
پروژۀ استخراج نفت افغانستان متوقف شده و کارگران 
چینایی کشور را ترک کرده اند.

شمال  در  نفت  تولید  کار  پیش  سال  یک  از  کمتر   
افغانستان آغاز گردید. 

یک مقام حکومت افغانستان و یک کارمند پروژه نفت 
ترانزیت  قرارداد  نبود  دلیل  به  پروژه  این  که  اند  گفته 
است.  شده  متوقف  منطقه،  در  نفت  پاالیش  منظور  به 
»شرکت ملی نفت چین« )CNPC( شرکای بین المللی 
آن و شرکت افغانی »نفت و گاز وطن« در ماه اکتبر سال 
شروع  آمودریا  حوزه  از  را  نفت  استخراج  کار  گذشته 

کردند.
یک کارمند پروژه استخراج نفت به شرط فانش نشدن 
نامش به خبرگزاری رویترز گفت که کار در محل تعطیل 
شده و 16 کارگر چینی افغانستان را ترک کرده اند. جلیل 
جمریانی، مدیر پالیسی در وزارت معادن افغانستان گفت 
که خروج کارکنان یک اقدام موقتی برای صرفه جویی 
در هزینه بوده است. او همچنان یادآور شد که مذاکره 
جریان  ازبکستان  در  نفت  پاالیش  سر  بر  توافق  برای 

ترانزیت  توافقنامه  منتظر یک  »ما  دارد. جمریانی گفت: 
با حکومت ازبکستان هستیم«. این مقام حکومت افزود 
که به این منظور یک هیات هفته آینده به ازبکستان سفر 

خواهد کرد.
هفته  چین«  نفت  ملی  »شرکت  که  است  حالی  در  این 
گذشته گفت از مشکالت یا تاخیری که پروژه را متأثر 

بسازد، اطالعی ندارد.
سال  دسمبر  ماه  در  که  نفت  استخراج  مشترک  پروژۀ 
نفت  تولید  بین المللی  توافقنامۀ  اولین  شد،  آغاز   2011
افغانستان است که چندین دهه...            ادامه صفحه 7
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كسی كه حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند، لياقت آزادي را 
ندارد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

آغاِز دور تازۀ 
چـانه زنی هـای سیاسـی

بر سِر سند پیمان امنیتی کابل و واشنگتن

بررسی  حال  در  آن ها  شد،  مدعی  طالبان  مقام  یک 
گزینه های خود به منظور تغییر مکان دفتر سیاسی شان 
به دنبال بروز بن بست در  از قطر به یک کشور دیگر 

فرآیند صلح اند.
این مقام طالبان که نام خود را فاش نساخت، اظهار کرد: 
با وجود این طالبان قصد ندارد که فرآیند قطر را به طور 
کامل رها کند و نماینده گان آن ها همچنان در این کشور 
باقی خواهند ماند. ...                         ادامه صفحه 6

کمیتۀ ملی المپیک افغانستان گفته است که تیم ملی فوتبال 
در  رویارویی  برای  پاکستان  فوتبال  ملی  تیم  و  افغانستان 
مسابقۀ دوستانه یی که قرار است امروز سه شنبه 2۹ اسد در 

کابل برگزار شود، آماده اند.
مسووالن کمیتۀ ملی المپیک افغانستان گفته اند که این بازی 
به تقاضای پاکستان انجام می شود که قرار بود دو سال پیش 

برگزار شود.
گفته  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل  آقازاده  علی رضا 
است که پس از گفت وگوها میان مسووالن فدراسیون های 
فوتبال دو کشور به این نتیجه رسیده اند که بازی فوتبال به 

میزبانی دوره یی دو کشور ادامه یابد.
بازی برگشت این دو تیم انتظار...             ادامه صفحه 6

چهارمین  و  نود  از  مختصر  مراسم  یک  در  گذشته  روز 
سالروز استقالل افغانستان گرامی داشت به عمل آمد.

دولتی  ارشد  مقام های  از  برخی  و  کرزی  رییس جمهور 
برگزار گردید،  استقالل  منار  برابر  این مراسم که در  در 

اشتراک کردند.
افغانستان در سال 1۹1۹ میالدی، معاهده یی را با انگلیس 
امضا کرد  که بر اساس آن انگلیس استقالل افغانستان را 

به رسمیت شناخت.
کشور  رییس جمهور  ریاست جمهوری،  خبرنامۀ  بنیاد  بر 
در این مراسم در حالی که از جانب ستر جنرال بسم اهلل 
سربازان  و  می گردید  همراهی  ملی  دفاع  وزیر  محمدی 
بودند،  ایستاده  احترام  رسم  به  منظم  صفوف  در  ارتش 
برای گرامی داشت و ارج گذاری به شهدا و غازیان معرکۀ 

استقالل کشور در پای منار استقالل اکلیل گل گذاشت.

مناسبت  به  پیامی  در  رییس جمهور کرزی  این حال،  در 
افغانستان  تاریخ  که  است  گفته  کشور  استقالل  سالروز 
مملو از افتخارات، کارنامه ها و فداکاری ها می باشد. ملت 
با تجاوزات زیاد و  با شهامت و غیور ما درطول تاریخ 
مشکالت ناشی از آن مواجه شده است، اما هیچگاهی سر 
لحاظ  از همین  نیاورده است.  فرو  بیگانه ها  برای  تسلیم 
از عزت، وقار و  پاسداری  برای  افغانستان همیشه  مردم 

استقالل شان قربانی های زیادی را متقبل شده اند.
قربانی های  از  افغان ها  ما  امروز  است:  آمده  پیام  این  در 
اجداد و نیاکان ما که ۹۴ سال قبل برای کسب استقالل 
از  را  بیگانه ها  برادری  و  کامل  وحدت  با  و  کردند  نثار 

کشور خویش راندند، یاد بود بعمل می آوریم.
آقای کرزی همچنان گفته است که به مناسبت این جشن 
با شکوه، ما افغان ها یکبار دیگر با همدیگر تعهد می کنیم 

که در آینده نیز از دین، وطن و ناموس خویش در مقابل 
هر متجاوز با شجاعت، وحدت و برادری دفاع می کنیم. 
بنابرین هر بیگانه خیال حاکمیت بر افغانستان را از سر 

بیرون کند.
در این مراسم...                                  ادامه صفحه 7
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صفحه 6

پیام کرزی به مناسبت سالروز استقالل به »بیگانه ها«:

خیال حاکمیت بر افغانستان را از سر بیرون کنید



در این که افغانستان در میاِن چالش ها و بحران های 
متفاوت از هر سو گیر مانده است، جای هیچ شک 
جزِو  هم  نکته  این  هم چنین  و  نیست.  تردید  و 
از  ما  مردمِ  که  است  قبوِل همه  قابل  حقیقت های 
جنگ و ویرانی خسته اند و هرگز خواهاِن بازگشت 
به دهه های پیشین نیستند. از این رو یگانه راهی که 
انتخابات و  به  بستن  امید  دارند،  پیش روی خود 
است؛ حکومتی  مردمی  آمدن حکومتی  کار  روی 
بتواند مشکالِت برآمده از  که حول منافع ملِی ما 
هرج ومرج سیاسی و زدوبندها و معامله گری های 
اقتصادی و سیاسی را در سطوح مختلف از میان 
بردارد. زیرا بعد از سقوط طالبان هرچند که به نام 
زمامِ  انتخابی، حکومتی  با سیستمی  و  دموکراسی 
خوانده  مردمی  به ناْم  که  گرفت  به دست  را  امور 
بودن  مردمی  کمتر  ما  این سال ها  اما طی  می شد، 
و ملی گرایی را در رفتار و گفتار تیم حاکم شاهد 

بوده ایم. 
دارد،  قرار  آن  در  کشور  که  زمانی  یی  حساسیِت 
بحث خروج نیروهای نظامِی خارجی و خودکفایی 
امنیتِی ما، کم شدِن چشم گیِر کمک های  نیروهای 
کل،  در  یا  عرصه ها  تمام  در  جهانی  جامعۀ  مالی 
توجه  فهرست  صدر  از  افغانستان  نام  رفتن  کنار 
قوت  و  طالبان  قوای  گسترش  جهانی،  جامعۀ 
گرفتن افکار طالبانی در مرزها و هم چنین گسترش 
افکار افراطی در منطقه؛ همه و همه دست به دسِت 
هم می دهند تا ما را بیش از پیش نگراِن وضعیت 
آیندۀ افغانستان سازند. اما در این میان، یگانه راه 
تا  می اندیشند  آن  به  مردم  که  عملی یی  و  معقول 
بتوانند به نوعی خود سهیم در ادارۀ امور سیاسی 
خود باشند، انتخابات است. به این معنا که نشاندِن 
کسی در رأس ادارۀ کشور که برآمده از انتخابات 
و آرای مردمی باشد، هنوزهم به عنوان کورسویی 
در میان همۀ تاریکی ها، امید مردم را به آینده زنده 

نگاه داشته است.
با نزدیک تر  ولی متأسفانه ما شاهدیم که هر روز 
توطیه های  و  دسیسه ها  انتخابات،  شدن 
سالم،  انتخاباتی  برگزاری  علیه  سازمان یافته تری 
پیدا  بروز  سو  هر  از  مردمی  و  همه گیر  و  شفاف 
در  غیررسمی  روزها  این  که  زمزمه هایی  می کند. 
رسانه های اجتماعی مثل فیس بوک شنیده می شود 
صاحب نظران  و  کارشناسان  نگرانی  هم چنین  و 
سیاسی در مورد تأخیر در برگزاری انتخابات آتی، 

کردن  نگاه  برای  را  مردم  انگیزۀ  و  امید  می تواند 
و  اساسی  قانونی،  راه حلی  عنوان  به  انتخابات  به 
تاریخ  حتا  که  انتخاباتی  سازد.  کمرنگ  مشروع 
بخش  یا  کل  و  باشد  سلیقه یی  شدنش،  برگزار 
نفع  به  و  مهندسی شده  پروسه،  این  از  بزرگی 
شود،  سازمان دهی  پیشاپیش  مشخْص  گروهی 
امروز  که  بود  نخواهد  انتخاباتی  آن  شک  بدون 

یگانه و آخرین راه حل از نگاه مردم است. 
امروز جامعۀ جهانی، کشورهای همسایه و نیروهای 
دخیل در سیاست داخلی افغانستان از هر طیف و 
جناح و حزب و گرایشی که هستند، باید باور کنند 
که انتخابات و برگزاری آن برای فضای تشنج زده 
و بحرانی افغانستان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است 
و اگر به هر دلیل و بهانه یی بخواهند این پروسه را 
لغو کرده یا با تأخیر و یا با شکست مواجه سازند، 
به این معناست که خیانتی بزرگ علیه منافع ملی 
صورت گرفته و کشاندن کشور به دامان ناامنی و 

بی ثباتی و تزلزِل عمیق تر را به دنبال خواهد داشت. 
از  آن  کم وکیِف  در  و  برگزار شود  باید  انتخابات 
انتخابات برای مردم  اندیشـید.  باید چاره یی  حال 
بگیرند.  قرار  توجه  محور  باید  مردم  پس  است، 
در انتخابات هیچ عنصری قوی تر و برجسته تر از 
مردم وجود ندارد که بتوان روی آن تمرکز کرد. از 
این رو خودِ مردم هم باید با دقت و توجه بیشتر، 
مسایل مربوط به انتخابات را دنبال کنند و بیداری 
و حساسیِت خود را نسبت به این مسأله بیشتر از 

هر زماِن دیگر نشان دهند؛ تا از این راه کسانی که 
مردم هستند،  آرای  بر روی  کردن  معامله  فکر  به 
از هم اینک بدانند و آگاه باشند که مردمی که قرار 
بروند،  رأی  صندوق های  پای   201۴ سال  است 
با مردمی که در سال 200۴ و 200۹  بدون شک 
به پای صندوق های رأی رفتند، تفاوتی چشم گیر 

دارند و به رشد سیاسِی باالتری دست یافته اند.
دل سوزان وطن هم از هر طیف وقشری که هستند، 
بهتر است به جای افتادن به دام شعارهای درون تهِی 
این کاندید یا آن حزب و ...، با درایت و دوراندیشِی 
عمیق تری بر اساس ارزش های مشترک و ملی و 
منافعی که مردْم محوری ترین دغدغۀ آن باشد، به 
هم نزدیک شده و در برابر معامله گری هایی که در 
راه است، سدی قوی بسازند. چرا که آسیب دیدن 
انتخابات آتی، فقط به معنای شکسِت یک پروسۀ 
ملی نیست، بلکه به معنای شکست مردم ساالری و 

حتا فکر نهادینه کردِن آن در جامعه است. 
دیگر در  زمان  از هر  بیشتر  طالبان  که  در فضایی 
طول یک دهۀ گذشته، فرصت برای ابراز وجود و 
مانور سیاسی در کشور و هم چنین در کشورهای 
و  حکومت  کردِن  مردمی  است،  یافته  همسایه 
مردمی کردِن سیستم ادارۀ کشور و حاکمیت مردم 
بر سرنوشت شان، روز به روز دست نیافتنی تر جلوه 
انتخابات آتی می تواند فرصتی طالیی  اما  می کند. 
تصمیم  خودشان  دهیم  اجازه  مردم  به  که  باشد 
گرفته و کسی را انتخاب کنند که به صالح آن ها 
شخصی  چنین  یک  یافتن  که  هرچند  بیاندیشد. 
برسد،  نظر  به  ناممکن  کنونی  فضای  در  شاید 
از  را  افغانستان  بخواهد  اگر کسی  بدون شک  اما 
تیم  با یک  باید  نجات بخشـد،  دارد  وضعیتی که 
قوی، هماهنگ و منسجم وارد میدان شود که هم 
تدبیر و هم تخصِص الزم را داشته باشند. چرا که 
ادارۀ یک کشور نه کارِ یک فرد و نه کار یک حزب 
موفق  اداره یی  کارِ  بلکه  است،  خاص  گروه  یا  و 
است که بتواند سیستمی درست و کارآمد طراحی 
کند که هم مدیریت پذیر باشد و هم مدیریت کننده. 
تعهِد  و  تخصص  باید  هم اکنون  از  که  معنا  بدین 
نامزدانی که به زودی از هر گوشه و کنار خود را 
برای تصاحب پست ریاست جمهوری در افغانستان 
نامزد می کنند را مد نظر قرار داد و تالش کرد هر 
زمزمه یی که علیه برگزاری و یا سالمت انتخابات 
نطفه خفه ساخت؛ چرا  در  را  بلند می شود  آینده 
بر  دال  آن سو  و  این سو  از  که  زمزمه هایی  که 
مقدمه یی  بلند شده،  انتخابات  برگزاری  در  تأخیر 
استند برای خطری بزرگ تر که آن هم زمینه سازی 
و  خطرناک  بسی  که  است  آینده  انتخابات  لغو 
نیست  ممکن  کار  این  و  بود.  خواهد  تکان دهنده 
جامعۀ  و  رسانه ها  درسِت  آگاهی بخشی  با  مگر 

مدنی و دیگر نهادهای دخیل در امر انتخابات، تا 
کسانی که حتا فکر مهندسی انتخابات و یا هر گونه 
معامله و دخل وتصرف در نتایج رأی دهی را دارند، 
شهروندان  که  باشند  فکر  این  به  اکنون  همین  از 
پای صندوق های  به  افغانستانی یی که سال 201۴ 
رأی خواهند رفت، بهتر از هر زماِن دیگر قادر به 

درک و جدا کردِن سره از ناسره خواهند بود.
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حلیمه حسـینی

زمزمة تأخیر؛
 مقدمه یی برای لغو انتخابات!

 

بیست وهشـتِم اسِد سال جاری برابر بود با نودوسومین 
رسمی  تقویم  که  کشور  استقالل  استرداد  سالروز 
 افغانستان، این روز را به پاِس رشادت ها و شهادت های 

قهرمانان جنگ استقالل، رخصتی اعالم کرده است.
این  تقریبًا یک سدۀ گذشته، حکومت های گوناگون  در 
روز را گرامی  داشته اند و فارغ از این که آن حکومت ها 
همه سعی  طالبانی؛  یا  بوده اند  کمونیستی  یک حکومت 
کرده اند این روز را منسوب به خود بدانند و از این نماد 

به سود رژیم شان استفاده کنند.
هرچند در پیوند به این روز، تردیدهایی هم وجود دارد 
و گاهی نقدونظرها این بوده که 28اُم اسد روز استقالل 
کشور نیست و این روز به اشتباه در تاریخ قید شده است؛ 
اما در هر حال تا کنون این روز در تقویم ها به عنوان روز 
استقالِل کشور ثبت شده و هرگونه تردید و یقین در این 

روز، بحثی جداگانه می باشد.
به  حکومت  که  دارند  توقع  همه  که  این جاست  بحث 
ملی  روزهای  و  نمادها  از  یک،  درجه  مسوول  عنوان 
معمول  رسم  این  کشوری  هر  در  چنان که  کند،  تجلیل 
کمتر  افغانستان  پسین، حکومت  سال های  در  اما  است؛ 
به چنین روزهایی ارج قایل شده است. حکومت نه تنها 
به روز استقالل کشور، بل که به روز پیروزِی جهاد مردم 
ارج  نیز  ملی  مناسبت های  و  روزها  سایر  و  افغانستان 
بیشتر  نگذاشتن ها،  وقع  رسمی  این  دلیل  است.  ننهـاده 
سخنگویان  سوی  از  اکثراً  که  شده  ذکر  امنیتی  مسایل 
مراسم  که  همان گونه  است.  شده  شنیده  حکومت 
گرامی داشت سالروز پیروزی انقالب اسالمی،  به گونه یی 
مسخره  از سوی طالبان مختل شد و همین بهانه یی گشت 

برای حکومت که دیگر از این مناسبت ها یادی نکند.
خالصه  این جا  به  داستان  همۀ  که  می رسد  نظر  به  اما 
نمی شود، بل که نوعی بی تفاوتِی آگاهانۀ حکومت در برابِر 
روزها و مناسبت های ملی نیز وجود دارد؛ به گونه یی  که 
سوی  به  کاماًل  حکومت،  دوازده سالۀ  کارکردهای  مسیر 
اهداف گروهی بوده و آقای کرزی کمتر به مسایل کالِن 

ملی توجه نموده است.
حمایت از سیاست های قومی، بی احترامی  به زبان دیگران، 
بی احترامی  به قانون اساسی و... از نمونه کارهایی استند 
برنامه های  به  عماًل  و  عمداً  حکومت  می دهد  نشان  که 
غیرملی متوسل شده است. در یک نمونۀ دیگر می توان 
روز  و  نام  مغرض،  موسسات  و  افراد  بارها  که  گفت 
شهادت قهرمان ملی کشور را از تقویم ها حذف کرده اند 
که این خود بی احترامی  به یکی از نمادهای وحدت ملی 
افغانستان محسوب می شود. اما حکومت هیچ گاه چنین 

اعمالی را پی گیری نکرده است.
جدای  ملی،  مناسبت های  و  نمادها  از  دفاع  آن که  حال  
کمک  می شود،  شمرده  حکومت  وظایف  از  این که  از 
پاره پارۀ وحدت ملی  می کند که از برخی جهات مفهومِ 

در افغانستان ترمیم گردد.
بدیهی ست که سی سال جنگ و جدل های قومی ـ که 
حکومت های  قوم پرستانۀ  سیاست های  ماحصِل  خود 
پیشین بوده ـ مفهوم وحدت ملی را از میان برداشته یا 
کاماًل خدشه دار کرده است. بنابرین می طلبد که حکومت 
با توسل به نمادهای ملی و روزهای مناسبتی، تا جایی که 

امکان دارد این نقیصه را جبران سازد.
با این همه، دلیل منطقِی بی اعتنایِی آشکارِ تیم بر سِر اقتدار 
نسبت به روزها و مناسبت های ملی، روشن نیست. همین 
مسأله مردم را به این گمان می اندازد که مبادا زمام داران 
این گمانه بسیار  اما  نباشند.  از این سرزمین  این کشور، 
باید  شتاب زده می نماید، ولی مسلمًا این پرسِش منطقی 
مطرح گردد که: »اگر زمام داران این کشور واقعًا متعلق به 
این سرزمین ا ند، چرا به مناسبت ها و روزهای ملی احترام 

نمی گذارند و یاد آن را گرامی  نمی دارند؟«

مناسبت های ملی نباید 
مهجور بمانند!

انتخابات باید برگزار شود و در کم وکیِف آن از حال باید چاره یی اندیشـید. 
انتخابات برای مردم است، پس مردم باید محور توجه قرار بگیرند. در انتخابات 
هیچ عنصری قوی تر و برجسته تر از مردم وجود ندارد که بتوان روی آن تمرکز 
کرد. از این رو خوِد مردم هم باید با دقت و توجه بیشتر، مسایل مربوط به 
انتخابات را دنبال کنند و بیداری و حساسیِت خود را نسبت به این مسأله بیشتر از 
هر زماِن دیگر نشان دهند؛ تا از این راه کسانی که به فکر معامله کردن بر روی 
آرای مردم هستند، از هم اینک بدانند و آگاه باشند که مردمی که قرار است سال 
2014 پای صندوق های رأی بروند، بدون شک با مردمی که در سال 2004 و 
2009 به پای صندوق های رأی رفتند، تفاوتی چشم گیر دارند و به رشد سیاسِی 
باالتری دست یافته اند
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که  مدعی شد  بی بی سی  شبکۀ خبری  با  در گفت وگو  هیگ  ویلیام 
»سال ها یا دهه ها« طول می کشد تا آشوب های موجود در خاورمیانه 

به »پایان برسد.«
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس عنوان کرد: شرایط در مصر 
بسیار یاس آور و تاریک است. توصیف میزان نفاق و عدم درکی که 
بین جناح های سیاسی مختلف در مصر وجود دارد سخت است و 

شرایط بسیار پیچیده است.
هیگ ادامه داد: حوادث جاری در خاورمیانه مهمترین حوادث قرن 
بیست و یکم هستند. ممکن است عبور از این مبحث وسیع و عمیق 
به قیمت  سال ها آشوب در مصر و دیگر کشورهای این منطقه تمام 

شود.
وزیر خارجه انگلیس همچنین تصریح کرد: ما تنها باید به وضوح از 
دموکراسی حمایت کنیم. موانع زیادی در راه انجام دادن این کار است 

که ما نباید از آنها متعجب شویم.
وی هم چنین استعفای محمد البرادعی، معاون سابق رییس جمهوری 
موقت مصر را شکست و شاخصی منفی برای دموکراسی در مصر 

دانست.
ویلیام هیگ در ادامه با تکذیب خبر توقف کمک های کشورش به 
مصر اعالم کرد که کشورش به همکاری های امنیتی خود با مصر پایان 

داده و برخی از توافقنامه های تسلیحاتی با مصر را لغو کرده است.
وزیر خارجه انگلیس در پایان تاکید کرد: تصمیم گیری دربارهنحوه 

کمک به مصر در آینده صورت خواهد گرفت.

مصر فلسفة »بهار عربیِ« اوباما را 
به چالش کشیده است

قیام های  آوازه  که  شرایطی  در 
سراسر  در  عربی  بهار  دموکراسی خواهانه 
در  اوباما  است، عملکرد  پیچیده  خاورمیانه 
برابر ناآرامی های سیاسی مصر نمایان گر آن 
است که نقش امریکا در شکل دهی به این 

تالش ها محدود است.
سوی  از  کمتر  دخالت  و  درگیری  فلسفه 
رییس جمهوری امریکا اکنون به دشوارترین 
را پس  امتحان خود  شکل ممکن در مصر 
می دهد؛ جایی که ملت مصر نخستین رییس 
دخالت  با  را  خود  دموکراتیک  جمهوری 

نیروهای نظامی از دست داد.
مرسی  محمد  برکناری  اعالم  از  سفید  کاخ 
»کودتا«  عنوان  تحت  هم  آن  دولت  توسط 
این  غیر  در  که  چرا  است  کرده  خودداری 
پرداخت  تعلیق  به  ناگزیر  اوباما  صورت 

ساالنه 3 / 1 میلیارد دالر به ارتش مصر خواهد بود. این 
در حالیست که دولت موقت تحت حمایت ارتش هفته 
گذشته با سرکوب معترضان باعث کشته شدن بیش از 

600 تن و زخمی شدن هزاران تن دیگر شد.
کمک  پرداخت  درآوردن  تعلیق  به  در  اوباما  مقاومت 
مالی ساالنه به ارتش مصر، دست کاخ سفید را تا حد 
زیادی بسته و قدرت اوباما را در تا حدودی نیز کاهش 
رفتارهای  به  مصر  در  نیز  امریکا  موقعیت  است.  داده 
ضد امریکایی در این کشور دامن زده است. طرفداران 
مرسی امریکا را متهم می کنند که نتوانسته است همگام 
با ارزش های دموکراتیک خود حرکت کند و در نتیجه 
شده  مصریان  منتخب  جمهور  رییس  برکناری  باعث 

است.
دولت  یک  استقرار  تا  امریکا  که  دارد  تاکید  اوباما 
وی  گفته  به  اما  می ایستد  مصر  کنار  در  دموکراتیک 
نیست  مصر  آینده  و  سرنوشت  تعیین  به  قادر  »امریکا 
و طرف هیچ حزب و چهره سیاسی را نخواهد گرفت. 
می دانم که حامیان مرسی اوضاع نابسامان داخلی مصر 
را به امریکا یا غرب و یا عوامل دیگر نسبت می دهند اما 
این رویکرد به مصر در بدست آوردن آنچه که شایسته 

آن هاست کمکی نخواهد کرد.«
شورای  در  خاورمیانه  مسایل  تحلیلگر  کوک،  استیون 
در  اوباما  کنونی  »رویکرد  است:  معتقد  روابط خارجی 
می کاهد.  دموکراسی  از  را  امریکا  حمایت  مصر  قبال 

ایده ما در رابطه با تحت تاثیر قرار دادن مسیر سیاست 
احمقانه است، اما عدم پافشاری ما بر ارزش های مان در 
شرایط کنونی یک اشتباه است. ما باید همسو با مبانی 

و اصول دموکراسی و شناخت قوانین حرکت کنیم.«
با این حال، روابط امریکا با مصر مدت هاست به نادیده 
گرفتن سیاست های سرکوب گرایانه این کشور در ازای 
سال   30 مدت  به  است.  شده  وابسته  منطقه ای  ثبات 
امریکا حسنی مبارک، دیکتاتور مصر را حمایت کرد تا 
اطمینان  اسرائیل  پیمان صلح مصر و  امان ماندن  از در 

حاصل کند.
به  مصر  مردم  که  زمانی   2011 سال  در  اوباما  اما 
مطلق حسنی  قدرت  پایان  و خواستار  آمدند  خیابان ها 
مبارک شدند، وی را به حال خویش رها کرد. مبارک 
نخستین  برگزاری  برای  را  راه  و  داد  استعفا  نهایت  در 
انتخابات دموکراتیک باز کرد. پس از آن سایر کشورهای 
تظاهرات  برپایی  به  نیز  شمالی  آفریقای  و  خاورمیانه 

دموکراسی خواهانه تشویق شدند.
امریکا همواره از خیزش قیام های مردمی حمایت کرده 
و در برخی موارد خواستار ترک مسند قدرت از سوی 
رهبران دیکتاتور شده است. در لیبی، امریکا با پیوستن 
به هم پیمانانش و ایجاد منطقه پرواز ممنوع به نیروهای 
مخالف کمک کرد تا معمر قذافی، دیکتاتور دیرینه این 
نیز امریکا دست به  کشور را برکنار کنند و در سوریه 
اختیارگذاشتن  در  از  و  اقتصادی زد  اعمال تحریم های 
سالح های سبک به شورشیان به منظور مبارزه در برابر 

اما  کرد.  حمایت  اسد  بشار  دولت 
تالش واشنگتن تالش مختصری برای 
سوریه  در  داخلی  جنگ  از  جلوگیری 
 100 از  بیش  آن  پی  در  که  داد  انجام 

هزار تن تاکنون کشته شده اند.
اما در بهار عربی، کاخ سفید در اتخاذ 
درگیر  و  دخالت  به  مربوط  تصمیمات 
جدید  دولت های  استقرار  در  شدن 

محتاطانه عمل کرده است.
ملی  امنیت  مشاور  معاون  رودز،  بن 
»مدیریت  که  گفت  باره  این  در  اوباما 
در  سیاسی  فرایند  یک  مهندسی  و 
حیطه وظایف و نقش رییس جمهوری 
نمی گنجد. انتخاب برنده و به دنبال آن 
مهندسی یک راه حل، ما را درست در 
نهایت  در  که  می دهد  قرار  شرایطی 

باعث می شود به عنوان یک مقصر جلوه کنیم.«
با  مخالفت های وی  با  مطابق  تا حدودی  اوباما  موضع 
جنگ عراق شکل گرفت. ضدیت اوباما با جنگ عراق 
مطرح  تروریستی  ضد  کمپین  یک  شکل  به  ابتدا  در 
اما رفته رفته در ساختار دموکراسی امریکا جا باز  شد 
دوره  اولین  در  عراق  جنگ  خاتمه  شاهد  اوباما  کرد. 
اقتصادی  نظر  از  که  را  امریکایی  و  بود  خود  ریاست 
شرایط مناسبی نداشت، از هرگونه درگیری های خارجی 

درازمدت بدور نگه داشت.
همچنین این نکته که آیا وجود دولت های شکل گرفته 
رژیم های  از  بیش  حتی  می توانند  عربی  بهار  از  پس 
دیکتاتوری تهدیدی برای منافع امریکا محسوب شوند، 

فلسفه کنونی اوباما را تحت تاثیر قرار داده است.
این  نگران  امریکایی  مقامات  مرسی،  برکناری  از  پیش 
بودند که وی نیز به جرگه دیکتاتورها بپیوندد. مرسی، 
جنبش  کردن  برجسته  به  اخوان المسلمین،  ارشد  رهبر 
سیاسی اسالمی در دولت پس از به قدرت رسیدن متهم 
شد. مصریان نیز وی را به دلیل کوتاهی و بی کفایتی در 

انجام اصالحات اقتصادی مقصر می دانستند.
ارتش ماه گذشته مرسی را از قدرت برکنار کرد که این 
حرکت تعداد زیادی از مصریان را مانند تظاهرات سال 
2011 برای سرنگونی حسنی مبارک به خیابان ها کشاند. 
ارتش وعده داده است که قانون اساسی اسالمی مرسی 

را اصالح و سال آینده انتخاباتی آزاد برگزار کند.

بریتانیا: 
شرایط در مصر بسیار تیره و  

تار است

اتحادیۀ اروپا در نشستی فوق العاده:

بحران مصر خطرناک است
اولین دیدار وزیران دفاع امریکا و 

چین در پنتاگون
مبارک احتماالً تا پایان هفته 

آزاد می شود
با  اولین دیدار خود  امریکا در  وزیر دفاع 
همتای چینی اش با چالش هایی چون تنش 
بر سر سپر دفاع موشکی امریکا، حمالت 
سایبری چین و سایر موارد مواجه می شود.
در  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مذاکرات در روند عادی  این  که  صورتی 
خوب انجام شود، چاک هاگل، وزیر دفاع 
همتای  وان کوآن،  چانگ  جنرال  و  امریکا 
و  بهتر  همکاری های  انجام  به  چینی اش 

مناسب تر متعهد می شوند.
جنرال چانگ وانگ کوآن قرار است برای انجام یک سری دیدارها و گفت وگوها با همتای 

امریکایی اش به پنتاگون برود.
هاگل در حالی ریاست و رهبری پنتاگون را برعهده دارد که این وزارتخانه رویکرد اصلی 
خود را پس از یک دهه جنگ در خاورمیانه به سمت آسیا معطوف کرده و در حال بهبود 
روابطش با چین است که جزئی از استراتژی آسیایی دولت باراک اوباما، رییس جمهوری 

امریکا محسوب می شود.
هاگل در جریان سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی آسیا در اول ژوئن در سنگاپور گفت: 
با وجود تفاوت هایی که در زمینه های مختلفی چون حقوق بشر، سوریه و امنیت منطقه یی 
در آسیا، میان پکن و واشنگتن وجود دارد، هدف اصلی دو طرف انجام مذاکرات محترمانه 
و مداوم است و این روند نیازمند اعتمادسازی و کاهش خطر برآوردهای نادرست به ویژه 

میان نظامیان است.
مقام های امریکایی اعالم کرده اند که در میان نشانه های مثبت روابط پکن و واشنگتن می توان 

به همکاری میان نیروی دریایی دو طرف در مانورهای مقابله با دزدی دریایی اشاره کرد.
مساله حمالت سایبری و امنیت فضای مجازی که در جریان نشست جون 2013 در واشنگتن 
با مقام های چینی مطرح نشد، احتماال در نشست روز دوشنبه میان وزرای دفاع امریکا و چین 
در پنتاگون مطرح می شود. مساله دیگر که نگرانی امریکا را برانگیخته، مناقشات میان چین و 
چند کشور آسیایی چون فیلیپین، مالیزیا و ویتنام بر سر قلمرو و منابع دریایی واقع در دریای 
چین جنوبی است. همچنین مساله ادوارد اسنودن، افشاگر اطالعات محرمانه آژانس امنیت 
ملی امریکا نیز باعث نگرانی و ناامیدی دولت واشنگتن شده است چرا که چین و هنگ کنگ 

از استرداد وی به امریکا خودداری کرده و باعث فرار وی به روسیه شدند.

کشورهای  نماینده گان  سطح  در  نشستی  برگزاری  با  اروپا  اتحادیۀ 
عضو، متوقف کردن صادرات انواعی از تجهیزات نظامی به مصر را 
مورد بررسی قرار داد. اروپا قصد دارد مانع ارسال سالح،  تجهیزات 

پولیس و سایر سخت افزارهای نظامی به مصر شود.
دیپلماتیک در  ارشد  منابع  از  ایتارتاس، یکی  به گزارش خبرگزاری 
دولت  به  تا  دارد  قصد  اروپا  اتحادیه  که  گفت  بلژیک  بروکسل- 
موقت مصر پیامی واضح و شفاف در این مورد بدهد که خشونت ها 

بالفاصله باید در این کشور متوقف شود.
کشورهای  نماینده گان  سطح  در  روزدوشنبه  اروپا  اتحادیه  نشست 
عضو برگزار شد و در پایان این نشست اروپایی ها با صدور بیانیه ای 

خشونت ها در مصر را محکوم کردند.
در این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا اوضاع جاری و خشونت های 
اخیر مصر را بسیار خطرناک می داند و خواهان توقف هرچه سریعتر 
این خشونت ها است. نشست روز گذشتۀ اتحادیه اروپا در واقع برای 
فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست اصلی اتحادیه اروپا است که 

هفته آتی و در سطح وزرای خارجه کشورهای عضو خواهد بود.
منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا نیز اعالم کردند: چندین گزینه از جمله 
ارسال تسلیحات کشنده و تجهیزات نظامی شامل تجهیزات و وسایلی 
که برای سرکوب مخالفان و اعتراضات مورد استفاده قرار می گیرد، از 

اتحادیه اروپا به مصر ممنوع می شود.
با  اضطراری  نشستی  در  جاری  هفته  در  است  قرار  تحریم ها  این 
حضور وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار بگیرد. 
28 عضو عضو اتحادیه اروپا روز گذشته دیدگاه های خود را درباره 

تحوالت اخیر در مصر به بحث گذاشتند.
ایتالیا  انگلیس و  اروپا، آلمان، فرانسه ،  اتحادیه  کشورهای پیشرو در 
هستند که مساله تامین تسلیحاتی مصر را مورد بررسی قرار می دهند 

اما هنوز تصمیم کلی در این باره اتخاذ نشده است.
اروپایی ها همچنین به امریکا که بزرگترین تامین کننده تسلیحات برای 
مصر است، تاکید کرده اند که ارسال سالح به مصر را متوقف کند اما 

واشنگتن از این اقدام امتناع کرده است.
عالوه بر این اتحادیه اروپا تاکنون تصمیمی در مورد لغو برنامه های 
کمک رسانی به مصر اتخاذ نکرده که از جمله آن می توان به حمایت 
اقتصاد و موسسات دموکراتیک و  ایجاد تحول در زمینه  مالی برای 

جامعه مدنی این کشور اشاره کرد.
اتحادیه اروپا در بازه زمانی 2011 تا 2013 میالدی مبلغ ۴۴۹ میلیون 

یورو برای این اقدامات در مصر اختصاص داد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که دیپلمات های ارشد از 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند تا روند چگونگی واکنش 
به خشونت های اخیر در مصر را که تاکنون قریب به ۹00 کشته بر 

جای گذاشته، مورد بررسی قرار دهند.
نشست روز گذشتۀ سفرای اتحادیه اروپا در بروکسل یک روز پس از 
این مساله است که مقام های اتحادیه اروپا اعالم کردند، این اتحادیه 

قصد دارد فورا در روابط خود با مصر بازنگری کند.
انتظار دارند که مقدمات اولیه برای واکنش اتحادیه  این دیپلمات ها 

اروپا درباره بررسی مساله مصر ارائه شود.

پرونده رشوه  از  مبارک  تبرئه حسنی  با 
ریاست جمهوری،  کاخ های  در  خواری 
دیکتاتور  برای  کوچک  گام  یک  تنها 
باقی  زندان  از  آزادی  برای  مصر  سابق 
مانده که به احتمال زیاد ظرف چند روز 

آینده این گام نیز برداشته خواهد شد.
الیوم«،  »مصری  روزنامه  گزارش  به 
حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر روز 
دوشنبه از پرونده مشهور به کاخ ریاست 

جمهوری که در آن متهم به رشوه خواری و تصاحب زمین بود، تبرئه شد و به این 
ترتیب تنها یک پرونده از اتهامات وی باقی مانده که آنها هم مربوط به دریافت هدایا 

از رسانه های ملی این کشور است.
برای هر یک از این پرونده ها علیه مبارک قرار بازداشت موقت صادر شده بود که 
با گذراندن حد نصاب بازداشت موقت در هر یک از پرونده های مذکور و تبرئه از 

برخی دیگر، وی به احتمال زیاد تا پایان هفته آزاد خواهد شد.
حداکثر زمان حبس برای پرونده های مالی و اقتصادی در مصر که مبارک در آنها 
تبرئه شده، 18 ماه است و درخصوص پرونده های جنایی که مبارک در این زمینه 
به کشتار تظاهرکننده گان مصری متهم است نیز 2۴ ماه است، که این مدت نیز برای 

مبارک سپری شده است.
به آخرین  به روند رسیدگی  بنابر گفته مقام های قضایی مصر در صورتی که وی 
پرونده مطرح شده علیه خود که دریافت هدیه از موسسات رسانه ای ملی این کشور 
لغو شود، دیگر  پرونده  این  بازداشت وی درخصوص  قرار  است، شکایت کند و 

خروج مبارک از زندان منع قانونی ندارد.
دادگاه مصر در چهار ماه گذشته حکم تبرئه و یا آزادی مبارک در پرونده های مشارکت 
در قتل تظاهرکنندگان، فساد مالی در صادرات گاز به اسرائیل، دریافت رشوه و سوء 
استفاده از قدرت، درآمدهای غیرمشروع و پرونده کاخ ریاست جمهوری را صادر 
کرده بود و تنها دادستانی مصر درخواست 15 روز حبس موقت درخصوص دریافت 
هدیه از رسانه های داخلی برای وی صادر کرده که در صورت تجدید نظر در این 
تنها  وی  معتقدند  مبارک  وکالی  اینکه  ویژه  به  شد؛  خواهد  آزاد  مبارک  پرونده 

هدایایی را که از لحاظ قانونی دریافت آنها منع قضایی نداشته، گرفته است.

جولی پيس/ اسوشيتدپرس- ایسنا           
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بخش دوم و پایانی

به ُگرده های خود 
آسیب نزنید!

  چه آزمایش هایی، نارسایی ِحاد ُگرده را مشخص می کنند؟
برای تشخیص نارسایی گرده، آزمایش های مختلفی ممکن است الزم باشد، 

ولی بررسی های اصلی شامل موارد زیر هستند:
1ـ اوره و کراتینیِن خون

2ـ آزمایش کامل ادرار
3ـ سونوگرافی گرده ها

  آیا نارسایِی حاد ُگرده قابل درمان است؟
موقع،  به  آزمایش  با  گرده  حاد  نارسایی  اگر 
تشخیص و بیمار بستری شود، به جز در موارد 
خیلی شدید که منجر به بستری در آی.سی.
یو شده باشد، معموالً قابل درمان است. لیکن 
است  ممکن  شدید  موارد  در  گرده  نارسایی 
خطر جانی داشته باشد. از طرفی آسیب حاد 
و شدید کلیوی ممکن است در سال های بعد 
گرده ها را با کم کاری و بروز نارسایی مزمِن 
کلیوی مواجه کند. پس بهترین برخورد با این 

بیماری، »پیش گیری« از آن است.

توجه به نکات زیر، به پیش گیری از نارسایی 
حاد ُگرده کمک زیادی می کند:

1ـ از مصرف بی رویه و بدون نظارِت داروها 
مانند  تزریقی  آنتی بیوتیک های  به خصوص 
جنتامایسین خودداری کنید. توجه نمایید این 
قبیل داروها باید به مدت خیلی کوتاه و تحت 
نظر پزشک و با انجام آزمایش های کلیوی در 

شفاخانه مصرف شوند.
مسکن  داروهای  بی رویۀ  مصرف  از  2ـ 
خودداری  شیاف  حتا  و  تزریقی  خوراکی، 

کنید.
یا  آنژیوگرافی  انجام  به  نیاز  صورت  در  3ـ 
سی.تی. یا  »رنگی«  اصطالح  به  عکس های 

با انجام آزمایش های  ابتدا  باید  با تزریق مادۀ حاجب، پزشک شما  اسکن 
سپس  و  گردد  مطمین  شما  گرده های  سالمت  از  خون،  کراتینین  و  اوره 

اقدامات الزم برای پیش گیری از آسیب به گرده ها را انجام دهد.
۴ـ در صورت ابتال به اسهال و استفراِغ شدید که باعث کم آبی بدن شود، 
حتمًا به پزشک مراجعه کنید تا مایعات بدن، جبران و از کم آبی شدیِد بدن و 
کاهش عمل کردِ گرده ها جلوگیری گردد. در موارد بروز هر گونه خون ریزِی 
داخلی به خصوص خون ریزی گوارشی نیز باید سریعًا به شفاخانه مراجعه 
کنید. خون ریزی از معده به شکل استفراغ خونی و خون ریزی از روده ها به 

صورت مدفوع خونی یا مدفوع سیاه و قیری رنگ بروز می کند.
5ـ در صورت بروز هر گونه تغییر در حجم ادرار به خصوص کاهش حجم 
ادرار، پُررنگ شدن غیر عادی ادرار، تکرر یا قطع و وصل شدِن ادرار یا 
ورم دور پلک و پاها، سریعًا به پزشک مراجعه کنید و آزمایش های الزم را 

انجام دهید.

          مهدی صمدی

در  اختراعات   80% تقریبًا  موجود،  آمار  طبق 
12 کشور جهان به ثبت می رسند. این کشورها 
ایتالیا،  آلمان،  آسترالیا،  جاپان،  از:  عبارت اند 
فرانسه، هسپانیا، امریکا، کانادا، روسیه، سویس، 

انگلیس و هلند.
سازمان  یک  عنوان  به   )WIPO( ویپو  ولی 
غیرسیاسی که هدف اصلی آن، باال بردن سطح 
استندرد قوانین مالکیت معنوی است، قصد دارد 
برنامه های آموزشِی خود را در سطح کشورهای 
اجرا  توسعه یافته  کمتر  حتا  و  توسعه  حال  در 

از  اخیر  دهۀ  در  نفر  هزاران  چنان که  نماید. 
دوره های آموزشی آن بهره  برده اند.

  ساختار
است  بین المللی یی  سازمان های  جمله  از  ویپو 
که ساختاری آسان و قابل فهم دارند. البته این 
دیگر  در  ویپو  همکاری  که  است  صورتی  در 

سازمان های بین المللی را در نظر نگیریم.
1ـ مجمع عمومی:

حساب  به  ویپو  قسمت  عالی ترین  رکن،  این 
می آید. مجمع عمومی متشکل از همه اعضای 
سازمان است که امروزه بالغ بر 180 کشور است. 
هر یک از کشورها یک نماینده در مجمع دارند. 
مجمع هر دو سال یک بار تشکیل جلسۀ عادی 
می دهد و وظایف بسیار مهمی را بر عهده دارد. 
بند 3 از مادۀ 6 معادۀ استکهلم در مورد وظایف 
مجمع عمومی سخن می گوید. نصب مدیر کل 
سازمان، بررسی گزارش های کاری مدیرکل و 
تأثیر آن ها، تصویب بودجۀ دو ساالنۀ سازمان، 
تصویب مقررات مالی سازمان، تصویب تدابیر 
کاری  زبان های  تعیین  کل،  مدیر  پیشنهادی 
و  عضویت  برای  کشورها  از  دعوت  سازمان، 
بین المللی  تعیین کشورها و سازمان های  نهایتًا 
به  مجمع  این  وظایف  جمله  از  ویپو  در  ناظر 
معاهده  که  وظایف  سایر  البته  می آید.  حساب 
به طور موردی به مجمع می سپارد نیز بدین امور 

اضافه خواهد شد.
الف( بودجه:

سازمان دو بودجه دارد. اولی بودجۀ هزینه های 
به اجالس های  بودجۀ مربوط  مشترک، و دوم 
سازمان. هر دوی این ها عالوه بر کلیه مقررات 
مالی سازمان، بایستی به تصویب مجمع عمومی 
از  که  سازمان هایی ست  جمله  از  ویپو  برسند. 
همین  و  می روند  شمار  به  مستقل  مالی  لحاظ 
مسأله سبب شده است که بتواند با قدرت عمل 
بیشتری در صحنۀ تصمیم گیری ها شرکت داشته 

باشد.
ب( زبان ها:

می روند  کار  به  سازمان  در  که  زبان هایی 
و  روسی  فرانسوی،  انگلیسی،  از  عبارت اند 
که  نمی گردد  باعث  مسأله  این  البته  اسپانیولی. 
مجمع از ترجمۀ اسناد به دیگر زبان ها منع شود. 
بدین منظور می تواند دستور ترجمۀ اسناد را به 

دیگر گویش های زندۀ دنیا صادر نماید. 
ج( عضویت:

بر  که  است  وظایفی  جمله  از  نیز  مسأله  این 
باید  ولی  است،  شده  گذارده  مجمع  عهدۀ 

تصریح کرد که طبق مادۀ 5 معاهدۀ استکهلم، 
اعضا به دو حالت می توانند به سازمان بپیوندند. 
و  برن  اتحادیه های  که عضو  اعضایی  نخست: 
به عضویت  که  نموده اند  قصد  و  بوده  پاریس 
غیرعضو  دولت های  دوم:  درآیند.  سازمان  این 
شرایطی.  رعایت  با  البته  اتحادیه  دو  این  در 
ملل  سازمان  عضو  از:  عبارت اند  شرایط  این 
سازمان  یا  آن  به  وابسته  موسسات  یا  متحد 
اساس نامۀ  یا  و  باشند  اتومی  انرژی  بین المللی 
باشند.  پذیرفته  را  دادگستری  بین المللی  دیوان 
شرط دوم نیز همان است که در شرح وظایف 
بیان  معنوی  مالکیت  سازمان  عمومی  مجمع 

نبودند،  قبلی  شرایط  حایز  اگر  یعنی  گردید؛ 
مجمع عمومی می تواند از آن ها برای عضویت 

در سازمان دعوت نماید.
در میان وظایف و اختیارات مجمع عمومی، سه 
عمومی  مجمع  بر  عالوه  که  دارد  وجود  مورد 
اتحادیه های  عمومی  مجامع  بایستی  ویپو، 
سه  این  دهند.  رأی  آن ها  به  برن  و  پاریس 
سازمان،  کل  دبیر  انتخاب  از:  عبارت اند  مورد 
تغییر  و  کل  مدیر  پیشنهادی  اقدامات  تصویب 

مقر سازمان جهانی مالکیت معنوی.
در  کشور   180 امروز  شد،  اشاره  همان طورکه 
درصد  این  و  دارند  عضویت  مذکور  سازمان 
به  جهان  کشورهای  کلیۀ  از  مالحظه یی  قابل 
حساب می آید. البته عضویت در آن فقط برای 
کشورها ممکن است و سازمان های بین المللی 
حضور  آن  در  ناظر  عنوان  به  می توانند  فقط 

داشته باشند.
2ـ گروه کاری:

رکن دوم سازمان، گروه کاری است. این رکن 
نوع  یک  پیداست،  عنوانش  از  که  همان گونه 
حالت کاری و مشاوره یی دارد و با حضور ۴7 
در  شاید  می رساند.  انجام  به  را  وظایفش  نفر 
برخی سازمان ها این وظایف بر عهدۀ دبیرخانه 
یا ارکان دبیرخانه باشد، ولی در ویپو برای این 
امر یک رکن مجزا در نظر گرفته شده و وظایفی 
ارایۀ رهنمود و  هم برای آن مقرر شده است. 
مشاوره به اتحادیه های وابسته، مجمع عمومی، 
و  اداری  مسایل  تمام  در  کل  مدیر  و  اجالس 
به حساب  کاری  گروه  از جمله وظایف  مالی 
تهیۀ  از:  عبارت اند  آن  وظایف  دیگر  می آید. 
پیش نویس برای دستور جلسۀ مجمع عمومی و 
اجالس و هم چنین پیشنهاد یک نفر برای پست 
رأی  معرفی شده  نامزد  اگر  سازمان.  کل  مدیر 
نیاورد، این گروه موظف است شخص دیگری 
دبیر  پست  عنوان  هر  به  اگر  کند.  معرفی  را 
است  کاری  گروه  وظیفۀ  این  بود،  خالی  کلی 
این پست  برای  به طور موقت  را  که شخصی 

معرفی نماید.
گروه  اعضا  از  عبارت اند  کاری  گروه  ساختار 
به  می شوند  انتخاب  ویپو  خود  از  که  کاری 
اتحادیۀ  و  پاریس  اتحادیۀ  کاری  گروه  عالوه 

برن.
3ـ دفتر بین المللی:

مادۀ ۹ معاهدۀ استکهلم به این مسأله می پردازد. 
بین المللی  دفتر  سازمان  این  در  که  دبیرخانه 
تمامی  ثابِت  ارکان  از  یکی  می شود،  خوانده 

نیز  این جا  که  است  بین المللی  سازمان های 
کل  مدیر  می شود.  هدایت  کل  دبیر  توسط 
سازمان که با معرفی گروه کاری و رأی اعتماد 
معین  برن  و  پاریس  ویپو،  عمومی  مجامع 
می شود، برای یک دورۀ حداقل 6 ساله انتخاب 
نیز همگی کارمندان  می گردد. کارکنان سازمان 
کشورهای  در  و  شده  محسوب  بین المللی 

مستقر، دارای مصونیت می باشند.
مقر سازمان در مادۀ 10، شهر ژنیو معرفی شده 
اعالم  صراحت  به  نیز  معاهده   16 مادۀ  است. 
حق  دارای  نمی تواند  عضوی  هیچ  که  می دارد 

شرط باشد.
نیز  نکته  این  به  بایستی  قسمت  این  پایان  در 
اشاره کرد که در ویپو، همکاری با سازمان های 
است،  نشده  منع  هیچ وجه  به  دیگر  بین المللی 
بلکه یکی از امور روزمره و بسیار فعال به شمار 
نیز بدین صورت است  می آید. رویۀ همکاری 
کاری  گروه  توسط  همکاری  موافقت نامۀ  که 
آماده شده و تصویب می گردد. سپس به مدیر 
ارتباط  اصلی  او مسوول  و  کل سپرده می شود 
اجرای  مسوول  و  بوده  دیگر  سازمان های  با 

موافقت نامۀ مذکور نیز می باشد.
  گذشته

مارچ سال 1883 میالدی در شهر پاریس اولین 
تحرک برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی 
به  این سال  در  پاریس  کنوانسیون  و  آغاز شد 
امضا رسید. در آن کنوانسیون قصد شده بود تا 
مالکیت صنعتی از حمایت بین المللی برخوردار 

باشد.
سه سال بعد در سپتمبر 1886 در برن دولت ها 
یک بار دیگر دور هم جمع شدند و این بار به 
هنری  و  ادبی  آثار  بر  مالکیت  از  فکر حمایت 
به  برن  کنوانسیون  نیز  نشست  این  در  افتادند. 
تصویب رسید و نتیجۀ کار این دو کنوانسیون 
مورد  در  پاریس  اتحادیه های  تولد  جداگانه، 
مالکیت صنعتی و برن، دربارۀ مالکیت بر حق 

کپی در آثار ادبی و هنری بود.
دو  این   18۹3 سال  در  یعنی  بعد  سال  چند 
اتحادیه به هم نزدیک شدند و حتا دفاتر آن دو 
در هم ادغام گردیدند. نتیجۀ این ادغام، ایجاد 
دفتر بین المللی برای حمایت از مالکیت معنوی 
یا BIRPI بود که مقر آن در برن واقع شده بود.
این مرکز چند دهه بعد یعنی در سال 1۹60 به 
عدم  به دلیل   BIRPI هرچند  شد.  منتقل  ژنیو 
با  الحاق دولت های دیگر حاضر در اتحادیه ها 
کمتر از 10 عضو آغاز به کار کرد، ولی همین 
دفتر نقطۀ عطفی برای بنا نهادن سازمانی بزرگ 

به نام سازمان جهانی مالکیت معنوی شد.
هفت سال پس از انتقال دفتر BIRPI به ژنیو 
و در 1۴ جنوری 1۹67 معاهده یی در استکهلم 
جهانی  سازمان  آن  طی  که  رسید  تصویب  به 
مالکیت معنوی به دنیا آمد. یک سال بعد نیز در 

آپریل  1۹70این معاده الزم االجرا شد.
در سال 1۹7۴ نیز ویپو به سازمان ملل پیوست 
در  متحد  ملل  تخصصی  سازمان  عنوان  به  و 
گرفت.  قرار  اجتماعی  اقتصادی  شورای  کنار 
چارچوبی  که  است  کرده  قصد  سازمان  این 
رسمی برای بحث و تبادل نظر دربارۀ تمهیدات 
هماهنگ  رویه های  و  مقررات  و  قوانین  و 
برای  را  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  و 
اعضای خود فراهم آورد. بدین منظور نیز قصد 
نداشته است تا اتحادیه های سابق را از هم جدا 
کند، بلکه با پوشش اتحادیه های پاریس و برن 
پایه ریزی  آن ها  با  را  مناسبی  ساختاری  ارتباط 

نموده است.
باعث  کلی  ساختار  ندادن  تغییر  یعنی  امر  این 
حقوق  اولیۀ  تقسیم بندی  همان  تا  بود  شده 
بماند؛  باقی  نخورده  دست  معنوی  مالکیت 
صنعتی  مالکیت  آن،  در  که  تقسیم بندی یی 
کفۀ  در  هنری  و  ادبی  مالکیت  و  کفه  یک  در 
معاهدۀ  مالکیت صنعتی  بود.  گرفته  قرار  دیگر 
به مواردی چون اختراع، عالیم تجاری   1883
و طرح های صنعتی اطالق می گردید و مالکیت 
ادبی و هنری به حق کپی رایت یا نسخه برداری 

از آثار ادبی و هنری گفته می شد.

سازمان جهانی مالکیت معنوی 
WIPO

بخش نخست

در صورت ابتال به اسهال 
و استفراِغ شدید که 
باعث کم آبی بدن شود، 
حتماً به پزشک مراجعه 
کنید تا مایعات بدن، 
جبران و از کم آبی شدیِد 
بدن و کاهش عمل کرِد 
گرده ها جلوگیری گردد. 
در موارد بروز هر گونه 
خون ریزِی داخلی 
به خصوص خون ریزی 
گوارشی نیز باید سریعاً 
به شفاخانه مراجعه کنید. 
خون ریزی از معده به 
شکل استفراغ خونی و 
خون ریزی از روده ها به 
صورت مدفوع خونی یا 
مدفوع سیاه و قیری رنگ 
بروز می کند



          عباس مؤذن

اروپا،  نمایش  پیش،  قرن  بیست وپنج  حدود  در 
تیاتر ارسطویي،  ارسطویي نگاشته و اجرا مي شد. در 
با  متأثر  شوند،  نمایش  از  بیشتر  هرقدر  تماشاگران 
قهرماِن نمایش احساس هم بسته گي و هم ذات پندارِي 
بیشتري نیز مي کنند. در این گونه نمایش ها ، هر چه قدر 
که »صحنه« از عمل )کنش( بازیگر تقلید  کند، متقاباٌل 
بازیگر نقش خود را بهتر و مجسم تر نیز ایفا مي نماید. 
بیشتر  هرچه  بتواند  که  نمایشي  منتقدین،  نظر  از 
تماشاگر را از واقعیات زنده گي دور نگاه داشته و به 
فضا و اتمسفر حاکم بر صحنه نزدیک تر سازد، ارزش 

و اهمیت بیشتري دارد.
اجتماعي،  تحوالت  تمام  زیربناي  و  ساختار  تقریبٌا 
داده  تشکیل  فلسفه  را  غرب  هنرِي  و  ادبي  سیاسي، 
دگرگوني  محصول  »رنسانس«  که  همان گونه  است. 
آرای فلسفِي غرب به شمار مي آید، »رمان« نیز محصول 
در  تأثیر همین دگرگوني محسوب مي شود.  و تحت 
اوایل قرن هیجدهم هنگامي که انسان مطلق در آراي 
فیلسوفاني چون »جان  الک«، بر بستر تفکرات فلسفي 
آن  در  که  »رمانس«  قالب  از  نیز  ادبیات  منسوخ شد، 
دوره بیشتر ُفرم آثار ادبي را تشکیل مي داد، فراتر رفت 
و به رمان ختم شد. جان الک، عقاید فلسفِي خود را 
بر مبناي تجربۀ شخصي بنا نهاد. او تجربۀ شخصي را 
این  بر  و  مي دانست  تکوین شخصیت  و  رشد  عامل 
باور بود که انسان، ماهیت حقیقِي خویش را تنها در 
طول زمان و با کسب تجارب گوناگون شخصي که در 
حافظه اش رخ مي دهد، به دست مي آورد. در اثر تأثیر 
خود  زمانۀ  فلسفي  تفکر  از  ادبیات  که  ناخودآگاهي 
گرفت، تمام عناصر تک بُعدي که در ادبیات پیش از 
آن خانه کرده بودند، به تدریج جاي خود را به عناصر 
چندبُعدي دادند. به پیروي از همین آراي فلسفي بود 
از داستاني و  اعم  ادبیات  با گذشت زمان، هنر و  که 
نمایشي، از شیوۀ ریالیستي محِض خود دور شد و با 
چرخشي شگرف، رمان مدرن بر ادبیات غرب غالب 
آمد. سورریالیسم که مکتب تازۀ ادبیات غرب بود، بر 
اساس تفکرات فلسفي کساني چون »هانري برگسون« 

فرانسوي، به رمان نویسي جدید غرب راه یافت.
 با ورود به عصر مدرنیته، این نگاه تغییر کرد. بعد از 
برتولت  نمایش نامه نویساني چون  جهاني،  دوم  جنگ 
برشت، ژان پل سارتر، ساموئل بکت و... )هر یک به 
نوع و سبِک خود( مخالفت شان را با این  گونۀ نمایشي 
اعالم کردند. آن ها معتقد بودند، براي این که تماشاگر 
نباید در  انفعالي پذیراي نمایش نگردد، هرگز  به طور 
خود  هویت  تماشاخانه،  یا  و  نمایش  اجراي  سالون 
باز  بهتر  بتواند مضمون نمایش را  تا  را فراموش کند 
شناساند. به عبارت دیگر، »باز گرداندن واقعیت تیاتر 
به خود تیاتر«، یکي از شرایطي است که تصویر دقیق 
و واقع گرایانه یي از زنده گي اجتماعي انسان در صحنۀ 

نمایش را امکان پذیر مي کند.
عصر مدرنیته را به نام ها و صفت هاي گوناگوني لقب 
از  پیش  که  روحي  عذاب  و  اضطراب  داده اند. عصر 
آغاز قرن بیستم انسان ها را درگیِر خود کرده بود و تا 
کنون نیز ادامه دارد. عصري که آدمي نه فقط در معرض 
جنگ و ُکشت وکشتار، بلکه قحطي و انهدام نیز وارد 
شد. او هنوز هم از مسایل دروني از قبیل یأس، از هم 
براي  و  مي برد  رنج  ناگهاني  اتفاق هاي  و  پاشیده گي 
مقابله با آن ها، به  فکر بازگشت به »خرافه هاي مدرن« 
آلوده«،  »دست هاي  نمایش نامۀ  قهرمان  هوگو،  است. 
کمونیستي است که از طرف حزب خود مأمور می شود 
تا »هودرر« یکی از رهبرانش را در کلیساي بالکان به 
قتل برساند. اتهام او روش و سیاست کارِي اوست که 
از جانب دوستانش، یک »سازش کار« با سلطنت طلبان 
برای دفع خطر نازیسم تلقي مي شود. هوگو، نمایندۀ 
روشن فکري بورژوا ست که باید در زنده گي تکلیفش 
را با انتخاب و عمِل خود )ترور( روشن کند. اما منافع 
طبقاتي هوگو، او را به حفظ وضع موجود وا مي دارد، 
در حالي  که اندیشه هاي او، وي را به تغییِر این وضع 
دعوت مي کند. ابتدا او از به قتل رساندن رهبر حزب 

سرباز مي زند، اما چون در یک لحظه، ناگهان همسرش 
را در آغوش او می بیند، عصباني شده و او را می کشد. 
به مرور زمان متوجه مي شود که آن چه »هودرر« انجام 
داده است، در واقع سیاست رسمی حزب کمونیست 
بوده است، و نتیجه مي گیرد عملي که ممکن است در 
برهه یي از زمان »خیانت« تلقي  شود، اکنون همان عمل 

به گونه یي از »ارزش« تبدیل شده.
ژان پل سارتر، نمایش نامۀ »دست هاي آلوده« را در سال 
به رشتۀ  در سال 1۹51  را  »شیطان و خدا«  و   1۹۴8
تحریر درآورد. داستان شیطان و خدا در قرون وسطا 
گوتز  نمایش،  اول  قسمت  در  مي گذرد.  آلمان  در  و 
مي خواهد نمونۀ شخصي اهریمني باشد و به این وسیله 
اعتالي وجودِي خویش را نشان دهد. این تصمیِم او 
بسیار عجیب است، اما مصداق خارجي دارد. سارتر 
اشراف  جناح  به  وابسته  گوتز  که  مي دهد  توضیح 
مبني  اندیشه یي  اگر  راست  جبهۀ  درون  در  و  است. 
آن  تجلي  پذیرد،  تحقق  موجود،  وضع  از  خروج  بر 
جز به صورت آنارشیسم نخواهد بود. فاشیسم تصمیم 
به وجود  نویني  نظم   جهان،  راست  جناح  در  داشت 
بزرگ  و جنگي  مخوف  کشتاري  آن  نتیجۀ  اما  آورد، 
شد که خاطره هاي آن بقایایي جز کوره هاي آدم سوزي 
نیست. البته قهرمان »شیطان و خدا« حرام زاده یی است 
رانده  آمده و  به وجود  پیوند اشراف و دهقانان  از  که 
شده از هر دو طرف است. او از ابتدا بدی می کند و 
سپس با انداختن طاس بازي، تصمیم مي گیرد اعمال 
نیک انجام دهد. البته او به هنگام طاس ریختن، تقلب 
کرده و به جای خدا، خودش تصمیم می گیرد. او از دو 
به یک   به وجود آمده است که هرگز آب شان  نسلي 
جوي نرفته و هر یک از آن ها در طبقۀ دیگري ایجاد 
نفرت و وحشت کرده است. چنین است که هر دو از 
هم گسیخته و سرگردان میان دو قطب قرار گرفته و 

بیگانه با عصر خویش به سر مي برند.
گوتز مي خواهد در این جبهه خودي نشان دهد. وي 
ابتدا، همدست  بهترین سردار جنگي آلمان است. در 
به دلیل  اما  است،  اعظم  اسقف  دشمِن  و  خود  برادر 

و  برادر  دشمن  موروثي،  امالک  تقسیم  در  رقابت 
به  برادر  اعظم مي شود. هنگامي که دو  اسقف  همراه 
سرزمین اسقف اعظم حمله ور مي شوند، شهر »ورمز« 
از فرصت استفاده کرده و بر ضد اسقف اعظم شورش 
مي کند. اینک که میان دو برادر اختالف افتاده است، 
گوتز برادر خود را مغلوب مي سازد و بر آن است تا 
شهر »ورمز« را با خاک یکسان کند. اما اسقف صالح 
در این مي بیند که به شهر خراج داده تا منهدم نشود؛ 
اما گوتز که تصمیم گرفته است شیطان مجسم باشد، 
اکنون  کند.  قتل عام  را  مردم  تا  است  گرفته  تصمیم 
شهر در محاصرۀ او قرار دارد و مي پندارد که پس از 
فتح آن هر کاري که بخواهد، مي تواند انجام دهد. در 
با دو چهرۀ مختلف و مشخص روبه رو  این جا گوتز 
کشیش  هاینریش  »ناستي«.   و  »هاینریش«  مي شود: 
بالکان آمده است تا کلید شهر را به او بدهد و در برابر 
این خوش خدمتي که جز خیانت چیز دیگري نیست، 
را  شهر  این  کشیش  دویست  که  مي خواهد  گوتز  از 
از کشتن معاف کند! ناستي، سرکردۀ گدایان آلمان ـ 
واقع بین تر  و  روشن   فکري  خود  زمان  به  نسبت  که 
دارد، هرچند براي نجات مردم، خود را پیامبر آسماني 
وجود  کلیسا  یک  فقط  که  است  معتقد  اما  مي داند، 
دارد و آن اجتماع مردم است. در صورتي که کلیساي 
هاینریش، زني هرجایي و روسپي است که همه چیز را 
حقیقت  با  ناستي  حقیقت  مي فروشد!  ثروت مندان  به 
هاینریش، یکي نیست. در قسمتي از نمایش، ناستي به 

هاینریش مي گوید:
»تا ما را مي کشند، با ما هستي و وقتي ما مي خواهیم از 

خودمان دفاع کنیم، مقابل و بر ما هستي.« 
پاسخ  هاینریش  محبتِ   و  عشق  الالیي  برابر  در  و 
مي دهد: براي عشق و محبت هنوز زود است. »ما حق 
آن را با ریختن خون مي خریم. ما همه با شمشیر کشته 
خواهیم شد، همه گي. ولي فرزندان ما حکومت حق را 

بر روي زمین خواهند دید.«
دروغین خود  نوع دوستِي  ماهیت  سرانجام  هاینریش، 
را با این  جمله آشکار مي کند که: »من با سکوت خود 

ملخ  و  مور  مثل  آن ها  گفتم...  دروغ  )مردم(  آن ها  به 
مي ُمردند و من سکوت مي کردم... اما هرگز نتوانستم 
مانع مردن شان شوم.« چنین کسي براي توجیه خیانت 

خودش، البته که باید به خدا متوسل شود.
شیطان و خدا، انسان را در موقعیتي گوناگون و مقابل 
ما قرار می دهد. یعني مدافع و مخالف با »نظم موجود« 
به  اداره کردِن کنوني جهان. هر دو گونه،  و سیاست 
به  قادر  خشونت  بدون  و  می زنند  دست  خشونت 
ایجاد هیچ نظمی نیستند. شیطان و خدا، بیشتر یادآور 
»آنتیگونه« ی سوفوکلس است و تفسیری که هگل از 
این نمایش نامه دارد. او در تفسیر خود از آنتیگونه، این 
تراژدی را میان قانون الهی و قانون مدنی مي بیند و در 
نهایت حق را به »کرئون«، یعني پدر نامزد آنتیگونه و 
شاهزادۀ »تبس« می دهد. از نظر هگل، تراژدی آن گاه 
شکل می گیرد که »دو قانون به طورجداگانه و هریک 
موجه  و  درست  اخالقی،  حیث  از  فی نفسه  طور  به 
باشند«، ولی از آن جایی که برای دیگری هیچ اعتباری 
و  برخورد  لذا  و  می روند  خطا  راه  به  نیستند،  قایل 
برخورد،  این  می آید.  وجود  به  آن دو  میان  تصادمی 
با  تنها  هم  آن  رفع  که  است  دیالکتیکی  برخوردی 

سقوط قهرمان تراژدی ممکن است. 
یک  تجلي  مهم ترین  را  آنتیگونه  نمایش نامۀ  هگل 
دولت شهر آتني مي داند. در این تراژدي، شاهد برخورد 
دو قانون »الهی و انسانی« هستیم. از یک طرف  کرئون 
دستوري الزم االجرا داده است که برادر آنتیگونه باالي 
دار مانده و دفن نشود، از طرف دیگر قانون الهی ست 
که مشروعیت و الزم االجرا بودنش، دفن کردِن انسان 
پسرکرئون(  معشوق  و  )نامزد  آنتیگونه  و  است  مرده 
نقطۀ برخورد و کشمکِش این دو قانون است. قانون 
الهي که آنتیگونه مسوولیِت بیان آن را بر عهدۀ خود 
طبیعي  و  غیرعقالني  داده هاي  به  دادن  معنا  مي داند، 
مي گیرند.  شکل  خانواده  چارچوب  در  که  است 
همان طوري که پیش از این گفته شد، مهم ترین وظیفۀ 
نه  و  است  برادرش  دفن جسد  او،  از طرف  اخالقي 
موضوع  که  حالي  در  دولت شهر.  قوانین  از  پیروي 
آن  اجراي  نمایندۀ  کرئون  که  انساني«  »قانون   اصلي 
است، »اجتماعي  کردن« فرد و قرار دادن او در خارج 
از وضعیت طبیعي اش است. قانون انساني به فرد آتني 
کند  زنده گي  دولت شهر  در  چه گونه  که  مي آموزاند 
به  باشد.  برخوردار  سیاسي  و  اخالقي  فضیلتي  از  و 
قالب  انساني، در  قانون   بودن  عبارت دیگر، هنجاري 
عمل فرد در اجتماع معنا مي یابد، در صورتي که »قانون 
الهي« به داده هایي از زنده گي فرد تعلق دارد که خارج 
از این هنجارها قرار گرفته اند. که در نهایت مثل هر 
تراژدي دیگري با سقوط و مرگ قهرمان تراژدی)مرگ 

آنتیگونه( به پایان می رسد.
معناي  و  »کفن ودفن«  آیین  مراسم  هگل،  نظر  از 
سیاست  میان  تنش  آنتیگونه،  تراژدي  در  آن  تراژیِک 
به  آنتیگون  نگاه  مي دهد.  نشان  را  هستي شناسي  و 
نه  و  ا ست  »هستي شناسانه«  نگرشي  اساسًا  برادرش، 
سیاسي. ولي موقعیت آنتیگونه به عنوان مدافع حقوق 
طبیعي برادرش و موقعیت خود او به عنوان زني که 
یکي  هم  با  است،  شهروندي  حقوق  هرگونه  فاقد 
را  آنتیگونه  که  است  کفن ودفن  آیین  این  مي شوند. 
قلمرو  به  قلمرو خصوصي خانواده خارج کرده و  از 
قانون  این جا   در  مي دهد.  سوق  دولت شهر  عمومي 
نامریي  و  پنهان  قانون  با  مستقیم  جدال  در  انساني 
از  آنتیگونه محکوم به سرپیچي  الهي قرار مي گیرد و 
قوانین در قلمرو عمومي مردها مي شود. البته آنتیگونه 
با سرپیچي از قوانین آتني و گناهکار شناخته شدن، به 
واالترین درجه از تقدس دست مي یابد. پاسخ او  به 
حکم مردانۀ دولت شهر، حاکي از مسوولیت شهروندي 
پي ریزي  خود  را  سرنوشتش  نهایت،  در  و  اوست. 
حلق آویز  را  خود  غار  یک  درون  و  مي پذیرد  کرده، 
مي کند. اما سوال من در این  است که آنتیگونه، عمل 
»خودکشي« را بر چه مبنا و قانوني الزم االجرا مي داند؟ 
آیا قانون الهي، به او این اجازه را داده است که به عمل 

»خودکشي« دست زند؟!     
واقعیت، با همۀ رئال بودنش، آن جایي که قرار است 
که  می یابد  تغییري  آن چنان  درآید،  »هنر«  شکل  به 
تغییرپذیري اش به وضوح به چشم مي آید. اگر ما نیاز 
دلیل  این  به  را در خود احساس می کنیم،  به طبیعت  
است که »باید« این نیاز را احساس کنیم. هرچند که 
وادار  را  ما  مي کوشند  معاصر  نمایش نامه هاي  بیشتر 
به پذیرفتِن واقعیت حوادثي بکنند که در صحنه رخ 
مي دهد، اما متأسفانه خود به حقیقِت بروز این گونه از 
حوادث کاري ندارند. اگر نویسنده یی بتواند تماشاگران 
را در انتظارِ »شلیک تفنگ روی تاقچه«یی که چخوف 
مهم  دیگر  دارد،  نگه  تعلیق  در  می کند،  اشاره  آن  به 
اکسپرسیونیسم،  ایدیالیسم،  تأثیر  تحت  که  نیست 

ریالیسم، ابسورد و... نوشته شده است یا خیر.  
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هوگو، قهرمان نمایش نامۀ »دست هاي آلوده«، كمونیستي است كه از طرف حزب خود 
مأمور می شود تا »هودرر« یکی از رهبرانش را در كلیساي بالکان به قتل برساند. 

از جانب دوستانش، یک »سازش كار« با اتهام او روش و سیاست كارِي اوست كه 
سلطنت طلبان برای دفع خطر نازیسم تلقي مي شود. هوگو، نمایندۀ روشن فکري بورژوا 
ست كه باید در زنده گي تکلیفش را با انتخاب و عمِل خود )ترور( روشن كند. اما منافع 

طبقاتي هوگو، او را به حفظ وضع موجود وا مي دارد، در حالي  كه اندیشه هاي او، وي را 
به تغییِر این وضع دعوت مي كند



مصاف دو رقیب در...
 می رود در 16 حمل سال 13۹3 در اسالم آباد برگزار 

شود.
در همین حال، علی عسکر لعلی مربی تیم ملی فوتبال 
بازیکنان  که  گفت  بی بی سی  با  در صحبتی  افغانستان 
تیم ملی فوتبال افغانستان در روزهای گذشته، به اندازه 
کافی تمرین کرده اند و برای بازی امروز لحظه شماری 

می کنند.
آقای لعلی گفت ملی پوشان دو کشور پس از سه دهه 

در کابل به مصاف همدیگر می روند.
به گفتۀ آقای لعلی این بازی دوستانه افغانستان را برای 
آماده تر  آسیا  جنوب  کشورهای  مسابقات  در  شرکت 

خواهد کرد.
ده  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  نفری   22 ترکیب  در 
مسابقه  در  بازی  برای  افغانستان  از  خارج  از  بازیکن 

دوستانه افغانستان _ پاکستان به کابل آمده اند.
بازی  در  افغانستان  ملی  تیم  ترکیب  هنوز  فدراسیون 

امروز را در اختیار رسانه ها قرار نداده است.
که  می گویند  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  مقام های 
انجام  با  اخیر  سال های  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
فدراسیون  نظر  توانسته  فوتبال،  المللی  بین  مسابقات 

جهانی فوتبال )فیفا( را هم کسب کند.
اعضای تیم ملی فوتبال پاکستان هم در ترکیب هیاتی 

26 نفره به کابل آمده اند.
با توجه به تنشهای سیاسی میان افغانستان و پاکستان، 
این رقابت برای مردم افغانستان که پاکستان را رقیب 
دیرینه خود می داند از حساسیت ویژه برخوردار است.
بازی میان تیم های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان در 
کابل، آخرین بار 36 سال قبل برگزار شده بود که یک 

صفر به نفع افغانستان پایان یافت.
این سومین بازی میان تیم های ملی فوتبال دو کشور 
است، مسابقه قبلی دو تیم در سال 2005 در مسابقات 
پاکستان  الهور  در  آسیا  جنوب  کشورهای  فوتبال 

برگزار شد.
در این بازی پاکستان یک صفر افغانستان را برد.

مسابقۀ فوتبال افغانستان و پاکستان از هفته ها پیش در 
گسترده یی  بازتاب  افغانستان  در  اجتماعی  شبکه های 
برای  جوانان  ویژه  به  افغان  شهروندان  است،  داشته 

برگزاری این بازی لحظه شماری می کنند.
اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان:
    حمیداهلل یوسفزی دروازه بان

    منصور فقیریار دروازه بان
    فرزاد عطایی دفاع

    هارون فخرالدین دفاع
    علی احمد یارزاده دفاع
    فیصل سخی زاده، دفاع

    مقدر فیض اهلل، دفاع
    مصطفی حبیب، دفاع

    محمد رفیع بارکزی،دفاع
    معروف محمدی،خط میانی

    عطایی میر علی خط میانی
    یوسف مشرقی، خط میانی

    آرش آصفی، خط میانی
    وحید ندیم، خط میانی

    مصطفی آزادزوی، خط میانی
    زین الدین، خط میانی

    حشمت اهلل بارکزی، مهاجم
    حمید کریمی، مهاجم
    بشیر احمدی، مهاجم

    بالل آرزو، مهاجم
    امرالدین، مهاجم

    یحیا فیصل، مهاجم

نا امني دې د درغلیو...
 رایې ورکوونکیو نوم لیکنې ته زمینه برابره کړي.

د دې کمیسیون د داراالنشا رییس ضیا الحق امرخیل ویيل، 

د اسد پر پنځمه په ولسوالیو کې د نوم لیکنې بهیر پیل شوی، 

خو د ناامنیو له امله تر اوسه په ۱۲ ولسوالیو کې دا مرکزونه 

نه دي پرانستل شوي.

او خلک یې  امنه وې  نا  ټاکنو کې هم ډېری سیمې  تېرو  په 

چې  هم  څه  که  شول.  پاتې  اخیستو  برخه  له  کې  ټاکنو  په 

حکومت په هر حال کې د خلکو د ساتنې مسوولیت لري او 

خلک حق لري چې د خپل برخلیک په اړه پرېکړه وکړي او 

رایه ورکړي؛ خو ال هم ډېرې سیمې د نوم لیکنې له پروسې 

پاتې دي.

رایه ورکول د خلکو حق دی او هیڅوک نيش کوالی دا حق 

ترې واخيل. دا اوس چې کابو اته میاشتې ټاکنو ته پاتې دي 

او بهرين ځواکونه هم ال تر اوسه له هېواده نه دي وتيل، افغان 

ساحه  امنیت  د  رسه  کولو  تررسه  په  عملیاتو  ددې  ځواکونه 

پراخه کړي او ټولو خلکو ته دې په ټاکنو کې د برخه اخیستو 

زمینه برابره کړي.

په  له دې اعالن رسه چې  ټاکنو د خپلواک کمېسیون  د  خو 

نا امنه سیمو کې صندوق نه ږدي او یا پروسه نه پيل کېږي، 

کومې  چې  کېږي،  پورته  را  هم  پوښتنه  او  اندېښنې  ځینې 

سیمې نا امنه دي؟ او کومې سیمې امن دي.

که چېرې ځینې سیمې نا امنه ښودل کېږي او قصدًا په کې د 

رایو صندوقونه نه ايښودل کېږي او خلک یې په ټاکنو کې به 

برخه اخیستو منع  کېږي، چې دا له ټولو اصولو رسه خالف 

عمل دی. د هېڅ سیمې خلک باید له رایه ورکونې محروم 

نيش.

حکومت باید تر وسه وسه هڅه وکړي، چې خلکو ته په ټاکنو 

کې د برخه اخیستو، د نوم لیکنې او رایه ورکونې زمینه برابره 

کړي. په تېرو ټاکنو کې چې د کومو سیمو خلکو په ټاکنو کې 

برخه نه ده اخیستې رایه یې نه ده ورکړې، اوس له دې حکومته 

ځانونه پردي احساسوي، په والیتي شورا او وليس جرګه کې 

هم استازي نه لري. له همدې امله ده چې له ستونزو رسه مخ 

دي، څوک يې غږ نه اوري او حکومت هم ورته شا اړولې ده.

ښه بېلګه یې د غزين  والیت دی، چې د وليس جرګې ټول 

استازي یې له یوې ولسوالۍ ځخه دي او اکرثیت خلک یې 

ډېرو سیمو کې  په  راز  دغه  درلودو محروم دي.  استازي  له 

خلک له رایه ورکونې پاتې شول، چې د ټاکنو په مرشوعیت 

یې پوره اغېز کړی و.

له بلې خوا دا اندېښنه هم وررسه پیدا کېږي، چې په نا امنه 

سیمو کې د صندوق ایښودلو له الرې یوشمېر خلکو او کړیو 

درغلۍ وکړې. په ټاکنو کېد خلکو د نه بې برخې کولو مانا 

دا هم نه ده چې په هر ډول رشایطو کې دې صندقونه ورته 

کېښودل يش، چې بیا د ټاکنو په ورځ دې ورنه نور کسان ناوړه 

ګټه پورته کړي. لکه په تېرو ټاکنو کې چې وشول. په نا امنه 

سیمو کې خلکو ونشو کوالی د نا امنۍ له امله رایه ورکړي؛ 

نو ځینو خلکو د خپلو نوماندو لپاره صندقونه له پاڼو ډک کړل 

او درغلۍ یې وکړې.

په  نه  اوس هم وېره شته چې یوشمېر کسان له همدې خال 

ګټې اخیستلو رسه پراخې درغلۍ وکړي او د خپل نوماند په 

ګټه صندوقونه ډک کړي. دا اندېښنه اوس هم پر خپل ځای 

اندېښنو  همدې  له  هم  غوښتنه  وروستۍ  ټولنو  مدين  د  ده. 

رسچینه اخيل. مدين ټولنې حتی په امنیتي ځواکونو بې باوره 

دي چې د تېرو ټاکنو په څېر به دا ځل هم د ځانګړو نوماندو 

په ګټه په ټاکنو کې درغلۍ وکړي. یادو ټولنو د کورنیو چارو 

له وزارته غوښتي چې تر ټاکنو پورې دې دا یقیني کړي، چې 

پولیس به په ټاکنو کې درغلۍ او السوهنې نه کوي.

له بلې خوا رسه له دې چې په دې وروستیو کې وسله والو 

خپل فعالیتونه ډېر کړي او ښايي د ټاکنو پر مهال یې نور هم 

او  حقایقو  پر  یوازې  باید  ځواکونه  امنیتي  خو  کړي؛  زیات 

لپاره کلک  تامین  د  امنیت  د  ټاکنو  د  تکیه وکړي.  واقعیتونو 

تدابیر ونیيس او چاته اجازه ورنه کړي، چې د نا امنۍ په پلمه 

کېدو رسه درغلیو ته مخه کړي.

خپلواک  ټاکنو  د  او  ځواکونه  امنیتي  لومړی  چې  ده  کار  په 

یادو  پورته  د  بیا  او  وکړي  تعریف  امنه سیمو  نا  د  کمېسیون 

جدي  لپاره  مخنيوي  د  درغلیو  د  او  حل  د  ستونزو  شویو 

او  پارملاين  تېرو  د  ټاکنې  راتلونکي  ځو  وکړي.  اقدامات 

ولسمرشیزو ټاکنو په برخلیک اخته نيش.
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آغازِ دور تازۀ چانه زنی های سیاسی
بر سِر سند پیمان امنیتی کابل و واشنگتن

تصمیم نداریم قطر را...
به قطر سفر  ماه گذشته میالدی  مقام طالبان که  این 
کرده بود، به روزنامه اکسپرس تریبون گفت: رهبران 
در  را  جدید  مذاکره کنندۀ  تیم  یک  احتماالً  طالبان 
صورت اتخاذ تصمیم نهایی به منظور گشایش دفتری 

در یک کشور دیگر منصوب خواهند کرد.
اخیراً دولت افغانستان اعالم کرد که تنها در صورتی 
وارد فرآیند صلح با طالبان خواهد شد که طالبان قبول 
کند دفتر خود را یا در ترکیه و یا در عربستان سعودی 

باز کند.
تریبون  اکسپرس  روزنامه  به  طالبان  دیگر  مقام  یک 
گفت که این گروه با ترکیه روابطی را برقرار کرده و 
نماینده گان آن در ماه های اخیر دو بار به ترکیه سفر 

کرده اند.

اپریل  ماه  در  بار  آخرین  طالبان  مقامات  افزود:  وی 
تقریبًا همان زمانی که هشت مهندس ترک در والیت 
لوگر به دنبال فرود اضطراری هلی کوپتر حامل آن ها 

ربوده شدند به ترکیه سفر کردند.
سفرهای  همچنین  آن ها  طالبان،  مقام  این  گفته  به 

متعددی به عربستان سعودی داشته اند.
در این میان دولت افغانستان روز یکشنبه تأکید کرد 
که موضعش حمایت از گشایش دفتر طالبان در ترکیه 

و یا عربستان است.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  زی،  موسی  جانان 
بسیار  و  دوستانه  روابط  افغانستان  گفت:  افغانستان 
نزدیکی با ترکیه و عربستان سعودی دارد و به همین 
دو  این  از  کدام  هر  در  طالبان  دفتر  اگر  است  دلیل 
کشور گشایش یابد ما از این مساله حمایت می کنیم.

نخست  اولویت  که  کرد  تاکید  وی  این  وجود  با 

باید طالبان دفتر خود را در  این است که  افغانستان 
کابل باز کند.

وی تاکید کرد، دولت افغانستان خواهان آن است که 
شورای عالی صلح افغانستان مستقیما مذاکراتی را با 

نماینده گان واقعی طالبان داشته باشد.
افغانستان  دولت  که  کرد  تاکید  زی  موسی 
کرزی،  حامد  سفر  با  رابطه  در  را  فراوانی  امیدهای 
رییس جمهوری کشور به پاکستان در اواخر ماه جاری 

میالدی دارد.
امیدوار  کرد:  اعالم  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
زمینه  در  را  جدیدی  فصل  سفر  این  که  هستیم 
همکاری های قدرتمند، صادقانه و نتیجه محور میان 
زمینه  در  ما  کشورهای  زیرا  کند  آغاز  ما  کشور  دو 
اقتصادی سرنوشت  ثبات، موفقیت و توسعه  امنیت، 

یکسانی را دارند.

افغانستان،  ریاست  جمهوری  سخنگوی 
و  کابل  میان  چانه زنی ها  تازۀ  دور  از 
امنیتی  پیمان  سند  سر  بر  واشنگتن 
که  می گوید  داده  خبر  کشور  دو  میان 
امنیتی  سند  محتوای  روی  گفت وگوها 
میان کابل و واشنگتن، از مرحلۀ تخنیکی 
گذشته و وارد مرحلۀ سیاسی شده است.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست  جمهوری 
ماندگار  روزنامۀ  با  تماس  در  افغانستان 
فیصله شده  تازه  تصمیم  یک  در  گفت، 
میان  امنیتی  سند  روی  که  تیمی  است 
عوض  می کند،  کار  واشنگتن  و  کابل 

شود.
داکتر  افغانستان  جانب  از  این،  از  پس 
ملی  امنیت  مشاور  سپنتا  دادفر  رنگین 
اشرف غنی  داکتر  ریاست جمهوری، 

احمدزی و وزارت خارجه؛ و از جانب ایاالت متحدۀ 
جوزف  جنرال  و  کابل  در  کشور  این  سفیر  امریکا 
عهده  بر  را  »چانه  زنی ها«  این  مسوولیِت  دانفورد 

خواهند داشت.
و  کابل  میان  امنیتی  پیمان  سند  سر  بر  گفت وگوها 
واشنگتن، پس از گشایش دفتر طالبان در قطر از سوی 

دولت افغانستان به حالت تعلیق درآمد. 
بود  گفته  هنگام  آن  در  افغانستان  ریاست  جمهوری 
که دور چهارمِ مذاکرات میان هیات های افغانستان و 
امریکا روی قرارداد امنیتی، به دلیل تناقض میان گفتار 
و عمِل ایاالت متحدۀ امریکا در مورد روند صلح، از 

جانب افغانستان به تعلیق درآورده شده است.
که  گفت  افغانستان  ریاست جمهوری  سخنگوی 
گفت وگو بر سِر پیمان امنیتی تا اکنون آغاز نشده و 
کرزی  رییس جمهور  تصمیم  به  گفت وگو  این  آغاز 

بسته گی دارد.

پیشیِن  شروط  بر  هم  حاال  ما  که  گفت  فیضی  آقای 
خود در خصوص این پیمان تأکید می  کنیم و در این 
جانب  به  دیگر  بار  را  خویش  خواست های  راستا 

امریکا پیش کش می نماییم.
ایاالت  که  هنگامی  تا  می گوید  افغانستان  حکومت 
ادامۀ  افغانستان،  در  صلح  تأمین  امریکا  متحدۀ 
نیروهای  تمویل  و  تجهیز  و  اقتصادی  همکاری های 
آماده نخواهد شد  نکند،  افغانستان را تضمین  امنیتی 

که این سند را امضا کند.
نمی تواند شروط حکومت  اما واشنگتن می گوید که 

افغانستان را تضمین کند. 
چنین  در  فیصله  که  می گویند  واشنگتن  مقام های 
متحده  ایاالت  کانگرس  صالحیت های  از  مواردی، 

است. 
سخنگوی ریاست  جمهوری افغانستان گفت که هیأت 
اما  کرد؛  خواهد  کار  امنیتی  سند  محتوای  دربارۀ 

فیصله کنندۀ نهایی در خصوص تأیید و 
یا رد این سند، مردم افغانستان هستند. 
دیگر  ماه  یک ونیم  تا  که  افزود  او 
و  شد  خواهد  برگزار  لویه جرگه یی 
مردم در این خصوص تصمیم خواهند 

گرفت.
این،  از  پیش  که  گفت  فیضی  ایمل 
متحدۀ  ایاالت  با  افغانستان  حکومت 
به  نیز  را  استراتژیک  قرارداد  امریکا 
به تعهداتش  امریکا  اما  امضا رسانیده؛ 
نکرده  عمل  استراتژیک  سند  این  در 

است. 
سند  مواد  بنیاد  بر  او،  گفتۀ  به 
کابل  میان  استراتژیک  همکاری های 
امریکا  متحدۀ  ایاالت  واشنگتن،  و 
خارجی  تجاوز  برابر  در  می بایست 
اما ما عماًل  این کشور دفاع می کرد؛  از  افغانستان  بر 
دیدیم و درس گرفتیم که آن ها در خصوص تجاوزی 
که از جانب پاکستان باالی افغانستان صورت گرفت، 

هیچ کاری نکردند. 
ندادند،  انجام  را  کاری  که  عالوه یی  بر  افزود:  او 
گزارش هایی که در این زمینه وجود داشت را نیز رد 
کردند و گزارش ها در خصوص تجاوزهای پاکستان 

را مبالغه آمیز خواندند.
او گفت که با توجه به درسی که از پیمان استراتژیک 
گرفته اند، این بار می خواهند در سند امنیتی میان دو 

کشور، تضمین های جدی از امریکا بگیرند. 
پایگاه ها  امریکایی،  نیروهای  حضور  ادامۀ  مسألۀ   
افغانستان،  در   201۴ سال  از  پس  آن ها  مراکز  و 
پرداخت  کشور،  این  ملکی های  حضور  چه گونه گی 

مالیات و... از مسایل مهِم این سند می باشند.
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پاکستان برخی از زندانیان...
 هستند تا راهی را برای انجام مذاکرات مستقیم با طالبان 

بیابند.
پاکستان اولین بار در نومبر سال گذشته میالدی و به عنوان 
افغانستان آزادی  اقدامات برای روند سازش در  از  بخشی 
اعضای زندانی طالبان را آغاز کرد. تاکنون نیز 26 تن از این 

افراد از جمله اشخاص برجسته آزاد شدند.
با  روابطش  در  مسایل  برخی  پی  در  پاکستان  دولت  البته 
افغانستان این روند را به صورت غیر رسمی به حالت تعلیق 

درآورد.
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وضعیت رقت بار مهاجران افغان 
در یونان

تالش ها برای تأمین امنیت شاهراه 
کابل - قندهار

سفیر استرالیا در افغانستان گفت 
جدید  قانون  اجرای  آغاز  از 
با  برخورد  باره  در  استرالیا  در 
پناهجویان غیرقانونی شش گروه 
فرستاده  نو  گینه  پاپوا  به جزیره 
شده اند که بیش تر ایرانی هستند.

در  استرالیا  سفیر  فیلیپ،  جان 
کابل گفت که پرونده پناهجویان 
همکاری  با  غیرقانونی 
ملل  سازمان  عالی  کمیسیاریای 
دولت  و  پناهنده گان  امور  در 
و  می شود  بررسی  کشور  این 
هدف از این سیاست جلوگیری 
کسانی  توسط  انسان  قاچاق  از 
است که می گویند اگر شما پنج، 
ده یا بیست هزار دالر بدهید شما 
رساند.  خواهیم  استرالیا  به  را 
می گوید  فعلی  سیاست  چه  آن 
صورت  به  هرگز  که  است  این 

غیرقانونی به استرالیا نیایید.
حکومت  چه  آن  گفت:  فلیپ 
است  این  می دهد  انجام  کنونی 

که کسانی را که قصد آمدن به استرالیا 
از طریق دریا را دارند، در صورتی که به 
بیفتند، نجات دهد و اگر وارد  درد سر 
سرزمین اصلی استرالیا یا یکی از جزایر 
آن شوند، به آن ها غذا و سرپناه می دهد، 
را  استرالیا  در  اقامت  مجوز  آن ها  اما 

دریافت نخواهند کرد.
کرد  می  صحبت  سی  بی  بی  با  که  او 
تمایل  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
استرالیا برای جذب نیروی متخصص و 
برخورد سختگیرانه با دیگر پناهجویان، 
را  »ما کسانی  نیست، گفت:  غیرعادالنه 

برای  می کنیم  فکر  که  می کنیم  جذب 
بنابراین  مفیدترهستند.  استرالیا  اقتصاد 
ما افراد حرفه یی را می پذیریم. در سال 
که  پذیرفتیم  را  نفر  هزار   1۴0 جاری 
بیست هزار نفر آن ها افرادی هستند که به 
دلیل مسایل حقوق بشری قبول شده اند. 
تحصیلکرده  افراد  آن ها  از  عده یی 
آن ها  بزرگ تر  و  عمده  بخش  هستند، 
خود  خانواده های  به  که  هستند  کسانی 

در استرالیا پیوسته اند.«
سیاست  اجرای  آغاز  »از  گفت:  فلیپ 
نو  گینه  پاپوا  به  گروه  شش  جدید، 

بیش تر  که  شده اند  فرستاده 
ایرانی هستند. در سال جاری 
صورت  به  نفر  هزار  هجده 
از طریق دریا وارد  غیرقانونی 
جمله  از  که  شده اند  استرالیا 
چهارصد  و  هزار  دو  از  بیش 
که چه  این  هستند.  افغان  نفر 
غرق  دریا  در  افراد  تعداد 
دست  در  آماری  شده اند، 

نیست.«
کابل  در  استرالیا  سفیر 
با  کشورش  برخورد  درباره 
افراد مجردی که  خانواده ها و 
با قایق به استرالیا سفر می کنند 
مجرد  افراد  بیش تر  اظهارکرد: 
می کنند  سعی  اما  هستند  مرد 
با ارایه خدمات و مراقبت های 
و  زنان  خانواده ها،  به  بیش تر 
از  استفاده  سوء  مانع  کودکان 

آن ها شود.
استرالیا،  به  پناهجویان  ورود 
مهم  موضوعات  از  یکی  به 
در  انتخاباتی  رقابت های  جریان  در 
است  شده  تبدیل  احزاب  بین  استرالیا 
و حزب اصلی مخالف دولت گفته که 
همه  انتخابات،  در  پیروزی  در صورت 
می شوند  استرالیا  وارد  که  را  قایق هایی 
کند.  می  مسترد  آن ها،  حرکت  مبدا  به 
استرالیا،  جدید  سیاست های  اساس  بر 
افرادی که به صورت غیرقانونی توسط 
اقامت  مجوز  شوند،  استرالیا  وارد  قایق 
کنون شش  تا  و  کرد  نخواهند  دریافت 
گروه به پاپوآ گینه نو و جزایر نائورو در 

اقیانوس آرام منتقل شده اند.

سفیر استرالیا در کابل:

هرگز غیرقانونی به استرالیا نیایید!
یونان یکی از بدترین ایستگاه های مهاجران افغان 
کشورهای  دیگر  به  را  خود  می خواهند  که  است 
در  ندارند،  مناسب  سرپناه  آن ها  برسانند.  اروپایی 
کوچه و بازار مورد پیگرد قرار می گیرند و گروه های 

دست راستی به لت و کوب شان می پردازند.
این  یونان  در  افغان  مهاجران  رنج آورترین مشکل 
است که وقتی مورد اذیت و توهین قرار می گیرند، 
آن  به  رسیده گی  و  شکایت  برای  مرجعی  هیچ 
اگر  و  ندارد  سفارت  یونان  در  افغانستان  ندارند. 
مهاجران به پولیس شکایت کنند، به مصیبت بدتری 

گرفتار می شوند.
که  است  افغانستان  شهروند  یک  پژمان  وحید 
از دو سال به این سو در یونان به سر می برد. او 
می خواست از یونان بگذرد و به یک کشور دیگر 
برود، اما آنجا ماندگار شد و درخواست پناهنده گی 
داد. یک و نیم سال از تحویل درخواستی پناهنده گی 
او می  گذرد، اما تا حاال حتا او را برای مصاحبه در 
مورد دالیل مهاجرت نیز نخواسته اند. پژمان ناامید 
شده است: »پولیس و اداره مهاجرت یونان موازین 
حقوق بشری و انسانی یک پناهنده را به درستی 

رعایت نمی کنند«.  
از  گاهی  ندارد.  سفارت  یونان  در  افغانستان 
یونان  به  هیاتی  بلغاریا  در  افغانستان  سفارتخانه 
می آید، اما مهاجران از این هیات ها راضی نیستند. 
و  نمی دهند  انجام  کاری  »آنها  می گوید:  پژمان 
فقط  نمی توانیم.  داده  انجام  کاری  ما  می گویند: 
پاسپورت می دهند یا پاسپورت را تمدید می کنند«.

برای  دورنمایی  نداشتن  زنده گی،  سخت  شرایط 
آینده و پاسخ نگرفتن از اداره مهاجرت، پناهجویان 
حقوق  نهادهای  از  که  است  کرده  وادار  را  افغان 
بشری خواستار کمک شوند. کمپاین حقوق بشر 
تشکیل  افغان ها  از  شماری  سوی  از  که  اروپایی 
مهاجران  از  نامه  شکایت   ۴800 حاال  تا  شده، 
مربوط  آن  مورد   2۴00 که  آورده  دست  به  افغان 
به مهاجران در یونان است. در این نامه ها از نبود 
خدمات اجتماعی و صحی، زندانی ساختن، تهدید 

و شکنجه شکایت شده است.
داکتر نور الحق نسیمی، رییس کمپاین حقوق بشر 

شکنجه  و  »تهدید  گفت:  وله  دویچه  به  اروپایی 
مهاجران در کشور یونان از طریق مقام های امنیتی و 
به ویژه نژاد پرستان یونان، زندانی ساختن مهاجران 
بدون در نظر داشت کنوانسیون حقوق بشر، فراهم 
اجتماعی،  خدمات  به  دسترسی  زمینه  نساختن 
جدی  و  عمده  معضالت  از  آموزشی  و  صحی 

مهاجران افغان در یونان است«.
نسیمی می افزاید: »متاسفانه در اکثر کشورهای دنیا 
مهاجران افغان از سفارتخانه های افغانستان در این 
کشورها شکایت دارند. آنها تماس نزدیک با اتباع 
سفارت خانه های  که  حالی  در  ندارند.  افغانستان 
که  چالش هایی  کاهش  در  می توانند  افغانستان 

مهاجرین با آن روبه رو هستند، کمک کنند«.
نهادهای حقوق بشری صدای مهاجران را به گوش 
بهبود  برای  نمی توانند  اما  می رسانند،  حکومت ها 
اکرام  سید  کنند.  اقدام  مهاجران  وضعیت  فوری 
در  اروپایی  بشر  حقوق  کمپاین  نماینده  طاهری، 
مهاجران  وضعیت  بهبود  برای  که  می گوید  هالند 
افغان، یک کنفرانس سه روزه در یونان دایر کرده 
بودند: »در این کنفرانس نهادهای حقوق بشری و 
جامعه مدنی کشورهای اروپایی تعهد کردند که در 
یونان توجه  پناهنده گان در  قسمت حقوق بشری 
جدی صورت گیرد و این یک هشدار برای کشور 
یونان نیز بود. همچنان یکی از نماینده گان بخش 
حقوق بشر پارلمان یونان در این کنفرانس وعده 

همکاری داده است«.
با آن که احصاییه دقیقی از رقم مهاجرین افغان در 
کشورهای اروپایی وجود ندارد، اما به گفتۀ رییس 
میلیون  نیم  از  بیش  اروپایی،  بشر  حقوق  کمپاین 

مهاجر افغان در کشورهای اروپایی اقامت دارند.

مقام های ارشد چهار والیت حوزۀ جنوب 
در  امنیت  برگرداندن  برای  افغانستان، 
را  نشستی  قندهار،  تا  کابل  مسیر شاهراه 

در والیت میدان وردک برگزار کرده اند.
در نشست والی های چهار والیت جنوب 
افغانستان طرح های مشخصی برای تأمین 
شده  پیش  قندهار   - کابل  شاهراه  امنیت 
به  تطبیق  برای  طرح  این  است  قرار  و 
ریاست جمهوری  و  ملی  امنیت  شورای 

افغانستان فرستاده شود.
و  ارتش  نظامی  بزرگ  واحد  یک  ایجاد 
مسیر  در  پولیس  پاسگاه های  افزایش 
والی های  اصلی  طرح های  از  شاهراه 
میدان وردک، زابل، غزنی و قندهار برای 

بازگرداندن امنیت در این شاهراه است.
وردک  میدان  والی  خوگیانی  عبدالمجید 
امنیتی  این نشست گفت که جلسات  در 
با والی های سه والیت` جنوبی افغانستان 
در  تهدیدها  کل  کردن  برطرف  برای 

هفته های آینده هم ادامه خواهد داشت.
که  گفته اند  هم  قندهار  والیت  مسووالن 
نا  رویداد   10 حدود  گذشته  ماه  یک  در 
شامل  که  رخداده  شاهراه  این  در  امنی 
گرفتن  آتش  جاده ای،  کنار  ماین  انفجار 
و  خارجی  نیروهای  اکماالتی  قطارهای 
مسلح  افراد  سوی  از  مسافران  بازجویی 

ناشناس بوده است.

جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار گفت 
که کمبود پاسگاه های نظامی در مسیر راه 
و نبود پولیس شاهراه در امتداد راه کابل تا 
قندهار سبب افزایش فعالیت های مخالفان 

مسلح شده است.
بزرگراه های  از  قندهار  کابل-  شاهراه 
جنوبی کشور به شمار می رود که به دلیل 
فعالیت گروه های مخالف مسلح دولت، 

تازه گی ها بیشتر نا امن شده است.
ناصری  اشرف  محمد  حال،  همین  در 
گفت  نشست  این  در  زابل  والیت  والی 
توسط  عمدتًا  قندهار  کابل-  بزرگراه  که 
شورشیان وابسته به کشورهای خارجی از 

جمله »عناصر پاکستانی« مختل می شود.
گفت  اجالس  این  در  ناصری  آقای 
مسیر  در  مخالفان مسلح  فعالیت گسترده 
این شاهراه سبب شده است که بین مردم 
و حکومت، فاصله ایجاد شود که به نظر 
او اعتمادسازی بین مردم، از اهداف دیگر 

آن ها برای بهبود امنیت خواهد بود.
نگرانی از وخامت وضعیت امنیت شاهراه 
کابل تا قندهار حرف تازه یی نیست. مقام 
های محلی و شهروندان جنوب افغانستان 
بارها از فعالیت چشمگیر مخالفان مسلح 
نیروهای  از  و  کرده  انتقاد  مسیر  این  در 
دولت افغانستان خواسته اند که امنیت و 

مصونیت شان را تضمین کنند.

په افغانانو کې د خپلواکۍ...
 منانځنې ته نه دی هڅول شوی او نه دی توانېدلی، 

راز  دغه  ده  ویاړنه  یوه  ویشتمه  اته  اسد  د  ځکه 

او هم د  افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو  له 

مجاهدینو د بریا ورځ چې د ثور امته کېږي هم په 

الزم ډول نه ملانځي.

دی وايي، د اسد د اته ویشتمې نېټې د نه ملانځلو یو 

المل ښايي دا وي، چې موږ په دې ورځ له انګرېزانو 

ازادي اخیستې؛ خو اوس بېرته انګریزي ځواکونه په 

افغانستان کې مېشت دي او حکومت به یې ځکه 

هم پراخې ملانځنې ته زړه نه ښه کوي.

د  ویشتمې  اته  د  اسد  د  چې  زیاتوي،  نوموړی 

ویاړمنې ورځې په نه ملانځلو کې یوازې حکومت 

مړه  روحیه  دا  کې  خلکو  په  بلکې  دی؛  نه  ګرم 

ورځ  دغه  غوښتی  خلکو  که  او  ده  کمزورې  او 

وملانځي نو په ښو مراسمو به یې ملانځلې وای.

دغه راز د وليس جرګې غړې مېرمن وږمې ساپۍ 

ماندګار ورځپاڼې ته وویل، چې دا یوه پراهمیته. له 

ویاړ ډکه او مهمه ورځ ده.

هغه وايي، هر هېواد د خپلې خپلواکۍ او ازادۍ ورځ 

او رنګ رنګ پروګرامونو  په ښو شاندارو مراسمو 

رسه ملانځي؛ خو له بده مرغه چې په افغانستان کې 

د وروستیو نا امنیو، وروستو سیاستونو او وروستیو 

حکومتونو له امله دغه ورځ خورا پيکه شوې او د 

یوې ډېرې عادې ورځې په څېر چلن وررسه کېږي.

د نوموړې په وینا، له بده مرغه چې زموږ د خپلواکۍ 

په ورځ هم غميزې را منځته کېږي، چاودنې کېږي، 

وژنې کېږي او وینې توییېږي چې دا ډېر د تاسف 

ځای دی.

په  هېوادونه  ګاونډي  کړه،  زیاته  ساپۍ  مېرمن 

ځانګړي ډول ایران او پاکستان د افغانستان ویاړمنې 

نيش  ورځې  ازادۍ  د  ډول  ځانګړي  په  او  ورځې 

او  کولو  پیکه  په  ورځې  دې  د  هغوی  او  زغملی 

چې  خربه،  په  دې  د  لري.  ونډه  کې  کولو  غمیزه 

القاعده هم په افغانستان کې نا امني جوړوي او دا نا 

امني د دغسې ورځو په ملانځلو هم پوره اغېز لري.

د  ده، چې  باور  دې  په  کړې  یاده  د وليس جرګې 

په  خان  داوود  محمد  رسدار  او  شاه  محمدظاهر 

واکمنیو کې به دغه ورځ په خاصو مراسمو، مېلو، 

جشنونو، کنرستونو، د ځوانانو په ډولونو او اتڼونو، 

پوځي کتارونو او نورو ګڼو پروګرامونو په تررساوي 

به ملانځل کېده؛ خو اوس یې ملانځل ډېر کمزوري 

دې  په  وايي،  چې  دې  له  رسه  ساپۍ  وږمه  دي. 

ورځ ویاړي او ال یې خوشالۍ د خلکو په زړونو 

کې شته، زیاتوي چې افغانان دې له دې ورځې زده 

او  ازاد  یو  وپوهېږي، چې  باید  په دې  کړه وکړي، 

خپلواک هېواد او خلک دي او هیچا ته دې اجازه نه 

ورکوي چې مستعمره یې کړي.

ویاړ  په  ورځې  دې  د  باید  افغانان  وینا،  په  دې  د 

او  پردیو مصلحتونو  د  پياوړې کړي،  خپله روحیه 

سیاستونو ښکار نيش او په پوره جرئت دې په ټولو 

برخه  کې  پروګرامونو  او  پړاوونو  کوونکیو  پرېکړه 

واخيل؛ څو خپل برخلیک په خپله وټاکي. 

تېره ورځ ولسمرش کرزي په ميل دفاع وزارت کې د 

ازادۍ او خپلواکۍ پر څيل د ګلو ګېډۍ په ايښودو 

رسه دا ورځ وملانځله، چې د کابینې غړو او یوشمېر 

بهرنیو دیپلوماتانو هم په کې برخه اخیستې وه.

 ، په یوې خربپاڼه کې راغيل  د جمهوري ریاست 

چې په همدې مناسبت د یو شمیر هیوادونو مرشانو 

پیغامونه   ته د مبارکۍ  جمهور رییس حامد کرزي 

 ۱۳۸۸ په  چې  هغې  له  وروسته  دي.  استويل 

ملریز کال کې د مجاهدینو د بریالیتوب د کلیزې 

پر مراسمو وسله واله حمله وشوه، له هغه راهیيس 

افغان حکومت دا ډول ميل ورځې په مخترص ډول 

ملانځي.

استخراج نفتِ آمودریا...
این  که  می رود  انتظار  داشت.  خواهد  ادامه   
درآمد  دالر  میلیاردها  آینده  دهه  دو  در  پروژه 

برای حکومت افغانستان داشته باشد.
شرایط دشوار

گذشته  سال  جون  ماه  در  دریا«  »آمو  پروژۀ 
گفتۀ  به  که  شد  روبرو  دشواری  با  هنگامی 
انجینیران  به  مسلح  افراد  حکومت،  مقامات 
سال  اواخر  آن،  از  پس  کردند.  حمله  چینی 

را  پولیس   300 که  کرد  موافقت  چین  گذشته 
برای حفاظت از منطقه استخراج نفت آموزش 

دهد.
شمال  در  آمودریا  حوزۀ  که  می شود  برآورد 
خام  نفت  بیرل  میلیون   80 از  بیش  افغانستان 

ذخیره داشته باشد.
پروژه  اولین  قابل توجه در  علیرغم اخاللگری 
افغانستان،  ذخایر  دیگر  و  نفت  استخراج 
کشورهای چین و هند تالش می کنند تا در این 

زمینه از یکدیگر پیشی بگیرند.

است،  محاط  خشکی  با  که  افغانستان  کشور 
نفت،  آهن،  مس،  طال،  سرشار  ذخایر  دارای 
و  لیتیوم  می باشد.  کمیاب  های  خاک  و  لیتیوم 
به  برتر  تکنالوژی  تولید  خاک های کمیاب در 

کار می روند.
از هنگام آغاز پروژه آمودریا، سه شرکت بزرگ 
بین المللی دیگر برای به دست آوردن امتیاز یک 
ذخیره بزرگتر نفتی تالش می کنند. ذخیره بزرگ 
نفتی را شامل  افغان - تاجیک که شش حوزه 
می شود، تقریبا 1.۹ میلیارد بیرل نفت خام دارد.

خیال حاکمیت بر...
 حضرت صبغت اهلل مجددی رهبر جهادی، رییس 
مجلس سنا، معاونین مجلس نماینده گان و مجلس 
سنا، شماری از وزرا و اعضای مجلسین شورای 
ملی، پوهاند گل الرحمن قاضی رییس کمیسیون 
قیام  مولوی  اساسی،  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
علمای  سرتاسری  شورای  رییس  کشاف  الدین 

رییس  احمدزی  غنی  اشرف  داکتر  افغانستان، 
خلیلزاد  زلمی  انتقال،  پروسه  تنظیم  کمیسیون 
افغانستان،  در  امریکا  متحده  ایاالت  اسبق  سفیر 
ناتو  نیروهای  فرمانده  دانفورد  جوزف  جنرال 
نماینده گان  و  سفرا  از  شماری  و  افغانستان  در 

کشورهای دوست مقیم کابل حضور داشتند.
افغانستان  استقالل  امریکا سالروز  متحدۀ  ایاالت 

را به رییس جمهور کرزی مبارک باد گفته است.
پیامی  در  امریکا  خارجۀ  امور  وزیر  کری  جان 
برای  افغانستان  تالش  با  همزمان  که  کرد  اعالم 
نظامیان  خروج  از  پس  خود  آینده  بر  تسلط 
سالروز   ،201۴ سال  در  کشور  این  از  خارجی 
و  ملی  حاکمیت  اهمیت  دهندۀ  نشان  استقالل 

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

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم
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مسووالن لیسۀ رخۀ والیت پنجشیر، اتهام ضعف علمی و 
فساد در این مکتب را به شدت رد می کنند.

را  پنجشیر  »معارف  عنوان  زیر  نوشته یی  گذشته  هفتۀ 
با  نویسنده  رسید.  نشر  به  ماندگار  روزنامۀ  در  دریابید!« 
بررسی عمومی وضعیت معارف والیت پنجشیر، ادعا کرده 
بود که شماری از آموزگاران لیسۀ ُرخه از سواد و آگاهی 

الزم برخوردار نیستند.
روزنامۀ  با  در صحبت   رخه  لیسۀ  مدیر  ایوب  محمد  اما 
ماندگار، اتهامات وارد شده در نوشتۀ مهران موحد را رد 
کرده می گوید که وضعیت معارف در والیت پنجشیر و به 

ویژه در لیسۀ عالی ُرخه، بسیار خوب است.
ُرخه  لیسۀ  در  آموزشی  و  تدریسی  که وضعیت  او گفت 

نسبت به گذشته، ۹0 درصد بهبود یافته است. 
پروسۀ اصالحات  از طریق  او  که  می افزاید  ایوب  محمد 
اداری و با طی مراحل قانونی در این مکتب مقرر گردیده 

و از تجربۀ الزم نیز برخوردار می باشد.
اعتیاد   از  مقاله  این  نویسندۀ  موحد  آقای  حال،  این  در 

مکتب  این  در  معلمین  از  تعدادی 
یاد کرده بود، اما مدیر لیسۀ ُرخه به 

شدت این ادعا را رد می کند.
او  نه  که  می گوید  ایوب  آقای 
آموزگاران  از  هیچ یک  هم  نه  و 
آغشته  مخدر  مواد  به  مکتب،  این 

نیستند.
مهران موحد در مقاله اش گفته بود 
که اکثریت مطلق معلمان لیسۀ رخه 
اما  خوانده اند،  درس   12 تا صنف 
مدیر این لیسه می گوید که آن ها در 
این مکتب معلمانی دارند که سطح 
و  چهارده  صنف  تا  تحصیلی شان 

لیسانس است.
تصریح  ادامۀ سخنانش  در  ُرخه  لیسۀ  مدیر  ایوب  محمد 
را  پنجشیر  »معارف  مقالۀ  نویسندۀ  که  می گوید  کرده 
مراجعه  لیسه  این  مدیریت  به  باید  نخست  در  دریابید!« 
قرار  اختیارش  در  را  درست  معلومات  آن ها  تا  می کرد 

می دادند و سپس این مقاله را می نوشت.
را دریابید، خواست  پنجشیر  مقالۀ معارف  نویسندۀ  از  او 
که در خصوص اتهاماتی که به آن ها بسته است، اسناد و 

مدارک ارایه کند.
در این حال، عبدالمبین یک  تن از سرمعلمین این لیسه نیز 
در سخنانی که با ماندگار داشت، اتهامات وارد شده را رد 
کرد و می گوید که معلمین این لیسه، معتاد به مواد مخدر 

نبوده و دارای آموزش های عالی می باشند.
مهران موحد از پژوهشگران و نویسنده گان جوان و مطرح 
کشور است که هفتۀ گذشته در مقالۀ در روزنامۀ ماندگار 
بررسی  به گونۀ کلی  را  پنجشیر  معارف والیت  وضعیت 

کرده بود.

په افغانانو کې د خپلواکۍ لمانځلو روحیه واکنِش معارف پنجشیر
کمزورې ده

نا امني دې د درغلیو بهانه نه جوړېږي!

پرون د اسد اته ویشتمه د بریتانیا د وخت له امپراطورۍ 

څخه  د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته السته راوړلو د 

ورځې څلور نوي یمه کلیزه وه.

شاندارو  په  کې  حکومتونو  پخوانيو  په  به  ورځ  دغه 

مراسمو رسه ان د څو ورځو لپاره ملانځل کېده خو په 

دې وروستیو کلونو کې په خورا محدود ډول ملانځل 

کېږي.

د وليس جرګې یوشمېر غړي وایي، چې دا ورځ خورا 

د ویاړ ورځ ده خو په افغانانو کې يې د منانځنې روحیه 

کمزورې شوې ده. 

د وليس جرګې غړي پیر سیداسحاق ګېالين ماندګار 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې د اسد اته ویشتمه د 

افغانستان په تاریخ کې د ویاړ، افتخار او رسلوړۍ ورځ 

ده، چې باید په خورا ښکلو او شاندارو مراسمو رسه هر 

کال وملانځل يش.

هغه وايي، ۹۴ نوي کاله وړاندې افغانانو د غازي امان 

په  خو  واخیسته؛  خپلواکي  خپله  مرشۍ  په  خان  الله 

تاسف رسه چې افغانانو د دې ویاړنې د ساتنې په برخه 

کې زیار ونه ایسته.

نوموړی وايي، همدارنګه په تاسف رسه چې دغه ورځ 

افغانان هغه ډول نه ملانځي، چې اړتیا یې ده. 

ښاغلی ګېالين په دې باور دی، چې حکومت د خپلو 

ویاړنو او ارزښتونو ساتنې او...                      پاتې ۷ مخ

اسالم  دولت  که  کردند  اعالم  پاکستان  مقام های 
آباد ممکن است یک گروه دیگر از اعضای زندانی 
طالبان افغانستان را به درخواست رییس جمهوری 
اقدامی جدید برای احیای  افغانستان و به عنوان 

روند صلح در افغانستان آزاد کند.
را  این موضوع  پاکستان  مقام های دولت  از  یکی 
بیشتری  زندانیان  آزادی  موضوع  که  کرد  تایید 
کرزی،  حامد  سفر  کار  دستور  در  طالبان  از 
رییس جمهوری افغانستان به اسالم آباد قرار دارد.

در حالیکه نام و تعداد دقیق زندانیان هنوز فاش 
نشده است، منابع رسمی می گویند فهرستی از این 
افراد قرار است در جریان مذاکرات میان کرزی و 

مقام های دولت پاکستان نهایی شود.
اواخر  در  است  قرار  افغانستان  جمهوری  رییس 

می جاری میالدی به پاکستان برود و این اولین 
آباد در پی  تغییر دولت اسالم  از زمان  سفر وی 
میالدی   2013 سال  می   11 پارلمانی  انتخابات 

محسوب می شود.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان نیز احتماالً 
در این سفر همراه کرزی...            ادامه صفحه 6

پاکستان برخی از زندانیان دیگر طالبان 
را نیز آزاد می  کند
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د ټاکنو په رانېږدې کېدو رسه ټاکنیزې هلې ځلې او د 

ټاکنو په اړه پوښتنې او اندېښنې هم ډېرېږي. د ټاکنو 

د خپلواک کمېسیون چارواکي وايي، امنیتي ارګانونو 

ورته ویيل چې؛ د رایې ورکولو دوه سوو نهه پنځوسو 

مرکزونو امنیت نه يش نیوالی.

امرخیل  ضیاالحق  مرش  داراالنشا  د  کمیسون  دې  د 

ویيل، دغه مرکزونه په هغو والیتونو کې دي چې؛ هلته 

وسله وال مخالفین ډیر فعالیت لري.

چې  ول،  ویيل  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د  رازل  دغه 

صندوق  لپاره  ورکونې  رایه  د  به  کې  سیمو  امنه  نا  په 

کېنږدي. همدا اوس د نا امنۍ له امله په ۱۲ ولسوالیو 

ده  نه  زمینه  لپاره  لیکنې  نوم  د  ورکوونکیو  رایه  د  کې 

برابره شوې.

د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي ادارو غوښتي، 

چې په یادو ۱۲ ولسوالیو کې د...               پاتې ۶ مخ


