماینده گان روی میز مذاکره 

بنشینند، هیچ هشداری صادر نمی کنند؟
اصول  رعایت  بدون  گفت وگوهای صلح  آغاز 
آتش بس  می تواند  که  آن  حداقلِی  و  ابتدایی 
نیست  عاقالنه  اقدامی  صورت  هیچ  به  باشد، 
نماینده گاِن  یا  و  صلح  شورای  اعضای  اگر  و 

گفت وگوهایی  چنین  به  می خواهند  دولت 
را  خود  اقدامِ  این  که  است  بهتر  کنند،  آغاز 
نگویند  و  نگذارند  افغانستان  مردم  پای  به 
قطر  به  افغانستان  مردمِ  از  نماینده گی  به  که 
رابطه یی  هیچ  افغانستان  مردم  زیرا  رفته اند. 
نه  و  ندارند  خشونت گرایان  و  جنگ طلبان  با 
قصد  عمدتًا  که  گروه هایی  با  اند  حاضر  هم 
کاسه  یک  در  می کنند، دست  را  جان ومال شان 
کرزی  آقای  برای  صلحی  چنین  شاید  شوند. 
که در حال خداحافظی با قدرت سیاسی است، 
منفعت هایی را در پی داشته باشد و شاید هم 
تأمین  را  منافعش  صلح  این گونه  امریکا  برای 
منافع  با  صلحی  چنین  قطع  به طور  ولی  کند؛ 
مردم افغانستان کاماًل در تضاد قرار دارد و مردم 
قاتالِن خود  با  که  نخواسته اند  افغانستان هرگز 
آشتی کنند. از سوی دیگر، اگر این افراد که به 
آغاز  و  آتش بس  وعدة  عمر  مال  از  نماینده گی 
گفت وگوهای صلح را می دهند، هیچ رابطه یی با 
گروه طالبان ندارند؛ چرا گروه طالبان در مورد 
هویِت آن ها پنهان کاری می کند و همان گونه که 
در اسرع وقت، مسوولیت حمالت انتحاری و 
کشتار غیرنظامیان را به عهده می گیرد، به اطالع 
افغانستان  ساده اندیش  دولت مرداِن  و  جهانیان 
نمی رساند که هیچ نماینده یی از سوی این گروه 

به دفتر قطر نرفته است؟ 
که  می دهند  نشان  به صراحت  موضوعات  این 
کرزی  آقای  که  آن چه  برخالف  صلح  روند 
فکر  ریاست جمهوری  ارگ  در  همکارانش  و 
نیست.  چالش  بدون  و  ساده  روندی  می کنند، 
هنوز که هیچ گفت وگویی آغاز نشده، این همه 
که  روزی  آن  از  وای  است،  شده  به پا  جنجال 
شود؛  آغاز  رسمًا  صلح  گفت وگوهای  واقعًا 
شاید آن زمان طالبان به جای حمالت انتحاری، 
و  شهرها  در  خون  جوی های  که  کنند  تالش 

دهاِت افغانستان به راه اندازند!
ارگ  به  حمله  خصوِص  در  دیگر  موضوع 
زماِن  هنوز  که:  است  این  ریاست جمهوری 
زیادی از آن روز نمی گذرد که مرحلۀ آخِر انتقال 
مسوولیت ها اعالم شد؛ این حمله آزمونی بود 
تا نشان دهد قابلیت دفاعی، رزمی و اطالعاتِی 
نهادهای امنیتی کشور به چه پیمانه یی ارتقا یافته 
است. اگر ارگ نشینان در پشت دیوارهای سنگی 
و در زیر شدیدترین تدابیر امنیتی، چنین حال و 
روزی می توانند داشته باشند، آن گاه شهروندان 
عادِی کشور در چه وضع و حالی به سر خواهند 
برد؟ آیا آقای کرزی و یاراِن ارگ نشینش به این 

پرسش اندیشیده اند؟
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احمد عمران

این هـم 
از آتش بسِ طالبان!

 

ارگ  نزدیکِی  در  انفجار  ده  از  بیش  گذشته،  روز  بامداد 
منتشرشده  پیوست. گزارش های  به وقوع  ریاست جمهوری 
از  که  گونه یی  به  بودند؛  متناقض  بسیار  رویداد  این  از 
چشم دیدها و اظهاراِت شاهداِن صحنه تا گزارش نیروهای 
امنیتی، تفاوت های بسیار وجود داشت. اما همه گان بر یک 
نکته توافق داشتند و آن این که: دو عراده موتِر حامل افراد 
انتحاری، با کارت های جعلِی آیساف می خواستند که وارد 
را  آن ها  امنیتی،  مأموران  که  شوند  ریاست جمهوری  ارگ 

شناسایی کردند.
تا  امنیتی  نیروهای  و  طالبان  نیروهای  میان  درگیری 
مجاهد  ذبیح اهلل   نهایت،  در  و  یافت  ادامه  بعد  ساعت های 
بوده  آنان  این حمله کارِ  اعالم کرد که  سخن گوی طالبان 
و در پی آن، تلفات سنگینی به نیروهای امنیتی افغانستان 

رسیده است.
از سوی طالبان صورت می گیرد  این کنش درست زمانی 
که آقای کرزی در تالش است که شماری از نماینده گان 
بفرستد و طالبان هم اعالم  به قطر  را  شورای عالی صلح 
کرده اند که به رغم پایین شدِن پرچم شان از دفتر قطر، سعی 
خواهند کرد تا راه های رسیدن به صلح را جست وجو کنند.
روی این ملحوظ، نخستین پرسشی که مطرح می شود این 
ادامه  این حمله، گفت وگوهای صلح  از  آیا پس  است که 
خواهد یافت و یا دفتر سیاسی طالبان در قطر، کار مثمری 

را در این راستا انجام خواهد داد؟
حکومت  این چنینی،  رویدادهای  در  گذشته  در  هرچند 
افغانستان برخی موضع گیری های شتاب زده  داشته و سریعًا 
این گفت وگوها را پایان بخشیده؛ اما بعد از چندی دوباره 
همه چیز از سر گرفته شده است. تا کنون موضع حکومت 
افغانستان در پیوند با این قضیه روشن نیست، اما به نظر 
می رسد که این حمله تأثیر چندانی بر موقف افغانستان در 
پیوند با ادامۀ این گفت وگوها نداشته است. زیرا در جریان 
گشایش دفتر قطر و نیز مذاکرات این دور، چندین حملۀ 
مرگ بارِ دیگر از سوی طالبان انجام شده که هیچ تغییری در 

مسیر گفت وگوها ایجاد کرده نتوانسته است.
اما مهم تر از همه این که، طالبان در جریان مذاکرات شان گفته 
بودند که آنان گفت وگوهای صلح را هم زمان با جنگ های 
نظامی  به پیش خواهند برد. این اعالم به این معناست که 
به  نشوند،  کشور  سیاسی  نظام  داخل  که  زمانی  تا  طالبان 
حمالت شان ادامه خواهند داد. آقای کرزی نیز این مسأله 

را به خوبی می داند و نسبت به آن اعتراضی ندارد.
خاتمه  گفت وگوها  این  به  که  نمی رسد  نظر  به  بنابراین، 
پابه پای  طالبان  خشونت بار  رفتار  ادامۀ  اما  شود.  داده 
پی  در  گروه  آن  سود  به  را  مثبتی  نتایج  مذاکرات شان، 
درگیری های  و  جنگی  فشارهای  چون  داشت.  خواهد 
نظامی،  هم ایاالت متحده و هم دولِت آقای کرزی را خسته 
فشارها  همین  پی  در  که  می دانند  را  این  طالبان  و  کرده 
مذاکره  بحث  افغانستان،  دولت  و  متحده  ایاالت  که  بوده 
ارگ  بر  حمله  این رو،  از  کشیده اند.  پیش  را  گروه  آن  با 
سازمان  محلی  دفتر  این که  به  توجه  با  ریاست جمهوری 
است،  واقع  آن جا  در  نیز  )سیا(  امریکا  اطالعات  مرکزی 
عبور از خط قرمز و نهایت فشاری  بوده که زنگ خطر را 
هم برای ایاالت متحده و هم برای حکومت افغانستان به 
داده اند  نشان  رفتارشان  این  با  طالبان  زیرا  درآورده.  صدا 
که آن گروه توانایی های بیشتری برای زیر فشار قرار دادِن 

حکومت افغانستان و ایاالت متحده دارد. 
افغانستان مخالفِت  ایاالت متحده و دولت  از آن جایی که 
صریح شان را با پرچِم برافراشتۀ طالبان در قطر اعالم کرده 
طالبان،  این حرکت  که  گفت  می توان  قطع  به طور  بودند، 
مذاکره کننده گاِن  تا  بود  شست  ضرِب  دادن  نشان  نوعی 
قطر بدانند که امتیاز طالبان بیشتر از آن چه است که آن ها 
برای شان قایل شده اند. اما در نهایت، این حمله و به احتمال 
قوی حمالت بعدی، این نتیجه را در پی خواهد داشت که 
در جریان مذاکرات قطر ـ البته اگر به نتیجه  برسد ـ سود 

بیشتر از آِن طالبان خواهد بود. 

طالبان پشت دروازه های ارگ؛
گفت وگوهای صلح به کجا 

منتهی خواهد شد؟

آغاز گفت وگوهای صلح بدون رعایت اصول ابتدایی و حداقلِی آن که می تواند 
آتش بس باشد، به هیچ صورت اقدامی عاقالنه نیست و اگر اعضای شورای صلح 
و یا نماینده گاِن دولت می خواهند به چنین گفت وگوهایی آغاز کنند، بهتر است که 

این اقداِم خود را به پای مردم افغانستان نگذارند و نگویند که به نماینده گی از 
مردِم افغانستان به قطر رفته اند. زیرا مردم افغانستان هیچ رابطه یی با جنگ طلبان 

و خشونت گرایان ندارند و نه هم حاضر اند با گروه هایی که عمدتاً قصد 
جان ومال شان را می کنند، دست در یک کاسه شوند
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اعتراضات  آرام کردن  برای  برازیل،  دیلما روسف، رییس جمهوری 
داخلی که کشورش را فرا گرفته، پیشنهاد برگزاری همه پرسی اجرای 

اصالحات سیاسی – اقتصادی داده است. 
خانم روسف همچنین وعده داد که 2۵ میلیارد دالر صرف طرح های 

توسعه شبکه حمل و نقل عمومی کند.
اعتراضات در برازیل از دو هفته پیش در واکنش به افزایش نرخ رفت 
و آمد شهری آغاز شده اما به سرعت دامنه آن گسترش پیدا کرده است.
رییس جمهوری برازیل دوشنبه با شهرداران و فرمانداران دیدار می 
کند تا برای رسیدگی به خواسته های تظاهرکنندگان راه حلی پیدا کند.
او گفت : »دولت من به صداهای دموکراتیک مردم که خواهان تغییر 
هستند گوش فرا می دهد. ما می دانیم که می توانیم با مردم راه حل 

ها را پیدا کنیم.«
او پیش از این، با رهبران گروهی که اعتراضات را سازماندهی کرده 
به  معترضان،  رهبران  از  یکی  ویویان،  لونگو  بود.  کرده  دیدار  است 
حل  راه  روسف  خانم  که  است  گفته  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 

ملموسی ارائه نکرده است و »مبارزه ادامه خواهد یافت.«
در  دوشنبه  روز  تر،  کوچک  ابعاد  در  چند  هر  اعتراضی،  تجمعات 

شهرهای مختلف از جمله در ریو دژانیرو برگزار شد. 
را مسدود  به شهر  منتهی  نفر جاده اصلی  بندر سانتوس، صدها  در 
کردند. در برازیلیا، پایتخت، نیز چند صد معترض به خیابان ها آمدند. 
گزارش ها حاکیست که در ایالت گویاس دو نفر در سانحه برخورد 
یک خودرو به یک مانع جاده ای معترضان کشته شدند. به ترتیب، 

چهار نفر تا به حال در این اعتراضات کشته شده اند.
که  این  با  و  کنفدراسیونهاست  جام  میزبان  حاضر  حال  در  برازیل 
تظاهرات تا به حال مانع برگزاری مسابقات نشده اما باعث سوال های 
بسیار درباره وضعیت کشوری شده که سال آینده میزبان جام جهانی و 

سه سال دیگر میزبان المپیک است.
تظاهرات در روزهای گذشته به خشونت گراییده و پولیس به سوء 

استفاده از قدرت در برخورد با تظاهرکنندگان متهم شده است. 
پولیس انتظار دارد روز چهارشنبه که برازیل و اروگوئه در این شهر 
در نیمه نهایی جام کنفدراسیونها با هم بازی می کنند اعتراض ها ادامه 

داشته باشد.

زوایای پنهانِ انتقال قدرت 
در قطر

بعد از اعالم رسمی کناره گیری 
امیر قطر از قدرت و واگذاری 
پسرش،  به  حکومت  زمام 
فاش  دیپلماتیک  منابع  برخی 
قدرت  انتقال  این  که  کردند 

تصمیم امریکا بوده است.
اعالم  با  همزمان  امروز 
کناره گیری امیر قطر از قدرت، 
فاش  دیپلماتیک  منبع  برخی 
در  قدرت  واگذاری  کردند، 
کادر  رفتن  کنار  به  که  قطر 
کنونی دولت و تشکیل دولتی 
جدید نیز می انجامد، با میل و 
امیر  خلیفه،  بن  حمد  رغبت 
فشارهای  این  بلکه  نبود  قطر 
مجبور  را  وی  که  بود  امریکا 

به کناره گیری کرد.
به گفته منابع نزدیک به دولت 
از  قطر  امیر  کناره گیری  قطر، 
در  بزرگی  »تغییرات  قدرت 

سیاست داخلی و حتی خارجی این کشور ایجاد می کند 
انتخاب می کنند  اینکه پارلمانی که مردم آن را  از جمله 
در  تدریجی  به طور  پارلمان  این  و  تشکیل خواهد شد 
دیگر،  تغییرات  از  می کند.  مشارکت  سیاسی  تصیمات 
ساخت برخی نهادهای جامعه مدنی است که در تحکیم 

دموکراسی در قطر نقش بسزایی خواهد داشت.
این منابع از سوی دیگر اعالم کردند که واگذاری قدرت 
در قطر تصمیم شخصی امیر نیست بلکه تصمیم  امریکا 

است که به امیر قطر تحمیل شده است.
امیر  عنوان  به  ثانی،  آل  بن حمد  تمیم  با  بیعت  از  پس 
جدید قطر دولت کنونی کنار خواهد رفت و چهره های 
جوان تر به همراه برخی سیاستمداران کارکشته روی کار 

می آیند.
واشنگتن  بود،  نوشته  »السفیر«  لبنانی  روزنامه  نیز  پیشتر 
فرستاده ای به قطر فرستاده تا امیر را از تصمیم واشنگتن 

برای برکناریش آگاه کند.
شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی در سال 199۵ با کودتای 
سفید علیه شیخ خلیفه، پدرش که در سفر خارجی و در 

سوئیس به سر می برد، به قدرت رسید.
پدر امیر قطر خود نیز با کودتا علیه حکومت احمد بن 

علی آل ثانی، پسر عمومی خود و در پی استقالل قطر از 
انگلیس در سال 1971 به قدرت رسیده بود.

اختیار گذاشتن  در  با  قطر  پیشین  امیر  پدر  شیخ خلیفه، 
را  خود  حکومت  فرزندانش  دست  در  قدرت  ارکان 
از پسرش حمد ضربه  که  نمی کرد  فکر  اما  کرد  تحکیم 

بخورد.
به  در دوران حکومت شیخ حمد  قطر  نیست که  شکی 
کشورهای  به  را  قطر  روابط  وی  زیرا  رسید  شکوفای 
مختلف جهان به ویژه رژیم صهیونیستی و امریکا محکم 
تاسیس  برای  کافی  مساحت  قطر  راستا  همین  در  کرد. 
پایگاه نظامی »السیلیۀ« بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در 
خاورمیانه را در اختیار واشنگتن قرار داد. این پایگاه در 
جنگ امریکا علیه عراق و افغانستان نقش بزرگی داشت.
اگر  گفت:  رابطه  این  در  گفتگویی  در  حمد  شیخ 
آن  عرب  »برادران  می شدند،  خارج  قطر  از  امریکایی ها 

را اشغال می کردند«.
با این نقل و انتقال قدرت، حمد بن جاسم بن جبر آل 
نیویورك  و  لندن  میان  باید  نیز  قطر  نخست وزیر  ثانی، 
یکی را انتخاب کند تا در کنار امیر قطر راهی آنجا شوند 

و بقیه زندگی خود را در آنجا سپری کنند.

در  امریکایی  روزنامه های 
حمد  نوشتند:  رابطه  این 
پیدل  »آلن  کاخ  جاسم  بن 
نیویارك  در  را  شیپمن« 
خریده است. خرید این کاخ 
3۵ میلیون دالری که با اثاث 
و لوازم زندگی است اقامت 
از  بعد  را  نیویورك  در  وی 
قدرت  از  کناره گیری اش 
قطعی و حتمی می کند. این 
در حالی است که یک منبع 
دیپلماتیک در دوحه احتمال 
قطر  وزیر  نخست  که  داد 
لندن، پایتخت انگلیس را به 
عنوان محل اقامت آینده اش 
به عنوان یک شهروند عادی 

ترجیح می دهد.
وی  انتخاب  سیاسی  منابع 
دانسته اند  دلیل  این  به  را 
و  انگلیس ملک  در  که وی 
خانه های بسیاری دارد که در بهترین مناطق لندن است. 
به فضای  این عالقه شخصی حمد بن جاسم  بر  عالوه 

زندگی در انگلیس در این انتخاب دخیل است.
نخست وزیر قطر به عنوان شخصی نگریسته می شود که 
منطقه حساب  در  المسلمین  اخوان  روی قدرت گرفتن 
نگرانی  موضوع  این  و  می کند  فکر  آن  به  و  کرده  بازد 
کشورهای عربی منطقه به ویژه امارات را برانگیخته است 
نیز اعتماد خود را به »بهار عربی«  و مردم این کشورها 

از دست داده اند.
در  را  المسلمین  اخوان  نگرانی  جاسم،  بن  حمد  نبود 
منطقه برمی انگیزد زیرا وی روابط مستحکمی با آنها دارد 
و  المسلمین  اخوان  میان  شکاف  کردن  پر  مسوولیت  و 

امریکا در واقع به عهده نخست وزیر قطر بود.
وی از اخوان المسلمین تونس و مصر حمایت های مالی 
زیادی کرده است که این موضوع نیز روابط میان قطر و 

این گروه را مستحکم کرده است.
حال با کنار رفتن هیات حاکمه پیشین قطر و روی کار 
حاکمان  دید  باید  ثانی،  آل  خاندان  جدید  نسل  آمدن 
تازه کار دوحه تا چه اندازه از سیاست های پیشین فاصله 

می گیرند.

رییس جمهوری برازیل 
وعدة اصالحات داد

روسیه درخواست واشنگتن 
برای استرداد ادوارد اسنودن 

را رد کرد

اوباما و اردوغان تلیفونی گفت و گو 
کردند

برلوسکنی به 7 سال زندان 
محکوم شد

اعالم  ترکیه  دولت  سخنگوی 
و  کشور  این  نخست وزیر  کرد، 
تماسی  طی  امریکا  رییس جمهوری 

تلیفونی گفت و گو کردند.
و  نخست وزیر  معاون  آرینچ،  بولنت 
سخنگوی دولت ترکیه پس از نشست 
کنفرانس خبری هفتگی  در یک  کابینه 
اردوغان،  طیب  رجب  کرد،  اعالم 
اوباما،  باراك  و  ترکیه  نخست وزیر 
رییس جمهوری امریکا طی یک مکالمه 

تلفنی مذاکره کردند. وی این مکالمه تلفنی را »مثبت« خواند و گفت: اردوغان در جریان این 
نشست مرا از این مکالمه تلفنی مطلع ساخت.

با  امریکا و ترکیه درباره چه موضوعی  این دو مقام ارشد  به طور دقیق مشخص نشد که 
یکدیگر مذاکره کردند اما گمان می رود که سیاست های امریکا و ترکیه در مورد سوریه در 

دستور کار این مکالمه تلفنی قرار داشت.
معاون نخست وزیر ترکیه جزئیات بیشتری را در رابطه با این مکالمه اعالم نکرد اما گفت، 
احتماال دولت های ترکیه و امریکا طی چند روز آتی بیانیه یی را درباره این مکالمه تلفنی ویژه 

منتشر می کنند.
این مکالمه تلفنی درست چند روز پس از آن صورت گرفت که ترکیه درباره بیانیه های امریکا 
نسبت به اعتراضات سه هفته یی در ترکیه ابراز تاسف کرد. کاخ سفید و وزارت امور خارجه 
امریکا بارها نسبت به اقدامات خشونت آمیز پلیس ترکیه با معترضان ابراز نگرانی کرده اند؛ 
معترضانی که از سه هفته پیش این اعتراض ها را نسبت به توسعه پارك گزی در میدان تقسیم 

استانبول آغاز کرده اند.
اقدامات  به  نسبت  اروپا  پارلمان  در  دموکرات ها  گروه  و  سوسیالیست ها  اروپا،  اتحادیه 
خشونت آمیز پولیس ترکیه با این معترضان انتقاد کرده و ابراز نگرانی کردند اما شدیدترین 
انتقادات از سوی امریکا مطرح شد چرا که واشنگتن بارها ترکیه را به عنوان نمونه ای از یک 

دموکراسی اسالمی معرفی کرده است.
احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه علنا »نگرانی های« واشنگتن را رد کرده و با اشاره 
به قیام ها در کشورهای عربی گفت: ما می دانیم که امریکایی ها از ابتدا نگران کدام کشورها 

بودند.

درخواست  سه شنبه،  روز  روسیه،   خارجه  وزیر  الوروف،   سرگی 
شنودهای  پروژه  افشاگر  اسنودن،   ادوارد  استرداد  برای  واشنگتن 

اطالعاتی امریکا،  را رد کرد.
»کامال  منابع  از  نقل  به  روسیه  اینترفکس  خبرگزاری  این،    از  پیش 
از  را  اسنودن  آقای  استرداد  بود که مسکو درخواست  نوشته  موثق« 

امریکا دریافت کرده و این درخواست را بررسی خواهد کرد.
به  اشاره  روسیه  با  خارجه  وزیر  رویترز،    خبرگزاری  گزارش  به 
»ما  است،  گفت:   نشده  این کشور  مرز  وارد  اسنودن  ادوارد  که  این 
تالش ها برای مسوول شناخته شدن مسکو در بازداشت نکردن او و 

ناپدیدشدنش را بی پایه و اساس می دانیم.«
متهم  گفت:   الوروف  سرگی  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 

کردن روسیه به نقض قوانین امریکا بی پایه و اساس است.
او اشاره یی به محل اقامت آقای اسنودن نکرد. اما  به گزارش خبرگزاری 
رویترز،  یک منبع در فرودگاه مسکو گفت که آقای اسنودن ظهر روز 
یک شنبه همراه با سارا هریسون، یک محقق بریتانیایی،  که برای گروه 

ویکی لیکس کار می کند،  وارد این فرودگاه شده است.
بر اساس این گزارش،  آقای اسنودن و خانم هریسون بلیت پرواز به 

پایتخت کوبا را برای روز دوشنبه داشته، اما از آن استفاده نکرده اند.
در همین حال، خبرگزاری اینترفکس روسیه به نقل از یک منبع موثق 
در مسکو نوشت که سرویس امنیتی روسیه می تواند ادوارد اسنودن را 

برای بررسی گذرنامه اش بازداشت کند. 
آلکسی  فرانسه،   خبرگزاری  نوشته  به  که،  است  حالي  در  این ها 
پوشکوف،  رییس کمیته روابط خارجی مجلس دومای روسیه،  معتقد 

است که هیچ کس آقای اسنودن را در فرودگاه مسکو ندیده است.

برلوسکنی،  سیلویو 
ایتالیا  پیشین  نخست وزیر 
و  جنسی  رابطه  جرم  به 
قدرت،  از  سوءاستفاده 
و  زندان  سال  هفت  به 
فعالیت های  از  ممنوعیت 

سیاسی محکوم شد.
خبرگزاری  گزارش  به 
حکم  این  اسوشیتدپرس، 
دادگاه هنوز قطعی نیست 

و برلوسکنی 76 ساله می تواند خواهان تجدیدنظر درباره آن شود.
خود  فیس بوك  صفحه  در  پیامی  در  دادگاه  حکم  صدور  از  پس  برلوسکنی 
نوشت: »اطمینان دارم که تبرئه می شوم چرا که در حقیقت امکان محاکمه من 

وجود ندارد.«
وی در ادامه نوشت: »تمامی این اقدامات برای حذف من از صحنه سیاست 
انجام می شود. قول می دهم که در مقابل دادستان ها مقاومت کنم چرا که من 

کامال بی گناه هستم و نمی خواهم به هیچ وجه از مبارزه دست بردارم.«
کریمه  با  جنسی  رابطه  ازای  در  برلوسکنی  سیلویو  که  داده  تشخیص  دادگاه 
المحروق، یک دختر مراکشی، به او پول پرداخته است و این روسپی در آن 

زمان تنها 17 سال سن داشته است.
ایتالیا پس از برگزاری میهمانی های  اتهامات علیه غول رسانه ای میلیاردر  این 

جنجالی در سال 2010 در میالن مطرح شد.
احتمال می رود که محکومیت سیلویو برلوسکنی دولت ائتالفی حاکم در ایتالیا 

را تضعیف کند.
برلوسکونی در طول چند سال گذشته، در چندین دادگاه به اتهاماتی همچون 
فساد در حسابرسی، شهادت دروغ در دادگاه، رشوه، فساد مالی و داشتن رابطه 

جنسی غیرقانونی با افراد زیر سن قانونی متهم شده است.
قرار گرفته  دادستان هایی  انتقام جویانه  اقدامات  بود که هدف  گفته  پیشتر  وی 

است که اهدافی سیاسی دنبال می کنند.

              شبکة خبری روسیه الیوم
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بخش نخست

چه گونه استرس های دوران 
نامزدی را مدیریت کنیم؟

یکی از مهم ترین مراحل زنده گی هر انسانی ازدواج است و انتخاب همسر، 
اساسی ترین انتخابی که هر فرد در دوران زنده گی اش انجام می دهد.

انتخاب همسر  اگر از هر فرد مجردی بپرسیم که چه مالك هایی را برای 
آیندة خود در نظر گرفته  است، مطمینًا او در میان مالك های خود، به داشتن 

عالقۀ دوطرفه نیز معتقد است.
عالقه  و  عشق  روی  از  باید  ازدواج  که  دارند  اعتقاد  افراد  اکثر  واقع  در 
صورت پذیرد؛ حال بعضی، عالقه و روابط منطقی را می پذیرند و بعضی 

دیگر، عشق ظاهری و بعضی دیگر، هر دو را توأمان.
اما تنها شروع زنده گِی مشترك با هر نوع اعتقادی در مورد عشق و عالقه 
از سوی طرفین کافی نیست؛ یعنی حتا اگر عشق بین آن ها واقعی و بدون 
مهارت های  و  توانایی ها  لیاقت ها،  به خاطر  را  مقابل  نفر  و  باشد  ترس 
اجتماعی و فردی دوست داشته باشند، بازهم باید مهارت هایی را پیش از 
ازدواج بیاموزند تا بتوانند به خوبی دوران پیِش رو را مدیریت کنند و باعث 

آرامش، امنیت و افتخار یکدیگر شوند.
گرفته  نظر  در  عروسی  و  نکاح  بین  دورانی  معموالً  ازدواج،  مراسم  طی 
می شود. خانواده ها به خاطر مسایل شرعی و اخالقی، پس از پسند کردن و 
شناخت یکدیگر و قبول شرایط، دوران کوتاهی را به  عنوان دوران نامزدی 
در نظر می گیرند و بعد از آن، قبل از این که مراسم عروسی را به پا و عروس 
و داماد را راهی خانۀ خودشان کنند، آن ها را به نکاح یکدیگر درمی آورند.

همۀ آن هایی که سال ها از دوران نامزدی شان گذشته، وقتی به تازه عروس و 
دامادها نگاه می کنند، شاید به نوعی حسرِت آن دوران را می خورند و چنین 

به آن ها گوشزد می کنند که تا می توانند از این لحظات لذت ببرند.
روان شناسان بر این اعتقادند که این دوران می تواند برای خیلی از زوجین 
دوران سختی باشد؛ چرا که آن ها به  دلیل بی تجربه گی قادر به مدیریت درست 
مسایل نیستند و این چنین بیان می کنند که حتا هستند زن و شوهرهایی که 
پس از مراسم عروسی به خانۀ خود رفته اند و به کمک هم توانسته اند خیلی 
از مشکالت زنده گی را حل کنند، اما همین زوجین در مدت زمان قبل از 
عروسی به محض روبه رو شدِن با موضوعی که مطابق میل شان نبوده، سریعًا 
نسبت به همسر خود موضع گیری کرده و خانواده ها را وارد ماجرا کرده اند.
اما برای این که از استرس ها و درگیری های احتمالی کاسته شود، باید افراد 
از همان روزی که تصمیم به ازدواج می گیرند، درست رفتار کردن، مدیریت 
برنامه ها و آینده نگری را نیز از اصول اولیۀ یک ازدواج موفق بدانند و در 

جهت آن گام بردارند.

  همه چیز را مشخص كنید
برای  می بایست  که  هستند  مسایلی  انجام  مضطرب  دامادها  و  عروس 
شکل گیری مراسم عروسی طبق عرِف دو خانواده صورت پذیرد. مشخص 
نبودن مسایل دیگری مثل وضعیت شغلی پسر، خانه، باقی  ماندن قسمتی 
از تحصیل دختر یا پسر و ... نیز می تواند بر شدت این نگرانی ها بیافزاید. 
و  نکاح  از  قبل  باید  بکاهند،  اضطراب هایی  از چنین  این که زوجین  برای 
تمام  شود،  بیشتر  دوطرف  دل بسته گی های  این که  از  قبل  و  خواستگاری 
موضوعات را صادقانه با یکدیگر مطرح کرده و خواسته های منطقِی خود را 
بیان کنند و در این بین احیانًا اگر مشکلی هم باشد که فکر می کنند قادر به 

حلش نیستند، آن را به کالن ترها واگذار کنند.

         غالم محمد محمدی

داوود  تحلیل گران،  از  برخی  گفتۀ  به 
آزادی کش،  مستبد،  شخصی  خان 
و  عظمت طلب  خودرأی،  خودخواه، 
و  سیاسی  آزادی های  و  بود  قوم گرا 
دوراِن حاکمیتش  تمام  در  را  اجتماعی 
خصوصیِت  یک  اما  بود؛  کرده  خفک 
وطن  به  خاین  که  داشت  هم  خوب 
بنیاد  بر  را  افغانستان  هرچند  نبودـ 
به  گذاشت،  پاکستان  با  که  دشمنی یی 
تباهی کشاند. خارهایی که او بر سر راه 
مردم افغانستان زرع کرد، حاال از نیِش 

آن ها تمام مردمِ ما رنج می برند و در آن 
آتِش جهنمی می سوزند.

نسبت  را  خان  داوود  دوستی  برخی ها 
به وطن، به دوستِی یک طفل با چوچۀ 
پرنده تشبیه کرده اند؛ طفل چوچۀ پرنده 
پنجه های  در  حدی  به  دوستی  از  را 
خود می فشارد که روده هایش را بیرون 
که  می شود  متوجه  وقتی  و  می کشد، 

پرنده مرده است. موصوف چنین کرد!
اتحاد  می خواست  خان  داوود  شاید 
قرار  برابر هم  را در  امریکا  شوروی و 
داده، از هر دو جانب حق بگیرد؛ ولی 
دو  هر  که  بود  آن  از  کوچک تر  او  
پروسۀ  در  کند.  استعمال  را  ابرقدرت 
خود  گورِ  که  بود  خام  سیاسِت  همین 

را حفر کرد. 
11ـ در سال 19۵7م، جیمز پی ریچاردز 
دیپلمات امریکایی که برای پیاده کردِن 
اتحاد  با  مقابله  در  هایزنهاور  دکتورین 
سوی  از  بود،  آمده  کابل  به  شوروی 
داوود خان به گرمی استقبال گردید. اما 
از آن جا  که اعضای پیمان سیاتو )پیمان 
منطقه یی جنوب شرق آسیا( خط مرزی 
به  بین المللی  مرز  عنوان  به  را  دیورند 
داوود  بازهم  بودند،  شناخته  رسمیت 

آورد.  به دست  ثمره یی  نتوانست  خان 
۴6

سرد،  جنگ  سال های  تمام  در  یعنی 
و  کرد  حمایت  پاکستان  از  امریکا 
قبیله گرایی  سیاست  دلیِل  به  افغانستان 
دولت های حاکم و ادعای ارضی باالی 
کمک های  نعمِت  از  پاکستان،  خاك 

امریکا محروم گردید.
12ـ ایاالت متحده در اواخر دهۀ پنجاه 
هایزنهاور  دکتورین  مطابق  میالدی، 
شرق  کشورهای  از  حمایت  بر  مبنی 
میانه در برابر اتحاد شوروی، در رابطه 
وزارت  و  شد  فعال تر  نیز  افغانستان  با 

به حیث  را  افغانستان  امریکا،  خارجۀ 
تعیین  اضطراری،  عملیات  منطقۀ  یک 
فعالیت هایی  به  19۵9م  سال  در  و 
آغاز کرد تا بر مبنای آن بتواند با اتحاد 
شووری در افغانستان به رقابت بپردازد. 

۴7
13ـ به دنباِل داخل شدِن دو هواپیمای 
هوایی  حریم  به  پاکستان  نظامی 
افغانستان، مجدداً مناسبات افغانستان و 

پاکستان بحرانی گردید.
کندی  اف  جان  1961م،  سپتمبر   ۵ در 
رییس جمهور امریکا به محمدظاهرشاه 
و جنرال ایوب خان پیشنهاد میانجی گری 
داد و »ولونگ ستون مرچنت« دیپلماِت 
دو  میاِن  مصالحه  مأمور  را  امریکایی 
کشور ساخت؛ اما این میانجی گری را در 
پادشاه  پهلوی  محمدرضا  1962م  سال 
ایران، میان کابل و راولپندی انجام داد، 
ولی به علِت بحرانی که داوود خان و 
هم فکراِن قومی اش در رابطه با پاکستان 
طی چندین سال به وجود آورده بودند، 
راه های  برخالف،  و  نداد  مثبت  نتیجۀ 
مسدود  افغانستان  روی  به  تجارتی 
اقتصاد  به  گردیده  محدود  تجارت  و 
آمد  وارد  شدیدی  صدمات  افغانستان 

که برای خاندان سلطنتی هم قابل قبول 
نبود؛ لذا داوود خان خودکامه، مستبد و 

زورگوی، مجبور به استعفا شد.
آقای داکتر فرید »یونس« استاد دانشگاه 
»همان طور  می نویسد:  کالیفورنیا  ایالتی 
که شاه شجاع و امیر دوست محمدخان، 
راه استعمار انگلیس را به افغانستان باز 
داوود  جنون آمیز  ناسیونالیسم  کردند، 
خان نیز با دامن زدن به مسالۀ پشتونستان 
اتحاد  نفوذ  راه  ملی،  داعیۀ  عنوان  زیر 
باز  افغانستان  به  بی دریغ  را  شوروی 
سوال  زیر  را  افغانستان  بی طرفی  کرد، 
از سوی دیگر، سرمایه های ملی  برد و 
را بی رحمانه به خاطر داعیۀ غیر ملی و 
سران  و  معامله گران  کیسۀ  به  نام نهاد، 

قبایل دو طرف مرز ریخت.« ۴۸
خارجِی  سیاست  اساِس  خان،  داوود 
پشتونیسم  و  پشتونستان  داعیۀ  را  خود 
قرار داد، اما نه تنها سودی نبرد بلکه در 
در  را  گورستان  راه  میالدی  هفتاد  دهۀ 

پیش گرفت.
یا  سوسیوسایکولوژی  علم  نگاه  از 
به  را  خود  قومِ  و  ملیت  قوم گرایی، 
به  را  همه چیز  و  دادن  برتری  دیگران 
پای آن ریختن، یک نوع بیمارِی روانی 
برسد،  جنون  حد  به  اگر  که  است 
در  هیتلر  می گردد.  واقع  خانمان سوز 
تاریخ  و  داشت،  را  بیماری  این  آلمان، 
با  نیز  خان  داوود  که  می دهد  شهادت 
اِتنوسنتریست  هم فکرش،  گروه های 
در  را  افغانستان  هیتلر،  مانند  و  بودند 
کشاندند.  تباهی  به  پاکستان  با  دشمنی 
»لیونی  به  را  ننگرهار داوود خان  مردم 
می کردند.  یاد  دیوانه  سردار  یا  سردار« 

۴9
داکتر  مرحوم  مارچ   7 تاریخ  به  1۴ـ 
محمد یوسف، یگانه صدر اعظم مبتکر، 
تاریخ  در  بادرایت  و  کاردان  فعال، 
کابینه  تشکیل  به  موظف  افغانستان، 
مارچ   13( روز   6 در ظرف  او  گردید. 
که  نمود  اعالم  را  کابینۀ خود  1963م( 
این نوع کابینه سازی در تاریخ افغانستان 

و شاید جهان، کم سابقه باشد. ۵0
داکتر یوسف به سرعت زخم های تازه را 
پاکستان  با  را  افغانستان  روابط  و  التیام 
میان  دشمنی  یخ های  و  بخشید  بهبود 
دو کشور را کم کم آب نمود. در دوران 
کشورها  همۀ  با  روابط  وی،  صدرات 
با  دیگر  دیورند  موضوع  یافت،  بهبود 
تحریکات  جلو  و  نشد  دنبال  جدیت 
حدودی  تا  پاکستان،  علیه  قبیله گرایان 

گرفته شد. 
سلطنتی  خاندان  داخل  از  فتنه انگیزی 
بیمار  ناسیونالیست های  کارشکنِی  و 
دیگر  گروه های  با  تبانی  در  بیرون  از 
مانند پرچمی ها، زمینۀ سقوط حکومِت 
داکتر یوسف را فراهم آورد. در دوران 
داکتر  و  اعتمادی  میوندوال  صدارت 
ظاهر، کارهای بزرگی انجام نشد و جای 
خالی صدارت مرحوم داکتر یوسف پُر 
زیاد  نیز  پاکستان  با  روابط  اما  نگشت؛ 
دوران  این  در  و  نگردید  خدشه دار 
افغانستان،  به  نسبت  نیز  امریکا  مواضع 

نسبتًا دوستانه ماند.

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش چهاردهـم



          فاطمه  شاهرودی

واقعیت   این   گویای   نقادانه   مباحث   »ماهیت   امروزه  
است  که  هیچ  تأویل  و ارزیابی  درست  واحدی  از یک  
اثر ]هنری [ معین  وجود ندارد« )شپرد 132:1377( و 
هر اثری  می تواند موضوع  تأویل ها و تفسیرهای  متعدد 
از  پاره یی   در  این ،  بر  افزون   گیرد.  قرار  گوناگونی   و 
موارد، علی رغم  وجود تناقض  و مغایرت  میان  تفسیرها 
اثر، گزینش  قانع کننده ترین  و  و نقدهای  مختلف  یک  
معقول ترین شان  نیز مشکل  می نماید. با این  وجود، نقد 
هنر  و  فرهنگ   بر  زمانی   هر  از  بیش   بی تردید  هنری  

معاصر تأثیرگذار بوده  است .
با رشد و  اوایل  قرن  بیستم ،  از اواخر قرن  نوزدهم  و 
گسترش  روزافزون  نوشت جات  هنر 2، فضای  فرهنگی  
به  خود گرفته  و ظهور آرا  و فکری  هنر رنگی  دیگر 
سنجش   و  نقد  آن،  تبع   به   و  گوناگون   اندیشه های   و 
دیگر  زمان   هر  از  بیش   هنری   مختلف   دستاوردهای  
رواج  یافته  است . امروزه ، تأثیر آرا و نظرات  منتقدان  در 
اعتبار یا بی اعتباری  هنرمندان  و آثارشان  و هم چنین  در 
رواج  و گسترش  سبک ها و مکاتب  هنری  انکارناشدنی  
است . افزون  بر این ، عدم  پیروی  هنرمندان  از قواعد و 
هنر  تأثیرپذیری   و  گذشته   روش های  سنتی  و مرسوم ِ 
از جریان های  فلسفی ، سیاسی  و اجتماعی  معاصر که  
انجامیده ،  آثار هنری   فردی  شدنِ   پیچیده ، ذهنی  و  به  
سبب  شده  است  تا مخاطبان  هنر خود را نیازمند یک  
واسطه  برای  شرح  و تفسیر آثار هنری  بدانند. در واقع ، 
به  نظر می رسد در دنیای  معاصر، »منتقد به  عنوان  یک  
گرفته «  را  مخاطب   و  هنرمند  جای   معنا  تولیدکنندة  
)قره باغی  ۴۵:13۸0ب ( و در شکل  بخشیدن  به  فرهنگ  

بصری  مخاطب ، نقشی  عمده  ایفا می کند.
واژة  »نقد« در زبان  فارسی  به  معنای  جدا کردنِ  سره  از 
ناسره  و انتخاب  جنس  ناب  از غیرناب  است . این  واژه  
در زبان  انگلیسی  معادل  criticism است  که  از واژة  
یونانی  crinein به  معنای  سنجیدن ، جدا کردن  و عیار 
زدن  مشتق  شده  و با واژة criterion به  معنای  میزان ، 

معیار و مقیاس  هم ریشه  است .
»امروزه ، نمی توان  تعریفی  جامع  و مانع  از نقد هنری  
که  پذیرش  همه گانی  داشته  باشد، ارایه  داد. افزون  بر 
این ، در مورد تاریخچه یی  موثق  و معتبر از نقد هنری  
نیز اتفاق  نظر وجود ندارد. برخی  صاحب نظران ، نقد 
هنری  و تاریخ  هنر را برابر دانسته ، تفاوت  چندانی  میان  

این  دو قایل  نیستند؛ در حالی  که  برخی  دیگر تاریخ  
هنر را واجد حوزة  وسیع تری  دانسته ، نقد هنری  را 

در ذیل  آن  طبقه بندی  می کنند.« )برت  13:2000(
هنری ،  »نقد  گذشته   در  که   عقیده   این   دربارة   اّما 
است »  نداشته   وجود  مستقل   فعالیت   یک   گونۀ   به  
به   دارد.  وجود  اتفاق نظر   ،)1۴0:137۴ )اتینگهاوزن  
و  مستقل   عنوان  شاخه یی   به   نقد هنری   دیگر،  بیان  
تخصصی  از نوشت جات  هنر در نیمۀ  قرن  هجدهم  
نقد  عنوان   به   امروز  آن چه   واقع ،  در  گرفت .  شکل  
و  مراحل   گذشته ،  دوره های   در  می شناسیم ،  هنری  
و  گذاشته   سر  پشت   را  ابتدایی تری   صورت های  
است .  بازیافته   را  خود  امروزین   شکل   نهایت   در 
در  باید  را  نقد  ابتدایی   شکل   و  اولیه   ریشه های  
فیلسوفان   نظرات   و  آرا  در  و  دور  گذشته های  
غربی  مانند افالطون  و ارسطو دربارة  هنر و زیبایی  
و  آرا  البه الی   در  می توان   گرچه   کرد.  جست وجو 
این  فیلسوفان  در باب  هنر، تفکر یا اهداف   نظرات ِ 
نقادانۀ  محدودی  یافت ، اّما نمی توان  آثارشان  را »نقد« 

و یا آن ها را »منتقد« به  معنای  امروزی  نامید. زیرا آنان  
ارایه   ]هنرمند[  مؤلف   یک   آثار  یا  اثر  یک   به   »نقدی  
اصلی   هدف   می کردند،  چنین   گاه   اگر  و  نمی کردند، 
دربارة   بود  نظریه هایی   ارایۀ   ازپیش اعالم شدةشان   و 
دیگر،  بیانی   به    .)1۴:1377 )احمدی   هنری »  آفرینش  
تجزیه ،  و  هنری   مصداق های   بررسی   جای   به   آنان  
و  آرا  بیان   به   منفرد،  هنری   آثار  ارزیابی   و  تحلیل  
نظرات  فلسفی  و نظریه پردازی  در باب  هنر و زیبایی  
می پرداختند. افزون  بر فیلسوفان ، برخی  هنرمندان  نیز 
به  نگارش  آرا و نظراتِ  خود در باب  هنر و یا شرح  
باب   در  رساله هایی   صورت   به   عملی شان   تجربیات  
فنون  و قواعد آفرینش  هنری  مبادرت  می ورزیدند. به  
عنوان  مثال ، لورنتسو گیبرتی  3، پیکرساز فلورانسی ، در 
کتابش  عالوه  بر شرح  زنده گی  خود، به  مضمون های  
 ،۴ آلبرتی   باتیستا  لئون   است .  پرداخته   نیز  هنری  
بود  هنرمندی   نخستین   نیز  فلورانسی   نقاش   و  معمار 
در  نوشت .  نقاشی   و  طراحی   باب   در  رساله هایی   که  
نقادانه   مالحظات   حدی   تا  اگرچه   نیز  آثار  این گونه  
دیده  می شود، اّما باید آن ها را در ذیل  زنده گی نامه های  
شخصی  و یا رساالت  فنی  در باب  هنر طبقه بندی  کرد.

قالب   در  هنری   آثار  بررسی   رنسانس ،  آغاز  از 

زنده گی نامه نویسی  رشد و گسترش  یافت . از مهم ترین  
کرد  اشاره    ۵ وازاری   جورجو  به   می توان   افراد  این  
نوشتن   به   هنرمندان   زنده گی   عنوان   با  کتابش   در  که  
دربارة  سرگذشت  و آثار هنری  نقاشان  و معماران  دورة  
رنسانس  پرداخت  و با رویکردی  نقادانه ، برخی  از این  
آثار را مورد بررسی  قرار داد. »وی  با نوشتن  این  کتاب ، 
نظم  و روشی  پدید آورد که  دست کم  تا دو قرن  بعد 
سرمشق  نویسنده گان  قرار گرفت«. )قره باغی  ۴۸:13۸0 

الف (
تاریخ نگاری   زمینه ساز  زنده گی نامه نویسی   سنت  
به عنوان  قالب  جدیدی  شد که  به واسطۀ  آن  تاریخ نگاران  
قرن  هجدهم  و پژوهش گرانی  هم چون  یوهانس  یواخیم  
هنرمندان   دستاوردهای   و  آثار  بررسی   به    6 وینکلمن  
نوشتۀ   کهن   هنر  تاریخ   کتاب   پرداختند.  مختلف  
»نخستین   شد،  منتشر  176۴م   سال   در  که   وینکلمن  
بی تردید  وینکلمن   است .  واقعی   معنای   به   هنر  تاریخ  
یکی  از پایه گذاران  تاریخ نگاری  و نقد هنری  است . او 
دو قرن  بعد از وازاری  به  شکلی  جدی  و حرفه یی  به  
یادداشت نویسی   از  را  آن   پرداخت ،  هنر  تاریخ نگاری  
تازه   هویتی   آن   به   و  برد  فراتر  زنده گی نامه نویسی   و 

بخشید«. )قره باغی  ۴1:13۸0ج (
در مجموع ، می توان  گفت  تا نیمۀ  قرن  هجدهم ، جز در 
برخی  موارد پراکنده ، نقد هنری  بخشی  از فلسفۀ  هنر، 

زنده گی نامۀ  هنرمندان ، تاریخ نگاری  و رساالت  فنی  و 
تخصصی  هنر بود و به  صورت  مستقل  وجود نداشت . 
اّما از این  زمان  به  بعد، پرداختن  به  اثر هنری  به  عنوان  
یک  پدیدة  قائم  به  ذات  متداول  شد. »نخستین  پایه های  
دنیس   نوشته های   در  امروزی   معنای   در  هنری   نقد 
دیدرو 7، فیلسوف  و دایرة المعارف نویس  فرانسوی ، بنا 
نهاده  شد. وی  که  پایه گذار نقد مدرن  نام  گرفته  است ، 
به نمایش درآمده  در  آثار  تا 17۸1م  در مورد  از 17۵9 
دوساالنه ها که  توسط  آکادمی  نقاشی  و مجسمه سازی  
نقدهای   می شد،  برگزار  »سالن«  عنوان   با  پاریس   در 

فراوانی  نوشت ». )برت  1۵:2000(
نویسنده گانی   نوزدهم ،  قرن   در  به خصوص   بعدها 
هم چون  شارل  بودلر ۸ ، جان  راسکین  9 ، والتر پیتر 
10 و دیگران  با نوشته های  خود هر یک  به  شکلی  بر 
بعد،  به   زمان   این   از  گذاشتند.  تأثیر  هنری   نقد  روند 
نقد آثار هنری  تبدیل  به  یکی  از شاخه های  تخصصی  
و تأثیرگذار نوشت جات  هنر گردید و به  این  ترتیب ، 
عنوان  »منتقد« در مورد بسیاری  از نویسنده گانی  که  به  

گفتمان  هنر می پرداختند، اطالق  گردید.
با شروع  مدرنیسم  )اواخر قرن  19( و رشد و گسترش  
که   هنری   بیان   جدید  شیوه های   و  سبک ها  مکتب ها، 
و  خالقیت   اهمیت   و  ارزش   بر  افراطی   تکیۀ   نتیجۀ  
نوآوری  در آفرینش  هنری  بود، هنرمندان  آثاری  را به  

وجود آوردند که  در بسیاری  موارد مطابق  با سنت ها 
تجربیات   نبود.  از خود  قبل   هنری   رایج   معیارهای   و 
مختلف  هنری  تا آن جا پیش  رفت  که  برخی  هنرمندان  
آفرینش   مانند  هنری   اصول   پذیرفته ترین   مواردی   در 
و دست سازبودن  اثر هنری  را کنار گذاشتند و اشیای 
اثر  عنوان   به   را  زنده گی   روزمرة   و   11 پیش ساخته  

هنری  ارایه  کردند.
در این  میان ، نقد هنری  نقش  علت  و معلول  را توأمان  
ایفا می کرد و از جهاتی  زمینه ساز تحوالت  و هدایت گر 
جریانات  مختلف  دوران  مدرنیسم  بود. از سوی  دیگر، 
طبیعی  می نمود که  واکنش  بسیاری  از منتقدان  در مقابل  
برخی  از دستاوردها و آثار هنری  این  دوران  به  صورت  
نقدهایی  که  گاه  تند و کوبنده  می نمود، تجلی  پیدا کند. 
موزه ها،  مراکز مختلفی  چون   نهادها و  نقش   نباید  اّما 
نمایشگاه ها، گالری ها، مدارس  و دانشگاه ها را در روند 
نظر دور داشت . درواقع ،  از  نقد هنری   کّمی   کیفی  و 
امروزه  هنر به صورت  یک  نهاد اجتماعی  مطرح  است  
که  در آن  منتقدان  نیز به  موازات  هنرمندان ، کارشناسان  
هنر، دالل ها، موزه داران  و به طورکلی  دوست داران  هنر، 

نقش  اجتماعیِ  خود را ایفا می کنند.
افزون  بر این  موارد، قرن  بیستم  جنگ ها، انقالب ها و 
جنبش های  سیاسی  و اجتماغی  مختلفی  را دربرداشت . 
این  تحوالت  بر روند نقد هنری  و حتا پیدایش  گونه ها 
و انواع  جدید آن  بی تأثیر نبود و در برخی  موارد، زمینه  
تبلیغاتی ،  اهداف   جهت   در  نقد  به کارگیری   امکان   و 

اقتصادی ، سیاسی  و ایدیولوژیک  را فراهم  آورد.
فلسفه   از  هنر  تأثیرپذیری   با  بیستم   قرن   دوم   نیمۀ   در 
و نگرش ها و جریانات  سیاسی ، اجتماعی  و فرهنگی  
مختلفی   زمینه های   و  مباحث   گسترش   با  هم چنین   و 
مخاطب شناسی ،  روان شناسی ،  نشانه شناسی ،  چون  
و  پیچیده تر  شکل   نقد  ساختارگرایی ،  و  معناشناسی  
تخصصی تری  به  خود گرفت  و منتقدان  با بهره گیری  از 
این  مباحث ، از دیدگاه ها و زوایای  مختلفی  به  بررسی  
آثار هنری  پرداختند. می توان  گفت  که امروزه  بررسی  
و نقد آثار و دستاوردهای  هنری  معاصر، بدون  آشنایی  
و اطالع  از تاریخ  و فلسفۀ  هنر و برخی  از شاخه های  
و  معاصر  اجتماعی   ـ  فرهنگی   مباحث   انسانی ،  علوم  
جریانات  سیاسی  روز، امری  مشکل  و گاهی  ناممکن  

می نماید.

یادداشت ها:
1. در این  مقاله ، واژة هنر در معنای  هنرهای  تجسمی  
به کار رفته  است  و هم چنین  منظور از نقد هنر، توصیف  

و تفسیر و ارزیابی  آثار هنری  است .
 literature  2. بیناب : در انگلیسی ، معموالً از عبارت
و  مکتوبات   به  عنوان    art literature این جا  در  و 
نوشته های  نظری  در باب  یک  رشته  و در این جا هنر 
استفاده  می شود. اّما در فارسی ، علی رغم  کاربرد معادل  
تحت اللفظی  »ادبیات »، این  معادل  چندان  گویا نیست . 
از  تغییر،  این   برابر  در  که   دیدیم   آن   بهتر  این رو،  از 

عبارت  »نوشتجات  هنر« استفاده  کنیم .
)1۴۵۵-137۸( Lorenzo Ghiberti .3

)1۴72-1۴0۴( Leone Battista Alberti .۴
)1۵7۴-1۵11( Giorgio Vasari .۵

-1717( Johann Joachim WinckelmannJ6
)176۸

)17۸۴-171۸( Denis Diderot .7
)1۸67-1۸21( Charles Baudelaire .۸

)1900-1۸919( John Roskin .9
)1۸9۴-1۸39( Walter Pater .10

ready-made .11

کتاب نامه:
دیگران ،  و  مایرز  برنارد  ریچارد،  اتینگهاوزن ،  ـ 
یعقوب   تدوین   و  ترجمه   هنر،  نقد  و  زیبایی شناسی  

آژند )تهران : انتشارات  مولی ، 137۴(.
)تهران :  انتقادی   اندیشۀ   و  مدرنیته   بابک ،  احمدی ،  ـ 

نشر مرکز،1377(.
رامین   علی   ترجمۀ   هنر،  فلسفۀ   مبانی   آن ،  شپرد،  ـ 

)تهران : انتشارات  علمی  و فرهنگی ، 1377(.
نقد  ابوالهول   و  ما  »حکایت   علی اصغر،  قره باغی ،  ـ 
هنری »، گلستانه ، )اسفند 1379 و فروردین  13۸0الف (، 

7ـ26:3.
و  هنری   نقد  »آشفته گی های   علی اصغر،  قره باغی ،  ـ 

جایگاه  منتقد«، گلستانه  )آذر 13۸0ب ( 3۴:3.
ـ قره باغی ، علی اصغر، »هنر نقد هنری : تبارشناسی  نقد 

هنری  )1(«، گلستانه  ، )مرداد 13۸0ج (، 30:3.
 Barrett, Terry, Criticizing Art:
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.)2000 ,)Mayfield Publishing Company
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نگاهی اجمالی به 
شکل گیری و تحوالت 

هنری در غرب
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در نیمۀ  دوم  قرن  بیستم  با تأثیرپذیری  هنر از فلسفه  و نگرش ها و جریانات  سیاسی ، 
اجتماعی  و فرهنگی  و هم چنین  با گسترش  مباحث  و زمینه های  مختلفی  چون  

نشانه شناسی ، روان شناسی ، مخاطب شناسی ، معناشناسی  و ساختارگرایی ، نقد شکل  
پیچیده تر و تخصصی تری  به  خود گرفت  و منتقدان  با بهره گیری  از این  مباحث ، از 

دیدگاه ها و زوایای  مختلفی  به  بررسی  آثار هنری  پرداختند. می توان  گفت  که امروزه  
بررسی  و نقد آثار و دستاوردهای  هنری  معاصر، بدون  آشنایی  و اطالع  از تاریخ  و 
فلسفۀ  هنر و برخی  از شاخه های  علوم  انسانی ، مباحث  فرهنگی  ـ اجتماعی  معاصر و 

جریانات  سیاسی  روز، امری  مشکل  و گاهی  ناممکن  می نماید
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واکنش ارگ به حملۀ دیروز طالبان:

طالبان خودکشِ بیگانه پرور 
هستند

انفجار بمب کنار...
 این انفجار دانسته و این بمبگذاری را »بزدالنه« توصیف 

کرده است.
این  مسوولیت  رسمی  صورت  به  گروهی  هیچ  هنوز 

بمب گذاری را به عهده نگرفته است.
معمول  روش های  از  جاده یی  کنار  بمب گذاری  استفاده 
جمله  از  و  افغانستان  شورشی  گروه های  استفاده  مورد 

طالبان است.
چنین  از  هدف  که  می گویند  گروه  این  منابع  چند  هر 
اما  است،  دولتی  و  بین المللی  نیروهای  بمب گذاری 
گونه  این  قربانی  غیرنظامیان  توجهی  قابل  موارد  در 

بمبگذاری ها می شوند.
تلفات  بشر  حقوق  مدافع  نهادهای  و  ملل  سازمان 
غیرنظامیان را محکوم کرده و بارها از طرف های درگیر 
خرج  به  بیشتری  تالشهای  که  خواسته اند  افغانستان  در 

دهند تا تلفات غیرنظامیان به حداقل کاهش یابد.

می گوید:  افغانستان  ریاست  جمهوری  سخنگوی 
با  کشور  از  بیرون  در  طالبان  که  است  تعجب آور 
خارجی ها گفت وگو و مذاکره کرده و ارتباط برقرار 
می  کنند، اما در داخل افغانستان، غیرنظامیان را آماج 

حمالت مرگبارشان قرار می دهند. 
روز  طالبان،  گروه  به  وابسته  انتحارِی  مهاجمان 
گذشته بر دروازة ارگ  ریاست جمهوری، مرکز سیا، 

سفارت امریکا و... در کابل حمله کردند.
انتحاری  مهاجم  چهار  سوی  از  که  حمله  این  در 
صورت گرفت، سه محافظ شرکت های خصوصی 

امنیتی که همه افغان   هستند، به شهادت رسید ند. 
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، 
این حمله را به شدت محکوم کرد و گفت که این 

یک حملۀ تروریستِی ناکام بود.
او به روزنامۀ ماندگار گفت: برخی رسانه  ها گزارش 
داده اند که ارگ مورد حمله قرار گرفته است؛ اما در 
دفترهای  امریکا،  سفارت  سیا،  مرکز  رویداد،  محل 
آیساف، وزارت دفاع افغانستان و برخی سفارت های 

دیگر، قرار دارند. 
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود: در این 
دخیل  هیچ  ریاست جمهوری  محافظت  گارد  نبرد 
خارجی  نیروهای  محافظان  میان  جنگ  این  نبود؛ 
که  کسانی  است.  گرفته  انتحارکننده گان صورت  و 
بودند  افغان ها  همه  شده اند،  شهید  رویداد  این  در 
و برای شرکت های خصوصی امنیتی کار می کردند.

داخل  در  همه روزه  طالبان  که  گفت  فیضی  ایمل 
روز  که  همان طور  می کشند،  را  بی گناهان  کشور 
گذشته در قندهار شماری از زنان و کودکان بی گناه 
را شهید ساختند؛ اما در بیرون از کشور با خارجی ها 

می نشینند و مذاکره می کنند.
این حمالت در حالی صورت می  گیرد که سه شنبۀ 

هفتۀ گذشته، دفتر طالبان در قطر گشایش یافت و 
دولت امریکا اعالم کرد که آمادة مذاکرة مستقیم با 

طالبان است.
اما شیوة گشایش این دفتر و نوع فعالیت آن، خشم 
دولت افغانستان را برانگیخت و مقامات کابل اعالم 

کردند که در این مذاکرات شرکت نخواهند کرد.

  پروسۀ صلح متوقف نمی شود
از حکومت  این حمالت،  به  پیوند  مجلس سنا در 
را  طالبان  با  گفت  وگوهای صلح  روند  که  خواسته 

متوقف سازد.
اما سخنگوی ریاست جمهوری می گوید: »صلح یک 
برای  نباید  ما  شود؛  متوقف  نباید  و  است  پروسه 
رسیدن به صلح، تالش  های مان را متوقف سازیم؛ 
تالش های  ماست،  مردم  ملی  هدف  و  آرزو  صلح 

صلح نباید متوقف شود.«
هرچند به گفتۀ آقای فیضی، اکنون در پشت پروسۀ 
صلح، برخی دست های خارجی قرار دارد و آن ها 
اما  کنند؛  ابزاری  استفادة  پروسه  این  از  می خواهند 
دولت افغانستان به دقت این پروسه را زیر نظر دارد.
با کی و  ما می دانیم  سخنگوی حامد کرزی گفت: 

چه گونه صلح کنیم.

  جزییات حمله به دروازۀ ارگ
با  حمله کننده ها  این  که  می گویند  امنیتی  مقام  های 
استفاده از اسناد جعلی و موترهای لوکس توانستند 
که خود را به نزدیک ارگ ریاست جمهوری برسانند.
سه  روز  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
شنبه در یک نشست خبری گفت که در این حمله 
به شمول ۴ حمله کنندة انتحاری، 3 تن از نیروهای 

امنیتی در محل کشته شدند.

به  رویداد  این  در  که  می گوید  صدیقی  آقای 
غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.

فرماندهی  امین معاون  در عین حال، جنرال داوود 
محل  در  امنیتی  محافظان  از  نقل  به  کابل  امنیه 
رویداد می گوید: »نظر به گفتۀ گاردی که در این جا 
رنگ  به  زره  موتر  دو  که  وقتی  دارد،  مسوولیت 
سرمه یی  موتر  می آیند،  این جا  به  سفید  و  سرمه یی 
داشتند،  آن ها  لباس خارجِی که  با  چک می شود و 
نیروهای  و  می روند  پیش  متر   ۴0 الی   30 تقریبًا 
و  می شوند  مشکوك  دومی شان  موتر  باالی  امنیتی 
آن را توقف می دهند و در هنگام تحقیقات گاردها 
به فیرهای  پاین می شوند و  از موتر  حمله کننده ها 

منفرد شروع می کنند.«
طالبان با ارسال پیامی به رسانه ها گفتند که به غیر 
از کاخ ریاست جمهوری، ساختمان وزارت دفاع و 
هتل آریانا که دفتر سازمان سیا در آن واقع است را 

هدف قرار داده اند.
پیش از وقوع این رویداد، شماری از خبرنگاران در 
بیرون سفارت امریکا و کاخ ریاست جمهوری جمع 
شده بودند تا در دو کنفرانس خبری حامدکرزی و 
جیمز دابینز، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان 

و پاکستان شرکت کنند.
سفارت امریکا نیز با پخش خبرنامه یی این حمله را 

شدیداً محکوم کرده است.
در این خبرنامه از قول جیمز کانینگهام سفیر امریکا 
در کابل آمده که »این حمله نشاندهنده بی هودگی 
تالش های طالبان برای دست یافتن به اهدافشان از 

طریق خشونت و ترور است.«
او از گروه طالبان دعوت کرده که برای گفت وگو با 

دولت افغانستان بر سر میز مذاکره بیاید.
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پروسۀ صلح...
 نیز در نشست عمومي روز گذشتۀ مجلس سنا گفت: 
ریاست جمهوري  کاخ  دادن  قرار  با هدف  طالبان  گروه 
بار دیگر نشان دادند که هیچگاه خواهان برقراي صلح 

در افغانستان نیست.
وي خاطر نشان کرد: طالبان که هر روز مردم و نیروهاي 
دولتي افغانستان را هدف قرار مي دهد و شماري از مردم 
بي گناه افغانستان را مي کشد، چگونه مدعي است که به 

دنبال مذاکره و صلح است.
دفتر  باید  افغانستان  این که حکومت  به  تأکید  با  رهایي 
ادامه  با  گفت:  کند،  مسدود  را  قطر  در  طالبان  سیاسي 
به  قطر  در  طالبان  دفتر  مسلحانه،  و  انتحاري  حمالت 
مرکزي براي تقویت مالي و ارتباطي این گروه به منظور 

حمالت بیشتر در افغانستان مبدل خواهد شد.
نیز  افغانستان  مقامات  و  سیاسي  آگاهان  از  شماري 
معتقدند با تداوم حمالت انتحاري و اقدامات مسلحانه 

سخن گفتن از مذاکرات صلح بي معني است.

از کار قطر...
با مذاکره کنندگان منصوب شده از سوی   مستقیم 

کرزی استفاده شود.
این در حالی است که پرچم و عالمت بحث برانگیز 

این دفتر اکنون بر چیده شده است.

دفتر حامد کرزی پس از نشست دابینز در بیانیه یی 
گفت: حامد کرزی بار دیگر تاکید دارد که افغانستان 
خواهان فرآیند صلحی است که کامال در مالکیت 

افغان ها بوده و توسط آنها رهبری شود.
حامد کرزی به دنبال عصبانیت از اینکه به طالبان 
تبلیغاتی  اقدام  چنین  به  دست  تا  شده  داده  اجازه 
توافق  سر  بر  افغانستان  و  امریکا  مذاکرات  بزند، 
امنیتی که اجازه به حضور سربازان امریکایی پس 

از سال 201۴ بدهد، قطع کرد.

امنیتی  توافق  بر سر  با کرزی  تاکید کرد که  دابینز 
مذاکرات  است  ممکن  زمان  اینکه چه  و  دوجانبه 

مجددا آغاز شود، بحث نکرده است.
سوءتفاهم ها  از  ترکیبی  قطر  مناقشه  گفت:  دابینز 
یک  به  دستیابی  منظور  به  طالبان  طرف  تمایل  و 
آنها  که  می رسد  نظر  به  و  بود  تبلیغاتی  پیشرفت 

فراتر از توافق ها عمل کرده اند.
قطر  به  نماینده  فرستادن  از  تاکنون  افغانستان 
به  دستیابی  منظور  به  فشارها  اما  کرده  خودداری 
آتش بس در توافق صلح پیش از انتخابات ریاست 
در  ناتو  خروج  و  افغانستان  آینده  سال  جمهوری 

سال 201۴ از این کشور افزایش پیدا کرده است.
اسماعیل قاسم یار، یک عضو شورای عالی صلح 
می گوید: پس از این نشست ها با دابینز اطالعات ما 
کامل شده و ما می توانیم در خصوص اینکه هیات 
نماینده گی خود را به قطر بفرستیم، تصمیم بگیریم.

آسیا تا 8 سال دیگر ایاالت 
متحده را در هزینه های 

نظامی پشت سر می گذارد

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که قدرت های آسیایی 
تا پایان سال 2021 میالدی در عرصه هزینه های نظامی 
یک  وسیله  بدین  و  بگیرند  پیشی  امریکا  از  دفاعی  و 

"انفجار" در تجارت جهانی تسلیحات صورت بگیرد.
در  مطالعه  یک  نتایج  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
مرکز مشاوره یی امنیتی و دفاع آی اچ اس جینز، نشان 
جهانی  تجارت  اقتصادی،  رکود  وجود  با  که  می دهد 
با  میالدی   2012 تا   200۸ سال های  بین  تسلیحاتی 
افزایش 30 درصدی به ۵ / 73 میلیارد دالر رسیده است 
و  چین  از  گسترده  صادرات  موجب  به  تغییر  این  که 
تقاضا از کشورهایی مانند هند صورت گرفته است و 
قرار است که تا پایان سال 2020 میالدی این رقم به 

بیش از دو برابر خود رسد.
کرد:  تصریح  مرکز  این  مسووالن  از  یکی  برتن،  پال 
بودجه ها به سمت شرق تغییر جهت داده اند و رقابت 
و تجارت تسلیحاتی جهانی در حال افزایش است. این 
اقدام یکی از بزرگ ترین انفجارات در تجارت جهانی 

است که تا به حال دیده شده است.
امریکا در دهه گذشته در امر هزینه های نظامی پیشرو 
بوده است اما با خروج نیروهای امریکا از کشورهایی 
مانند افغانستان، این بودجه  مرتبط در واشنگتن کاهش 
یافته است و این امر بدین معناست که تا سال 2021 
میالدی با رقم 30 درصدی، از آسیا با رقم 31 درصد 

عقب بماند.
شامل  اقیانوسیه  آسیا    منطقه  در  نظامی  هزینه های 
کشورهایی مانند چین، هند و اندونزی در هشت سال 
آینده با افزایش 3۵ درصدی به ۵01 میلیارد دالر خواهد 

رسید.
در مورد امریکا این رقم با 2۸ درصد کاهش به ۴72 

میلیارد دالر خواهد رسید.
افزایش هزینه های نظامی چین در سال های اخیر منجر 
به نگرانی کشورهایی مانند ژاپن شده است و با وجود 
هراس  مساله   هیچ  که  این  بر  مبنی  متوالی  تکرارهای 
آوری وجود ندارد همچنان با ژاپن بر سر مساله جزایر 

مورد مناقشه در حال نزاع است.
انتظار می رود بودجه دفاعی چین تا پایان سال 2021 
دالر  میلیارد   207 به  درصدی   6۴ افزایش  با  میالدی 
و  هند  می رود  انتظار  رقم  این  با  مقایسه  در  برسد. 
داشته  افزایش  درصد   113 و   ۵۴ ترتیب  به  اندونزی 

باشند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا شانس اسپانیا را برای 
از  بیشتر  کنفدراسیون ها  جام  نیمه نهایی  در  پیروزی 

تیمش می داند.
پنجشنبه  حساس  دیداری  در  ایتالیا  فوتبال  ملی  تیم 
مصاف  به  کنفدراسیون ها  جام  نیمه نهایی  در  شب 
اسپانیا می رود تا فینال یورو 2012 این بار در برزیل 

تکرار شود.
برای  اسپانیا  شانس  ایتالیا  سرمربی  پراندلی،  چزاره 
دانست:  تیمش  از  بیشتر  را  دیدار  این  در  پیروزی 
اسپانیا بازی های بسیار زیبایی را به نمایش می گذارد. 
همه  گویای  گروهی  مرحله  در  تیم  این  عملکرد 
برای  بیشترین شانس را  آنها  چیز است. بدون شک 
قهرمانی دارند. با این حال تالش می کنیم تا در دیدار 
چنین  که  معتقدم  کنیم.  اذیت  را  آنها  شب  پنجشنبه 

توانی را داریم.
کرد،   2012 یورو  نایب قهرمان  را  ایتالیا  که  پراندلی 
توپ  مالکیت  داریم.  پیش رو  سختی  بازی  افزود: 
اسپانیا  حال  این  با  بود.  خواهد  ما  از  بیشتر  اسپانیا 
و  زیبا  مسابقه یی  مطمئنا  نیست.  نقصی  بدون  تیم 
هیجانی خواهد شد. باید آرامش خود را حفظ کنیم 

اینیستا  و  ژاوی  برویم.  میدان  به  تمرکز  نهایت  با  و 
از  و  هستیم  اسپانیا  تیم  عاشق  هستند.  بسیار خوب 
ارائه  برای  اسپانیا  مطمئنا  می آیم.  به وجد  آنها  بازی 
چنین بازی های زیبایی به بازیکنانی همچون ژاوی و 
اینیستا احتیاج دارد. آنها پدیده هستند. این دو ستاره 
بارسلونا ثابت کرده اند که توانایی پشت سر گذاشتن 

هر مانعی را دارند. باید این دو بازیکن را مهار کنیم 
و اجازه هنرنمایی را به آنها ندهیم. نباید اجازه دهیم 
آنها مهاجمان را با پاس های دیدنی خود تغذیه کنند.

او ادامه داد: اسپانیا در چهار، پنج سال اخیر خیره کننده 
ظاهر شده و تا حدودی شکست این تیم غیرممکن 
است. با این حال باید با افتخار و اعتماد به نفس برابر 
آنها ظاهر شویم. نباید تسلیم شویم. برای رویارویی 
با تیم آماده یی همچون اسپانیا باید از هر لحاظ آماده 

بود.
علت  به  ایتالیا  کنونی  مهاجم  بهترین  بالوتلی،  ماریو 
پنجشنبه  بازی  در  را  تیمش  نمی تواند  آسیب دیدگی  
مهاجم  این  غیبت  درباره  پراندلی  کند.  همراهی 
و  توازن  با  باید  ماریو  نبود  در  گفت:  جنجالی 
هماهنگی بیشتری عمل کنیم و بازی گروهی خوبی 

را به نمایش بگذاریم.

پراندلی: 

شکست اسپانیا تقریباً غیرممکن است
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جنجال دانشکدۀ علوم اجتماعی 
پابرجاست

مشرف متهم اصلی ترور بوتو شناخته شد

برخورد دو قوم در بامیان
چندین کشته و زخمی برجای گذاشت

           ولی آریا

اگرچه قضاوت در مورد روند مذاکره و صلح با 
طالبان پیش از وقت خواهد بود، اما چند نکته 
عمده را پیرامون چگونگی گشایش دفتر طالبان 

و واکنش های مختلف به آن می توان گفت.
مورد  در  بدبینی ها  که  است  این  نکته  اولین 
بلکه  نیست،  طالبان  با  مذاکره  نفس  به  بیشتر 
بخش عمده نگرانی ها به چگونگی انجام آن و 
مسیرهای مختلفی را که روند مذاکره می تواند 

طی کند، مرتبط است.
دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر سرانجام بعد 
از ماه ها گمانه زنی و انتظار گشایش یافت، اما نه 

آن طور که وعده داده شده بود.
بیشتر ناظران از بر افراشته شدن پرچم طالبان 
افغانستان«  اسالمی  »امارت  نام  از  استفاده  و 
شگفت زده شدند. برخی از این اقدام به عنوان 
»کودتای تبلیغاتی« نام بردند و دولت افغانستان 
هم ایاالت متحده را مقصر این کوتاهی دانست.
های  گروه  و  افغانستان  دولت  عمده  شکایت 
سیاسی مختلف در این کشور این بود که اصل 
افغان محور بودن این روند نادیده گرفته شده 

است.
طالبان نیز بیشترین استفاده تبلیغاتی را از آن روز 
برای خود انجام دادند. به عنوان مثال، آنها گفتند 
بر عالوه روند سیاسی، به حمالت نظامی خود 

همچنان ادامه می دهند.
نکته قابل تامل تر اینکه، طالبان مذاکره با افغانها 
را اولویت سوم و آنهم با لحنی قابل تامل بیان 
کردند که بسیاری آنرا توهین آمیز تلقی کردند. 
لحن بیانیه طوری بوده که انگار طالبان خود را 

جدا از »افغان ها« می دانند.
روز  تا  باعث شد  افغانستان  دولت  فشار  البته 
بعد هم پرچم پایین آورده شود و هم لوحه سر 
در دفتر طالبان. شواهد و قرائن نیز حاکی از آن 
است که چراغ سبز اولیه به طالبان برای استفاده 

از پرچم و نام مذکور توسط قطری ها داده شده 
بوده، نه امریکایی ها.

هرچند قطر بعدا اعالم کرد که چنین اجازه یی 
به طالبان نداده بود.

اگر امریکا اجازه دهد از دفتری که قرار است 
تنها در جهت گفت وگوهای صلح استفاده شود، 
برداری های سیاسی کالن تری صورت  بهره 
افت کالن  این کشور یک  برای  مسلما  گیرد، 
از  تواند  می  که  دیگری  است. کشور  سیاسی 
اقدامات این چنینی توسط طالبان منفعت ببرد 

طبیعتا پاکستان است.
  جنگ و صلح؟ 

طالبان می گویند جنگیدن و مذاکره را همزمان 
امر دشوار  این  اما در عمل  برند.  به پیش می 
خواهد بود. چرا که یکی از موضوعاتی که باید 
بزودی روی آن توافق صورت گیرد، آتش بس 
است تا در سایه آن بتوان مذاکرات را ادامه داد.
این نکته در بیانیه طالبان که از خاك افغانستان 
نباید برای حمله به دیگر کشورها استفاده شود 
را  ها  امریکایی  که  بود  مهمی  نکات  از  یکی 
متقاعد ساخت که طالبان راجع به مذاکره جدی 

هستند.
جمله »با افغان ها هم مذاکره می کنیم » هر چند 
لحنی نامناسب دارد، ولی نشاندهنده این است 
که طالبان خود را مجبور می بینند که سرانجام 

با دولت افغانستان رو در رو بنشینند.
طالبان همچنین گفتند که می خواهند با تمام 
دنیا بخصوص همسایگان رابطه خوبی داشته 
باشند. آیا این بدین معنی است که رویکرد شان 
در مورد سیاست خارجی تغییر کرده است؟ آیا 
آنها از هموطنان افغان خود نیز با همان لبخندی 
یا  عرب  میزبانان  با  که  کرد  خواهند  استقبال 
الجزیره  تلویزیون  مجری  محجبه  غیر  خانم 

روبرو شدند؟
  عجله غرب و نگاه اعراب

روند مذاکره و برخورد امریکایی ها با آن نشان 

می دهد که آنها سخت در عجله هستند تا به 
نتایج ملموسی دست یابند.

را  غربی  نیروهای  خروج  می تواند  که  امری 
تسریع کند و ماموریت غرب در افغانستان را 
عدم  عمده  علت  واقع  در  دهد.  نشان  موفق  
قطری  و  امریکایی ها  افغان ها،  میان  هماهنگی 
ها در مورد گشایش دفتر دوحه همین عجله 

کاری ها بوده است.
دیگری  نگرانی عمده  مذاکره  کنونی  روند  در 
هم می تواند وجود داشته باشد و آن نگاه اغلب 

سیاه و سفید اعراب به افغانستان است.
مردم  که  باورند  این  بر  عرب  حاکمان  برخی 
و  مظاهر  جز  به  و  مذهبی اند  افغانستان 
به  ندارند.  دیگری  اولویت  مذهبی  ارزش های 
همین دلیل برخی از مقامات کشورهای  عربی 
طالبان  مثل  مذهبی  رژیمی  که  باورند  این  بر 
حکومت دلخواه اکثریت مردم افغانستان است.

ولی  کوچک  کشور  که  بود  نگران  نباید  آیا 
قدرتمندی مثل قطر که متحد عربستان سعودی 
نیز  استراتژیکی  بلندپروازانه  اهداف  و  است 
متحد  با  تا  باشد  آن  در صدد  دارد  منطقه  در 
بر  را  طالبان  تحمیل  پاکستان  یعنی  دیگرش، 

مردم افغانستان باری دیگر در سر بپرورانند؟
یکی از مقام های افغان که نخواست نامش فاش 
شود، به نگارنده می گوید: »قطری ها و دوستان 
شان تمام چیزهایی را که ما روی آن توافق کرده 
بلوغ سیاسی و  آنها عدم  بودیم نقض کردند. 
نادیده گرفتن حکومت  با  بی مباالتی خود را 
و مردم افغانستان به نمایش گذاشتند. زمانیکه 
نماینده طالبان در کنار معاون وزارت خارجه 
قطر ایستاده و می گوید که در کنار مذاکره، به 
حمالت خود هم ادامه خواهند داد، نشاندهنده 
ساده لوحی قطری ها در تعامل با جهان است.«

را  لوحه  و  پرچم  اکنون  قطری ها  چند  هر 
برداشته اند، ولی باید منتظر ماند و دید که این 

روند کدام مسیر را خواهد پیمود.
در  کامل  قدرت  به  طالبان  رساندن  نظریه 
ایده  و  ناممکن  تقریباً  است  امری  افغانستان 
تبدیل طالبان به گروهی که هم بخشی از خاك 
در  هم  و  باشد  داشته  اختیار  در  را  افغانستان 
قدرت سیاسی شریک باشد هم در جهت تامین 

منافع ملی افغانستان نیست.
احتمال سوم مساعد ساختن زمینه برای مشارکت 
کامل طالبان در روند سیاسی درچارچوب قانون 
اساسی، بعد از ترك خشونت و قطع رابطه با 

گروه های افراطی  است.
را  صلح  مذاکرات  از  موردی  هیچ  همه  بااین 
نمی توان یافت که طرفین شرایط یکدیگر را به 
بپذیرند. دستیابی به صلح جاده یی پر  سادگی 
پیچ و خم است که صبری ایوب وار می خواهد.

راه پُرخم  و پیچ صلح 
اجتماعی به کجا منتهی می شود علوم  دانشکده  دانشجویان  از  شماری 

دانشگاه کابل یک ماه پس از پاسخ مثبت دولت به 
خواست های آنها، خواستار اجرایی شدن وعده های 

دولت شده اند.
خود  روز  هشت  غذای  اعتصاب  دانشجویان  این 
با  را  مدیریت«  »تبعیض و ضعف  به  اعتراض  در 
عالی و دو  مثبت وزیر تحصیالت  پاسخ  دریافت 

مشاور رییس جمهوری پایان دادند.
اما حاال آنها می گویند که تصمیم های دولت مبنی 
دانشکده  استادان  از  یکی  و  رییس  برکناری  بر 
گذاشته  کنار  نامشخصی  دالیل  به  اجتماعی  علوم 
شده است. این دانشجویان که شمار آنها به ۸2 تن 
از  دیگر  به همراه شماری  می رسید، روز سه شنبه 
همقطاران خود در مقابل ساختمان پارلمان تجمع 

کردند و خواستار اجرای وعده های دولت شدند.
معترضان در قطعنامه یی نوشتند: »ما خواهان تطبیق 
با  غذا  اعتصاب  هشتم  روز  که  هستیم  فیصله یی 
حضور یافتن رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی 
رییس جمهوری، نعمت اهلل شهرانی مشاور رییس 
عالی  تحصیالت  وزیر  عبید  عبیداهلل  و  جمهوری 

کشور در حضور رسانه ها ابالغ شد.«
پاسخ  اعالم  دنبال  به  که  آنچه  که  افزوده  قعطنامه 
مثبت این مقام ها اتفاق افتاد، رییس دانشکده علوم 
اجتماعی از مقامش برکنار و قرار بود در یک سمت 
دیگر منصوب شود و یک استاد این دانشکده هم 
اما حاال این تصمیم لغو  به دانشکده هنرها برود، 

شده است.
این دانشجویان این دو نفر را مانع انجام اصالحات 
ادعای  این  آنها  اما  می دانند،  خود  دانشکده  در 
دانشجویان را رد کرده و گفته اند که دانشجویان »به 

تحریک دیگران« دست اعتصاب غذا زدند.
دانشجویان هشدار داده اند: »اگر به حرکت های مدنی 
ما توجه نشود، حاضر هستیم دهن های خویش را 
بدوزیم وتعدادی از ما محصالن در مقابل وزارت 
تحصیالت عالی خویشتن را به آتش خواهیم کشید 
بیدار  نشان دهیم و وجدان های  دنیا  تمام  برای  تا 
وهمه  عدالت خواهان را آگاه سازیم که در این جا 

هیچ گوش شنوا وچشم بینایی وجود ندارد.«
که  شد  اعالم  جوزا  ششم  روز  که  آن  از  پس 
خواست های این دانشجویان پذیرفته شده، شماری 
در  کابل  دانشگاه  استادان  و  دانشجویان  از  دیگر 
اعتراض به این امر اقدام به راهپیمایی کردند و برای 

چند هفته در داخل دانشگاه تحصن کردند.
استادان و دانشجویانی که به درخواست دانشجویان 
تنها  نه  نهایت  در  داشتند،  اعتراض  اعتصاب   کننده 
کلیک  را  دانشجویان  این  خواست های  پذیرش 
مردود دانستند بلکه خواستارکلیک برکناری عبیداهلل 

عبید وزیر تحصیالت عالی شدند.
آنها هفته گذشته در دیداری با حامد کرزی رییس 
جمهوری این درخواست و چند درخواست دیگر 

خود را با او در میان گذاشتند.
که  کرده اند  اعالم  متحصن  دانشجویان  و  استادان 
خواست های آنها را حامد کرزی پذیرفته است و 

به اعتراض های خود پایان می دهند
لطف اهلل صافی یکی از این استادان گفت: »رییس 
تعهداتی  است،  افغانستان  بزرگ  چون  جمهوری 
را که نسبت به استادان دانشگاه کابل متعهد شده 
تمامش را عملی می کند. بعضی از آنها را فوراً اجرا 
کرده، مثاًل استقالل مالی، اداری و علمی و همچنین 

]بازنگری الیحه[ تقاعد )بازنشستگی( استادان.«
دیگر  از  عالی  تحصیالت  قانون  تصویب 
خواست های این استادان بود که آقای صافی گفت 
که رییس جمهوری وعده داده که زمینه تصویب آن 

را تا یک هفته دیگر فراهم می کند.
این قانون به دلیل بروز جنجال ها بر سر واژه های 
»پوهنتون و دانشگاه« و چند واژه دیگر سال ها به 
تاخیر افتاد و این روزها مذاکرات مجلس درباره آن 
جریان دارد. در حدود یک ماهی که این استادان به 
اعتراض های خود در داخل دانشگاه ادامه می دادند، 
تعطیل  تقریباً  کابل  دانشگاه  در  درس  کالس های 
بود، اما یکشنبه گذشته برخی از دانشجویان گفتند 

که درس ها در دانشگاه از سر گرفته شده است.
نشست  یک  در  سه شنبه  روز  معترض  استادان 
حامد  که  کردند  اعالم  رسمی  صورت  به  خبری 
کرزی خواست های آنها پذیرفته و آنها درس ها را 

در دانشگاه از سر گرفته اند.

گزارش  شنبه  سه  روز  پاکستان  قضایي  مقام های 
دادند: پرویز مشرف رییس جمهوري پیشین این 
آژانس  بازرسان  سوي  از  رسمي  طور  به  کشور 
بي  ترور  پرونده  در  کشور  این  فدرال  تحقیقات 
نظیر بوتو نخست وزیر فقید پاکستان متهم اصلي 

شناخته شد.
فدرال  تحقیقات  آژانس  دادستاني  مسووالن 
پاکستان روز گذشته بیانیه تنظیم شده درباره متهم 
بودن پرویز مشرف در پرونده ترور خانم بي نظیر 
بوتو را به دادگاه ضد تروریسم شهر راولپندي )در 

حومه اسالم آباد( ارائه دادند.
مشرف به دلیل نگراني هاي شدید امنیتي نتوانست 
ترورریسم  ضد  دادگاه  شنبه  سه  روز  جلسه  در 

حضور یابد.
سازمان آژانس تحقیقات فدرال درخواست تنظیم 
شده علیه مشرف مبني بر توطیه رییس جمهوري 
پیشین  وزیر  نخست  ترور  در  پاکستان  سابق 
به  تروریسم  دادگاه ضد  را در جلسه  این کشور 
ریاست قاضي چودري حبیب الرحمان ارایه کرد.
به  توجه  با  مشرف  پرویز  مقامها،  این  گفته  به 
بیانیه ثبت شده توسط مارك سیگل روزنامه نگار 
بوتو  نظیر  بي  خانواده  دوستان  از  که  امریکایي 
متهم  عنوان  به  پرونده  این  در  شد،  مي  شناخته 

اصلي شناخته مي شود.
بي  نفوذ  با  افراد  از  یکي  عنوان  به  سیگل  مارك 
نظیر بوتو رییس فقید حزب مردم پاکستان شناخته 

مي شود، این روزنامه نگار امریکایي مدعي شده 
بود، زماني که وي با بي نظیر بوتو در لندن بسر 
مي برد، خانم بوتو از سوي جنرال پرویز مشرف 

رییس جمهوري وقت پاکستان تهدید شد.
مارك سیگل افزود: پرویز مشرف در تماس تلفني 
با بي نظیر بوتو وي را از سفر به پاکستان بازداشته 
و در هشدار جدي، از بي نظیر بوتو خواست تا در 
انتخابات سراسري سال 200۸ در پاکستان شرکت 
هرگونه  مسوول  وي  صورت  این  غیر  در  نکند 

عواقب وخیم نسبت به خود است.
قاضي چودري حبیب الرحمان رییس دادگاه ضد 
تروریسم شهر راولپندي ضمن صادر کردن حکم 
مبني بر حضور پرویز مشرف در جلسه آتي دادگاه 
تا  پولیس خواست  مقام های  از  دوم جوالی؛  در 
اقدامات امنیتي الزم براي حضور رییس جمهوري 

پیشین پاکستان در دادگاه را انجام دهند.
بي نظیر بوتو به عنوان رییس وقت حزب مردم 
جمهوري  رییس  زرداري  علي  آصف  همسر  و 
 2007 سال  دسامبر   27 روز  پاکستان  کنوني 
در  مشرف  پرویز  وقت  دولت  زمان  در  میالدي 

یک حمله انتحاري در راولپندي کشته شد.
پرویز مشرف در  منابع خبري محلي مي گویند: 
حالي به عنوان متهم درجه یک در پرونده ترور 
روز  که  شناخته شد  پاکستان  فقید  وزیر  نخست 
دوشنبه نواز شریف نخست وزیر پاکستان موضع 
موافق دولت این کشور را براي محاکمه مشرف 
قانون  به  یعني خیانت  باالترین جرم  که مرتکب 

اساسي این کشور و نقض آن است، اعالم کرد.
مشرف روز چهارم ثور 92 وارد فرودگاه کراچي 
در جنوب پاکستان شد و ضمن رد تمامي اتهامات 
علیه خود، گفت: این اتهامات انگیزه های سیاسي 

دارد.
رییس جمهوري سابق پاکستان اکنون در اقامتگاه 
خود در منطقه چک شهزاد اسالم آباد در حصر 

خانگي بسر مي برد.

ولسوالی  در  قومی  مسلحانه  برخورد  اثر  به 
شیبر بامیان، شش تن کشته و یکتن زخمی 

شدند.
امنیت  آمر  لگزی  علی  محمد  دگروال 
فرمانده پولیس بامیان به بست باستان گفت: 
»برخورد مسلحانه میان دو قوم در روستای 
طوغی باالی دهن جلمیش مربوط ولسوالی 
رخداد،  گذشته  روز  که  بامیان  والیت  شیبر 
و زخمی شدن  تن  کشته شدن شش  سبب 

یکتن دیگر گردید«.
دگروال لگزی افزود: »جنجال بین فضل الدین 
فرزند امام نظر و شمس اهلل فرزند حبیب اهلل  
باشنده گان دهن جلمیش ولسوالی شیبر روی 
انتقال چند موتر خاك و یک جوی آب در 

طوغی باالی دهن جلمیش بوده است«.
اهلل  لکزی، در نخست شمس  آقای  به گفته 
الدین  فضل  باالی  کالشینکوف  سالح  با 
با  سپس  و  کشته  دم  در  وی   که  فیرنموده 
دو  از هر  قوم؛  دو  بین  دامنه جنگ  افزایش 
طرف قضیه شش تن کشته و یک تن زخمی 

شده است.
را  شده گان  کشته  اسامی  لگزی  دگروال 
مستان  اهلل،  مطیع  محمد،  گل  اهلل،  شمس 

حبیب اهلل، حبیب اهلل ولد مدارو خبرمحمد 
بنام ذکراهلل  ذکر نموده و گفت: یکتن دیگر 
در این برخورد مسلحانه قومی زخمی شده 
که وی در شفاخانه والیتی بامیان انتقال داده 

شده است.
به گفته آمر امنیت فرماندهی پولیس بامیان، 
مداخله  با  مسلحانه  درگیری  این  اکنون  هم 
میل  یک  و  شده  داده  خاتمه  بامیان  پولیس 
سالح کالشینکوف از طرف های درگیر نیز 

بدست پولیس افتاده است.
در طی 12 سال گذشته این اولین بار است 
والیت  در  قومی  مسلحانه  درگیری  یک  در 
بامیان که هر دو تاجیک تبارند چنین حادثه 

خونین اتفاق افتاده است.

؟

نگرانی ملل متحد از...
 که در آستانۀ روز جهاني مبارزه با مواد 
مخدر )26 جون( منتشر شده است، اعالم 
کرد که کشت خشخاش در افغانستان در 

سه سال گذشته افزایش یافته است.
دفتر سازمان ملل در گزارش خود تصریح 
کرد که بیش از 1۵۴ هزار هکتار از اراضي 
زیر  میالدي   2012 سال  در  افغانستان 
کشت خشخاش بوده اند که این رقم در 
مقایسه با سال 2011 میالدي ، 1۸ درصد 

افزایش داشته است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان 
خاطرنشان  متحد  ملل  سازمان  یافته 
خشخاش  کشت  از  حاصل  درآمد  کرد 
سال  در  آن  دهنده گان  پرورش  براي 
براي  و  دالر  میلیارد  یک  میالدي   2003
قاچاقچیان مواد مخدر یک میلیارد و 300 
میلیون دالر معادل بیش از نیمي از درآمد 

ملي افغانستان بوده است.
گفتني است، بان کي مون دبیرکل سازمان 
بیانیه یي که به مناسبت  ملل متحد نیز در 
صادر  مخدر  مواد  با  مبارزه  جهاني  روز 
مواد  قاچاق  با  مبارزه  ضرورت  بر  شده 

مخدر تاکید کرده است.
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وزارت داخلۀ افغانستان می گوید، فعالیت های پولیس مردمی، نتیجۀ 
موثر داشته است؛ از این رو تشکیالت آن بیش از پیش، وسیع و منظم 

می گردد.
 10 شدة  تهیه  پالن  اساس  به  می گویند،  وزارت  این  در  مسووالن 
ساله، فعالیت پولیس مردمی به گونۀ تدریجی در 3۴ والیت کشور، 

گسترش خواهد یافت.
به هدف تقدیر از فعالیت های موثر پولیس مردمی محفلی با حضور 
متخصصان  از  شماری  و  کشور  والیت های  تمام  امنیۀ  فرماندهان 

خارجی در کابل برگزار گردید.
مجتبی پتنگ وزیر داخله در این محفل گفت: نحوة فعالیت این نوع 
پولیس با پولیس های دیگر تفاوت ندارد. اما به گفتۀ وی، برقراری 
اساسی  وظایف  از  آنان  مشکالت  حل  و  مردم  با  دوستانه  روابط 

پولیس مردمی است.
علیه  جنگ  مقدم  خط  در  شما  ملی  »پولیس  افزود:  پتنگ  آقای 
پولیس  نظامی  برخوردهای  و  داشت  قرار  تروریستان  و  شورشیان 
باعث ایجاد فاصله بین مردم پولیس گردید. بناً به توجه جدی نیاز 
است که اعتبار و اعتماد مردم به پولیس افغانستان دوباره اعاده گردد 
و با دیدن پولیس هرکی احساس آرامش کند، نه این که با عنوان یک 

فرد جنگی از دیدن آنان هراس نمایند.«

وزیر داخلۀ افغانستان می گوید که پولیس مردمی برای نخستین بار 
در هشت ولسوالی پایتخت و برخی از حوزه های شهر کابل به گونۀ 

آزمایشی به فعالیت آغاز نمود.
اما به گفتۀ آقای پتنگ، به دلیل موثریت فعالیت این نیروها، حضور 
مصروف  کشور  والیت  هشت  در  حاال  و  شد  داده  گسترش  آنان 

خدمت هستند.
نیز  مردمی  پولیس  نیروهای  با  متحد  ملل  سازمان  انکشافی  ادارة 
همکاری می کند. مسووالن این اداره در افغانستان می گویند که در 
پولیس  اند،  بوده  جنگ ها  شاهد  که  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
مردمی نتیجۀ موثر داشته است. این مسووالن می پذیرند که با توجه به 
وضعیت کنونی افغانستان پولیس مردمی با مشکالتی روبرو خواهند 
بود، اما با گذشت زمان این مشکالت برطرف خواهد گردید و باور 

مردم به این نیروها بیشتر می گردد.
شاه محمود عبدالرحیمزی رییس پولیس مردمی فعالیت های عمدة 

پولیس مردمی را چنین بر شمرد:
و  مکاتب  کمیتۀ رضاکاران،  تشکیل  مردم محل،  بسیج  »برنامه های 
دانشگاه ها، برنامۀ ورزشی برای جوانان، روابط با آگاهان و جوامع 
اجتماعی،  خدمات  پولیس،  گزمه های  در  مردمی  مشارکت  مدنی، 
روابط مطبوعاتی، رهنمای آموزش مقررات ترافیکی و تبلیغات از 

طریق رسانه شامل وظایف پولیس مردمی اند.«
تعداد  چه  اکنون  هم  که  ساخته اند  نه   مشخص  مسووالن  هرچند 
پولیس مردمی در افغانستان وجود دارد، اما تاکید دارند که با گذشت 

هر روز صفوف این نیرو تقویت و گسترش می یابد.
تالش وزارت داخلۀ افغانستان برای گسترش پولیس مردمی در حالی 
ادامه دارند که شکایت هایی از برخورد نادرست پولیس ملی و پولیس 

محلی با مردم در برخی از مناطق این کشور وجود دارد.
نیز صورت  پولیس  در صفوف  فساد  موجودیت  بر  مبنی  ادعاهای 
نادرست  را  ادعاها  چنین  افغانستان  داخلۀ  وزارت  اما  می گیرند، 

می خواند.

وزیر امور داخله:

اعتماد مردم به پولیس اعاده گردد
انفجار بمب کنار جاده یی 

در قندهار
هشت زن را کشت

وزارت داخله از کشته شدن هشت زن 
در  جاده یی  کنار  بمب  انفجار  پی  در 

والیت قندهار خبر داده است.
بر اساس یک اطالعیه این وزارت، این 
انفجار ساعت هفت و ۴۵ بامداد سه 
مینی بوس  که  داد  روی  زمانی  شنبه، 
به  که  بمبی  با  غیرنظامیان  این  حامل 
تازه گی در کنار جاده کار گذاشته شده 

بود، برخورد کرد.
در این اطالعیه آمده که سه غیرنظامی 
این  در  کودك  دو  جمله  از  و  دیگر 

انفجار زخمی شده اند.
اما مقام های محلی در والیت قندهار 
شمار کشته شده گان را 9 نفر، شامل 
هشت زن و یک کودك، اعالم کرده و 
گفته اند که سه مرد و از جمله راننده 

این مینی بوس زخمی شده اند.
محل  داخله  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
والیت  خاکریز  ولسوالی  را  انفجار 

قندهار نوشته است.
از گروه  که  این  بدون  داخله  وزارت 
ببرد یک »گروه هراس  نام  مشخصی 
افگن« را مسوول...     ادامه صفحه 6

په پکتيکا واليت کې يو پالر وروسته له هغه زړه چاودى 

او مړ شو، چې د وسله والو له خوا د وژل شوو خپلو 

څلورو زامنو مړي يې وليدل.

د ياد واليت مقام د رسنيو له دفرته په خپره شوې خرب پاڼه 

کې چې پژواک خربي اژانس ته هم رسېدلې راغيل، چې 

ياد څلور وروڼه نن سهار په يو کروال موټر کې سپاره وو، 

چې د بکخېلو په ولسوالۍ کې د وسله والو له لوري پر 

ډزو ووژل شول.

يې  مړي  وروڼو  شویو  وژل  د  چې  کله  کاږي،  خربپاڼه 

کورنۍ ته ور وړل شول، نو د پالر يې د زامنو په ليدو زړه 

چاودېدىل او مړ شوى دى.

امله  له  پېښې  يادې  د  الله صميم  پکتيکا وايل محب  د 

سخت خواشينی شوی او پېښه يې په سختو ټکو غندلې 

د  چې  کړې،  ښپارښتنه  ته  پوليسو  نوموړي  راز  ده.دغه 

پېښې عاملني پيدا او د قانون منګولو ته يې  وسپاري.

په خربپاڼه کې راغيل، چې د وژل شویو کورنۍ له هېچا 

رسه دښمني نه لرله. دا په داسې حال کې ده چې په هېواد 

کې په دې وروستیو کې د ژونو او چاودنو پېښې ډېرې 

دي.  وګړي  ملکي  یې  قربانیان  ډېری  چې  دي،  شوي 

که څه هم چې د دې برید پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده 

اخیستې؛ خو ډېری دغه ډول پېښې د حکومت وسله والو 

مخالفان کوي. د یوې کورنۍ د څو غړو وژل کېدل په 

هېواد کې په تېرو لسو کلونو کې په سلګونه ځله تکرار 

شوي؛ خو د کورنۍ په غړو پسې د زړه چاودل په خپل 

ډول کې نوې او خواشینوونکې پېښه ده.

فراخواِن نخستین نشست مشورتی »آجندای ملی«
به تفاهم، هم بسته گی ملی و دست یابی به صلح پایدار، نشست های مشورتی یی  در راستای رسیدن 
در محور طرح »آجندای ملی« با رویکرد به ایجاد گفتمان ملی، با اشتراک نخبه گان افغانستان )فعاالن 
و صاحب نظران سیاسی، علمای دینی، اندیشه ورزان امور فرهنگی و اجتماعی و سایر شخصیت های 

تأثیرگذار( به روز دوشنبه 10 سرطان برابر با اول ماه جوالی راه اندازی می گردد. 
طی این نشست های پی هم در مركز و والیات كشور، آجندای ملی با مولفه های آن به بحث و تبادل 

نظر گرفته می شود: 

1- راه اندازی دیالوگ بین االفغانی ـ گفتمان ملی مدنی
2- توافق روی دیدگاه های مشترک و اتخاذ استراتژی واحد

3- راه اندازی پروسۀ اعتمادسازی
4- تفاهم روی پایه های تشکیل دولت ملی

5- ضرورت ریفورم و اصالحات گستردۀ سیاسی. 

به  را  خود  نشانِی  و  نام  می توانند  هستند،  عالقه مند  نشست ها  این  در  اشتراک  به  كه  هموطنانی 
با  ضرورت،  صورت  در  و  كنند  ارسال   agenda.national@yahoo.com انترنتی   آدرس 
تا درج فهرستِ اشتراک كننده گان  بگیرند  شماره تلیفون های0786201201 و 0700277781 تماس 

گردند.

څلورو زامنو په وژل کېدو یې د پالر زړه 
وچاودېد


