
فرمانده نیروهای امریکا در افغانستان نسبت به خروج 
کامل نیروهای خارجی از کشور هشدار داد و گفت 
که مذاکرات موسوم به گزینۀ صفر مأموریت نیروهای 

خارجی در افغانستان را متزلزل می کند.
در  امریکا  نیروهای  فرمانده  دانفورد،  جوزف  جنرال 
افغانستان در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال 
گفت که خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان را 
به عنوان یک گزینه قلمداد نمی کند، اما اگر واشنگتن و 
کابل در مورد حضور نیروهای امریکایی در افغانستان 
امر  این  نرسند،  توافق  به  از سال 2014 میالدی  پس 

یک نتیجه ممکن و احتمالی است.
دسمبر2014  که  عقیده  این  با  همه  افزود:  وی 
اذعان  است،  افغانستان  مردم  برای  مشکل  دورانی 
است  این  دارد  وجود  من  برای  که  گزینه یی  دارند، 

ما  و  کنند  عمل  صفر  گزینه  خالف  اشخاصی  که 
نمی خواهیم چنین اتفاقی رخ دهد.

کامل  دورنمای خروج  که  کرد  اعالم  دانفورد  جنرال 
نیروهای خارجی از افغانستان تضعیف روحیه در این 
کشور را موجب شده است. چرا که...   ادامه صفحه 6
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فكر نو، بسيار ظريف و حساس است؛ با يك ريشخند كوچك 
مي ميرد و كنايه يي كوچك آن را به سختي مجروح مي كند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

وزارت مالیه:

از فرار سرمایه جلوگیری 
می  کنیم

وزارت تحصیالت عالی برنامه درسی واحدی برای 
را  تهیه کرده و آن  دانشگاه های دولتی و خصوصی 

پاسخگوی نیاز بازار کار دانسته است.
عبیداهلل عبید، وزیر تحصیالت عالی روز یکشنبه، به 
هدف  جدید  برنامه  اجرای  با  که  گفت  خبرنگاران 
در  آموزشی  کیفیت  ارتقای  جهت  در  وزارت  این 
دانشگاه ها تحقق می یابد. ...             ادامه صفحه 6

طالبان کودکان فقیر و گرسنه را با رشوه وادار می کنند تا بمب های 
کناره جاده یی کار بگذارند، در کمینگاه ها طعمه باشند و حتی به 

عنوان بمب گذاران انتحاری فعالیت کنند.
طالبان  رهبران  ادعای  رغم  به  میل،  دیلی  روزنامه  گزارش  به 
به  افراطیون  ندارند،  مراتب شان  سلسله  در  بچه یی  هیچ  آنها  که 
استخدام  را  بی خانمان  و  یتیم  بچه های  پسر  همواره  فعال  طور 
می کنند و به آنها آموزش استفاده از اسلحه، بمب های دست ساز 

و جلیقه های انتحاری می دهند.
نیاز یکی از این نوجوانان می گوید: طالبان در خانه ما پنهان شده 
بودند که یک هلی کوپتر آمد و ما را بمباران کرد. پدر من گلوله یی 
به قلب و سرش اصابت کرد و تکه تکه شد. مادرم نیز گلوله یی به 

قفسه سینه اش اصابت کرد و مرد. من هیچ کس را ندارم.
طالبان  رهبران  توسط  حمله،  از  پس  بالفاصله  که  می گوید  نیاز 
ربوده شد و به یک شهر مجاور برده شد و...      ادامه صفحه 6

در  پاکستان  نخست وزیر  ملی  امنیت  و  خارجی  مشاور 
سفر به کابل گفت که پیام دوستی نواز شریف را با خود 

است  درحالی  این  است.  آورده 
پس  اسالم  آباد  و  کابل  روابط  که 
تنش های  و  راکتی  حمالت  از 

مرزی، تنش آلود بوده است.
امنیتی  مشاور  عزیز،  سرتاج 
وزیر  نخست  خارجی  امور  و 
پاکستان روز یکشنبه به کابل سفر 
این نخستین سفر یک مقام  کرد. 
بلند پایه حکومت جدید پاکستان 

به افغانستان است. 
این مقام پاکستان در یک کنفرانس خبری مشترک با زلمی 

رسول وزیر خارجۀ کشور گفت که دولت جدید پاکستان 
افغانستان مداخله نمی کند و حامی هیچ  امور داخلی  به 

گروهی در داخل افغانستان نیست.
عزیز گفت: »پاکستان تالش می کند تا پروسۀ مصالحه را 
حمایت کند و تمام کشورهای منطقه را تشویق می کند 
تا پالیسی مشابهی را تعقیب کنند؛ پالیسی عدم مداخله و 

عدم حمایت از یک گروپ مشخص«.
این در حالی است که حکومت افغانستان بارها گفته است 
طالبان در مناطق قبایلی پاکستان تمویل می شوند، آموزش 

می بینند و برای جنگ به افغانستان فرستاده می شوند.
سرتاج عزیز گفت حکومت...                  ادامه صفحه 6

وزارت تحصیالت عالی:
در دانشگاه  ها برنامۀ 

درسی واحد اجرا می شود

داستان غم بار کودکانی که 
طالبان استخدام کردند
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مشاور امنیت ملی پاکستان در کابل:

براساس خواست شورای عالی صلح، طالبان توانستند با 
اسناد پاکستانی به قطر سفر کنند



در  که  کابل  و  واشنگتن  مناسبات  در  تنش 
روزهای اخیر وارد مراحل تازه یی شده، می تواند 
شرایط  بر  اجتناب ناپذیری  و  مستقیم  تأثیرات 
از  که  اتهام هایی  با  تنش  این  بگذارد.  افغانستان 
وارد  امریکا  بر  کرزی  آقای  دفتر  رییس  سوی 
شد، با واکنش تند سفارت امریکا، وارد مراحل 

حساسی شده است. 
کریم خرم رییس دفتر آقای کرزی در سخنانی 
کم سابقه، امریکا و پاکستان را دو کشوری خواند 
که در پی تجزیۀ افغانستان استند. سفارت امریکا 
در کابل در واکنش به این سخنان که از یکی از 
تلویزیون های خصوصی افغانستان به نشر رسید، 
را  خرم  آقای  سخنان  و  کرد  منتشر  اعالمیه یی 

»بی اساس« و »مزخرف« خواند. 
نوع ادبیاتی که از سوی دو طرف در برابر یکدیگر 
مورد استفاده قرار گرفت، چیزی نیست که بتوان 
آن را با عرِف دیپلماتیک میان دو کشورِ دارای 
این گونه  دانست.  هم خوان  استراتژیک،  روابط 
ادبیات دوران جنگ سرد  یادآورِ  بیشتر  ادبیات، 
است که عمدتًا ابرقدرت های شرق و غرب در 
برابر یکدیگر از آن برای نشان دادِن میزان خشم 
خود استفاده می کردند. اما افغانستان نه شوروی 
پیشین است که داعیۀ مبارزه با امپریالیسم جهانی 
آن  با  که  کشوری  نه  امریکا  و  باشد  داشته  را 
باشد.  داشته  رقابت  مناطق جهان  تقسیم  بر سِر 
دو  میان  مناسبات  در  فضایی  چنین  چرا  پس 
کشوری که یکی کمک دهندۀ اصلِی دیگری در 
تحوالت 12 سال گذشته بوده و دیگری کشوری 
گذشته  دهۀ  سه  جنگ های  بار  زیر  از  تازه  که 
کمر راست کرده، شکل گرفته است، آن هم در 
کمک های  بدون  افغانستان  هنوز  که  شرایطی 
نظامی و اقتصادی جامعۀ جهانی، قادر به مبارزه 
با شورشیان و تأمین نیازمندی های داخلی خود 

نیست. 
چند  به  کشور  دو  میان  بی اعتمادی  آغاز  البته 
شده  آغاز  زمانی  از  و  برمی گردد  گذشته  سال 
نرم«ِ  »ُکشتی  را  آن  کرزی  رییس جمهور  که 
واشنگتن و کابل خواند. اما با گذشت زمان، این 
آن که  بدون  کشور  دو  مناسبات  در  بی اعتمادی 
است.  یافته  افزایش  شود،  شناسایی  به درستی 
اوج افزایش آن را هم می توان پس از گشایش 
گشایش  دنبال  به  دانست.  قطر  در  طالبان  دفتر 
این دفتر که موجب خشم دولت مردان افغانستان 
شد، کابل به گونۀ مستمر تالش ورزیده است که 

امریکا را به باد انتقاد بگیرد. 
نوع گشایش دفتر طالبان با پرچم و لوحۀ امارت 
نیز  جهان  کشورهای  از  بسیاری  برای  اسالمی، 
که در مبارزه با تروریسم متحد امریکا به شمار 
نیز  کشورها  این  نبود.  پذیرش  قابل  می روند، 
دفتر  گشایش  نوع  برابِر  در  را  واکنشی  همان 
دولت مردان  که  دادند  نشان  قطر  در  طالبان 
که  آن جایی  از  اما  بودند.  داده  نشان  افغانستان 
مذاکرات صلح و پیامدهای خواسته و ناخواستۀ 
آن می تواند با سرنوشت سیاسی افغانستان پیوند 
تنگاتنگ داشته باشد، کابل هم چنان به موشکافی 

در این مسأله ادامه داده است.
سخنان  به  شبیه  سخنانی  نخستین بار  برای 
هنگام  در  کرزی  رییس جمهور  را،  خرم  آقای 
بریتانیا  نخست وزیر  کامرون  دیوید  اخیر  سفر 
مالیم تر  لحنی  با  اما  کرد،  بیان  افغانستان  به 

نشست  در  کرزی  آقای  خود.  دفتر  رییس  از 
ارگ  در  بریتانیا  نخست وزیر  با  مشترک  خبری 
ریاست جمهوری گفت که واکنش کابل در برابر 
دفتر طالبان در قطر، مانع تجزیۀ افغانستان شد. 
اما حاال رییس دفتر آقای کرزی مدعی است که 
امریکا و پاکستان در هماهنگی با یکدیگر، طرح 
اتهام ها  این گونه  ریخته اند.  را  افغانستان  تجزیۀ 
و  امریکایی ها  واقعًا  آیا  می شود؟  ناشی  کجا  از 
مشکل  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  پاکستانی ها 
برنامۀ  از راه تجزیۀ آن حل کنند؟  افغانستان را 
»سی« بریتانیا در این معادالت در کجا قرار دارد؟ 
و  واشنگتن  رسمی  ابرازنظرهای  از  که  آن گونه 
اسالم آباد برمی آید، چنین نقشه یی در حال حاضر 
در دستور کار این کشورها قرار ندارد. امریکا به 
گونۀ روشن مواضع خود را اعالم کرده و گفته 
است که از »افغانستان یک پارچه و دموکراتیک« 
حمایت می کند. هرچند برنامۀ »سی« که عمدتًا 
به بریتانیایی ها نسبت داده می شود، سه سال پیش 
از سوی یک تن از اعضای مجلِس این کشور به 
بیان درآمد، ولی فکر نمی شود که در حال حاضر 
هم چنان به قوِت خود مطرح باشد و یا به عنوان 
اعراب  از  محلی  لندن،  جانب  از  رسمی  طرح 
داشته باشد. پس آن چه که به تنش های موجود 
میان واشنگتن و کابل دامن زده است، به گمان 
غالب چانه زدن بر سر نوع ادامۀ همکاری های 
از 2014 و امضای  دو کشور در سال های پس 

توافق نامۀ امنیتی میان دو کشور است. 
قطر،  در  طالبان  دفتر  گشایش  از  پس  کابل 
را  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  سر  بر  مذاکرات 
نیز تصمیم گیری نهایی در این  لغو کرد و حاال 
خصوص را به برگزاری لویه جرگۀ سنتی منوط 
کرده است. امریکایی ها از ادامۀ این بازی خسته 
به نظر می رسند و احتماالً تالش دارند که ضمن 
فشارهایی  به  کابل،  با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای 
که از سوی ریاست جمهوری افغانستان بر آن ها 

وارد می شود، گردن ننهند. 
دولت افغانستان در آستانۀ ورود به سال 2014، 
نگرانی هایی دارد و سعی می کند که پیش از آن، 
برخی از این نگرانی ها را مدیریت کند. انتخابات 
آقای  نگرانی  اصلی ترین  عنوان  به   ،2014 سال 
کرزی می تواند مطرح باشد. به گفتۀ بسیاری از 
آگاهان سیاسی، آقای کرزی نگران است که در 
سال 2014 گروهی در افغانستان به قدرت برسد 
که در پی دادخواهی و یا هم نوعی انتقام گیری 
سال   12 در  قدرت  سِر  بر  گروه  از  یا  و  او  از 

گذشته باشد. 
با  صلح  گفت وگوهای  مدیریت  دیگر،  موضوع 

عالقه مندی  به شدت  کرزی  آقای  است.  طالبان 
انتخابات،  برگزاری  از  پیش  که  می دهد  نشان 
عمدتًا  او  کند.  حل  را  طالبان  مشکل  نوعی  به 
و  غربی  کشورهای  که  است  مسأله  این  نگران 
به ویژه امریکا در پشت درهای بسته، گفت وگو 
نماینده گان  با طالبان را بدون مشارکت مستقیِم 
به  کرزی  آقای  کنند.  آغاز  افغانستان  دولت 
و  دارد  باور  صلح  گفت وگوهای  شدِن  افغانیزه 
هر اقدامی را از سوی دیگران، دخالت در حوزۀ 
صالحیت های سیاسی خود تعبیر می کند. اما در 
این میان، به گونۀ دراماتیکی منافع افغانستان به 

فراموشی رفته است.
افغانستان در آستانۀ تحول بزرگی قرار دارد. این 
تحول، سال 2014 است که با برگزاری انتخابات 
هم زمان شده  کشور  از  ناتو  نیروهای  و خروج 
است. برای تحکیم روند دموکراتیزه کردِن کشور 
افغانستان،  ده سالۀ  دستاوردهای  از  حمایت  و 
نیازمند کمک های جامعۀ جهانی و داشتن متحدان 
استراتژیک هستیم. توافق نامۀ امنیتی میان کابل و 
دوسویه  رابطۀ  یک  از  مهمی  بخش  واشنگتن، 
قدرت های  از  یکی  با  نظامی  کالن  سطح  در 
روز  نشست  اتفاقًا  باشد.  می تواند  جهان  بزرِگ 
پنجشنبۀ نهادهای جامعۀ مدنی، دولت افغانستان 
را به امضای این توافق نامه تشویق کرد. در این 
افغانستان  تأکید شد که  به گونۀ واضح  نشست 
برای این که در سال 2014 نگران وضعیت امنیتی 
و مداخالت کشورهای همسایه نباشد، به امضای 

چنین سندی نیاز فوری دارد. 
غیرقابل  قدرت های  محاصرۀ  در  افغانستان 
نیروهای  و  گرفته  قرار  منطقه یی  پیش بینی 
از  که  نیستند  توان مند  میزانی  به  نیز  آن  امنیتی 
در  شوند.  بیرون  امنیتی  چالش های  تمام  پِس 
شکننده گی  به  نسبت  نگرانی  وضعیتی،  چنین 
بیهوده  نگرانی  گذشته،  دهۀ  یک  دستاوردهای 
نیازمند  کرزی  آقای  دولت  نمی رسد.  نظر  به 

جامعۀ  با  مناسبات  و  خود  وضعیِت  بازتعریف 
جهانی است. مناسبات توام با سوءظن، می تواند 
عنوان  به  افغانستان  آیندۀ  برای  جدی  خطر 
و  دموکراتیک  ارزش های  به  متعهد  کشوری 
این  از  گذار  رود.  شمار  به  شهروندی  حقوق 
وضعیت با توجه به منافع کالن کشور، گذاری 
استراتژیک هست. دولت افغانستان باید نگرانی 
موجود در میان شهروندان را جدی تلقی کند و به 
آن پاسخ ارایه کند. با ابراز اتهام و دشمن تراشی، 
فقط می توان عمر جنگ و تنش های داخلی را ـ 
که بدون شک ریشه های مشخص بیرونی دارند 

ـ افزایش بخشید. 
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نثاراحمد فیضی غوریانی / عضو كمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده گان

تنش نگران کننده در مناسبات 
کابل و واشنگتن

 

مجلس نماینده گان طی یک حرکت خشمگینانه، از مجتبی 
پتنگ وزیر داخله خواسته است تا دربارۀ افزایش ناامنی ها 
کارشکنی  به  را  پتنگ  آقای  مجلس  این  بدهد.  وضاحت 
که  است  گفته  و  کرده  متهم  پاسخ گویی  از  رفتن  طفره  و 
آقای پتنگ حتا از اشتراک در کمیسیون های مجلس نیز ابا 

می ورزد.
اما دلیل خشم مجلس، تنها به این که آقای پتنگ از پاسخ 
بی اعتنا  پارلمان  اعضای  تصامیم  به  یا  و  رفته  طفره  دادن 
عنوان  داخله  وزیر  قبل  ماه  چند  نمی  گردد.  بوده، خالصه 
کرده بود که بیش از پانزده هزار برگۀ درخواست غیرقانونی 
این  نمی توان  که  است،  کرده  دریافت  پارلمان  اعضای  از 
نکته را در موضع گیرِی اخیِر مجلس از نظر به دور داشت. 
اما با این همه، بحث بر سِر این نیست که عوامل روشن و 
که  است  آن  بل  مسأله  استیضاح وزرا چیست؛  غیرروشِن 
آیا این گونه استیضاح ها و استجواب ها، برای آن چه عنوان 

می شود کارساز است یا خیر؟
جرایم  آمار  و  یافته  گسترش  ناامنی ها  که  می شود  عنوان 
جنایی نیز باال رفته که بی تردید چنین است و مطابق قانون، 
اما  می شود؛  شمرده  اصلی  پاسخ گوی  کشور  داخلۀ  وزیر 
پاسخ گویی وزیر داخله چه تأثیری بر جلوگیری از افزایش 

ناامنی ها می تواند داشته باشد؟
طرِح این پرسش اصاًل عقالنی به نظر نمی رسد، زیرا مطابق 
پاسخ گوی مسوولیت هایش  باید  مقام حکومتی  منطق، هر 
می لنگد،  افغانستان  در  منطق  این  پای  متأسفانه  اما  باشد؛ 
چرا که در افغانستان مسوول یک نهاد، به تنهایی نمی تواند 

پاسخ گوی مسوولیت هایش باشد. 
بارها دیده شده که یک وزیر و یا یک مسوول بلندرتبه از 
طرف خانۀ ملت استیضاح و یا استجواب شده، اما پس از 
این که درهای پارلمان بسته شده و آن مقام دولتی در پشت 
درهای بسته برای وکالی محترم توضیحاِت خود را ارایه 
مقام،  آن  که  معنا  این  به  است.  یافته  پایان  همه چیز  داده، 
رازها و اسرار پشت پردۀ کارش را با نماینده گان ملت در 
میان گذاشته است؛ رازهایی که به صورت تودرتو در بدنۀ 
نظام کنونی چنبر زده و کسی را توان فاش کردن آن نیست.

نظام کنونی افغانستان، یک نظام به شدت فاسد است و در 
چرخانده  مسووالن  سوی  از  امور  همۀ  نظام هایی،  چنین 
نتیجۀ  تنها  ناامنی،  مشکل  همین  مثال،  گونۀ  به  نمی شود. 
کوتاه کاری های  بل   نیست،  داخله  وزارت  کوتاه کاری 
وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی، ارگان های ضدجاسوسی 
می تواند  نیز  کرزی  آقای  دولت  کلِی  سیاست های  حتا  و 

مسبِب آن باشد.
مگر می شود بخشایش حاتم وارِ رییس جمهوری که آگاهانه 
طالبان را از زندان ها رها می کند و بر انتحاری ها می بخشاید، 

روی کلیت امنیِت کشور تأثیر نداشته باشد؟
بحث این جاست که دلیل ناامنی ها را باید در رویکرد مبارزه 
با طالبان و سایر گروه های افراطی ُجست که ریشۀ آن از 
از  است.  پخش  مرز  سوی  آن  تا  جمهوری  ریاست  ارگ 
برابر  در  همه روزه  کشور  ملی  پولیس  سربازان  سو،  یک 
سوی  از  و  می رزمند  وطن  دشمناِن  عنوان  به  تروریستان 
همان  که  می شود  باعث  کرزی  آقای  سیاست های  دیگر، 
پولیس  سو  یک  از  اگر  شوند.  خوانده  برادر  تروریستان 
ملی انتحاریان را گرفتار می کند، سیاست های جناب کرزی 
بدیهی  بنابراین،  آنان دوباره رها شوند.  باعث می شود که 
است که راه حل در استیضاح و استجواب و در کل سلب 
صالحیت کردِن فالن یا بهمان وزیر نیست و با اعمال این 
کارها، امنیت نیز تأمین نمی گردد. مشکل اصلی در رویکرد 
مبارزه است که دربارۀ آن باید رییس جمهور تصمیم بگیرد. 
یکی از نمونه های بسیار تازه، سلب صالحیت کردِن وزیر 
دفاع و داخلۀ پیشین در پیوند به راکت پراکنی های پاکستان 
بود که هیچ گرهی از کار نگشود. پاکستان تا ماه های بعد 
هنوز نواحی شرقی کشور را راکت باران می کرد. بنابراین، 
اگر مجلس نماینده گان بر سیاست های کلی کشور به ویژه 
سیاست مبارزه با تروریسم نقد و فشار وارد نکند، به نظر 
چاره یی  راه  وزیر،  بهمان  یا  فالن  استیضاح  که  نمی رسد 

برای کاهش مشکالت امنیتی باشد.

استیضاح وزرا چه سودی 
دارد؟

دولت آقای کرزی نیازمند بازتعریف وضعیِت خود و مناسبات با جامعۀ جهانی 
است. مناسبات توام با سوءظن، می تواند خطر جدی برای آیندۀ افغانستان به 
عنوان کشوری متعهد به ارزش های دموکراتیک و حقوق شهروندی به شمار رود. 
گذار از این وضعیت با توجه به منافع کالن کشور، گذاری استراتژیک هست. 
دولت افغانستان باید نگرانی موجود در میان شهروندان را جدی تلقی کند و به 
آن پاسخ ارایه کند. با ابراز اتهام و دشمن تراشی، فقط می توان عمر جنگ و 
تنش های داخلی را ـ که بدون شک ریشه های مشخص بیرونی دارند ـ افزایش 
بخشید
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نخست وزیر انگلیس اذعان داشت که بشار اسد اکنون درموضعی بسیار 
قوی قرار دارد.

کامرون،  دیوید  ارزیابی  صریح ترین  این  تایمز،  روزنامه  نوشته  به 
نخست وزیر انگلیس از شرایط سوریه طی ماه های اخیر بوده است.

فعالیت های  و  تحرکات  به  نسبت  همچنین  انگلیس  نخست وزیر 
شورشیان سوری برای برکناری اسد از قدرت به شدت ابراز نگرانی 
کرد. وی در گفت وگو با شبکه خبری بی بی سی اظهار داشت: اوضاع 
سوریه بسیار تاسف بار است و سوریه به نظر من در مسیری نادرست 

حرکت می کند. 
رییس  اسد،  بشار  دولت  است  ممکن  گفت:  انگلیس  وزیر  نخست 
جمهور سوریه در ماههای اخیر«قوی تر« شده باشد، اما جنگ در آن 

کشور به بن بست رسیده است. 
وی هم چنین بر ضرورت ادامه تالش های بین المللی برای یافتن راه 

حلی جهت خاتمه دادن به بحران در سوریه تاکید کرد.
کامرون در این گفت وگو از بشار اسد به عنوان مردی »شرور« یاد کرد 

که » اقداماتی وحشتناک علیه مردمش« انجام می دهد.
نخست وزیر انگلیس در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به 
شمار زیادی از افراطیون در بین نیروهای مخالف رژیم اسد گفت: »اما 

گروه های میانه رو مخالف مستحق کمک و حمایت هستند.«
در همین حال سران نظامی انگلیس نسبت به خظرات مسلح کردن 
گروههای شورشی در سوریه هشدار داده اند. نیروهای دولت سوریه 
جنگ  صحنه  در  را  عمل  ابتکار  تا  شده اند  موفق  اخیر  ماههای  در 
شهر  مجدد  تصرف  دستاوردها  این  ترین  مهم  که  بگیرند  دست  به 

استراتژیک قصیر در شرق کشور در ماه گذشته میالدی است.

آیا اسرائیل 
به سوریه حمله ور خواهد شد؟

تالش  امریکا  دولت  آیا 
میان  را  جنگی  تا  می کند 
آغاز  سوریه  و  اسرائیل 
اقدامی  چنین  اگر  کند؟ 
نباشد،  هم  عمد  روی  از 
یقین  طور  به  هم  باز 
پلیدترین  واشنگتن  دولت 
تحریک  برای  را  اقدامات 
انجام  دولت  دو  از  یکی 

می دهد.
در هفته گذشته سه تن از 
مقام های ناشناس امریکایی 
به شبکه خبری سی ان ان 
در  اسرائیل  که  گفتند 
سوریه  الذقیه  بندر  انفجار 
سال  جوالی  پنجم  در 
دست  میالدی  جاری 
انفجار  این  ست.  داشته 
در نتیجه یک حمله هوایی 

یاخونت  کشتی  موشک های ضد  دادن  قرار  و هدف 
گزارشی  چنین  اگر  گرفت.  صورت  روسیه  ساخت 
صحت داشته باشد، این دومین باری خواهد بود که 
مقام های امریکایی حضور اسرائیل در سوریه را فاش 
انفجار  که  گفتند  رسانه ها  به  آن ها همچنین  کرده اند. 
اسرائیل  کار  نیز  در سوریه  سال 2013  اپریل  مرموز 
بود در حالیکه خود تل آویو با دقت و وسواس کامل 
درباره این رویداد سکوت اختیار کرد همانطور که در 

رابطه با انفجار الذقیه چنین موضعی به خود گرفت.
می داند  را  مسائلی  خاورمیانه  مورد  در  که  کسی  هر 
متوجه است در منطقه ای که حفظ وجهه بسیار حساس 
است، تحقیر علنی بشار اسد، رییس جمهوری سوریه 
مطمئن ترین راه برای این مساله است که وی احساس 
روند  این  به  اینکه  بجز  ندارد  دیگری  راه  هیچ  کند 
واکنش نشان دهد، حتی اگر از طریق جنگ با اسرائیل 

باشد و جنگی داخلی در سوریه وجود داشته باشد.
ماه  در  کامل  صورت  به  و  وضوح  به  حقیقت  این 
هوایی  از سه حمله  میالدی پس  آوریل سال جاری 
اهدافی را در  اسرائیل که ظرف چند هفته  از جانب 
سوریه هدف قرار داد، آشکار شد. پس از اولین حمله، 
تل آویو در مقابل انتقادها و گزارش های منتشر شده 
سکوت اختیار کرد در حالیکه اسد مخالفان را مسبب 

این حمالت دانست، به عبارتی وجهه خود را حفظ 
کرد و همه از این موضوع خرسند بودند اما بعدا بارک 
که  گفت  رسانه ها  به  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما، 
اسرائیل در حمله دوم به سوریه دست داشت و زمانی 
دولت  گرفت،  صورت  بعد  روز  دو  سوم  حمله  که 
دمشق نتوانست بیش از این منکر اوضاع شود. اسد با 
صدای بلند اسرائیل را تهدید کرد که اگر جرأت کند 
متقابل  اقدام  به  دهد  قرار  را هدف  دیگر سوریه  بار 

دست می زند.
حمله به الذقیه همچنین در ابتدای امر به روش آزمون 
متقابل مرتبط  اقدام  از  برای جلوگیری  زمان اسرائیل 
حمله  این  قبال  در  اسرائیل  که  معنا  این  به  است؛ 
را  دمشق  دولت  مخالفان  اسد  کرد،  اختیار  سکوت 
مقصر شناخت، وجهه اش حفظ شد و همه خوشحال 
و راضی شدند. اما اوباما ظاهرا نتوانست این موقعیت 
دیگر  یکبار  برای  بعد  هفته  یک  و  کند  تحمل  را 
ادعاهایی افشا شد مبنی بر اینکه اسرائیل مسئول این 

حمله است.
بدان  این  باشیم،  که خوشبین  اگر  بهترین شرایط  در 
بالقوه  پیامدهای  مطلقًا  اوباما  دولت  که  معناست 
و  انکار  دهنده  نشان  که  نمی دانست  را  مساله  این 
بی توجهی وحشتناک به واقعیت های خاورمیانه است. 
بدترین امکان نیز این است که امریکا به صورت عمد 

منافع سیاسی خود را فراتر از 
اسرائیلی  شهروندان  امنیت 
قرار دهد؛ به عبارتی اوباما با 
افزایش انتقادها به خاطر عدم 
سوریه  در  مناسب  اقدامی 
افزایش  به  اما  است  مواجه 
مهم و حائز اهمیت دخالتش 
و ناتوانی در تضمین موافقت 
کنگره برای برداشتن گام های 
است، شاید  بی توجه  محدود 
امیدوار است که حداقل یکی 
واشنگتن  دولت  متحدان  از 
تنش  کاهش  برای  را  اقدامی 
اگر  حتی  دهد  انجام  سیاسی 
به تحریک سوریه برای انجام 
اقدامات تالفی جویانه و مرگ 
منجر  اسرائیلی  شهروندان 
شود و بدتر از همه این ها این 
دقیقا  امریکا  دولت  که  است 
تالش  عمد  به  و  می دهد  انجام  کاری  چه  که  بداند 
می کند تا به عنوان راهی برای خروج از این وضعیت 
دشوار و تنگنا، جنگ میان اسرائیل و سوریه را دامن 
بزند. به عبارتی امریکا خواهان برکناری اسد است اما 
نمی خواهد این کار را خودش انجام دهد. آغاز جنگ 
انهدام  به  مجبور  را  اسرائیل  و دمشق،  آویو  تل  میان 
شدت  به  نتیجه  در  و  سوریه  می کند  هوایی  نیروی 

فرصت پیروزی مخالفان را افزایش می دهد.
چنین  باشد  داشته  حقیقت  مساله یی  چنین  اگر 
نابود  اسرائیل  همانند  را  امریکا  منافع  افشاگری هایی 
از  امریکا  قاطع  از خواسته های  یکی  که  می کند چرا 
متحد خود اسرائیل این است که تل آویو با یک اقدام 
تل  تاکنون  نکند.  زده  شگفت  را  واشنگتن  نظامی، 
آویو به این خواسته احترام گذاشته، اگرچه به دنبال 
که  نیست  اقدامی  چنین  انجام  برای  واشنگتن  اجازه 
و  توجه  نیازمند  اقدام  این  می رسد.  نظر ضروری  به 
دقت بسیار است. اما اگر مقام های دولت اوباما نتوانند 
مورد  در  اسرائیل  دارند  نگه  بسته  را  دهان های خود 
سیاست خود تجدیدنظر خواهد کرد، به این معنا که 
اسرائیل نمی تواند خود را در جنگی با سوریه تنها و 
فقط به خاطر کاستن از آالم و مشکالت سیاسی دولت 

اوباما درگیر کند.

کامرون:

اسد امروز قوی تر است

»بالی جان«
 رییسان  جمهور امریکا درگذشت

مخالفت ایران با از سرگیری مذاکرات صلح میان 
اسرائیل و فلسطینی ها

گفت  اسرائیل  نخست وزیر  آن که  از  پس  روز  یک 
اهمیت  »از  فلسطینی ها  با  مذاکرات  سرگیری  از 
الریجانی،  علی  است،  برخوردار  راهبردی« 
آغاز  طرح  ایران،  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
یک  را  اسرائیلی-فلسطینی  صلح  گفت وگوهای 

»شیطنت جدید« نامید.
علی الریجانی روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس 
گفت: »اقدامات مشکوک در طراحی سازش جدید 

در فلسطین در حال وقوع است.«
مشغول  بین المللی  »دالالن  افزود:  باره  این  در  وی 
هستند تا مذاکرات سازش را آغاز کنند در حالی که 
هیچ اشاره ای به توقف شهرک سازی ها نشده است.«
کرد  اضافه  ایران  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
این  هوشیاری جلوی  با  باید  انقالبی  »نیروهای  که 
شیطنت جدید را بگیرند، از تجربه های این دو سال 
و اندی در منطقه استفاده کنند و فریب ژست های 

دورغین را نخورند.«
وزارت  معاون  عبدالهیان،  امیر  حسین  هفته  این 
امور خارجه ایران نیز گفته بود که مذاکرات صلح 
به  محکوم  گذشته  »همچون  اسرائیلی-فلسطینی 

شکست است«.
با  اسرائیل، روز شنبه  نتانیاهو، نخست وزیر  بنیامین 
مهم خواندن از سرگیری مذاکرات با فلسطینیان گفت 
که یکی از اهداف اصلی دولتش از این مذاکرات، 

»جلوگیری از  تشکیل یک دولت تروریستی مورد 
حمایت ایران در درون مرزهای اسرائیل است.«

عنوان  آن  از  پس  روز  یک  نتانیاهو  آقای  سخنان 
از  امریکا،  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان  که  شد 
فلسطینی درخصوص  و  اسرائیلی  توافق طرف های 
آنها  اساس  بر  باید  آینده  مذاکرات  که  محورهایی 

آغاز شود خبر داد.
در  اسرائیلی-فلسطینی  صلح  گفت وگوهای 
از  فلسطینی ها  ناخشنودی  خاطر  به   2010 سال 
شرق  و  باختری  کرانه  در  اسرائیلی  شهرک سازی 

بیت المقدس متوقف شد.
داد  خبر  شنبه  روز  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس،  محمود  که 

امریکا  خارجه  وزیر  آن که  از  پس  تنها  فلسطینی، 
تضمین نامه یی مبنی بر این که اساس آغاز مذاکرات، 
مرزهای پیش از 1۹۶۷ خواهد بود با ازسرگیری این 

گفت وگوها موافقت کرده است.
اسرائیل  رسانه های  فرانسه،  خبرگزاری  نوشته  به 
ندارد  قصد  اسرائیل  دولت  که  حالی  در  می گویند 
رسمًا توقف شهرک سازی را اعالم کند اما نتانیاهو 
شهرک سازی ها  این  گسترش  از  فعاًل  دارد  قصد 

چشم بپوشد.
سرزمین های  در  یهودی نشین  شهرک های  ایجاد 
اشغالی یافتن راه حل برای مناقشه ارضی ۶۵ ساله 

میان اسرائیل و فلسطینیان را پیچیده تر کرده است.
گفته بود  بار  چندین  این  از  پیش  نتانیاهو  بنیامین 
که وجود کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد، 
نیست  مرزهای 1۹۶۷  به  به عقب نشینی  اما حاضر 
 4۵ در  که  را  زیادی  یهودی نشین های  نمی تواند  و 
سال گذشته در کرانه باختری ایجاد شده به کشور 

فلسطین منضم کند.
مذاکرات  آغاز  برای  فلسطینیان  دیگر  پیش شرط 
زندان های  از  فلسطینی  زندانیان  آزادی  صلح، 
اشتاینیتز،  این خصوص یووال  اسرائیل است و در 
وزیر اطالعات اسرائیل، روز شنبه گفت که »تعدادی 

از زندانیان فلسطینی به زودی آزاد خواهند شد.«

هلن توماس، یکی از پرسابقه ترین روزنامه نگاران امریکایی که به واسطه 
باعث  همواره  امریکا  رییسان جمهوری  از  خود  موشکافانه  سواال ت 
دردسر آنها بود، در سن ۹2 سالگی درگذشت. خانم توماس بیش از نیم 

قرن خبرنگار ویژه اخبار کاخ سفید بود.
باشگاه روزنامه نگاران گریدیرون که یکی از قدیمی ترین نهادهای صنف 
روزنامه نگاری در امریکاست، روز شنبه ضمن تایید این خبر اعالم کرد 
که خانم توماس در آپارتمان شخصی اش در واشنگتن درگذشته است.

هلن توماس در دوران طوالنی فعالیت اش به عنوان خبرنگار حوزه کاخ 
سفید، موفق شد اخبار 10 رییس جمهور امریکا را پوشش دهد.

او به سواالت سختی که از سخنگویان و روسای جمهوری می پرسید، 
در  زن  پیشگامان  از  یکی  عنوان  به  توماس  خانم  از  داشت.  شهرت 
روزنامه نگاری امریکا یاد می شود. هلن توماس حتی چوکی ویژه یی در 

سالن کنفرانس خبری کاخ سفید داشت.
برخی از مقام های کاخ سفید از پرسش های هلن توماس تحت عنوان 
به  پاسخی  یافتن  برای  بارها  که  می گفتند  و  می کردند  یاد  »شکنجه« 

پرسش های موشکافانه او »جان به لب« شده اند.
رییس  بوش،  دبلیو  جورج  از  که  سوال هایی  علت  به  ویژه،  به  او 

جمهوری قبلی امریکا می پرسید، مورد توجه قرار گرفت.
هلن توماس در سال 2003 و همزمان با جنگ عراق، بارها بوش را 
با پرسش های چالشی خود »مواخذه« کرد و در توصیف جورج دبلیو 
تاریخ  رییس جمهور  بدترین  »این  گفت:  دیگر  خبرنگاری  به  بوش 
است.« از او نقل است که گفته بود: »من همواره اخبار روسای جمهور 
را با این نگاه پوشش می دهم که آنها مسوول نهایی همه وقایع هستند.«
او در سال 2010 بعد از اظهار نظری جنجالی در مورد اسرائیل، عماًل از 

فعالیت روزنامه نگاری کناره گرفت.
هلن توماس در آن سال خطاب به یهودیان اسرائیل گفته بود: »آنها باید 
گورشان را از فلسطین گم کنند و به خانه هایشان در آلمان، لهستان و 

امریکا بازگردند.«
رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید این اظهارات را »توهین آمیز« خوانده 
بیشتر  وی  کرد.  عذرخواهی  صحبتها  این  از  بعداً  توماس  هلن  بود. 
زندگی حرفه یی خود را خبرنگار یونایتدپرس بوده، اما از سال 2000 
»هلن  کرد:  اعالم  روزنامه  همین  بود.  »هرست«  روزنامه  پرداز  ستون 
توماس بازنشسته می شود. این تصمیم پس از آن مطرح شد که اظهارات 

جنجالی او درباره اسرائیل و فلسطینی ها بر روی اینترنت منتشر شد.«

                ايولين گوردون/ كامنتری
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بخش دوم و پایانی

با رازهـای مـان 
چه کنیم؟

1ـ آگاهی از این راز، زنده گی مرا روشن تر کرده یا تیره و تار؟
گاهی حفظ بعضی از رازها موجب می شود زنده گی برای فرد رنج آور و تلخ شود، 
مانند خاطرۀ بعضی اتفاقات دردناک یا مورد بدرفتاری واقع شدن که در نتیجه، آن 
فرد نمی تواند با اطرافیانش ارتباط خوبی برقرار کند. در واقع با وجود گذشت زمان 
و سپری شدن سالیان متمادی، فرد هم چنان از یادآوری آن ها آزرده خاطر می شود، 
اما به دالیل مختلف نمی تواند با کسی در مورد این راز صحبت کند و به همین 

دلیل از جریان مسیر عادِی زنده گی دور می شود.

2ـ آیا حفظ این راز می تواند موجب آزار فرد دیگری شود؟
اگر پاسخ شما به این پرسش مثبت است، هم  اکنون عهد خود را بشکنید و راز 
را برمال کنید. به یاد داشته باشید، اگر حفظ یک راز می تواند برای فرد دیگری 

خطرناک بوده یا برای او مشکل ساز شود، هرگز این راز را حفظ نکنید.

3ـ آیا در شرایطی قرار گرفته ام که دوست داشتم راز را فاش کنم؟ 
تمایل به افشای راز می تواند بارها تکرار شود، نادیده گرفتن شرایطی که بتوانیم راز 
را فاش کنیم، همیشه افتخارآمیز نیست. گاهی حفظ بعضی رازها موجب می شود 
رازنگه داری  گاهی  بپنداریم.  دروغ گو  فردی  را  و خودمان  گرفته  عذاب  وجدان 

موجب می شود خود را از دیگران دور کنیم و منزوی شویم. 
اگر حفظ رازی برای تان مشکل ساز شده، باید با فرد مورد اعتمادی مشورت کنید؛ 
از مشکالت شما مبدل نخواهد شد.  به بخشی  دارید خودش  اطمینان  کسی که 
بهترین گزینه در این موارد، مشاور است. یک مشاور آگاه عالوه بر آرام کردن شما 
مي تواند به درستي تشخیص دهد که آیا راز شما از نوع اول است یا نوع دوم و 

آیا باید آن را با افراد مرتبط در میان بگذارید یا نه. 
رازهاي کوچک مانند ستاره هاي کوچک به مرور زمان سرد و خاموش مي شوند و 
نیازي نیست خودتان را درگیر آن ها کنید. اما اگر شما و مشاورتان معتقد هستید 
راز دل تان از نوعي است که کم کم به سیاه چاله تبدیل مي شود، مدتي صبر کنید. 
اگر هم چنان معتقدید این راز، بزرگ و حیاتي است و حفظ آن براي فرد یا افرادي 
مشکل ساز خواهد شد، باید دست به کار شده سراغ فرد قدرت مندي بروید؛ کسي 
که قدرت و توانایي الزم براي مواجه شدن با این راز را دارد و مي تواند شرایطي 
مشکل  مورد  در  کند.  مدیریت  به  خوبي  مي دهد،  رخ  راز  افشاي  از  پس  که  را 

رییس  قدرت مند  فرد  این  سارا، 
بیمارستان است. 

اطرافیان مان  با  ارتباط  در  ما 
چه  مي شویم  متوجه  کم کم 
در  ما  با  را  رازهاي شان  کساني 
رهایي  براي  مي گذارند.  میان 
ناشي  نگراني هاي  و  استرس  از 
کسي  که  زماني  راز،  حفظ  از 
شما  با  رازي  کردن  مطرح  قصد 
سه  خودتان  از  ابتدا  دارد،  را 
اگر  و  بپرسید  را  یاد شده  سوال 
که حفظ  کردید  اطمینان حاصل 
رازِ این فرد براي شما مشکل ساز 
به  دهید  اجازه  شد،  نخواهد 
در  اما  دهد.  ادامه  صحبت هایش 
غیر این  صورت، از ابتدا با تغییر 
راهي  یا  صحبت  موضوع  دادن 
و  دردسر  از  را  خودتان  دیگر، 

جنجال نجات دهید. 
منبع: 

PSYCHOLOGY TODAY

         غالم محمد محمدی

در یک تعاون استراتژیِک دیگر میان امریکا 
و پاکستان، هنگام محاصرۀ طالبان در شهر 
کندز )2001م(، دو هواپیمای نیروی هوایی 
شهر  این  هوایِی  میدان  در  پاکستان  ارتش 
فرود آمدند و چندین تن از افسران بلندپایۀ 
پاکستان و تعدادی از فرماندهان طالبان را 

به آن کشور منتقل کردند.
سایت انترنتی رِلیف ویب که مربوط به دفتر 
متحد  ملل  سازمان  کمک های  هماهنگی 
است، در 23 نوامبر 2001م این خیانت را 
فاش کرد. هم چنان شبکۀCNN  چند روز 
قبل از گزارش این سایت انترنتی، گزارش 

نظامی  هواپیمای  فروند  »یک  بود:  داده 
پاکستان در قندهار فرود آمد و عده یی از 
افسران ارتِش آن کشور را به پاکستان انتقال 

داد.«
انستیتوت جنگ وصلح به تاریخ 23 نوامبر 
پاکستان  ارتش  نقل وانتقاالت  این   ،2001
آن زمان  افغانستان در  را درحالی که فضای 
زیر کنترول نیروی هوایی امریکا بود، نشانۀ 
هماهنگی سیاسِی پاکستان و امریکا در قبال 

طالبان خواند. 123
استخبارات سابق  ترکی الفیصل رییس  امیر 
سعودی در اوایل سال 2001 طی مصاحبه 
با تلویزیون MBC که قسمت هایی از آن 
رسید،  چاپ  به  شرق االوسط  جریدۀ  در 
)13۷4ش(  1۹۹۵م  سال  »در  بود:  گفته 
پاکستان  در  رفتم.  پاکستان  و  افغانستان  به 
خانم  حکومت  داخلۀ  وزیر  بابر  نصیراهلل 
بچه های  برایم گفت: طالبان  بوتو،  بی نظیر 

من اند.« 124
آقای محسن مخملباف نویسنده و فلم ساز 
ایرانی، این گروه را این طور معرفی می کند: 
خطرناک  بنیادگرایاِن  دور  از  »طالبان، 
بیشتر  دقت  با  را  آنان  اگر  اما  می نمایند؛ 
یتیم های  آن ها  که  یافت  درخواهید  ببینید، 
که  قبایلی اند  چوپان بچه های  و  گرسنه 
شغل شان در پاکستان ظاهراً طلبه گی مذهبی 
و  اهداف  اگر  گرسنه گی.  از  آن هم  بوده، 
منافع  کل  در  کنید،  مطالعه  را  آن ها  رفتار 
می خواهند.  را  پاکستان  سیاسِی  مصالح  و 
یتیم هایی که اکثرشان پیاده به پاکستان رفته 
بودند اما با تویوتاها و پیکپ های ساخت 
پاکستان،  و  غربی  استعماری  کشورهای 

برای تصرف کشورِ خود برگشتند. 12۵
گریس تاگرت یکی از مسوولین یونیکال، 
پیروزی ملیشه های طالب را انکشافی مثبت 
حکومت  تا  خواست  امریکا  از  و  خواند 

طالبان را به رسمیت بشناسد. 
امریکایی  مشهور  کارشناس  روبین  بارنت 
در 1۹۹۶م به خبرنگار تایمز گفت: »طالبان 
کمترین رابطه یی با افراط گرایان بین المللی 

ندارند، بلکه از آن ها بیزار هستند.«
امریکا  کانگرس  عضو  روراباکر  دانا  اما 
دیگران  از  واقع بین تر  کالیفورنیا،  ایالت  از 
خویش   2001 سپتمبر   1۷ سخنرانی  در 
امریکا،  »حکومت  گفت:  کانگرس  در 
داشت  طالبان  ایجاد  در  مهمی  نقش  خود 

سعودی  پاکستان،  که  بود  امریکا  همین  و 
تقویت  و  تأیید  در  را  خلیج  کشورهای  و 

سیاسی و مالی طالبان تشویق نمود.«
باکر در همین سخنرانی خویش اضافه کرد: 
»وقتی طالبان در وضعیت بدی قرار داشتند، 
امریکا،  جمهور  رییس  کلینتون  آقای 
ایندرفورد و بل ریچاردز را که اولی کارمند 
نمایندۀ  دومی  و  خارجه  وزارت  بلندپایۀ 
امریکا در سازمان ملل بود، موظف ساخت 
متقاعد  و  کنند  تهدید  را  شمال  اتحاد  تا 
سازند که به کدام اقدامِ هجومی علیه طالبان 

دست نزنند.« 12۶
ترور  هنگام  این که  همه  از  جنایت بارتر 
شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی و رهبر 
محمود  دگروال  افغانستان،  ملی  مقاومت 
واشنگتن  در  آی.اس.آی،  سازمان  رییس 
دالر  میلیون ها  ضمن،  در  می برد.  به سر 
کمک امریکا به طالبان به عنوان کمک های 
امریکایی ها  و  می شد  سرازیر  بشردوستانه 
و  بودند.  تماس  در  طالبان  با  همیشه 
فهمی  استاد  این که  آن هم  از  جنایت بارتر 
اخبارالخلیج  در  که  مقاله یی  در  هویدی 
اکتوبر 2002 به نشر رسیده،  به تاریخ 2۵ 
رهبر  سیاف  عبدالرسول  آقای  زبان  از 
متحد  جبهۀ  و عضو  اسالمی  اتحاد  حزب 
 2001 نوامبر  در  که  »هنگامی  می نویسد: 
از  کابل شدیم، می خواستیم عده یی  داخل 
سالح  خلع  تعقیب،  را  طالبان  فرماندهان 
بودند  جنایتکارانی  زیرا  کنیم،  محاکمه  و 
مورد  این  در  می شدند.  مجازات  باید  که 
شدیم  مواجه  شگفت انگیزی  مسایل  با 
امریکایی  بزرگ  فرماندهان  این که  آن  و 

برای ما گفتند که آن ها از جملۀ دوستان ما 
امریکا در والیت  بعدها سفیر  هستند. حتا 
میدان وردک در عروسی پسر یکی از این 

فرماندهان اشتراک کرد.«
از  یکی  این که:  دیگر  جالب  موضوع 
کارمندان استخبارات انگلیس در لندن نزد 
سفیر افغانستان می آید و یادداشت تعدادی 
امنیت  تا  می دهد  را  طالبان  فرماندهان  از 
آن ها در افغانستان تأمین شود.  این فرمانده 

طالب هنوز هم در کابل مصون است.
هم چنین در اوراقی که از سوی هواپیماهای 
ارزگان  و  قندهار  در  انگلیسی  و  امریکایی 
انداخته شده بود، به  قبل از سقوط طالبان 
زبان انگلیسی و پشتو این جمله نوشته شده 

ما  یعنی  یی!«  الندی  نظر  تر  »زمونژ  بود: 
اطالع  )مالعمر(  تو  حرکات  و  فعالیت  از 
به   12۷ نمی رسانیم.  آسیب  تو  به  داریم، 
همین سبب مطبوعات ایران، جنگ امریکا 
علیه طالبان را، یک جنگ فلمی و »رامبویی« 

می خواندند.
از این قبیل، هزاران سند معتبِر دیگر وجود 
دارد که همه گی نشان می دهد گروه طالبان 
بیگانه ها  به  وابسته  و  اجیرشده  گروه  یک 
بوده، هیچ دوستی و دلسوزی یی نسبت به 
کشتارِ  و  قتل  و  نداشته  آن  مردمِ  و  وطن 
مسلمانان ولو در حال عبادت در مساجد، 
شمار  به  آن ها  عادِی  مصروفیت های  از 

می رود.
دانشگاه  استاد  مرادیان  داوود  داکتر  آقای 
قوس 13۹1  تاریخ 1۶  به  کابل،  امریکایی 
طالباِن  حمایت  با  رابطه  در  طلوع نیوز  در 
وزیر  وردک  فاروق  همانند  نکتایی دار 
معارف از طالبان لنگی دار می گوید: وردک 
در بیانیۀ سال 2011م خویش از طالبان دفاع 
کرده گفت: »طالبان در مکتب سوزی دست 
ندارند،  مکاتب به نام طالبان از سوی کسان 

دیگری سوختانده می شود.«
حالی  در  اظهارات  »این  می گوید:  مرادیان 
صورت می گیرد که به گزارش خود وزارت 
مناطق  در  مکتب  پنج صد  حدود  معارف، 
بسته  طالبان،  زیست بوم  یعنی  پشتون نشین 
است و بیش از سه هزار حمله و تهدید از 
گرفته  صورت  مکاتب  باالی  آن ها  سوی 
است. بهتر آن است که آقای فاروق وردک 
کرزی،  آقای  دولت  معارف  وزیر  به جای 

عضو شورای کویتۀ طالبان باشد.« 12۸ 

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش سی ام

ما در ارتباط با اطرافیان مان 
کم کم متوجه مي شویم چه کساني 
رازهاي شان را با ما در میان 
مي گذارند. براي رهایي از استرس و 
نگراني هاي ناشي از حفظ راز، زماني 
که کسي قصد مطرح کردن رازي با 
شما را دارد، ابتدا از خودتان سه سوال 
یاد شده را بپرسید و اگر اطمینان 
حاصل کردید که حفظ راِز این فرد 
براي شما مشکل ساز نخواهد شد، 
اجازه دهید به صحبت هایش ادامه 
دهد. اما در غیر این  صورت، از ابتدا 
با تغییر دادن موضوع صحبت یا راهي 
دیگر، خودتان را از دردسر و جنجال 
نجات دهید



         زهرا سخی

و  فراگیر  متنی  عنوان  به  امروز،  جهان  در  سینما 
گسترده و رسانه یی برای انتقال معانی و داللت هایی 
برای  را  آن  سینمایی،  اثر  در  رمزگذار  که  است 
تحلیل  و  تجزیه  است.  داده  قرار  خود  مخاطب 
محصوالت این رسانه، به دلیل استقبال مخاطبان آن 
برای محققان حوزه های مختلف علوم انسانی الزم 
و ضروری است. از ابتدای پیدایش سینما، سالیان 
متوالی تنها روش تحلیل این متون رسانه یی، نگاه 
زیبایی شناسانه به فیلم های سینمایی بوده است. اما 
روش  این  به  محدود  سینما  مطالعۀ  روش  امروزه 
نمی شود. تغییر جهت از نگاه صرف زیبایی شناختی 
نشانه شناسی  مانند  ترکیبی،  تحلیلی  نگاه های  به 
تالش  محصول  سینمایی،  متون  روایی  تحلیل  و 
طیف وسیعی از متفکران حوزه های مختلف مانند 
زبان شناسان، جامعه شناسان، مردم شناسان و منتقدان 
ادبی و سینمایی بوده است. در اغلب این روش ها 
)مانند  تلفیقی  روشی  به کارگیری  با  می شود  سعی 
تلفیق زبان شناسی با تحلیل های فیلم یا به کارگیری 
ابزارهای جامعه شناختی و مواردی از این قبیل( به 
علوم  متداخل  تحلیل های  از  برخاسته  تحلیل های 

مختلف دست بیابیم. 
جامعه شناسان  حتا  و  نشانه شناسان  میان،  این  در 
اغلب این ادعا را مطرح می کنند که زیبایی شناسان، 
در بررسی متون هنری، از داللت ها و معانی موجود 
در آن چشم پوشی می کنند و همواره به تحلیل ابعاد 
زیبایی شناختی متن می پردازند. در نتیجه داللت های 
مربوط به ابعاد فکری، فرهنگی و اجتماعی متن را 
نادیده می گیرند و توجهی به بافت یا زمینۀ ایجاد 

کننده و داللت کنندۀ این متون ندارند. 
یکی از ابزارهای مناسب برای تحلیل متون سینمایی 
زیبایی شناسانه،  صرف  نگاه  از  فراتر  قالبی  در 
روش  این  است.  نشانه شناسی  روش  به کارگیری 
امروزه در نتیجه تالش های گستردۀ متفکرانی مانند 
»روالن بارت«، »کریستین متز«، »پیر پائولو پازولینی« 
و »اومبرتواکو« به حوزۀ مطالعاتی منسجم و پرباری 
این  آثار  است.  شده  تبدیل  سینمایی  مطالعات  در 
زبان شناس  متفکر  اندیشه های  در  ریشه  متفکران 
که  »سوسور«  دارد.  سوسور«  »فردیناندو  سویسی 
علم  را  شناسی  نشانه  است،  علم  این  پایه گذار 
می داند  اجتماعی  بافت  در  نشانه ها  بررسی حیات 
می کند  تلقی  شناسی  زبان  از  اعم  علمی  را  آن  و 
و معتقد است که بخشی از این دانش عام دربارۀ 
نشانه ها به زبان شناسی و روش های آن می پردازد. 
»سوسور« ابزارهای مفهومی بسیار کارایی، در اختیار 
متفکران نشانه شناس قرار می دهد، که می تواند در 
تمام حوزه های مطالعاتی نشانه ها مورد استفاده قرار 
گیرد. اختیاری بودن نشانه ها، نظام دالی و مدلولی 
موجود در نشانه ها و محورهای تحلیلی جانشینی و 
هم نشینی، در کنار ایجاد امکان تحلیل های هم زمان، 
برای  »سوسور«  که  هستند  امکاناتی  از  بخشی 
قابلیت  می کند.  فراهم  شناسی  نشانه  تحلیل های 
مطالعاتی  حوزه های  در  عناصر  این  به کارگیری 
از  شناسی  نشانه  که  است  شده  سببب  گسترده تر، 
حوزۀ محدود مطالعات زبان شناسی فراتر رود و به 
حوزه هایی گسترده تر دست یابد، که نمونۀ بارز آن 
را در آثار »روالن بارت« )مانند تحلیل زبان پوشاک 

و نظام غذایی( می توان مشاهده کرد. 
امکانات  و  زمینه  نشانه شناسی،  اساس  این  بر 
مطالعاتی مناسبی در تحلیل فیلم ایجاد کرده است. 
چرا که هر نقدی الزامًا به دانستن مفهوم یک متن و 
توانایی در خواندن آن متکی است و خواندن یک 
متن چیزی فراتر از رمزگشایی دال ها و مدلول های 
یک متن در قالب نشانه ها نیست و نشانه شناسی 
این  محقق  و  مخاطب  اختیار  در  را  امکانی  چنین 
حوزه قرار می دهد تا متن را قرائت کند. از سوی 
ارایۀ  امکان  آوردن  فراهم  با  نشانه شناسی  دیگر، 
سینمایی، شکل گیری  متون  از  نظام مند  تحلیل های 
نقدی منسجم و نظام مند را ممکن می کند. در حیطۀ 
عمده یی  بخش  نشانه شناسی،  مطالعات  گستردۀ 
ادراک  و  داللت ها  دریافت  فرآیند  به  مطالعات  از 
دیگر  بخشی  و  می پردازد،  پیام  در  موجود  معانی 
مانند  هنرهایی  شناسانۀ  نشانه  نظام های  بررسی  به 
مجسمه سازی  و  عکاسی  نقاشی،  موسیقی،  سینما، 

مشغول است. 

و  چیست؟  نشانه شناسی  و  چیست  نشانه  اما 
چه گونه می توان آن را در مطالعۀ فیلم های سینمایی 
به کار گرفت؟ »امبرتو اکو« نشانه شناسی را تمامی 
آن چیزهایی می داند که بر پایۀ قراردادی اجتماعی 
و از پیش نهاده، چیزی را به جای چیز دیگر معرفی 
می کند. این تعریف از نشانه، نکاتی را همراه خود 
دارد. نخست آن که در نشانه شناسی ویژه گی پایه یی 
و حایز اهمیت آن است که همواره مفهومی به جای 
مفهوم دیگر به کار گرفته می شود. نکتــۀ دوم آن 
به  اجتماعی اند.  سویه یی  دارای  نشانه ها  که  است 
این معنا که از رهگذر اجتماعی، نوعی اجماع در 
برخی دیگر  به جای  معانی  برخی  زمینۀ جانشینی 

وجود دارد. 

ولی نکتۀ دومی که در بحث »اکو« یافت می شود، 
چندان مورد اجماع عموم نظریه پردازان نشانه شناس 
نمی باشد. »پیرس« معتقد است، هر چیزی که به هر 
شکل به چیز دیگری داللت کند، فارغ از طبیعی یا 
قراردادی بودن آن، نشانه است. »پیرس« انواع نشانه 
را به سه دستۀ عمدۀ »شمایلی، نمایه یی و نمادین« 

تقسیم بندی می کند: 
با  نشانه  اساس شباهت  بر  که  نشانه های شمایلی، 

موضوع عمل می کنند. 
نشانه های نمایه یی، که نوعی پیوسته گی معنایی بین 

موضوع و نشانه وجود دارد. 
بر  بیشتر  که  هستند  دسته یی  نمادین،  نشانه های 

قراردادهای اجتماعی استوارند. 
نگاه  پایه گذار  عنوان  به  میان، »سوسور«  این  در  و 
نمادین  سویۀ  به  تنها  نشانه شناسی،  به  ساخت گرا 
را،  نشانه ها  از  دسته  آن  تنها  و  بود  معتقد  نشانه 

قرار  نشانه ها  جزو  داشتند،  قراردادی  منشای  که 
می داد، که در دسته بندی »پیرسی« از نشانه ها، تنها 
نمادها جزِو این دسته بندی قرار می گیرند. چرا که 
نمادین  نشانه های  تنها  »پیرس«،  تقسیم بندی  طبق 
قراردادی هستند که قابلیت تأویل و برداشت های 

گوناگون را دارند. 
عده یی سینما، عکاسی و نقاشی را به دلیل ویژه گی 
در  موضوع  با  نشانه  شباهت  و  بودن  تصویری 
در  این  می دهند.  قرار  شمایلی  نشانه های  دستۀ 
این  به خصوصیات  دقت  کمی  با  که  است  حالی 
سه هنر، خصوصًا تأویل پذیری و داللت مند بودن 
آن ها، می توان آن ها را با ویژه گی های دستۀ نمادین 
نشانۀ منطبق دانست. »پیتر وولن« معتقد است که در 

واقع، غنای زیبایی شناختی سینما از این امر ریشه 
امکان پذیر  نشانه  بعد  سه  سینما  در  که  می گیرد، 
او معتقد است  نمادین(.  است )نمایه یی، شمایلی، 
سینما  دربارۀ  که  کسانی  همۀ  بزرگ تر  ضعف  که 
نوشته اند، این است که یکی از این بعدها را در نظر 
گرفته، آن را ابتدا در زمینۀ زیبایی شناسی و سپس 
را مورد  دانسته، آن  نشانۀ سینمایی  به عنوان ذات 
تحلیل قرار داده اند و در عین حال بقیۀ موارد را از 

نظر دور داشته اند. 
حال در حوزۀ متون سینمایی و در نظام داللت های 
موجود در آن، ما همواره از چیزی موجود )دال(، 
ذهنی(  تصور  و  معنا  )مدلول،  غایب  موردی  به 
می رسیم. نکته یی که در این جا حایز اهمیت است، 
توجه به سویۀ چندمعنایی بودِن دال است. به این 
و  مدلول  یک  تنها  سازندۀ  هیچ گاه  دال  که  معنا 
معنای معین نیست؛ بلکه همواره سازندۀ مدلول های 

گوناگون و گاه متضاد است و همین بخش از نظام 
داللت هاست که ویژه گی تأویل پذیری آن را موجب 
می شود. این امر ما را به نگاه پساساخت گرا نزدیک 
مطالعاتی  حوزۀ  به  محدود  صرفًا  البته  که  می کند، 
فیلم های سینمایی نیست. بلکه در متون نوشتاری و 

زبان شناسانه نیز صادق است. 
اما بحث قابل مناقشه در حوزۀ نشانه شناسی سینما 
برخاسته از تقابل دوگانۀ سوسوری، »النگ/ پارول« 
زبان  عمومی  ساختار  را  »النگ«  »سوسور«،  است. 
در  آن  فردی  استعمال های  از  جدا  که  می دانست، 
پروژۀ  اساس،  این  بر  دارد.  وجود  »پارول«  قالب 
زبان شناسی فیلم دنبال آن است که جایگاه فیلم به 
عنوان یک زبان در تحلیل های خود را مشخص کند. 
»بارت« به نتیجه یی متفاوت از »سوسور« رسید. او 
معتقد بود که می توان به شکل بهتری، نشانه شناسی 
را بخشی از زبان شناسی دانست و نه بر عکس. بر 
نظام  پیچیده ترین  و  عام ترین  به  زبان  اساس،  این 
فرا  در خود  را  چیز  همه  که  می شود  تبدیل  بیانی 
نشان  شخصی  هر  تجربۀ  حال،  این  با  می گیرد. 
طریق  از  می توان  را  معنا  پیچیده گی  که  می دهد 
تصویر و به شکلی متفاوت انتقال داد. بر این مبنا 
به  »بارت«  مریدان  از  »که  متز  »کریستین  که  است 
حساب می آید، سینما را یک زبان می داند نه یک 
فاقد  زبان  این  است  معتقد  و  )النگ(  زبانی  نظام 
واحد کمینه است. ولی مانند زبان ملفوظ نمی توان 
داد.  ارجاع  موجود  پیش  از  رمزگان  به یک  را  آن 
و  واژگان  فاقد  فیلم  زبان  »متز«،  دیدگاه  اساس  بر 
یا نحو از پیش موجود است. اما از پنج نوار مجزا 
تشکیل شده است: صدای ضبط شدۀ گفتار، صدای 
و  موسیقی  شدۀ  ضبط  صدای  محیط،  شده  ضبط 
نوشتار )تیتراژ و میان نوشته ها(. با تمام این تفاسیر، 
نظام مفهومی »متز« و تالش او در شکل دهی به یک 
نظام نشانه شناسی منتظم در مطالعۀ سینما با ناکامی 
مواجه می شود و او درگیر خیل عظیم پرسش هایی 
از  یکی  می کند.  ایجاد  نگاهی  چنین  که  می شود، 
این موارد، در دسته بندی دوگانۀ »بارت« از معانی 
به  قادر  »متز«  که  می شود،  ایجاد  ضمنی  صریح/ 
دوگانۀ  همین  خود  و  نمی شود  آن  مفهوم پردازی 
متضاد از ایجاد یک نظم مفهومی جلوگیری می کند. 
که  است  ضمنی  معانی  واسطۀ  به  اساسًا  که  چرا 
پا  پیش  متنی ساده و  از  را  متن غنی  می توان یک 

افتاده تشخیص داد. 
نظام  شش  معتقدند،  نشانه شناسی  نظریه پردازان 
که  است،  موجود  گویا  سینمای  در  نشانه شناسی 
بررسی کارکرد آن در شناخت سینما و داللت های 

سینمایی بسیار راه گشاست: 
که  است  تصویری  نشانه های  نظام  اول،  دستۀ  1ـ 

بیشتر به کارکرد نشانه های شمایلی اشاره دارد. 
که  است  حرکتی  نشانه های  نظام  دوم،  دستۀ  2ـ 
تقطیع و تدوین در  به حرکت های دوربین،  بیشتر 

سینما اشاره دارد. 
3ـ دستۀ سوم، نظام نشانه های زبان شناسانۀ گفتاری 
است که بخش جایگاه کالم، زبان گفتار، مکالمه و 

تفسیرهای خارجی را در سینما دارد. 
زبان شناسانۀ  نشانه های  نظام  چهارم،  دستۀ  4ـ 
نوشتاری است، که بخش وسیعی از کارکرد نوشتار 
عنوان  تا  زیرنویس  فیلم،  عنوان بندی  از  سینما  در 
را  فیلم  ساختار  درون  نوشتاری  نشانه های  و  فیلم 

در نظر دارد. 
غیر  آوایی  نشانه های  نظام  پنجم،  دستۀ  ۵ـ 
گوناگون  اشکال  به  بیشتر  که  است،  زبان شناسانه 
اصوات و جایگاه صداهای طبیعی در سینما اشاره 

دارد. 
است،  موسیقایی  نشانه های  نظام  ششم،  دستۀ  ۶ـ 
که بخش های مورد نظر آن موسیقی متن، موسیقی 

فیلم نامه و هرگونه موسیقی موجود در فیلم است.
منبع: مرکز مطالعات رسانه 

1ـ احمدی، بابک )13۷1(. »از نشانه های تصویری 
دیداری«.  ارتباط  نشانه شناسی  سوی  به  متن،  تا 

تهران: نشر مرکز 
2( استم، رابرت )13۸3(. »مقدمه یی بر نظریۀ فیلم«. 
گروه مترجمان به کوشش: احسان نوروزی، تهران: 

سورۀ مهر 
در  کلیدی  »مفاهیم   .)13۸1( سوزان  هیوارد،   )3
مطالعات سینمایی«. مترجم: فتاح محمدی، تهران: 

نشر هزاره سوم. 
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نشانه شناسـی 
در سینما
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در حوزۀ متون سینمایی و در نظام داللت های موجود در آن، ما همواره از چیزی موجود 
ذهنی( می رسیم. نکته یی که در این جا حایز )دال(، به موردی غایب )مدلول، معنا و تصور 
بودِن دال است. به این معنا که دال هیچ گاه اهمیت است، توجه به سویۀ چندمعنایی 

سازندۀ تنها یک مدلول و معنای معین نیست؛ بلکه همواره سازندۀ مدلول های گوناگون و 
گاه متضاد است و همین بخش از نظام داللت هاست که ویژه گی تأویل پذیری آن را موجب 

می شود. این امر ما را به نگاه پساساخت گرا نزدیک می کند، که البته صرفاً محدود به 
حوزۀ مطالعاتی فیلم های سینمایی نیست. بلکه در متون نوشتاری و زبان شناسانه نیز 

صادق است



چانه زنی برای برگرداندن...
 کودکان و زنان کشور ما هستند و حاال هم همان سیاست خود 

را دنبال می کنند.« 
با  باید  که  است  باور  بدین  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
از  و  نشود  گرفته  کار  تضرع  راه  از  پاکستان  حکومت جدید 
مجراهای جهانی باالی این کشور فشار وارد گردد تا حاکمیت 
مشروع افغانستان را بپذیرد و از مخالفان این دولت حمایت 

نکند و برای آن ها پناهگاه و تسلیحات ندهد.
باالی  شرایط  این  که  زمانی  »تا  کرد:  تصریح  عظیمی  آقای 
نشسته  کمین  در  اسالم آباد  نشود،  قبوالنده  پاکستان  حکومت 
که چه زمانی عساکر خارجی از افغانستان خارج می شوند تا 
یکبار دیگر پنجابی ها را در کشور سرازیر کند و مطابق میل 

خود حکومتی را بسازد و آن  را به پیش ببرد.«
این عضو مجلس نماینده گان بدین باور است که پاکستان در 
همکاری  هیچ گونه  افغانستان  حکومت  با  صلح  آوردن  روند 
نخواهد کرد و این کشور در تالش این است تا چند روزی سر 
و صدای رسانه یی را ایجاد کند و اگر حکومت افغانستان در 
این میان چیزی بیان نمی کند در واقع حکومت داران افغانستان 

ممدوحان پاکستان خواهند بود. 
فرهاد عظیمی افزود: »نوازشریف همان پنجابی است که خون 
کودکان و زنان افغانستان را ریختاند، دولت افغانستان و مردم 
این کشور هم نباید اعتمادی باالی نوازشریف و سیاست های 
بر  حکومت  این  چون  باشند،  داشته  افغانستان  قبال  در  او 
گفته های خود در گذشته هم صادق نبوده و حاال هم نخواهد 

بود.«
همچنان، فوزیه کوفی عضو دیگر مجلس نماینده گان با اشاره 
تا حاال  ایجاد شده و  پاکستان  این که گروه طالبان توسط  بر 
است،  آن کشور  در  این گروه  و مخفیگاه های  تسلیحات  هم 
ایجادشدن  با  طالبان  اعضای گروه  از  تعدادی  می گوید: »یک 
دفتر برای این گروه در قطر، از حلقه و اسارت پاکستان بیرون 
شده اند و آن اداره یی را که پیش از این بر گروه طالبان داشتند، 

حاال ندارند.«
تمایلی  خود  طالبان  گروه  که  است  باور  بدین   کوفی  خانم 
برای انجام صلح ندارند و همیشه در صددِ پیداکردن بهانه های 

گوناگون هستند تا در روند صلح نپیوندند.
او بیان داشت: »طالبان با بیان این که در شورای عالی صلح تمام 
جوانب دخیل نیستند و این یک شورای دولتی و وابسته است، 
بهانه جویی می نمایند و نمی خواهند شامل پروسۀ صلح شوند.«
نام  زیِر  همواره  پاکستان  حکومت  که  می گویند  آگاهان  این 
میز  در  طالبان  گروه  کشاندن  و  افغانستان  در  صلح  آوردن 
مذاکره حکومت و مردم افغانستان را فریب داده است و این بار 
نیز آمدن سرتاج عزیز به بهانۀ آوردن پیام دعوت تنها آوردن 

این پیام نیست و شاید موضوعات دیگری نیز مطرح شود.
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وزارت مالیه:

از فرار سرمایه جلوگیری می  کنیم

در دانشگاه  ها برنامۀ...
)برنامه  نصاب  انشاءاهلل-   – این  از  »بعد  افزود:  او 
درسی( واحد در سراسر کشور تطبیق خواهد شد و از 
این برنامه نه تنها دانشگاه های دولتی می توانند استفاده 
کنند، بلکه دانشگاه های خصوصی هم می توانند از این 

نصاب استفاده کنند.«
برنامه  را  دانشگاه ها  کنونی  درسی  برنامه  عبید  آقای 
»کهنه یی« توصیف کرد که دانشگاهها را با چالش هایی 
»کاماًل  او،  گفته  به  تازه  برنامه  ولی  بود،  کرده  مواجه 
جدید است و مطابق اقتضای زمان از لحاظ اکادمیک 

تهیه شده است«.
جدید  درسی  برنامه  که  گفت  عالی  تحصیالت  وزیر 
دانشگاهها شامل 4۸ عنوان می شود که کتابهای درسی 
دانشکده ها  استادان  سوی  از  آن  براساس  دانشکده ها 
نوشته و پس از تایید شورای عملی دانشکده و اداره 
اکادمیک وزارت تحصیالت عالی مورد  امور  انسجام 

استفاده قرار می گیرد.
هر  که  این وزارت گفت  نوربخش، سخنگوی  عظیم 

معرفی  جدید  درسی  برنامه  در  که  موضوعی  عنوان 
شده، شامل موضوع های فرعی زیادی می شود که در 

این برنامه توضیح داده شده است.
او گفت که در سراسر کشور حدود 200 دانشکده و 

بیش از ۵00 رشته تحصیلی وجود دارد.
در مورد جزئیات برنامه درسی جدید مقام های وزارت 

تحصیالت عالی توضیح بیشتری ارایه نکرده اند.
پیش از این انتقادهای زیادی در مورد »کهنگی« برنامه 
که  گفته اند  منتقدان  و  شده  مطرح  دانشگاه ها  درسی 
برخی از رشته های تحصیلی دانشگاه ها حدود بیست یا 
سی سال پیش تشکیل شده و حاال زمینه های کاربردی 

آنها بسیار محدود شده و نیاز به بازنگری دارد.
کرده اند  مطرح  را  انتقاد  این  برخی  دیگر،  سوی  از 
دانشگاهی  مختلف  رشته های  درسی  اصلی  منابع  که 
جزوه هایی هستند که ده ها سال پیش تهیه شده و حاال 

فاقد جنبه کاربردی محسوب می شود.
شیوه درسی دانشگاه ها هم از دیگر مسایلی است که 
درسی  شیوه  است.  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  همواره 
دانشگاههای  درسی  شیوه  از  گرفته  الهام  کنونی 

شوروی سابق است که در دهه شصت خورشیدی در 
دانشگاههای افغانستان رایج شد.

  ›سهمیه بندی‹
دانشجویان  اخیراً طرح سهمیه بندی پذیرش  همچنین 
گسترده ای  منفی  واکنش های  با  هم  دانشگاهها  در 
مواجه شد و در روزهای اخیر برخی رسانه ها گزارش 

دادند که این طرح کنار گذاشته شده است.
ولی سخنگوی وزارت تحصیالت عالی گفت که هنوز 
این طرح کنار گذاشته شده  زود است که گفته شود 

است.
عظیم نوربخش افزود: »حاال چیزی نمی توانم در این 
انشاءاهلل  موضوع  این  روز  دو  یکی  در  بگویم.  مورد 

روشن خواهد شد.«
گفته  عالی  تحصیالت  وزارت  مقام های  این  از  پیش 
بودند که این طرح را برای تامین عدالت اجتماعی و 

شفافیت در کنکور به اجرا می گذارند.
به گفته این مقام ها، تناسب جمعیت والیت ها با تعداد 
در  می شوند،  پذیرفته  دانشگاهها  در  که  دانشجویانی 

این طرح در نظر گرفته خواهد شد.

در تأمین امنیت انتخابات...
بین المللی  جامعه  متزلزل  حمایت  نگران  افغانستان   

است.
مأموریت جدید نیروهای بین المللی که بر آموزش و 
مشاوره نیروهای امنیتی افغانستان تمرکز دارد، احتماالً 
در اختیار و کنترل نیروهای ایساف قرار می گیرد که 
خواهد  عهده  بر  را  فرماندهی شان  دانفورد  جنرال 
ازسرگیری و موفقیت آمیز  باعث  اقدام  این  داشت و 
و  واشنگتن  میان  امنیتی  شده  تعلیق  مذاکرات  بودن 

کابل می شود.
این  به  شما  پاییز،  فصل  پایان  تا  افزود:  دانفورد 
است  قرار  که  سربازانی  تعداد  رسید  خواهید  مسأله 
حضور  افغانستان  در  میالدی  آینده  سال  پاییز  در 
داشته باشند، چقدر است. سایر مسایل پیچیده شامل 
اقدامات و تجهیزات لجستیکی است. مقام های افغان 
خواستار مالیات بر گمرک در حین گذر کانتینرهای 
که  اقدامی  هستند؛  امریکا  نظامی  سخت افزارهای 
با  کندی  را  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج 

مواجه می کند.
جنرال دانفورد گفت که مقام های ارشد دولت کابل 
به  مساله  این  حل  مورد  در  را  تضمین هایی  اخیراً 
در  مسأله  یک  این  بودند.  داده  واشنگتن  مقام های 

سطح رهبری است.
برای  درخواست  به  نسبت  تاکنون  کابل  دولت  البته 
توضیح در زمینه مسایل مالیاتی بر مسیرهای گمرکی 

اظهارنظری نکرده است.
فرمانده نیروهای دریایی امریکا در افغانستان همچنین 
اواسط  که  امریکا  و  ناتو  ائتالف  نیروهای  که  گفت 
بهار سال آینده میالدی از افغانستان خارج می شوند، 
بیش از این در تأمین امنیت پایگاه های رای گیری در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور حضور 
نخواهند داشت و این روند به خود نیروهای امنیتی 
تأمین  به  باید  که  هستند  آنها  و  دارد  بسته گی  افغان 
امنیت پایگاه های رأی گیری برای برگزاری انتخاباتی 

معتبر بپردازند.
در  که  کنید  حاصل  تضمین  باید  شما  گفت:  وی 

افغانستان  جنوب  سراسر  پشتون  قبیله یی  کمربند 
مردم در پایگاه های رأی گیری حضور یابند و در این 
روستایی  مناطق  نباید  شما  کنند.  شرکت  انتخابات 
پر  مناطق  مورد  در  چالش هایی  اما  ببرید،  یاد  از  را 

جمعیت وجود دارد.
افغانستان  در  امریکایی  نیروی  هزار   ۶۸ اکنون  هم 
کشور  این  از  نیروها  این  خروج  و  دارند  حضور 
مرکزی  دولت  ناکامی  مورد  در  را  نگرانی هایی 
افغانستان، فروپاشی احتمالی نیروهای امنیتی یا بروز 

جنگ داخلی به وجود آورده است.
عمومی  برداشت های  اهمیت  به  دانفورد  جنرال 
در  و  کرد  تاکید  امریکا  افغانستان،  در  مردمی  و 
فاکتورهای  مورد  در  جنگ  این  تمام  گفت:  ادامه 
سوالی  هیچ  و  است  درک  غیرقابل  و  غیرمحسوس 
در مورد آن وجود ندارد. جنگی به خاطر برداشت ها 
انتقال  داد.  رخ  امیدواری ها  و  حقایق  و  اعتمادها  و 
سیاسی و قدرت سال آینده میالدی مهمترین رویداد 

در افغانستان محسوب می شود.

وزارت مالیه می گوید که پالیسی تازۀ اقتصادی دولت 
فرار  از  است،  شده  طرح ریزی  انتقال  دوره  برای  که 
سال  از  پس  افغانستان  اقتصادی  سقوط  و  سرمایه 

2014م جلوگیری می کند.
بسته های  یکسری  اقتصادی دولت شامل  پالیسی  این 
تشویقی می باشد که برای جلب و جذب سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی در کشور، از سوی دولت افغانستان 

پی ریزی شده است.
تازه  پالیسی  که  وزیرمالیه  وال،  عمرزاخیل  حضرت 
اقتصادی دولت را در یک نشست خبری ارایه می کرد 
گفت: »سرمایه گذارانی که بیشتر از پنج صدهزار دالر 
معادن،  زراعت،  صنعت،  بخش های  در  را  امریکایی 
بسته بندی مواد صادراتی و ساختمان در دوره انتقال، 
دولت  تشویقی  بسته های  از  کنند،  سرمایه گذاری 

مستفید شده می توانند«.
اکثر کارشناسان بدین باوراند که پس از خروج نیرهای 

رکود  شاهد  افغانستان  2014م  سال  در  المللی  بین 
افغانستان  دولت  مقام های  اما  بود؛  خواهد  اقتصادی 
اقتصادی که روی دست گرفته  باطرح  که  اند  مدعی 

اند، چنین امری اتفاق نخواهد افتاد.
بسته های تشویقی که دولت در پالیسی تازه اش مد 
نظرگرفته است، شامل معاف مالیاتی برای هفت سال، 
ناچیز، در  یا در بدل پرداختی  توزیع زمین رایگان و 
قرضه  پرداخت  نازل،  قیمت  با  برق  قراردادن  اختیار 
و  جوازنامه  اخذ  در  سهولت  بزرگ،  و  کوچک  های 
ویزای سفر به خارج می باشد که سرمایه گذاران از 

آن بهرمی برند.
در پالیسی تازه اقتصادی دولت افغانستان آمده است که 
اگر سرمایه گذاران تا آخر سال 2014 ، سرمایه  گذاری 
نکنند، از بسته های تشویقی دولت مستفید نمی شوند.

صنایع  و  تجارت  اتاق  مدیرعامل  حقجو  قربان 
امر  در  را  دولت  تشویقی  بسته های  این  افغانستان 

جلب و جذب سرمایه گذاری در کشور موثر خوانده 
بدین  پیش  ماه  هشت  از  گذاران  سرمایه   ” افزود:  و 
که  بودند  دولت  سوی  از  تشویقی  چنین  منتظر  سو، 
گذاران  سرمایه  خواست  این  به  دولت  خوشبختانه 

پاسخ مثبت گفت”.
پالیسی تازه اقتصادی دولت از سوی شورای وزیران 
و شورای عالی اقتصادی دولت مورد تایید قرار گرفته 

است و سر از همین تاریخ قابل اجرا می باشد.
سرمایه  حال  شامل  دولت،  تشویقی  بسته های  این 
سال  آخر  تا  2013م  سال  از  که  می شود  گذارانی 
که  کسانی  و  کنند  گذاری  سرمایه  کشور  در  201۵م 
فقط  اند؛  کرده  گذاری  سرمایه  سال  دوازده  این  در 
دولت  گردند.  مستفید  توانند  می  مالیات  کاهش  از 
افغانستان در تالش است تا با طرح های تازه اقتصادی، 
سیاسی، امنیتی گمانه زنی ها مبنی بر بروز بحران، پس 

از سال 2014م را از اذهان مردم دور نماید.
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داستان غم بار کودکانی که...
و  کند  استفاده  اسلحه  از  چگونه  که  دادند  نشان  او  به   

بمب های دست ساز بسازد. آنها به او شیرینی می دادند.
وی افزود: وقتی گفتند یک هدیه خیلی خاص برایم دارند 
از  پر  انتحاری  جلیقه  یک  هدیه  این  شدم؛  خرسند  بسیار 
گلوله و نارنجک بود. آنها مرا مجبور کردند تا آن را بپوشم، 
تمام بدن من پر از نارنجک بود. سپس آنها به من پیشنهاد 
)1۵0 افغانی یا ۶1 پنی( را دادند و به من گفتند تا خود را 
در یک ایستگاه بازرسی پولیس منفجر کنم. من پرسیدم اگر 
به  آنها  اما  کنم؟  پول چه  با  کنم  منفجر  را  مجبورم خودم 
تشویق من برای این کار ادامه دادند و به من گفتند اگر این 

کار را بکنم به بهشت می روم.
نیاز سرانجام فرار می کند؛ ۹ مایل می دود تا خود را تحویل 
پولیس دهد. او که اکنون 10 ساله است در یتیم خانه یی در 
کمتری  دیگر شانس  بچه های  اما  میکند  زنده گی  لشگرگاه 
هستند  زندان  در  غزنی  و  هلمند  در  کودک   224 داشتند. 
که نیروهای دولتی آنها را به خاطر طرح یا انجام حمالت 

دستگیر کرده اند.
نجیب اهلل قریشی که یک فیلم ساز است دسترسی بی سابقه یی 
به یک زندان ساخت انگلیس در هلمند داشته، او می گوید 
هر سلول 20 پسر داشت. یکی از آنها که نامش حنان بود 
12 ساله بود که پس از مرگ پدرش در حمله هوایی امریکا 

به طالبان می پیوندد.
او گفته است: پدر من عضو طالبان بود. وقتی او از آر پی 
جی استفاده می کرد من طرز کارش را پرسیدم و او به من 

ید داد.
یک سال بعد این نوجوان گروه نظامی خود را با پنج تن 
جاده های  در  شب ها  آنها  می کند،  تأسیس  دوستانش  از 
حمالت  از  یکی  جریان  در  می ایستادند.  کمین  دوردست 
پدرم  خون  انتقام  پی  در  من  می گوید:  او  دستگیرمی شود. 
قرآن  در  کنم.  جهاد  خدا  خاطر  به  می خواهم  من  نیستم. 
نوشته شده شما مجازید همانگونه که یک سگ را می کشید 

کفار را نیز بکشید.
بیشتر افغان ها تاریخ تولدشان را نمی دانند و طالبان از این 
اصرار  نکته  این  بر  تا  کنند  می  استفاده  بودن  نامشخص 

بورزند که آنها از بچه ها برای جنگ استفاده نمی کنند.

براساس خواست شورای...
 جدید پاکستان می خواهد روابط افغانستان و پاکستان 
زمانی  ثبات  و  که صلح  کرد  تأکید  او  کند.  تقویت  را 
نزدیک  روابط  کشور  دو  که  می شود  تأمین  منطقه  در 

اقتصادی و تجارتی داشته باشد.
پروسۀ  پیشرفت  صورت  در  گفت  پاکستانی  مقام  این 
صلح، دوکشور می توانند چندین پروژۀ مشترک تجارتی 

داشته باشند و سرمایه گذاری را نیز تقویت نمایند.
مشاور امنیت ملی پاکستان گفت در صورتی که رییس 
جمهور کرزی و نوازشریف از نزدیک گفت وگو کنند، 
سرتاج  داشت.  خواهد  بهتری  نتایج  صلح  تالش های 
عزیز افزود که پاکستان خواستار صلحی است که توسط 
از  را  خود  حمایت  »پاکستان  شود:  رهبری  افغان ها 
پروسه صلح و آشتی در افغانستان ادامه می دهد. ما باور 
داریم که این پروسه باید توسط افغان ها رهبری شود و 

افغان ها مالکیت آن را داشته باشند«.

نیز تأکید کرد که  افغانستان  زلمی رسول وزیر خارجه 
شود:  مراعات  باید  که  دارد  پروسۀ صلح خط سرخی 
به  افغان ها  توسط  و  باشد  افغانی  باید  صلح  »پروسه 
پیش برده شود و در آن شرایط قانون اساسی افغانستان 
باید احترام شود. این خط قرمز است که ما مانده ایم. 
صحبت هایی که با برادران خود در پاکستان داریم این 
است که آن ها کمک کنند تا پروسه صلح به یک نتیجه 

برسد«.
  طالبان را کنترل نمی کنیم

پاکستان  که  دارد  ادعا  افغانستان  حکومت  هرچند 
شورشیان طالبان را حمایت و کنترل می کند، اما مشاور 
امنیت ملی حکومت پاکستان تاکید کرد که پاکستان با 

طالبان تماس دارد، ولی این گروه را کنترل نمی کند.
از طریق  پاکستان  که  کرزی گفت  رییس جمهور  اخیراً 
افغانستان ملوک الطوایفی شود.  تا  طالبان تالش می کند 
اما سرتاج عزیز گفت پاکستان هیچ پیشنهاد خاصی برای 

نوع نظام افغانستان ندارد و خود افغان ها در این مورد 
تصمیم می گیرند.

دفتر  گشایش  مورد  در  همچنان  پاکستانی  مقام  این 
طالبان در قطر یادآور شد که براساس خواست شورای 
با  توانسته اند  طالبان  نماینده گان  افغانستان،  عالی صلح 

اسناد پاکستانی به قطر سفر کنند.
افغانستان  دولت  گفت  رسول  زلمی  حال،  همین  در 
بیشترین تالش را برای تأمین صلح انجام داده اما این 
تالش ها هیچ نتیجه یی نداده است: »متأسفانه تاهنوز این 
ما  است.  نداشته  نتیجه یی  افغانستان  دولت  تالش های 
امیدواریم که با حکومت جدید پاکستان در روابط دو 
جانبه یک صفحه جدید همکاری های صادقانه و عملی 

را بگشاییم«.
افغانستان بارها از پاکستان خواسته است تا طالبانی که 
پاکستان به سر  خواستار صلح هستند و در زندان های 

می برند، از زندان رها شوند.
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شهر تاریخي غلغلۀ بامیان بازسازي 
مي شود

سفر چهار روزۀ بایدن به هند:
دهلی نقش اساسی در پروسۀ صلح 

افغانستان دارد

اتحادیۀ اروپا پس از توشیح قانون انتخابات:

زمینۀ انتقال مسالمت آمیز قدرت فراهم شد

مسعود  احمدويل  محرتم  کله  چې  ماته 

مشوريت  یوه  دغسې  چې  وواهه  را  زنګ 

کوې  وینا  ته  به  کې  دې  په  او  ده  غونډه 

ما ویل ولې زه؟ خو خیر زه غواړم لنډې 

زما  کې  غونډه  نننۍ  په  وکړم.  خربې 

یم،  نه  مجاهد  زه  چې  ده،  مهمه  دا  لپاره 

دېموکرات یم او پښتون یم؛ خو دلته نن د 

مجاهدینو او نورو ډلو تر څنګ په یوه مېز 

ناست یم. د ستونزو یو عامل موږ خپله یو 

پیدا  زه ولې څوکۍ  وايي، چې  هر سړی 

پیدا  پيسې  او  کړم  نه  پیدا  قدرت  کړم،  نه 

نه کړم. لومړی زه خپله د خپلو ګټو لپاره 

لګیا یم کار کوم. که چېرې زه غواړم چې 

یو ميل تفکر رامنځته يش نو باید یو څه له 

خپلو ګټو هم تېرشم او د بل ګټې هم په 

خطر کې وانه چوم.

یوه  او  فکر  بل  فکر  یو  باید  راز  دغه 

اېډیالوژي بله اېډيالوژي له خطر رسه مخ 

وشو.  کار  دغه  چې  پخوا  لکه  کړي.  نه 

کله چې اوسنی حکومت راغی د طالبانو 

اېډیالوژۍ ته ګواښ پېښ شو او په خطر 

لټوونکیو  موقع  نورو  طالبان  ولوېده.  کې 

غېږ  خپله  په  دښمنانو  او  مغرضو  خلکو، 

کې ونیول او ترېنه یې استفاده وکړه.

موږ باید یوازې د ځان ګټه ونه غواړو باید 

د نورو ګټو ته هم پام وکړو. که چېرې ته 

دررسه  حتاًم  غواړې  ګټه  ځان  د  یوازې 

مقابله کېږي. 

مجاهدین  څه  چې  دی  نه  دا  تفکر  ميل 

یو څه چې  یا  ټول ومني،  باید  وايي هغه 

دېموکرات وايي، باید ټول یې ومني. 

ميل تفکر هغه مهال رامنځته کېږي، چې د 

ټولې ټولې مفکورې او اېډيالوژۍ په ګډه 

ته  افغان  هر  کار وکړي.  یو ځای رسه  او 

باید ونډه او حق ورکړل يش، هغه که د هر 

فکر او هرې اېډیالوژۍ خاوند وي.

یو فکر، یو مذهب او یوې اېډیالوژۍ پالل 

خپه  به  خلک  څه  او  کوي  رامنځته  ټکر 

کېږي؛ نو اړینه ده چې له یو څه موږ تېر 

شو له یو څه نور تېر يش.

داسې  کړي  قبول  بل  یو  باید  سیستم 

سیستم چې یو لوری ومني او بل نه پایله 

رامنځته  سیستم  داسې  باید  ورکوي  نه 

يش، چې ټولو ته منلو وړ وي څو یو ميل 

تفکر رامنځته يش.

سند  مهم  او  وثیقه  ميل  یو  افغانان  اوس 

د  او  دی  قانون  اسايس  هغه  چې  لري 

اسايس قانون پر ځای نباید نورو شیانو ته 

درنښت ولرو. 

چې  ده،  مهمه  لپاره  رسېدو  د  ته  سولې 

ونیول يش  پام کې  په  هم  نور سیستمونه 

او اسايس قانون په رڼا کې مخته الړ شو، 

ځکه له اسايس قانون پورته بله وثیقه نشته 

او دا ټول څه اسايس قانون روښانه کړي 

دي.

عمل  باندې  قانون  اسايس  په  باید  موږ 

وکړو څو د ټولو ګټې او منافع تامین يش 

او مناسبات د اسايس قانون له مخې، پر 

کېدا  غني  ال  د  طرحې  دې  د  یوسو.  مخ 

لپاره دغه ډول غونډو ته ډېره اړتیا ده. ډېره 

مهمه ده چې دا غونډې پراخې يش. 

طالبانو ته ووایو، چې راشه په قدرت کې 

یو  کې  واک  په  موږ  ځکه  شه.  رشیک 

موږ په قدرت کې یو او په هېواد کې یو. 

موږ باید هغوی ته بلنه ورکړو. که غواړو 

بحران او ناورین پای ته ورسوو په کار ده 

او  ته احرتام ولرو  یو د بل مفکورې  چې 

مخ ته الړ شو. په اخر کې وایم احمدويل 

مسعود صیب ته، چې ته مخکې شه فکور 

دې تر شا دی او زه درنه مالتړ کوم.

انجینر محمد یونس فکور، د ملي اجنډا په لومړۍ مشورتي ناسته کې:

باید ملي تفکر رامنځته کړو

در  که  بامیان  مرکز  در  غلغله  تاریخي  شهر 
نوه  و  شده  بنا  متر   1۵0 الي   100 بین  ارتفاعي 
چنگیز مغول در آن کشته شد، بازسازي مي شود.
این شهر تاریخي که از جمله هشت آثار باستاني 
ثبت شده در بامیان در سازمان آموزشي، علمي 
است،  یونسکو  متحد  ملل  سازمان  فرهنگي  و 

بازسازي خواهد شد.
فرهنگ  و  اطالعات  مرکز  رییس  دادرس  کبیر 
و  مرمت  گفت:  رسانه ها  به  یکشنبه  روز  بامیان 
یکسال  تا  غلغله  شهر  از  بخش هایي  بازسازي 
گردشگران  و  رسید  خواهد  پایان  به  دیگر 

مي توانند از این مکان تاریخي بازدید کنند.
رییس مرکز اطالعات و فرهنگ بامیان از کشف 
هنگام  غلغله  شهر  در  باستاني  آثار  چندین 
اشیاي  گفت  و  داد  خبر  شهر  این  بازسازي 
دست  به  غلغله  شهر  مرمت  هنگام  ارزشمندي 
آمد که در معرض دید گردشگران قرار خواهد 

گرفت.
به گفته رییس اطالعات و فرهنگ بامیان، ایتالیا 
گرفته  عهده  بر  را  غلغله  شهر  بازسازي  هزینه 

است.
دارد  وسعت  هکتار  پنج  تا  چهار  که  شهرغلغه 
که  و مخروطي شکل  تپه یي سنگي  باالي  بر  و 
ارتفاع  زمین  سطح  از  متر   1۵0 تا   100 حدود 
بودا  شده  تخریب  مجسمه هاي  مقابل  در  دارد 

قرار گرفته است.
شهر تاریخي غلغله که قدمت آن به قرن 10 و 
11 میالدي بر مي  گردد، پیش از این به نام هاي 
شهر بامیان و باال حصار بامیان نیز یاد مي شد که 
از دوره ظهور اسالم تا اوایل قرن هفتم هجري 
و  شنسب  آل  چون  حاکمان  برخي  پایتخت 

شاهان غوري بوده است.
این شهر چون در باالي یک تپه مرتفع قرار دارد 
بوده  معروف  بامیان  دفاعي  قلعه  به  گذشته  در 
است که وسعت آن به اندازه نصف ام البالد یعني 

نصف شهر بلخ کنوني بوده است.
به گفته کارشناسان از برج ها، دیوارها، عالیم و 
آثار باقي مانده این شهر این طور به نظر مي رسد 
که جمعیت آن در اوج رونق و شکوه از چهار 
که  است  این  آن  دلیل  و  نبوده  بیشتر  نفر  هزار 

گنجایشي  الماس  تپه  همراه  به  شهر  محدوده 
اضافه تر از آن نداشته است.

به رهبري چنگیز  از حمله سپاهیان مغول  پیش 
به  میالدي   )1221  ( ق  هـ   ۶1۸ سال  در  خان 
اداره  توسط خوارزمشاهیان  که  این شهر  بامیان 

مي شد، با خاک یکسان شد.
خوارزمشاهي  حاکم  ایستاده گي  و  مقاومت  در 
نوه هاي چنگیز  از  برابر سپاهیان مغول یکي  در 
از محافظان حاکم  یکي  »ماتکین« توسط  نام  به 
خوارزمشاه کشته  شد، بعد از این حادثه چنگیز 
دستور داد براي انتقام خون نوه خود شهر غلغله 

را با خاک یکسان کنند.
منطقه  این  بر  مغول ها  که  زماني  مي شود  گفته 
یورش بردند، جنگ خونیني میان آنان و حاکم 
خوارزمشاهي به وقوع پیوست و از هر گوشه و 
کناري فریاد گریه، زاري و هلهله بلند شد، شاید 
به همین دلیل این شهر را غلغله به معني غوغا و 

فریاد، نامیده اند.
درباره سیستم آبرساني این شهر تاریخي هم گفته 
مي شود آب مورد نیاز در این شهر با کانال مخفي 
از دریاي حیدرآباد و در فاصله چهار کیلومتري 
به شهر منتقل مي شده که عالئم ظاهري آن هنوز 

دیده مي شود.
بر اساس گفته تاریخ شناسان زماني که این شهر 
دختر  قرارداشت،  مغول  سپاهیان  محاصره  در 
را  آبرساني  کانال  این  راز  جالل الدین،  سلطان 
که  گذاشت  میان  در  مغول  سرداران  از  یکي  با 
این افشاگري باعث مي شود، آب بر ساکنان شهر 
غلغله بسته شود و با سقوط شهر ساکنان آن نیز 

قتل عام شوند.
هنوز  قرن ها  گذشت  طي  که  قسمت هایي  تنها 
هم در شهر غلغله پا بر جا مانده است، بعضي 
است  شهر  جامع  مسجد  ساختمان  قسمت هاي 
که در قسمت جنوبي تپه قرار دارد و همچنین 
زیر  مغاره هاي  و  شهر  دیدباني  برج  از  بخشي 

زمیني است که تاکنون پا بر جا مانده است.
ناامني ها  و  سال ها جنگ  طول  در  که  شهر  این 
مردم  توسط  بود،  نظامیان  پایگاه  افغانستان  در 
بیرون  آن  از  گرانقیمتي  اشیاي  و  حفاري  شده 

کشیده شده است.

سفر  اعالم  ضمن  امریکا  ارشد  مقامات  از  یکی 
معاون رییس جمهوری این کشور به هند گفت که 

دهلی نو نقش مهمی در افغانستان دارد.
سفر  امریکا  رئیس جمهوری  معاون  بایدن،  جو 
به  )امروز(  دوشنبه  روز  را  هند  به  خود  جدید 
جمله  از  جانبه  دو  مهم  مسایل  مذاکره  منظور 

تجارت، انرژی و موضوع دفاعی آغاز می کند.
این مقام امریکایی تصریح کرد: هند شریک اصلی 
برای ایجاد افغانستانی با ثبات، موفق و صلح آمیز 
محسوب می شود. دهلی نو نقش مهمی به عنوان 
ایجاد پیشرفت و گسترش حمایت  برای  شریک 
اقتصادی در افغانستان و همچنین موسسات این 

کشور دارد.
این مقام ارشد امریکایی ضمن اشاره به کمک های 
صلح  راستای  در  شرایطی  ایجاد  در  هند  پیشین 
به تجارت و  ثبات به وسیله سرعت بخشیدن  و 
نقش  هند  که  کرد  اعالم  افغانستان،  در  پیشرفت 

مهمی در روند صلح افغانستان دارد.
قرار است در چهار روز  به هند  بایدن  سفر جو 
ارشد  مقامات  با  سفر  این  در  وی  و  شود  انجام 
و  دیدار  کشور  این  نخست وزیر  جمله  از  هند 

گفت و گو خواهد کرد.
به  میالدی   200۸ سال  در  ساله   ۷0 بایدن  جو 

عنوان سناتور از دهلی نو دیدار کرد.
جاری  جوالی   2۵ و   24 روزهای  بایدن  جو 
در  است  قرار  و  ماند  خواهد  بمبئی  در  میالدی 
آنجا در میزگردی با رهبران تجاری هند شرکت 
کند و سخنرانی سیاسی را در بازار بورس سهام 

ایراد کند.
2۵ جوالی  امریکا سپس  رییس جمهوری  معاون 

به سنگاپور می رود.

نمایندۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان می گوید: 
آیندۀ  که  است  آن  بیانگر  جدید  قوانین 

افغانستان در دست خود افغان هاست.
از  بعد  را  سخن  این  اوشاکاس  ویگاداس 
آن گفت که قانون جدید انتخابات از سوی 
توشیح  شنبه  روز  افغانستان  رییس جمهور 

شد.
تشکیل،  قانون  حامدکرزی  گذشته،  هفتۀ 
مستقل  کمیسیون  وظایف و صالحیت های 

انتخابات را توشیح کرد.
نمایندۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان می گوید: 
»متیقنم که رییس جمهور کرزی هر چه در 
انتقال  تا زمینۀ  انجام خواهد داد  توان دارد 
مسالمت آمیز قدرت از طریق یک انتخابات 
شفاف و همه شمول در سال 2014 میالدی 

فراهم شود.«
در  مهم  گام  یک  انتخابات  قانون  توشیح 
در  قدرت  آمیز  مسالمت  انتقال  راستای 
آن  تلقی می شود، سالی که در  سال 2014 
مأموریت جنگی نیروهای به رهبری ناتو در 

افغانستان هم به پایان می رسد.
فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه هم به 
رییس جمهور  اقدام  این  که  است  نظر  این 

کرزی امیدوارکننده است.

بنیادِ  این  اجرایی  مدیر  غر  سپین  جانداد 
نظارت کنندۀ انتخابات به رادیو آزادی گفت 
که قانون جدید، اساس قوی تری را نسبت 
به فرمان تقنینی که در گذشته موجود بود، 

فراهم کرده است.
او افزود: »بار اول است که قانون انتخابات 
سطح  که  می شود  تصویب  پارلمان  توسط 
بلند  تقنینی  فرمان  به  نسبت  آن  مشروعیت 
است و در عین حال در زماِن بسیار مناسب 

توشیح شده که کمیسیون انتخابات فرصت 
کافی دارد تا برنامه های خود را مطابق به آن 

عیار سازد.«
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  است  قرار 
حمل  ماه  شانزدهم  در  والیتی  شوراهای 
سال 13۹3 برگزار شود که برابر می شود با 

پنجم ماه اپریل سال 2014 میالدی.
انتخابات  نامزدان  جدید،  قانون  اساس  بر 
آینده باید اسناد نامزدی شان را در شانزدهم 
ماه سپتمبر سال روان میالدی به کمیسیون 

مستقل انتخابات بسپارند.
کرزی  رییس جمهور  دوم  سالۀ  پنج  دورۀ 
سال آینده به پایان می رسد و بر اساس قانون 
انتخابات ریاست جمهوری  او نمی تواند در 

آینده اشتراک کند.

انتخاب مجدد رییس جمهور کرزی در سال 
200۹ میالدی با اتهامات تقلب گسترده به 

همراه شد.
خود او این اتهامات را رد کرد، اما به گفتۀ 
روابط  آن  ناگوار  پیامدهای  اسوشیتدپرس، 
میان رییس جمهور کرزی و غرب را خدشه 

دار ساخت.
برگزاری  که  است  المللی گفته  بین  جامعۀ 
عمده  شرط  یک  شفاف  و  آزاد  انتخابات 
با  آینده  در  شان  کمک های  ادامۀ  برای 

افغانستان است.
کمیسیون  رییس  معنوی  احمد  فضل  اما، 
امنیت  اگر   « است:  گفته  انتخابات  مستقل 
اگر  است.  خوب  انتخابات  بود،  خوب 
امنیت خوب نبود، هیچ وقت ضمانت کرده 
صد  در  صد  انتخابات  یک  که  نمی توانیم 

معیاری برگزار شود.«
  استقبال سازمان ملل

متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  مون  کی  بان 
و  ساختار  به  راجع  قانون  توشیح  از 
و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مکلفیت های 
شکایات،  به  رسیده گی  مستقل  کمیسیون 

استقبال نموده است.
 « است:  گفته  اعالمیه یی  در  ملل  سازمان 
قانون مهمترین گام در راه ایجاد سیستم موثر 
ریاست جمهوری  انتخابات  برای  انتخاباتی 
محسوب  والیتی  شوراهای  نماینده گان  و 
 2014 سال  اپریل   ۵ تاریخ  در  که  می شود 

برگزار می گردند«.
اجرای  باره  در  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
تأمین  منظور  به  قانون  این  زودتر  هرچه 
شفافیت انتخابات سراسری و شایسته ابراز 

امیدواری نمود.
در اعالمیه گفته شده که انتخابات آینده به 
در  سیاسی  تغییرات  راه  در  مرکزی  حادثۀ 

کشور مبدل خواهد گشت.
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         محمد هارون مجیدی
ملی  امنیت  مشاور  سفر  که  می گویند  آگاهان  از  شماری 
نخست وزیر پاکستان به کابل در پیوند به اظهارات اخیرش در 

دیدار با سفیر افغانستان در اسالم آباد صورت می گیرد.
سرتاج عزیز مشاور خارجی و امنیت ملی نخست وزیر پاکستان 
روز گذشته وارد کابل شد و با مقام های ارشد حکومتی دیدار 

و گفت وگو کرد.
عمر  با  دیدار  در  کابل  به  سفر  از  پیش  روز  چند  عزیز  آقای 
و  فدرالی شدن  طرح  اسالم آباد  در  افغانستان  سفیر  داوودزی 
واگذاری شماری از والیت های کشور به طالبان را مطرح کرده 

بود.
امنیت  مشاور  سفر  که  می گوید  سیاسی  آگاه  مژده  وحید 
سلسله  یک  به  پایان دادن  به  خاطر  پاکستان  نخست وزیر  ملی 
با  در صحبت هایی  عزیز  این که سرتاج  بر  مبنی  سروصداهایی 
تجزیۀ  خواهان  اسالم آباد  در  افغانستان  سفیر  داوودزی  عمر 

افغانستان شده بود، صورت می گیرد.
با خبرگزاری  به کابل در گفت وگو  از سفر  سرتاج عزیز پیش 
تا  و  می دهند  فرا  گوش  ما  به  طالبان  که  گفت  اسوشیتدپرس 
حدی بر طالبان نفوذ هم داریم، اما نمی توانیم آن ها را اداره کنیم.
اظهار  با  اسالم آباد  ماندگار گفت که  به روزنامۀ  آقای مژده  اما 
حکومت  از  امتیازگیری  خواهان  دارند،  نفوذ  طالبان  بر  این که 

افغانستان و جامعۀ جهانی است. 
پاکستان روز گذشته در  نوازشریف نخست وزیر  این حال،  در 
اسالم آباد گفت که مشاور خارجی و امنیت ملی اش را با پیامی 

واضح به کابل فرستاده است. 
پیام شریف چیست؟

پیام  که  می گوید  نماینده گان  مجلس  عضو  عظیمی  فرهاد 
افغانستان  حکومت  به  پاکستان  حکومت  و  نوازشریف  واضح 
تنها متالشی ساختن  بار دیگر ارتش افغانستان و تأسیسات زیر 

ساختی کشور خواهد بود.
خود  زمام داری  پیش  دور  در  نوازشریف  این که  بیان  با  او   
افغانستان  ارتش  متالشی ساختن  را  دست آوردهایش  از  یکی 
می دانست و آن را به مردم پاکستان تبریک می گفت، بیان داشت: 
عملکردهایش  است،  کهنه کار  سیاست مدار  یک  »نوازشریف 
برای مردم افغانستان هم آشکار می باشد و سیاست های پاکستان 
کشور خوش  این  که  شده  تدوین  پیش  از  افغانستان  قبال  در 
ندارد در همسایگی خود حکومتی به نام افغانستان داشته باشد و 
اگر باشد هم، باید دست نگر حکومت پاکستان باشد، تا پاکستان 

هر اشاره یی که داشت افغانستان به آن عمل کند.« 
آقای عظیمی می افزاید: »من به مردم افغانستان می گویم، بیدار 
به  را  شما  که  بودند  کسانی  نوازشریف  و  عزیز  سرتاج  باشید 
خاک و خون کشانیدند؛ این ها تشنۀ خون...       ادامه صفحه 6

سفر سرتاج عزیز به کابل:

چانه زنی برای برگرداندن طالبان به صحنه
رییس استیناف غزنی:

امریکا از طالبان 
حمایت می کند

محکمه  رییس  حقداد  میرصمد  خواجه 
به  را  پاکستان  و  امریکا  غزنی  استیناف 
حمایت از طالبان متهم ساخته و می گوید 
که امریکایی ها به کمک کشورهای عربی 

از طالبان حمایت می کنند.
محکمه  رییس  حقداد  میرصمد  خواجه 
شنبه  روز  را  گفته ها  این  غزنی  استیناف 
در هنگام رهایی زندانیان سیاسی از زندان 

غزنی بیان داشت.
او همچنان افزود که کشور امریکا ضمن 
اینکه دولت افغانستان را حمایت می کند 

از طالبان نیز حمایت می کند.
او گفت که امریکا و پاکستان در همکاری 
با کشورهای عربی دنبال منافع خودشان 
در افغانستان هستند، اما ملت افغانستان به 
عنوان چوب سوخت هیزم جنگ هستند.

ریاست  اخیر  فرمان  که  می گوید  وی 
ماه  حلول  مناسبت  به  که  جمهوری 
رمضان صادر شده بود تنها شامل آن دسته 
از زندانیان سیاسی شده که به اتهام اخالل 

در امنیت داخلی و خارجی متهم بودند.
از  نفر  پنجاه  غزنی  در  که  گفت  او   
زندانیان سیاسی شامل فرمان شدند که از 
متباقی  و  رها شدند  نفرشان  جمله چهل 
در میزان حبس شان تخفیف به عمل آمد.
این بار نخست که این تعداد از زندانیان 

سیاسی از زندان غزنی رها می شوند.

نخست وزیر پاکستان ضمن اشاره به این که کشورش 
در مورد مسأله افغانستان وابسته به هیچ گروه خاصی 
مورد  در  که مسأله  این کشور هنگامی  نیست، گفت، 
صلح در منطقه است با هر گروهی مذاکره خواهد کرد 

و از افغانستانی متحد حمایت می کند.
را  اظهارات  این  پاکستان،  نخست وزیر  شریف،  نواز 
ابراز  کشور  این  خارجه  وزارت  از  دیدار  جریان  در 
کرد و به این وزارتخانه دستور داد برای ارتقای روابط 

پاکستان با کشورهای همسایه فعالیت کند.
در  دیدگاهش  از  را  خارجه  وزارت  شریف،  نواز 
و  ساخت  مطلع  پاکستان  خارجی  سیاست  خصوص 
این وزارتخانه دستور داد در راستای  به  عالوه بر آن 

ارتقای دیپلماسی اقتصادی فعالیت کند.
در جریان این دیدار، جلیل عباس جیالنی، وزیر امور 
خارجه پاکستان به نواز شریف از نگرش های مختلف 
و توسعه طرح های منطقه یی و بین المللی در خصوص 

سیاست خارجی این کشور خبر داد. نواز شریف نیز در 
ادامه گفت که از یک افغانستان متحد حمایت می کند.

نخست وزیر پاکستان افزود، وی سرتاج عزیز، مشاور 
امور خارجه و امنیت ملی را با این پیام روشن برای 

رهبری افغانستان، به این کشور خواهد فرستاد.
رییس جمهور  نگرانی های  بعضی  دارد  قصد  عزیز 
افغانستان را برطرف کند و افغان ها را متقاعد کند برای 

پیشبرد فرآیند صلح با پاکستان همکاری کنند.

نواز شریف:

از یک افغانستان متحد حمایت می کنیم www.mandegardaily.com      
     MandegarDailyNews 


