
کشور  غرب  در  نیمروز  والیت  در  محلی  مقام های 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  پولیس  ماموران  که  می گویند 
را  والیت  این  امنیۀ  فرمانده  اندرابی  کبیر  محمد 

بازداشت کرده اند.
محمد سرور ثبات والی نیمروز این خبر را تایید کرد و 
گفت که آقای اندرابی روز چهارشنبه در میدان هوایی 
کابل زمانی که قصد داشت به طرف نیمروز سفر کند، 

بازداشت شد است.
به گزارش خبرگزاری بخدی، آقای ثبات گفت: »من 
با مواد  مبارزه  با رییس عمومی سارنوالی اختصاصی 
مخدر تلفنی صحبت کردم، ایشان پذیرفت که پولیس 
اندرابی را دستگیر  با مواد مخدر، محمد کبیر  مبارزه 

کرده است.«
با  مبارزه  اختصاصی  سارنوالی  رییس عمومی  ظاهراً، 
مواد مخدر، به والی نیمروز گفته است که محمد کبیر 
اندرابی به اتهام قاچاق مواد مخدر و شکایات که علیه 
او در پیوند با قاچاق این مواد درج شده، مورد پیگرد 

قرار گرفته و سپس بازداشت شده است.

هنوز مشخص نیست که آیا از نزد فرماندۀ امنیه نیمروز 
مواد مخدر بدست آمده است یا نه، اما والی نیمروز 
دست  بر  مبنی  اندرابی  علیه  شکایات  که  می گوید 

داشتن او در قاچاق مواد مخدر وجود داشته است.
خانۀ  در  که  داشت  وجود  گزارش هایی  نیز،  پیشتر 
محمد کبیر اندرابی، مواد مخدر تبادله می شود، اما این 

خبر به شکل رسمی تایید نشده است.
گذشته،  سال  یازده  در  چالش  بزرگترین  مخدر  مواد 
فراروی دولت افغانستان خوانده...       ادامه صفحه 7
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آماده شدن، مستلزم آينده نگري است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

1300 تن در یک حملۀ شیمیایی در حومۀ دمشق جان باختند

جنایتی بزرگ در سوریه

مجدد  باری  راکت  از  نورستان  در  محلی  مقامات 
والیت  این  ولسوالی های  برخی  بر  پاکستانی  نیروهای 

خبر می دهند.
مقامات می گویند،32 راکت از عصر روز گذشته تاکنون 

به خاک افغانستان اصابت کرده اند. 
ظاهر بهاند سخنگوی والی نورستان  می گوید که شام 
مناطق  به  پاکستان  خاک  از  راکت  ده ها  پنجشنبه  روز 
ولسوالی کامدیش والیت نورستان...      ادامه صفحه 6

نزدیک شدن  با  و  خارجی  نیروهای  خروج  با 
و  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  زمان 
برای کار رسانه  یی در  شورای های والیتی، فضا 

افغانستان تنگ و تاریک می شود. 
و  رسانه ها  مدافع  نهادهای  از  شماری 
که  می گویند  مطلب  این  بیان  با  روزنامه نگاران 
خبرنگاران  و  روزنامه نگاران  علیه  خشونت ها 

روز به روز افزایش می یابد.
شش  ماهِ  در  خشونت ها  بررسی  با  نهادها  این 
درصدی  پنجاه  افزایش  از  روان  سال  نخست 

خشونت علیه خبرنگاران سخن می زنند.
در  آزاد  رسانه های  حمایت کنندۀ  ادارۀ  یا  »نی« 
افغانستان و همچنان کمیتۀ مصونیت خبرنگاران 
خشونت ها  که  گفته اند  گذشته  هفتۀ  در  افغان، 

نزدیک شدن  با  و  یافته  تشدید  خبرنگاران  علیه 
خشونت ها  بیشتر  افزایش  احتمال  انتخابات  به 
می رود. عامالن این خشونت ها، دولت، گروه های 

شورشی و افراد زومند می باشند.
کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان، در یک گزارش 
در  خشونت ها  این  بررسی  به  صفحه یی  سیزده 

شش  ماه گذشته پرداخته است.
وضعیت  بدترشدن  با  که  است  گفته  کمیته  این 
از  حمایت  به  نسبت  دولت  عالقه شدن  کم  و 
علیه  خشونت  میزان  بیان،  آزادی  و  خبرنگاران 

خبرنگاران نیز به شدت افزایش یافته است.
این کمیته می گوید که موارد خشونت به ویژه در 
سال جاری رقِم درشت تری را نسبت به سال های 

گذشته داشته است. 

میان  این  در  که  است  آمد  گزارش  این  در 
فعالیت  دوردست  نقاط  در  که  خبرنگارانی 
تجربه  را  خشونت  موارد  بیشترین  می کنند 
کرده اند، در چنین مناطق خبرنگاران از جانبی با 
تهدید نا امنی ها و فشارهای...   ادامه صفحه 6

معاون دوم رییس جمهور پس از برگشت از سفرش به هند گفت، 
امنیتی  نیروهای  آموزش  و  تجهیز  در  شده  حاضر  جدید  دهلی 

افغانستان، کابل را یاری رساند.
گفت،  کابل  در  خبرنگاران  به  پنجشبنه  روز  شام  خلیلی  کریم 
هند پذیرفته است مقداری تجهیزات نظامی در اختیار افغانستان 

بگذارد.
خلیلی افزود دهلی نو در محدودۀ توانایی و شرایط خود پذیرفته 

است تا در تقویت نیروهای امنیتی افغانستان کمک کند.
معاون رییس جمهور افغانستان در این باره خیلی ُکلی حرف زد 
و به طور مشخص نگفت که هند دقیقًا چه تجهزیات نظامی را 

در اختیار کابل قرار خواهد داد.
کریم خلیلی این را هم نگفت که شرایط...         ادامه صفحه 6

در آستانۀ سفر رییس جمهور کرزی به اسالم آباد

راکت پرانی پاکستان به 
افغانستان از سر گرفته شد

معاون ریاست جمهوری: 
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صفحه 3

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران:

فضا برای کار رسانه  یی تنگ می شود



مراحل  وارد  انتخابات  داستان  اخیر،  روزهای  در 
تازه یی شده است. از یک سو بی تجربه گی اعضای 
جدید کمیسیون انتخابات، نگرانی هایی را به وجود 
آورده و از سوی دیگر، تأکیدهای رییس جمهوری 
نامزدی  از هیچ  آینده  انتخابات  این که در  بر  مبنی 

حمایت نمی کند. 
آن  با  را  کمیسیون  جدید  اعضای  بی تجربه گی 
سخنان متناقض نمای رییس آن شاید بتوان به نوعی 
طی  جدید  اعضای  که  بود  امیدوار  و  کرد  توجیه 
و  شوند  برخوردار  کافی  تجربۀ  از  آینده  ماه های 
خداوند عنایتی فرماید و زبان رییِس آن را نیز از 
شرایط الکنی موجود نجات بخشد؛ ولی در مورد 
نیات رییس جمهوری هم چنان باید نگران بود. چرا 
تأکید  مساله یی  روی  که  زمانی  کرزی  آقای  که 

می ورزد، فاجعه از همان جا آغاز می شود. 
مواضع  خالف  اخیر  روزهای  در  کرزی  آقای 
آینده  انتخابات  در  که  دارد  تأکید  گذشته اش 

سخنان  این  نمی کند.  حمایت  نامزدی  هیچ  از 
آقای  پیش  سال  یک  که  می شوند  ابراز  حالی  در 
کرزی مواضع دیگری داشت و حمایت از یکی از 
نامزدهای انتخابات را جزِو حقوق شهروندی خود 
می دانست. آقای کرزی در این راستا گام هایی نیز 
به شکل تجربی برداشت و طی یک سخنرانی، از 
اجماع ملی بر سِر چند نامزد مشخص در انتخابات 

مورد  در  کرزی  آقای  تیوری  گفت.  سخن  آینده 
و  نقد  نامزد مشخص، هرچند  بر سر چند  اجماع 
که  شد  موجب  ولی  آورد؛  دنبال  به  را  انتقادهایی 
دوستان او در پی تدوین طرح اجماع ملی آستین 
باال کنند؛ طرحی که عماًل نشانه های روشِن مداخلۀ 
نهان  خود  در  آینده  انتخابات  در  را  کرزی  آقای 
دارد و این نگرانی را در جامعه به وجود ه که آقای 
برنخواهد  بیچاره  از سر ملت  بازهم دست  کرزی 

داشت. 
تأکیدهای مکرر آقای کرزی در مورد عدم حمایت 
روشن  نشانه یی  می تواند  خود  مشخص،  نامزد  از 
آقای  شود.  تلقی  نامزدها  از  یکی  حمایِت  از 
کرزی به دالیل مختلف نمی تواند نسبت به نتیجۀ 
باقی  بی تفاوت  ریاست جمهوری  آیندۀ  انتخابات 
دچار  قدرت،  تحویل دهی  آستانۀ  در  او  بماند. 
گذشتۀ  و  شده  فوق العاده یی  روان پریشانۀ  بیماری 
خواب  وحشت ناک،  کابوسی  هم چون  سیاسی اش 

و خوراک را بر او حرام کرده است.
آقای کرزی نسبت به آیندۀ خود چنان در هراس 
در  جابه جایی  گونه  هر  می کند  فکر  که   است 
را  خطر  زنگ  عماًل  سیاسی،  قدرت  چیدمان 
و  طالبان  با  گفت وگو  درمی آورد.  صدا  به  برایش 
جلب حمایت های این گروه، بخشی از برنامه هایی 
است که آقای کرزی در راستای مهندسی انتخابات 

گفت وگوهایی  است؛  کرده  هزینه  آن  روی  آینده 
که خالف گذشته حاال در سطوح پنهان تری انجام 
می شوند و حتا محل برگزاری این گفت وگوها نیز 

تغییر یافته اند. 
شایعۀ برکناری دادستان کل افغانستان دست کم این 
مزیت را داشت که توانست دیدار و گفت وگوهای 
افراد  با  ریاست جمهوری  ارگ  رهبری  تحت 
دبی  در  را  تروریستی  گروه های  از  نامعلومی 
تالش های  ادامۀ  در  کرزی  آقای  کند.  رسانه یی 
شده،  که  نحوی  هر  به  می خواهد  گذشته اش 
آستانۀ  در  را  مسلح  مخالف  گروه های  حمایت 
انتخابات به خود معطوف کند و اگر بخت یاری اش 
دهد، از این گروه ها در انتخابات آینده سود ببرد. 
که  مشورتی  لویه جرگۀ  برگزاری  دیگر،  جانب  از 
با  امنیتی  گفته می شود به هدف بررسی توافق نامۀ 
امریکا تا دوماه آینده در کابل برگزار خواهد شد، 
از  این نگرانی را دامن می زند که رییس جمهوری 
آن به نفع اهداف سیاسی و انتخاباتی خود استفاده 
تا  این جرگه دقیقًا زمانی برگزار می شود که  کند. 
آن روز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 
آینده مشخص شده اند و آقای کرزی با دست باز 
نماینده گان مورد توجه و عنایِت خود  با  می تواند 
در پشت درهای بسته و باز از هرچه که دل تنگش 

خواست سخن بگوید. 
فراموش نکنیم که لویه جرگۀ فرمایشی آقای کرزی 
به هر حال یک لویه جرگۀ غیرقانونی است و بدون 
عمدتًا  که  می شوند  دعوت  افرادی  آن  در  شک 
اطرافیاِن  و  کرزی  آقای  سیاست های  با  هم راستا 
او قرار دارند. آقای کرزی پیشینۀ بهره برداری های 
ابزاری از چنین لویه جرگه ها را در کارنامۀ سیاسِی 
نیز  حاال  و  دارد  گذشته  سال  دوازده  ظرف  خود 
سنتی،  لویه جرگۀ  برگزاری  در  او  اهداف  از  یکی 

مسایل انتخاباتی است. 
امور  در  مداخله  قصد  کرزی  آقای  واقعًا  اگر 
انتخابات را نداشت، این همه از عدم حمایِت خود 
از گذشته ها  نامزدی مشخص سخن نمی گفت.  از 
آن  بوی  از  است،  نخورده  سیر  که  کسی  گفته اند 
آقای  واهمۀ  و  ترس  این همه  پس  نمی ترسد.  نیز 
کرزی نسبت به حمایت از نامزد مشخص چیست؟ 
که  کرده اند  زبان ها  ورد  را  شایعه  این  کسانی  چه 
نامزد مشخصی  از  آینده  انتخابات  آقای کرزی در 
حمایت می کند؟ مگر سخنان آقای کرزی همواره 
است؟  نبوده  مشخص  نامزدی  از  حمایت  گویای 
آقای کرزی در چیدمان اعضای کمیسیون انتخابات 
نتوانست از اِعمال نفوذ خود جلوگیری کند، آن گاه 
چه گونه می تواند از عدم حمایت از نامزد مشخص 

سخن بگوید؟
آقای کرزی بدون شک در انتخابات آینده مداخله 
از  پُررنگ تر  حتا  مداخله  این  و  کرد  خواهد 
انتخابات گذشته خواهد بود. نباید به هیچ صورت 
از  هر  که  خورد  را  چرب ونرمی  سخنان  فریب 
رسانه ها  خورد  به  ریاست جمهوری  ارگ  گاهی 
می دهد و ترجیع بند آن نیز کاماًل مشخص است که 
آقای رییس جمهوری در انتخابات آینده، یک ناظر 
آقای  گزینش های  در  شاید  بود.  خواهد  بی طرف 
کرزی، تغییـراتی رونما شده باشد و شاید به یک 
بود،  داده  را  انتخابات  در  حمایت  وعدۀ  که  عده 
افراد درک  این  یا هم  را ندهد و  این وعده  دیگر 
قرارهایش  و  قول  در  آقای کرزی  که  باشند  کرده 
چندان صادق نیست؛ ولی به این که انتخابات را به 
حاِل خود رها خواهد کرد و خواهد گذاشت که 
سایۀ  از  دور  به  ریاست جمهوری  آیندۀ  انتخابات 
نفوذ او برگزار شود، به هیچ صورت نمی توان باور 

کرد. 
نیروهای مسوول و  اکنون زمان آن است که تمام 
احزاب سیاسی مطرح در کشور، به دور یک طرح 
کالن ملی گرد هم آیند و افغانستان را از مصیبتی 
این روزها  انتظار آن است، نجات بخشند.  که در 
به تصمیم هایی دوخته شده  افغانستان  چشم مردم 
که انتظار می رود از سوی نخبه گان سیاسی کشور 
گرفته شود. دلهره و نگرانی را در چشم های مردم 
پُرانتظار  نگاه های  به  نسبت  نباید  و  دید  می توان 
بیش  تجربۀ  افغانستان  مردم  بود.  بی تفاوت  مردم 
از یک دهه حاکمیتی را دارند که هرچند خود را 
کرده،  معرفی  مردم ساالرانه  ارزش های  به  متعهد 
ولی هرگز این ارزش ها را فراچشم نداشته است. 
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احمد عمران

تأکیدهای شک برانگیِز آقای کرزی 
از عدم حمایِت نامزد مشخص

 

در حالی که چند ماه معدود به انتخابات ریاست جمهوری مانده 
و برنامه های حکومت مبنی بر حمایت از یک نامزد مشخص 
نیز روشن شده است؛ هنوز هیچ نشانه یی از تصامیم، برنامه ها 

و موضع گیری های گروه های اپوزیسیون دیده نمی شود.
چندی قبل برادر آقای کرزی از سهم گیری و نامزدی شان در 
انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و بی تردید که آقای کرزی 
همانند برادر کوچکش، از قیوم کرزی حمایت خواهد کرد و 

آن را تا سکوی پیروزی همراهی خواهد نمود.
این پیش بینی به رغم آن است که جناب رییس جمهور بارها 
از هیچ شخصی  انتخابات پیش رو،  اعالم کرده است که در 
حمایت نخواهد کرد؛ اما بنا بر نشانه ها و سیاست های حاضِر 
آقای کرزی، به نظر می رسد که این سخْن واقعیت ندارد و به 

نیت فریِب مردم گفته می شود.
دست  قدرت های  از  حکومت ها  که  کشورهایی  در  بیشترینه 
می برند؛  استفاده  گروهی  و  شخصی  اهداف  برای  داشتۀ شان 
فعاالن جامعۀ مدنی، رسانه ها، احزاب و ... با توجه به حمایتی 
که قانون از آن ها دارد، سعی می کنند تا مسیر حرکت نادرسِت 
حکومت را اصالح کنند و با بسیج ساختن نیروهای شان، از 
قانون شکنی های قوۀ اجراییه جلوگیری نمایند. اما از آن جایی 
در  مدنی  و جامعۀ  قانون  حامیان  و  مدنی  نیروهای  نقش  که 
افغانستان بسیار کم رنگ است، این وظیفه مستقیمًا برمی گردد 
این  متوجِه  باید  که  ملی  مستقل  و شخصیت های  احزاب  به 

خطر باشند.
به این معنا که شرایط پیش آمده می طلبد تا نیروهای اپوزیسیون 
و منتقد حکومت، سد الزم را در برابر برنامه های آقای کرزی 
ایجاد کنند. در حال حاضر، سه چهار حزب کالن و ملی علیه 
سیاست های حکومت فعالیت دارند که اکثراً دارای اجنداهای 
مشابه و همگون اند. این احزاب به تنهایی خودشان نمی توانند 
به عنوان رقبای جدی آقای کرزی مطرح شوند؛ زیرا قدرت 
از  بخشی  نیز  و  ندارند  دست  در  را  حکومتی  امکاناِت  و 
چیزی  این  و  می شود  همدیگر  با  رقابت  صرف  انرژی شان 

است که حاکمیت کنونی آن را می خواهد.
و  احزاب  آن  در  که  بود  قبلی  انتخابات  بارز،  نمونۀ  یک 
کالن  تفاهِم  یک  به  نتوانستند  سیاسی  مستقل  شخصیت های 
دست یابند و به مبارزه با حکومت فاسد آقای کرزی برخیزند 
که در نتیجه، بهانۀ بسیار خوب تقلب در انتخابات، به دست 

حکومت افتاد.
بی تردید که چنین خطری  هم اکنون نیز مطرح است؛ چنان که 
اگر مجموع احزاب و گروه های سیاسی، رقیب اصلی حکومت 
را تشکیل ندهند، زمینۀ تقلب بازهم فراهم می گردد؛ آن گونه 
که منطقًا هر گروه به تنهایی برندۀ انتخابات شناخته نمی شود 
و این می تواند دستاویزی باشد برای مهندسی آرای صندوق ها. 
حال  آن که تیم بر سر اقتدار نیز برندۀ انتخابات نیست اما قدرِت 

برنده اعالم کردِن خود را دارد.
نکتۀ دیگری که در این بحث مطرح است، توافق بر سِر یک 
جبهه یی  ایجاد  از  پس  که  معنا  این  به  است.  مشترک  نامزد 
مشترک از سوی احزاب، گروه ها و افراد مستقل سیاسی، باید 
بگیرد. بسا  نامزد مطلوب صورت  بر سر معرفی یک  توافقی 
مهم شکل  پروسۀ  یک  آستانۀ  در  ایتالف هایی  که  شده  دیده 
گرفته، اما به دلیل ناهماهنگی و عدم توافق بر سر معرفی یک 

نامزد و یا شخص اول آن جریان، از هم پاشیده است.
بنا بر همین تجربه ها، ظِن آن می رود که ایتالفی شکل بگیرد 
به  نامزد مشترک، تفاهمی  اما مثل گذشته بر سِر معرفی یک 
برمی گردد  که  است  بالقوه  خطر  یک  خطر،  این  نیاید.  میان 
و  است  نهفته  سیاست  خودِ  در  که  زیاده خواهی یی  به حس 
نیست.  مستثنا  آن  از  جهان  جای  هیچ  در  سیاست گری  هیچ 
اما در بسا از کشورهایی که اخالق به نسبت سیاست قوی تر 
است، منافع مردم بر منافع شخصی و گروهی ارجحیت داده 
می شود و چنین توقعی از گروه های سیاسی کشور نیز می رود 
که از برتری طلبی ها بگذرند و به خاطر منافع علیای کشور و 
نیز به دست گرفتن قدرت و زدودن یک حاکمیت فاسد، بر سر 
معرفِی یک نامزد مطلوب و ملی توافق نظر پیدا کرده و او را 

حمایت کنند.
در  مشترک  جبهۀ  یک  ایجاد  که  است  طوری  کنونی  شرایط 
تاریخی شمرده  مبرمِ  نیازهای  از  تیمش،  آقای کرزی و  برابر 
می شود. احزاب و گروه هایی که دم از ملی بودن می زنند، نیک 
یک  با  می تواند  تنها  ملی شان  وجهۀ  دادن  نشان  که  می دانند 
وحدت انجام پذیرد، آن هم وحدتی که برای یک رسالت مهِم 
تاریخی شکل می گیرد و سرنوشت مردم را تعیین می کند. اما 
این صورت، همۀ شعارهای آن ها نوعی قدرت طلبی  در غیر 
به نظر خواهد رسید که نمونۀ بارز آن، تیم آقای کرزی است.

نیاز مبرم 
به یک ایتالف بزرگ ملی

آقای کرزی بدون شک در انتخابات آینده مداخله خواهد کرد و این مداخله حتا 
پُررنگ تر از انتخابات گذشته خواهد بود. نباید به هیچ صورت فریب سخنان 
چرب ونرمی را خورد که هر از گاهی ارگ ریاست جمهوری به خورد رسانه ها 
می دهد و ترجیع بند آن نیز کاماًل مشخص است که آقای رییس جمهوری در 
انتخابات آینده، یک ناظر بی طرف خواهد بود. شاید در گزینش های آقای کرزی، 
تغییـراتی رونما شده باشد و شاید به یک عده که وعدۀ حمایت در انتخابات را 
داده بود، دیگر این وعده را ندهد و یا هم این افراد درک کرده باشند که آقای 
کرزی در قول و قرارهایش چندان صادق نیست؛ ولی به این که انتخابات را به 
حاِل خود رها خواهد کرد و خواهد گذاشت که انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری به 
دور از سایۀ نفوذ او برگزار شود، به هیچ صورت نمی توان باور کرد
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1300 تن در یک حملۀ شیمیایی در حومۀ دمشق جان باختند

جنایتی بزرگ در سوریه
جمعه  روز  ملل  سازمان  دبیرکل 
کرد  درخواست  دولت سوریه  از 
از  بتوانند  بازرسان  دهد  اجازه  تا 
سوری  شورشیان  که  منطقه یی 
مدعی هستند، یک حمله شیمیایی 

رخ داده، بازدید کنند.
اسد  بشار  دولت  که  در حمله یی 
و مخالفان او یک دیگر را مسوول 
می شود ۱3۰۰  گفته  می دانند،  آن 
تن که اکثراً کودکان و زنان بی گناه 

بوده اند، جان باخته اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بان  
در  ملل  سازمان  دبیرکل  کی مون، 
در  دیپلماتیک  هیات  یک  جمع 
مناسبی  دلیل  هیچ  گفت:  سیول 
درگیری  طرفین  که  ندارد  وجود 
چه  و  دولت  چه  سوریه،  در 
مانع  بخواهند  مخالف،  نیروهای 
شیمیایی  بازرسان  دسترسی 

سازمان ملل به مناطقی که گفته می شود در آنجا از سالح 
شیمیایی استفاده شده، شوند.

از سوی دیگر، به گفته سخنگوی بان کی مون، آنجال کین، 
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خلع سالح، به 

دمشق می رود تا برای گرفتن اجازه بازرسی تالش کند.
معتقد  او  که  کرده  اعالم  بیانیه یی  در  کی مون  بان  دفتر  
منتشر  که  گزارش هایی  درباره  تاخیر«  »بدون  باید  است 

شد، تحقیق شود.
این بیانیه می گوید سازمان ملل متحد، درخواستی رسمی 
این  دبیرکل  و  فرستاده  دولت سوریه  برای  باره  این  در 
از  تأخیر«  بدون  و  مثبت  »پاسخی  دارد  انتظار  سازمان 

سوریه بگیرد.
باید  بازرسان  باشد،  استفاده شده  گاز سمی سارین  اگر 
آثار  چون  کنند  پیدا  دسترسی  محل  به  روز  چند  ظرف 

سارین با گذشت زمان از بین می رود.
حومه  در  منطقه  یک  به  حمله  بین المللی  محکومیت 
و صدها  بوده  شیمیایی  نوع  از  می شود  گفته  که  دمشق 

کشته در پی داشته، در حال افزایش است.
هستند  کشورهایی  صدر  در  ترکیه  و  فرانسه  انگلیس، 
حمله  ادعای  به  قاطعانه  بین المللی  واکنش  خواهان  که 

شیمیایی روز چهارشنبه در سوریه شده اند.
روز چهارشنبه مخالفان حکومت سوریه نیروهای دولتی 
آن ها  کردند.  متهم  سارین  سمی  گاز  از  استفاده  به  را 
گفته اند در این حمله چند صد نفر، از جمله تعداد زیادی 

کودک کشته شده اند.
دولت سوریه ادعاهای شورشیان را رد کرده و آن ها را 

غیر منطقی و ساختگی عنوان کرده است.
سوریه می گوید مخالفان دولت، خود در چندین نوبت از 
سالح های شیمیایی علیه مردم و سربازان استفاده کرده اند.

در پی انتشار این خبرها، سازمان ملل متحد در ساعات 
پایانی روز چهارشنبه یک نشست فوری برگزار کرده بود.
سخنگوی بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، بعد 
از این جلسه در بیانیه یی گفت که بان کی مون از شنیدن 
خبرها درباره استفاده از این سالح ها »شوکه« شده است.
وی گفت گروه تحقیقاتی که برای بررسی استفاده از این 
سالح ها اکنون در سوریه به سر می برند، درباره آنچه روز 

چهارشنبه رخ داد نیز تحقیق خواهند کرد.
وزارت امور خارجه روسیه نیز گفته است ادعای استفاده 

دولت سوریه از سالح های شیمیایی، آن هم درست در 
از  ملل  بازرسان سازمان  پذیرفته است  زمانی که دمشق 
این کشور بازدید کنند، می تواند نشانه یی از برنامه ریزی 
سوریه  دولت  علیه  عمومی  افکار  تحریک  برای  قبلی 

باشد.
عالوه بر این ناوی پیالی، مسوول کمیسیون حقوق بشر 
به  درباره  گزارش ها  است  گفته  هم  متحد  ملل  سازمان 

حمله شیمیایی در سوریه »بسیار خطرناک است.«
»بکارگیری  است:  کرده  تأکید  خود  بیانیه  در  پیالی 
تسلیحات شیمیایی بر پایه قانون بین المللی، ممنوع است 

و این ممنوعیت مطلق و در همه شرایط اجرا می شود.«
تاکید کرده است  این مقام عالی در سازمان ملل متحد، 
تسلیحات  گسترش  منع  معاهده  به  که  »دولت هایی 
شیمیایی نپیوسته اند و گروه های مخالف دولت هم نباید 

از این جنگ افزار ها استفاده کنند.«
بریتانیا: اسد در پشت حمله قرار دارد

در این حال، وزیر امور خارجه بریتانیا می گوید که »باور 
دارد« نیروهای وفادار به بشار اسد، رییس جمهور سوریه، 
در حمله شیمیایی اخیر در اطراف دمشق دست داشته اند.
امور  وزیر  هیگ،  ویلیام  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
دولت  که  گفت  لندن  در  جمعه،  روز  بریتانیا،  خارجه 
سوریه در مورد حمله شیمیایی اخیر »پنهان کاری می کند«.
هستند  افرادی  دنیا  »در  می داند  که  افزود  هیگ  آقای 
پرداخته  و  ساخته  توطیه  این  بگویند  دارند  دوست  که 
این  شانس  می کنم  »فکر  اما  است«،  سوریه  اپوزیسیون 
این  که  داریم  باور  ما  باشد،  اندک  بسیار  افراد  از  دسته 
حمله شیمیایی توسط رژیم بشار اسد انجام شده است«.

لوران  او،  همتای  بریتانیا،  خارجه  امور  وزیر  از  پیش 
فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز گفته بود که »اگر 
ثابت شود حکومت سوریه مسوول آن بوده است، جامعه 

جهانی باید متوسل به زور شود«.
»جامعه  باره گفت:  این  در  پنج شنبه،  روز  فابیوس  آقای 
این رخداد  به  واکنش  در  زور  کاربرد  از  ناگزیر  جهانی 
است، اگرچه بحث ارسال نیروهای زمینی منتفی است.«

شورای  اگر  که  بود  داده  هشدار  فرانسه  خارجه  وزیر 
تصمیم  به  باره  این   در  نتواند  متحد  ملل  سازمان  امنیت 

برسد، آن وقت »از طریق دیگری« اقدام خواهد شد.
ایران مخالفان بشار اسد را عامل این حمله می داند.

از  یکی  ایران،  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 

دو متحد مهم بشار اسد، هم گفته 
از  در سوریه  ثابت شود  اگر  است 
شده،  استفاده  شیمیایی  تسلیحات 
و  شورشیان  توسط  »قطعًا  کار  این 

تروریست ها« انجام شده است.
بسیار  سوریه  اوضاع  اوباما: 

نگران کننده است
در  امریکا  رییس جمهوری 
مبنی  شواهدی  گفت:  مصاحبه یی 
شیمیایی  تسلیحات  از  استفاده  بر 
مشکل آفرین«  »بسیار  سوریه  در 
هستند، اما ضرورت دارد که دولت 
دقت  با  و  کند  تحقیق  واشنگتن 

درباره واکنش هایش تفکر کند.
شب  پنج شنبه  مصاحبه  در  اوباما 
سی.ان.ان  خبری  شبکه  با  خود 
گفت: زمانی که به مساله چالش ها 
می رسیم،  مصر  یا  و  سوریه  در 
بلند مدت  باید مساله منافع  امریکا 

خود را ارزیابی کند.
اوباما افزود: امریکا نباید عجوالنه درباره سوریه اقدام کند 
و گمانه زنی ها تنها مسائل را پیچیده تر و بدتر می کند. ما 

هنوز هم درگیر جنگی در افغانستان هستیم.
رییس  جمهوری امریکا همچنین با اشاره فیلم ها ویدیویی 
فیلم های  در  ما  که  آنچه  افزود:  سوریه  از  شده  منتشر 
نگران کننده  بسیار  اوضاع  که  است  این  دیدیم  ویدیویی 

است.
ترکیه: سوریه از تمام خطوط قرمز گذشته است

از تمام  اینکه »سوریه  با اعالم  امور خارجه ترکیه  وزیر 
خطوط قرمز گذشته«، از تیم های تحقیقاتی سازمان ملل 
دولت  استفاده  ادعای  سریع تر  چه  هر  خواست،  متحد 

دمشق از گاز شیمیایی در حمله اخیر را بررسی کنند.
احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت: دولت 
سوریه از تمام خطوط قرمز در جریان جنگ داخلی عبور 
نیست  قادر  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  و  کرده 

تصمیمی اتخاذ کند.
وزیر امور خارجه ترکیه در کنفرانسی مشترک با گوئیدو 
وستروله، همتای آلمانی  خود در برلین، جامعه بین الملل 
مورد  سوریه  تحوالت  قبال  در  بی تفاوتی  خاطر  به  را 

سرزنش و انتقاد قرار دارد.
آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  وستروله  همین حال،  در 
دولت بشار اسد از خطوط قرمز تعیین شده توسط دولت 
واشنگتن عبور کرده است یا خیر، گفت: به جای آن که 
در  باید  واقعی  تحقیق  یک  دهیم،  ادامه  گمانه زنی ها  به 

سوریه صورت گیرد.
در  دیگر  بار  بین الملل  جامعه  اگر  گفت:  اوغلو  داوود 
رژیم های  بماند،  ناکام  اقداماتی  چنین  این  بازدارندگی 
از  استفاده  جمله  از  بشریت  علیه  جنایات  به  خودکامه 
جامعه  متأسفانه،  می دهند.  ادامه  شیمیایی  تسلیحات 
بین الملل تاکنون در اقدامات خود به منظور بازدارندگی 

سوریه ناکام مانده است.
کرد  اعالم  چهارشنبه  روز  ترکیه  خارجه  امور  وزارت 
شیمیایی  تسلیحات  از  استفاده  درباره  اتهامات  اگر  که 
باید  بین الملل  جامعه  باشد،  داشته  واقعیت  سوریه  در 
بالفاصله و بدون اتالف وقت اقداماتی الزم را در واکنش 

به این جنایات علیه بشریت به عمل آورد.

مبارک راهی بیمارستان شد  اردوغان به خاطر مصر اشک ریخت

افزایش تنش ها میان دهلی 
و اسالم آباد

با ادامه درگیری ها در مرز هند و پاکستان، دهلی نو هر نوع مذاکره 
با مقامات پاکستانی را تا پایان ماه سپتمبر به حالت تعلیق درآورد 

و وزارت خارجه پاکستان نیز مقام سفارت هند را فراخواند.
ادامه درگیری های هند و پاکستان در خط کنترل در منطقه مرزی 

مورد مناقشه کشمیر مقامات 2 کشور را به واکنش واداشت.
در آخرین مورد از این تیراندازی ها که روز گذشته رخ داد یک 

نیروی امنیتی پاکستان کشته و یک تن دیگر نیز زخمی شد.
در این حادثه که در منطقه نکیال در نزدیکی اسکردو رخ داد یک 

سروان ارتش پاکستان کشته شد.
این در حالی است که پاکستانی ها نیز این تیراندازی را بی پاسخ 

نگذاشتند و این تبادل آتش تا ساعت ها ادامه داشت.
پس از این حادثه وزارت خارجه پاکستان با فراخواندن معاون 
وی  به  را  خود  اعتراض  مراتب  اسالم آباد،  در  هند  سرکنسول 

ابالغ کرد.
وزارت خارجه پاکستان از هند خواست تا ضمن حفظ آتش بس 
توافقنامه آتش بس در سال  تعهدات خود در  به  منطقه،  این  در 

2۰۰3 متعهد باشد.
این چندمین بار در 2 هفته اخیر است که وزارت خارجه پاکستان 

این دیپلمات هندی را فرا می خواند.
این در حالی است که هند نیز موضع خود را در برابر پاکستان  
سخت تر کرده و تصمیم گرفته است که انجام هرگونه گفتگوی 

رسمی را با این کشور تا پایان سپتمبر متوقف کند.
به گفته مقامات دهلی نو، دیدارهای پیش بینی شده بین وزرای 2 
تاریخ  به  این کشور  انجام نخواهد شد و  کشور در ماه سپتمبر 
های پیشنهادی برای برگزاری نشستی در سطح معاونان وزارت 
آب و همچنین کمیسیون مشترک 2 کشور در طول ماه سپتامبر 

پاسخی نخواهد داد.
با این حال، نشست مان موهان سینگ نخست وزیر هند و نواز 
شریف همتای پاکستانی اش که قرار است هفته آخر سپتمبر در 
شود  برگزار  نیویورک  در  ملل  سازمان  عمومی  اجالس  حاشیه 

همچنان به قوت خود باقی است.
منطقه  در  پیش  هفته   2 از  حالی  در  پاکستان  و  هند  درگیری 
مرزی مورد مناقشه کشمیر آغاز شده است که هر یک از  طرفین 

دیگری را به آغاز حمالت متهم می کند.
با این حال، مقامات 2 کشور تصریح کرده اند که تالش می کنند تا 

این موضوع را از طریق مذاکره حل و فصل کنند.
برخی کارشناسان نزدیک شدن به زمان خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان در سال 2۰۱4 و رقابت این 2 کشور برای اعمال 

نفوذ بیشتر در این کشور را عامل این درگیری  می دانند.
این در حالی است که برخی دیگر با اشاره به اظهار تمایل دولت 
با  خود  مناسبات  بهبود  برای  اخیر  ماه  چند  در  پاکستان  جدید 
هند، بر این باورند که برخی نهادهای قدرت در داخل و خارج 
نزدیکی 2  از  این تنش درصدد ممانعت  ایجاد  با  این کشور  از 

کشور هستند.
هند و پاکستان از سال ۱947 تاکنون 3 بار با یکدیگر وارد جنگ 

شده اند که 2 بار آن به خاطر منطقه کشمیر بوده است.

ویدیویی  فیلمی  پخش  پی  در  ترکیه  نخست وزیر 
ارشد  سیاستمدار  توسط  نامه یی  خواندن  از 
توسط  که  دخترش  به  خطاب  اخوان المسلمین 
زنده  برنامه   در  شده،  کشته  مصر  امنیتی  نیروهای 

تلویزیونی گریست.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در جریان 
برنامه یی تلویزیونی و در پی پخش فیلمی ویدیویی 
اخوان  ارشد  البلتاجی، سیاستمدار  که در آن محمد 
نامه یی را خطاب به دختر کشته شده اش می خواند، 

گریست.
نخست وزیر ترکیه که برای چند دقیقه نمی توانست 
صحبت کند، گفت که این فیلم وی را به یاد روزهای 
در  حضور  از  که  زمانی   ،۱99۰ دهه  اواخر  دشوار 
صحنه سیاست منع شده و در زندان به سر می برد، 

انداخت.

اردوغان ادامه داد که به خاطر درگیری ها و مشغله های 
با فرزندانش مالقات  به ندرت  سیاسی و کاری اش 
دارد. به طوری که دخترش روزی از این وضعیت به 

وی شکایت کرده بود.
از  استفاده  درباره  نظر  اظهار  با  ترکیه  نخست وزیر 
بشار  دولت  دمشق،  حومه  در  شیمیایی  تسلیحات 
علیه  "قتل عام"  به  را  سوریه  رییس جمهوری  اسد، 
قرار  سرزنش  مورد  و  دانست  مقصر  مردم خودش 

داد.
وی گفت که ترکیه هم اکنون میزبان 5۰۰ هزار آوارۀ 
تامین  از دو میلیارد دالر برای  سوری است و بیش 
نیازهای آن ها در اردوگاه های جنوب و جنوب شرق 

ترکیه هزینه کرده است.
از  خود  درخواست  بر  همچنین  ترکیه  نخست وزیر 
که  ملل  سازمان  ساختار  تغییر  برای  کشورها  سایر 

مسایل  در  موجود  بن بست  بر  غلبه  برای  تالشی 
بحرانی جهان محسوب می شود، تاکید کرد.

اردوغان در ادامه ناآرامی های رو به رشد سیاسی در 
برای  بین المللی  توطیه  از  بخشی  عنوان  به  را  مصر 
در  ناآرامی ها  قبال  در  جهانی  توجه  کردن  منحرف 
سوریه توصیف کرد و درباره آزادی حسنی مبارک، 
دیکتاتور سابق مصر گفت: این مساله در پی کودتای 
مخلوع  رییس جمهوری  مرسی،  محمد  علیه  نظامی 

مصر از پیش برنامه ریزی شده بود.

حسنی مبارک از زندان 
بیمارستان  به  »طرۀ« 
»المعادی«  نظامی 

انتقال یافت.
شبکۀ  گزارش  به 
عربی،  نیوز  اسکای 
دستور  اینکه  از  پس 
مبارک،  حسنی  آزادی 

دیکتاتور سابق مصر اعالم شد، مبارک با یک هلی کوپتر نظامی از 
زندان طرۀ به بیمارستان نظامی المعادی منتقل شد.

پیشتر حازم الببالوی، نخست وزیر مصر دستور داد تا مبارک به 
محض خروج از زندان در حبس خانگی به سر برد.

را  خود  درخواست  پیشتر  مصر  سابق  دیکتاتور  مدافع  وکالی 
برای  آزادی وی مطرح کردند و دادگاه مصر روز چهارشنبه این 

درخواست را مورد بررسی قرار داد و حکم به آزادی وی داد.
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بخش دوم و پایانی

20 توصیۀ مفید 
برای تقویت تمرکز

ـ مثبت باشید. وقتی نیاز به تمرکز دارید، مدام به خود یادآوری کنید که 
شما  در  را  تمرکز  توانایی  واقعًا  لفظی  تکرار  این  کنید.  تمرکز  می توانید 

افزایش می دهد. 
ـ وظایف را تقسیم بندی کنید. کارهایی که آغاز و پایان مشخصی ندارند، 
تمرکز شما را مختل می کنند. اگر پروژۀ بزرگی را باید انجام دهید، مسیر 
انجام آن را مشخص کنید و با تقسیم بندی مناسب کارها، تمرکز خود را 

افزایش دهید. 
ـ تمرینات بدنی افزایش دهندۀ تمرکز را انجام دهید، چون ورزش کردن به 
با بهبود هماهنگی بین ذهن و بدن،  طور معمول تمرکز از دست رفته را 

بازمی گرداند. 
ـ مراقبه کنید. هر چند مراقبه درمان نیست، اما می تواند تمرینی بسیار مفید 
و موثر برای تقویت حافظه و کنترل ذهن باشد که به تدریج قدرت تمرکز 

را باال می برد. 
ـ آرام باشید. خود را به منظم بودن مقید کنید 
تا از زمان های بیشتری استفادۀ موثر نمایید. با 
وظایف کوچک تر شروع کنید، اما اگر در ابتدا 
به راحتی قادر به تمرکز نبودید ناامید نشوید، 
به همان کار کوچک بچسبید تا کم کم آرام تر 

شده و تمرکزتان بیشتر شود. 
ـ مغز خود را تعمیم دهید. اگر نمی توانید بیش 
از چند ثانیه روی موضوعی متمرکز شوید، به 
محضی که حواس تان پرت شد، دوباره همان 
موضوع را در ذهن خود نگه دارید و به آن 
تمرین  را  ذهن  تمرین  این  با  کنید.  توجه 
طوالنی تری  مدت  برای  بتواند  که  می دهید 

روی یک مطلب ثابت شود. 
ـ برای تقویت تمرکز، تعیین کردن مهلت های 

مشخص کاربرد دارد. 
در  موثر  عوامل  از  منظم  و  کافی  خواب  ـ 

تقویت قدرت تمرکز است. 
تمرینات  ابتدای  در  اگر  کنید.  استقامت  ـ 
هرگز  نکرده اید،  پیشرفت  کردید  احساس 
با  هفته  هر  دهید.  ادامه  و  نشوید  ناامید 

تمرینات کوچک شروع کنید و موفقیت های کوچک را به یاد بسپارید. 
ـ نیازهای خود را مدیریت کنید. قبل از آغاز هر کار مطمین شوید که تمام 
کارها و وسایلی را که به آن ها نیاز دارید، مرتب و آماده کرده اید. این کار به 

کاهش حواس  پرتی در حین کار کمک می کند. 
کار خوب  برای  ذهن  از  استفاده  دهید.  پیوند  ذهن تان  با  را  قلب خود  ـ 
می کند،  کمک  شما  بیشتر  موفقیت  به  آن چه  و  دارد  ضرورت  متمرکز  و 
همراه کردن احساسات و دیدگاه مثبت با تالش ذهنی است که واقعًا نتیجۀ 
متفاوت و باور نکردنی برای تان به همراه خواهد داشت. وقتی از کار لذت 

می برید، خیلی سریع تر و بهتر بر قدرت تمرکِز شما افزوده می شود. 
منبع: سالمت نیوز 

مرگ فرهنگ 
اصطالح  فرهنگ ها  یا  فرهنگ  مرگ 
چندان رایجی در علوم انسانی نیست. ما 
بیشتر با مفاهیمی چون نابودی و تخریِب 
فرهنگ ها یا تصعیِف آن ها روبه رو هستیم. 
با این وصف، این اصطالح را می توان به 
ما  که  داست  نزدیک  قدیمی تر  مفهومی 
در چند قرن اخیر با آن روبه رو بوده ایم. 
در روایت های کالسیک از مجموعه های 
از رنسانس و  انسانی که در دوران پس 
سو،  این  به  صنعتی  انقالب  از  به ویژه 

نام »تاریخ تمدن« را به خود می گرفتند، 
بارها مفهوم »زوال« یا »سقوط« تمدن ها و 
ابن خلدون  مطرح شده اند.  امپراتوری ها 
است  متفکرانی  نخستین  از  »مقدمه«  در 
که هم زمان با رنسانس، به مفهوم پردازی 
بزرگ  تمدن های  سقوط  علل  دربارۀ 

می پردازد.
آرتور  از  نوزده  و  هجده  قرون  از  اما 
کارل  از  و  ویتفوگل  کارل  تا  گوبینو  دو 
مارکس تا ویل دورانت، موضوع سقوط 
برگ  تمدن های  به خصوص  و  تمدن ها 
نظریه پردازی های  موضوع  روم،  و  ایران 
هرچند  نیز  بیستم  قرن  در  بود.  مختلف 
»روایت های بزرگ«  و تالش برای ارایۀ 
تقریبًا  تمدنی،  جهان شمول  نظریه های 
فرنان  از  بازهم  اما  شد،  گذاشته  کنار 
برودل و مکتب آنال تا اریک هابزباوم و 
از طالل اسد تا آپادورای و کاستلز، مسالۀ 
خطر بالقوۀ »پسرفت« و »زوال« تمدنی و 
فرهنگی به طور جدی مطرح بود؛ خطری 
که بحران و رکود اقتصادی )و اجتماعی( 
نگرانی  و  تشدید  را  آن  اخیر  دهۀ  دو 
بیان اقتصادی  به ویژه در قالب اندیشه و 
چون  برجسته یی  اقتصاددانان  جانب  از 
پل  و  استیگلیتز  جوزف  سن،  آمارتیا 
آکادمیک  مباحث  عرصۀ  به  کروگمن 

عمومی کشیده شده است.
نتیجۀ عمومی و البته موقت این مباحث 
است  بوده  آن  در  عمدتًا  کنونی  فاز  در 
یا  کنونی  فناورانۀ  انقالب  شرایط  در  که 
تبعات آن، ما شاهِد  انقالب اطالعاتی و 
پروژه های  رسیدن  بلکه  شکست،  نه 
به  رفاه  و  ملی  دولت  روشن گری، 

جهان  فرسوده گی  عطف،   نقطۀ  یک 
توسعه یافته و عدم توانایی اش به مدیریت 
روابط پسا استعماری در سطح درونی و 
برونی هستیم که تا کنون راه حلی جز از 
خالل پسرفت های دموکراتیک در رابطه 
)بحران  ساختاری  اقتصادی  بحران  با 
بحران های  و  مالی(  حوزۀ  و  مصرف 
حوزۀ  در  )بحران  فرهنگی  ـ  اجتماعی 
تکثر فرهنگی و انسجام اجتماعی( برای 
و  سیاسی   قدرت های  جانب   از  آن ها، 
عرضه  انسانی،  جوامع  مدیریت  مدعِی 

که  است  حالی  در  این  و  است.  نشده 
بخشی از روشن فکران و نخبه گان فکری 
بیشترین  آن ها  جوامع  که  سوم  جهان 
دارند،  موقعیت  این  در  را  ضربه پذیری 
برخالف جریان عمومی اندیشه و  اغلب 
بی خبر از آن،  زوال و سقوط را اندیشه و 
سازوکارهای و سازمان یافته گی اجتماعی 
را در جوامع خود، بیشتر امری »درون زا« 
پنداشته اند  »ذاتی«(  نگویند  آن که  )برای 
پیش  پیشنهادی شان  راه حل های  تبعا  و 
گرفتن همان راهی است که امروز  حوزۀ 
بن بست  به  را  پیشرفته«  »فناورانۀ  تمدن 

کشانده است.
در  را  »مرگ«  فرایند  چه  رو،  هر  به 
قالب  در  خطی  و  درازمدت  روایتی 
بر  را  آن  چه  و  ببینیم  تطوری  اندیشۀ 
تاریخ  دایم  تکراز  مدار چرخه یی و  یک 
نقطه یی  در  امروز  بگیریم،  نظر  در 
ایستاده ایم که چه مشاهدۀ گذشته و چه 
وقایع پیش روی مان ما را وادار می کنند 
یا »مرگ«  نام »زوال«  به  وجود پدیده یی 
فرهنگ ها را بپذیریم. این پدیده می تواند 
از از پهنه های بسیار ُخرد گرفته هم چون 
یک  یا  خانواده  یک  هم چون  فرهنگ، 
بسیار کالنی هم چون  پهنه های  تا  روستا 
یک فرهنگ ملی، اتفاق افتاده و همواره 
اصالح  به  یا  و  افتاده گی  کار  از  با خطر 
علمی تر با »آنتروپی« روبه رو هستند. این 
یک  رفتن  میان  از  می توان  را  موقعیت 
ارگانیسم، به صورت جزیی )پدیدۀ پیری 
به مثابۀ بیماری( یا به صورت کلی )مرگ 
مغزی و مرگ اندامی( یا به از بین رفتن 

یک گونۀ زیستی به دالیل »درون گروهی« 
محیط شناختی  و  »برون گروهی«  یا 
خاکی،  کرۀ  روی  بر  بارها  کرد.  تشبیه 
که  مختلفی  تغییرات  دلیل  به  جانوران 
بدهند،  تطبیق  آن  با  را  خود  نتوانسته اند 
از میان رفته اند. از این نکته لزومًا نه تأیید 
داروینیسم کالسیک نتیجه گرفته می شود 
داروینیسم  تشویق  خصوص  به  نه  و 
انحراف در  باید آن را یک  اجتماعی که 
اندیشۀ جامعه شناختی به حساب آورد. به 
خصوص که اصوالً فرهنگ های انسانی از 
انسان  معنایی،  فناورانۀ  فرایندهای  خالل 
متمایز  او  بیالوژیِک  موقعیت صرفًا  از  را 
او  کنشِی  و  ذهنی  سازوکارهای  و  کرده 
آن  منکر  نمی توان  اما  را خاص می کنند. 
یک  مثابۀ  به  فرهنگ«ها  »مرگ  که  شد 
واقعیت تاریخی، ولو نه آن قدر مطلق که 
در روایت های رسمی بیان شده اند، وجود 

داشته اند.
که  کنیم  مطرح  را  پرسش  این  اما 
کدام اند؟  فرهنگ  یک  مرِگ  مولفه های 
زیادی  بحث های  پرسش،  این  به  پاسخ 
مهم ترین  من،  نظر  به  اما  می طلبد،  را 
ساخت وسازهای  در  مادی  مولفه های 
یک فرهنگ در قالب فضایی )از اشیاء تا 
بناها( و به ویژه تداوم این ساخت وسازها 
منطقی  ـ  معنایی  ضرب آهنگ  یک  در 
معنوی،  مولفه های  مهم ترین  و  هستند 
در تولید و بازتولیدهای شناختی ـ ذهنی 
نشانه شناختی  نمادین،  قالب های  در  که 
برونی  پیچیدۀ  و ساختارهای نظم یافته و 
آفرینش   ساختارهای  در  جمله  از  آن ها 
را  خود  معنایی  رده شناسی های  و  زبانی 
را  خود  زبان  فرهنگی  اگر  نمایانند.  باز 
نظریۀ  به  بسیار  که  عام،  معنای  این  در 
است،  نزدیک  زبان  دربارۀ  چامسکی 
جزیی  صورت  به  )چه  بدهد  دست  از 
و  واژگان  و  مفاهیم  تعداد  کاهش  با 
و  آن  دستوری  و  معنایی  ساختارهای 
دور شدن آن از آن چه چامسکی »دستور 
در  یا  و  می نامد(  جهان شمول«  زبان 
  )taxonomy(رده شناختی ساختارهای 
خود، در طبقه بندی های واژگان، جمالت، 
و  کنش ها  نمادها،  نشانه ها،  گفتمان ها، 
ترکیب های بی پایان آن ها، به احتمال زیاد 
به سوی مرگ گام برمی دارد و برعکس. 
و  هنری  ـ  ادبی  آفرینش های  و  این  از 
تقریبًا  که  ادبی  ـ  هنری  انباشت های 
و  شناختی  ـ  زبان شناختی  شکل  همیشه 
قالب های مادی مشخصی )متن، اثر ادبی، 
می آورند،  وجود  به  را   )... و  هنری  اثر 
فاصله  تشخیص  برای  معیار  بهترین 
این مرگ است. در عین حال  از  گرفتن 
منفعالنه«  »گشوده گی  پدیدۀ  دو  که 
لزومًا  که  »دیگر«  فرهنگ های  برابر  در 
در  رفتن«  »تحلیل  و  یافتن  شباهت  به 
مقاومت های  یا  و  نمی انجامد،  آن ها 
لزومًا  که  فرهنگ ها،  آن  با  بیگانه ستیزانه 
فرهنگی  خفه گِی  و  رکود  و  ضعف  به 
می انجامد،  محیط  با  مبادله  عدم  اثر  در 
هر دو، فرایندهایی بسیار خطرناک برای 
که  می آیند  شمار  به  انسانی  فرهنگ های 
به  بیشتر  هرچه  دادِن  بها  طریق  از  باید 
عمل  و  اندیشه  در  ابتکار  و  هوش مندی 

انسانی، از آن ها احتراز کرد.

آیا فرهنگ ها می توانند 
بمیرند؟

ناصر فکوهی 

قلب خود را با ذهن تان 
پیوند دهید. استفاده از 
ذهن برای کار خوب و 
متمرکز ضرورت دارد و 
آن چه به موفقیت بیشتر 
شما کمک می کند، 
همراه کردن احساسات 
و دیدگاه مثبت با تالش 
ذهنی است که واقعاً 
نتیجۀ متفاوت و باور 
نکردنی برای تان به 
همراه خواهد داشت. 
وقتی از کار لذت می برید، 
خیلی سریع تر و بهتر بر 
قدرت تمرکِز شما افزوده 
می شود



که  است  مستند  فیلم ساز  و  نویسنده  یک  رانسون  جان 
تحقیقات جالبی در مورد جنون، افراط و وسواس کرده است. 
آزمایش  یا   The Psychopath Test او   کتاِب  آخرین 
جامعه ستیزها نام دارد. اثر دیگر او »مردانی که به بزها خیره 
می شوند« است که از روی این کتاب، یک اقتباس سینمایی 
با شرکت جورج کلونی و ایوان مک گرگور صورت گرفته 
است که البته وفاداری اندکی به متن اثر رانسون دارد. این 

فیلم هجوی است بر میلیتاریسم امریکایی.
داستان از این جا آغاز شد: من در خانۀ یکی از دوستان بودم 
 DSM و او روی تاقچۀ خانه اش یک کپی از کتاب راهنمای
داشت که کتاب راهنمای بیماری های روانی ا ست. این کتاب 
تمام بیماری های روانی شناخته شده را فهرست می کند، این 
کتاب در دهۀ 5۰ میالدی یک جزوه  خیلی باریک بود، ولی 
بعد قطورتر شد، طوری که حاال ۸۸۶ صفحه دارد و 374 

بیماری روانی را فهرست کرده است.
در حالی که کتاب را روق می زدم فکر می کردم که آیا من 

بیماری روانی یی دارم؛ معلوم شد که ۱2 تا دارم!
اصوال شغل روان پزشکی تمایل غریبی دارد که آن چه اساسًا 
بیماری روانی  انسان هاست را به عنوان یک  رفتار به هنجار 
برچسب بزند. فکر کردم که شاید جالب باشد با یک منتقد 
روان پزشکی مالقات کنم و نظر آن ها را بپرسم و این طور 

شد که با ساینتولوژیست ها ناِن چاشت را خوردم.
تراز  گروه  یک  که  برایان  اسم  به  کردم  مالقات  مردی  با 
مصمم اند  آن ها  می کرد،  اداره  را  ساینتولوژیست ها  از  اول 
گفتم:  او  به  کنند،  نابود  هست  که  جا  هر  را  روان پزشکی 
»می توانی به من ثابت کنی که روان پزشکی یک دانش ْنماست 

و نمی توان به آن اعتماد کرد؟«
او گفت: »آره، ما می توانیم به تو ثابت کنیم.«

- چه گونه؟
- ما تو را به »تونی« معرفی می کنیم.

- تونی کی است؟
- تونی در »برادمور« است.

عنوان  به  قبالً   است،  روان پزشکی  بیمارستان  یک  برادمور، 
می شد،  شناخته  جانی  دیوانه گان  برای  برادمور  تیمارستان 
جایی است که قاتل های زنجیره یی را می فرستند و کسانی را 

که کنترلی بر خودشان ندارند.
به برایان گفتم: »تونی چه کار کرده؟«

- کاری نکرده، او با کسی کتک کاری کرده یا  چنین چیزی، 
مجازات  از  تا  کند  دیوانه گی  به  تظاهر  گرفته  تصمیم  و 
اما بیش از حد خوب تظاهر کرد، و حاال  زندان فرار کند. 
در برادمور گیر افتاده و هیچ کس باور نمی کند که او عاقل 
است. می خواهی که ما سعی کنیم تو را به برادمور ببریم تا 

تونی را ببینی؟
- بله، لطفًا.

سوار قطار شدم تا به برادمور بروم. بعد از گذر از درهای 
بیماران  با  مالقات  محل  و  آسایشگاه  یک  به  بسیار،  بستۀ 
تنها  که  بود  آرام بخش  رنگ های  با  محیطی  که  رسیدم 

رنگ های تند در آن، رنگ قرمز دکمه های اضطراری بود.
آن ها  همۀ  بودند،  محل  به  شدن  وارد  حال  در  بیمارها 
کاماًل  و  بود  تن شان  راحتی  شلوار  و  داشتند  اضافه وزن 
سربه راه به نظر می رسیدند. برایان ساینتولوژیست در گوش 
نظر یک  به  که  دارو هستند.«  تأثیر  تحت  »آن ها  من گفت: 
من  نظر  به  ولی  دنیاست،  کار  شیطانی ترین  ساینتولوژیست 

رسید که چیز خوبی است!
وضعیت  نداشت،  اضافه وزن  او  آمد،  داخل  به  تونی  سپس 
بدنی خوبی داشت و شلوار راحتی هم نپوشیده بود. او کت 
و شلوارِ ]=دریشی[ راه راه پوشیده بود، او شبیه کسی بود که 
با نوع پوشش، شما را قانع کند که آدم معقولی  می خواهد 

است.
به  تظاهر  با  تو  که  است  درست  »خوب،  گفتم:  تونی  به 

بیماری، راه خودت را به این جا باز کردی؟«
نفر رو کتک  بله، کاماًل. من وقتی ۱7 سالم بود یک  بله   -
من  به  هم سلولی ام  و  بودم،  دادگاه  منتظر  زندان  در  و  زدم 
گفت: »می دانی باید چه کار کنی؟« تظاهر به دیوانه گی کن. 
به آن ها بگو دیوانه ای. آن ها تو را به یک بیمارستان راحت 
می فرستند. پرستارها برایت پیتزا می آورند. برای خودت پلی 
استیشن داری. پس من از آن ها خواستم که با روان پزشک 
اسم  به  فیلمی  تازه گی  به  زمان  آن  کنم.  مالقات  زندان 
ماشین  زدن  با  آدم ها  فیلم  آن  در  بودم  دیده  را  »تصادف« 
به دیوار لذت جن...سی می گرفتند. پس من به روان پزشک 
گفتم، »من از زدن ماشین به دیوار لذت جن...سی می برم.« 
من به روان پزشک گفتم که “می خواهم زن ها را وقتی دارند 
بودن  عادی  احساس  این طور  چون  کنم،  تماشا  می میرند 

می کنم.”
به تونی گفتم: »این را از کجا آوردی؟«

زندان  کتابخانۀ  در  که  باندی«  »تد  زنده گی نامۀ   از  اوه،  ـ 
داشتند.

آن طور که تونی می گفت، او بیش از حد خوب، به دیوانه گی 

بیمارستان  به یک  را  او  به همین خاطر  و  بود  تظاهر کرده 
راحت نفرستادند، بلکه به برادمور فرستادندش.

به آن جا  نگاه  به آن جا رسید، یک  تونی  همان لحظه یی که 
انداخت و درخواست کرد که روان پزشک را ببیند تا به او 
بگوید که سوءتفاهم وحشت ناکی شده و او بیماری روانی 

ندارد.
از تونی پرسیدم که چند وقت است که این جا به سر می برد؟
- خوب، اگر من برای جرم اصلی ام به زندان رفته بودم، 5 
سال باید حبس می کشیدم. اما ۱2 سال است که در برادمور 

هستم.
کنی  قانع  را  مردم  که  است  که خیلی دشوارتر  تونی گفت 
او  قانع کنی که دیوانه ای.  را  این که آن ها  تا  استی  که سالم 
گفت: »من فکر می کردم بهترین راه برای این که عادی به نظر 
بیایم این است که با مردم به طور عادی و راجع به چیزهای 
عادی صحبت کنم مثاًل فوتبال یا برنامه های تلویزیون. من 
مشترک مجلۀ ‘نیو ساینتیست’ شدم، و اخیراً مقاله یی خواندم 
آموزش  را  زنبورها  متحده،  ایاالت  ارتش  در  این که  دربارۀ  

می دهند تا مواد منفجره را بو کنند. پس من به یک پرستار 
گفتم »می دانستی که ارتش ایاالت متحده زنبورها را آموزش 
یادداشت های  بو بکشند؟« وقتی  تا مواد منفجره را  می دهد 
پزشکی ام را خواندم، دیدم آن ها نوشتند: »فکر می کند زنبورها 
می توانند مواد منفجره را بو بکشند.« او گفت: »می دانی، آن ها 
روحی  وضعیت  برای  کالمی  غیر  سرنخ های  دنبال  همیشه 
من هستند. اما چه طور می شود مثل یک آدم عاقل نشست؟ 
چه گونه مثل یک  آدم عاقل پایت را روی پایت می اندازی؟ 

اصاًل غیر ممکن است.«
وقتی تونی این را به من گفت، با خودم فکر کردم که آیا من 
مثل یک خبرنگار می نشینم؟ آیا پایم را مثل یک خبرنگار رو 

پای دیگرم می اندازم؟
من  طرف  یک  استاک ول’  ‘خفه کن  »می دانی،  گفت:  تونی 
طرف  الله ها’  میان  در  پا  ‘نک  آهنگ  تجاوزکنندۀ   و  است 
چون  بمانم  اتاقم  در  زیاد  دارم  تمایل  من  پس  من.  دیگر 
دیوانه گی  از  نشانه یی  را  این  آن ها  و  می ترسم.  این ها  از 
می دانند. آن ها می گویند این ثابت می کند که من بی تفاوت و 
خودبزرگ بین هستم.« پس فقط در برادمور اگر نخواهی با 

قاتل های زنجیره یی باشی، نشانۀ  دیوانه گی است.«
به هر حال، تونی به نظر من کاماًل عادی می آمد. وقتی خانه 
برایم  او  کردم.  ایمیل  میدن«  »آنتونی  داکترش  به  رسیدم، 
نوشت: »آره. قبول می کنم که تونی تظاهر به دیوانه گی کرد 
تا از مجازات زندان فرار کند، چون توهماتش که خیلی هم 
گذاشت  برادمور  به  پا  او  که  لحظه یی  از  بودند.  کلیشه یی 
ناپدید شدند، اما ما او را بررسی کردیم. و ما مشخص کردیم 

دیوانه گی  به  تظاهر  واقع،  در  است.  جامعه ستیز  یک  او  که 
یک  که  است  حیله گرانه یی  و  زیرکانه  کارهای  از  دقیقًا 
مغزتان  این که  به  تظاهر  یعنی  می دهد.  انجام  جامعه ستیز 
مشکل دارد، گواهی این است که مغز شما مشکل پیدا کرده.«
نظر  به  تونی  مورد  در  عادی ترین ها  که  چیزهایی  آن  همۀ 
یک  او  که  بودند  این  گواه  داکترش،  نظر  طبق  می آمدند، 

جامعه ستیز است.
به  راجع  بیشتر  می خواهی  »اگر  گفت:  من  به  تونی  دکتر 
تشخیص  صنف  یک  به  می توانی  بدانی،  جامعه ستیزها 
جامعه ستیزها بروی که به وسیلۀ ‘ربرت هیر’ راه اندازی شده 

که فهرست نشانه های جامعه ستیزها را نوشته است.«
من به صنف تشخیص جامعه ستیزها رفتم، و االن به عنوان  
یک جامعه ستیزشناس باید به شما بگویم که طبق آمار یک 
برای مدیران  این عدد  از مردم عادی جامعه ستیزند.  درصد 
بیشتر  دلیل  می رسد.  درصد   4 به  تجارت خانه ها  رهبران  و 
بودن درصد جامعه ستیزها در میان مدیران مشاغل اقتصادی 
رفتار  به  حالتش  ظالم ترین  در  سرمایه داری  که  است  این 

تَر  نداشتن،  همدردی  حس  می دهد،  پاداش  جامعه ستیزانه 
زبانی، زیرکی، حیله گری شاید الزمۀ این کار باشد. در واقع، 
مادی  جلوۀ  حالتش  بی وجدان ترین  در  سرمایه داری  شاید 

جامعه ستیزی باشد. 
برادمور  در  مرد  آن  »می دانی چیست؟  به من گفت:  هیر  و 
کرده  دیوانه گی  به  تظاهر  نیست  معلوم  که  کن  فراموش  را 
یا نه. مهم نیست. این داستان بزرگی نیست، داستان بزرگ 
با جامعه ستیزهای صنفی  و  برو  جامعه ستیزی صنفی است. 

مصاحبه کن.«
“انران”  آدم های  به  کردم،  تالش  زمینه  این  در  من  پس 
Enron ) شرکت ورشکستۀ نفتی امریکایی( نوشتم که آیا 
“می توانم بیایم و با شما در زندان مصاحبه کنم تا ببینم آیا 

واقعًا جامعه ستیزید یا خیر؟” و آن ها پاسخ ندادند!
پس من تکتیکم را عوض کردم. به آلبرت جی دانلپ ایمیل 
کردم که در دهۀ 9۰ به صورت غیراخالقی کارهای اقتصادی 
امریکا را  را اخراج می کرد و شهرهای  نیروی کار  می کرد، 
به شهر ارواح تبدیل می کرد. به او نوشتم “من فکر می کنم 
باشید  ناهنجاری مغزی خیلی خاص داشته  شاید شما یک 
که شما را آدم خاصی می کند که به روح شکارگر و نترس 
عالقه دارد. می توانم بیایم و با شما در مورد ناهنجاری مغزی 

خاص تان مصاحبه کنم؟” و او قبول کرد.
به عمارت بزرگ دانلپ در فلوریدا رفتم که با مجسمه های 
حیوانات شکاری پر شده بود، در آن جا به او گفتم: “یادت 
مغزی  ناهنجاری  یک  شاید  که  گفتم  ایمیلم  در  که  می آید 

خاص داشته باشی که تو را تبدیل به آدم خاصی می کند؟”

- بله، نظریۀ شگفت انگیزی ست. مثل ‘استار تَرک’ می ماند. 
شما به جایی می روید که هیچ انسانی قباًل نرفته.

بگویند  است  ممکن  روان پزشک ها  از  بعضی  خوب،   -
از  فهرست  یک  جیبم  در  من  هستید.  جامعه ستیز  شما  که 
شما  با  را  آن ها  می توانم  دارم.  جامعه ستیزها  ویژه گی های 

بررسی کنم؟
- بسیار خوب، ادامه بده.
- خوب، خودبزرگ بینی. 

- خوب، باید به خودت باور داشته باشی!
- حیله گر.

- ترجیح می دهم بهش رهبری کردن بگویم.
از  گستره یی  تجربۀ  در  ناتوانی  سطحی:  احساسات   -

احساسات.
- کی دلش می خواهد زیر بار احساسات احمقانه برود؟

پس همان طور که ویژه گی های جامعه ستیزها را با او مطابقت 
می دادم، دانلپ این ویژه گی ها را به مدیران اقتصادی منتسب 
می کرد و آن ها را در “کی پنیر من را جابه جا کرد؟” ]کتابی 

در مورد تجارت[ می کرد.
اما من متوجه شدم که روزی که من با ال دانلپ بودم، اتفاقی 
به  که  می گفت  من  به  چیزی  او  وقت  هر  افتاد:  درونم  در 
نوعی عادی بود، من در ذهنم سعی می کردم آن را کمرنگ 
ازدواج  و  بود  مخالف  نوجوانان  بزهکاری  با  او  مثاًل  کنم. 
دومش 4۱ سال دوام آورده بود. اما من هر وقت که دانلپ 
چیزی من می گفت که به نحوی به نظرم غیر جامعه ستیزانه 
می آمد، با خود فکر می کردم، خوب من این را در کتابم ذکر 

نمی کنم.
بعداً فهمیدم که جامعه ستیزشناس شدن مرا کمی جامعه ستیز 
کرده، چون من می خواستم هر طور شده او را در جعبه یی 
با  را  او  می خواستم  من  دهم.  قرار  جامعه ستیز  برچسپ  با 

دیوانه وارترین لبه های شخصیتش تعریف کنم. 
و فهمیدم، این کاری ست که من برای 2۰ سال انجام می دادم، 
این کاری است که تمام خبرنگارها انجام می دهند. ما دفترچۀ 
دنیا  اطراف  به  و  می گیریم  دست مان  روی  را  یادداشت مان 
این  می شویم.  گران بها  موقعیت های  منتظر  و  می کنیم  سفر 
فرد  شخصیت  جنبه های  خارجی ترین  همیشه  موقعیت ها 
قرون  مثل راهب های  را  آن ها  ما  و  مصاحبه شونده هستند 
وسطایی به هم می دوزیم و می گذاریم چیزهای عادی روی 

زمین بمانند.
او گفت:  کرد.  تلیفون  من  به  تونی  برگشتم،  لندن  به  وقتی 

»چرا تلیفون های من را پاسخ نمی دادی؟«
- به خاطر این که آن ها می گویند تو جامعه ستیز هستی.

- من جامعه ستیز نیستم.
عدم  فهرست  داخل  موارد  از  یکی  چیست،  می دانی   -
حیله گر  و  زیرک  فهرست  دیگر،   مورد  است.  پشیمانی 
است. پس وقتی به آن ها می گویی از جرمت پشیمانی، آن ها 
می گویند ‘این نمونۀ بارز یک جامعه ستیز است که با زیرکی 
بگوید احساس پشیمانی می کند وقتی این طور نیست.’ مثل 

جادوگری می ماند. همه چیز رو وارونه می کنند.
- من به زودی یک دادگاه دارم. می آیی؟

- بله، می آیم.
بستری  از چهارده سال  بعد  و  رفتم.  دادگاهش  به  پس من 
در  بیرون  او  برود.  که  شد  داده  اجازه  تونی  به  برادمور، 
کمی  همه  جان؟  است  چی  “می دانی  گفت:  من  به  راهرو 
جامعه ستیزند، تو هستی، من هستم. خوب واضح است که 

من هستم.”
- حاال چه می کنی؟

- می روم بلژیک، چون زنی که دوست دارم آن جاست. اما 
ازدواج کرده، پس باید کاری کنم که از شوهرش جدا شود!

اتفاقات دو سال پیش رخ داد، 2۰ ماه همه چیز خوب  این 
لندن  بیرون  در  دختری  با  تونی  نیافتاد،  بدی  اتفاق  بود، 
زنده گی می کرد. او بر اساس حرف برایان ساینتولوژیست، 
بعد  متأسفانه  را می کرد،  رفته  از دست  زمان  داشت جبران 
از 2۰ماه، برای یک ماه به زندان برگشت. یک بار وارد یک 

زدوخورد شد.
می دانید چیست، من فکر می کنم بیرون آمدن تونی درست 
لبه های  دیوانه وارترین  با  را  مردم  نباید  شما  چون  بود. 
نام  به  است  چیزی  تونی  و  کنید  تعریف  شخصیت شان 

نیمه جامعه ستیز، او در منطقه یی خاکستری است.
را  خاکستری  منطقه های  که  می کنیم  زنده گی  دنیایی  در  ما 
دوست ندارد، اما مناطق خاکستری در ضمن جاهایی هستند 
انسانیت  که  هستند  جاهایی  می شود،  پیدا  پیچیده گی ها  که 

پیدا می شود و جاهایی هستند که حقیقت پیدا می شود.
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مرز نامشخص دیوانه گی و عاقلی
از نگاه يک فیلم ساز
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ما در دنیایی زنده گی می کنیم که منطقه های خاکستری را دوست ندارد، اما مناطق 
خاکستری در ضمن جاهایی هستند که پیچیده گی ها پیدا می شود، جاهایی هستند 

که انسانیت پیدا می شود و جاهایی هستند که حقیقت پیدا می شود



کسی که کارت رأی دهی...
 گفته است که انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای 
والیتی گامی دیگر در راه تحکیم بیشتر ثبات در کشور است و 
این گام را تمام مردم افغانستان باید با قوت و مشترکاً به پیش 

بگذارند.
او از نهادهای دست اندرکار در برگزاری انتخابات و نهادهای 
امنیتی افغانستان نیز خواسته که برای انجام هر چه بهتر وظایف 

خود تالش کنند.
رییس جمهوری افغانستان از »زنان، مردان، مو سفیدان، جوانان 
و فرزندان این خاک« خواست تا در روز انتخابات از خانه ها 
بیرون بیایند و به کاندیدای مورد عالقه خود رای دهند، و افزود 
که زیرا با این کار، ستون کشور محکم می شود و مردم به سوی 

توسعه گام بر خواهند برداشت.
او داشتن کارت انتخابات را »یک قدرت« توصیف کرده و افزود 
حساب  به  قدرتمند  شخص  آن  باشد،  هرکسی  با  کارت  این 

می آید و اگر نباشد انسانی ناتوان است.
ثبت نام رای دهندگان انتخابات افغانستان

افغانستان در دو مرحله انجام  انتخابات  ثبت نام رای دهندگان 
می شود.

مرحله اول در تاریخ پنجم جوزا آغاز شد و در پنجم اسد خاتمه 
یافت و مرحله دوم آن آغاز شد.

در مرحله اول 4۱ مرکز در سراسر افغانستان برای ثبت نام رای 
دهنده گان در مراکز والیات ایجاد شد و در مرحله دوم در هر 

ولسوالی یک مرکز ثبت نام، ایجاد شد.
مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که انتظار می رود 
در این برنامه حدود چهار میلیون رای دهنده واجد شرایط ثبت 

نام شوند.
در این مرحله از ثبت نام رای دهندگان، کسانی که از دوره های 
قبلی انتخابات، کارت رای دهی ندارند می توانند کارت دریافت 

کنند.
قرار معلومات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در دو ماه 
و نیم گذشته به 32۸ هزار شهروند افغان کارت های جدید رای 
دهی توزیع شده و این برای نهادهای برگزاری انتخابات رقم 

بلندی است.
به گفته آقای نور، برنامه ثبت نام رای دهندگان حدود ۱۸ تا 2۰ 

میلیون دالر هزینه خواهد داشت.
رای  پای صندوق های  آینده  سال  در حمل  افغانها  است  قرار 

بروند و رییس جمهوری آینده را انتخاب کنند.
انتخابات  جمهوری،  ریاست  انتخابات  برگزاری  با  همزمان 

شوراهای والیتی هم برگزار خواهد شد.
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چرا بندهای آبگردان ساخته 
نمی شوند؟

راکت پرانی پاکستان به...
 پرتاب شده است.

به گفته وی، این راکت ها بیشتر در روستاهای گوهردیش 
ولسوالی کامدیش اصابت کرده اند.

این راکت ها خسارات  آمدن  اثر فرود  به  مقامات،  به گفتۀ 
اما  آمده  وارد  مردم  زراعتی  زمین های  و  مواشی  به  زیاد 

تاکنون تلفات انسانی نداشته است.
قرار  که  می  شود  گرفته  سر  از  زمانی  پاکستان  راکت باری 
بنا به دعوت رسمی  تا چند روز دیگر حامد کرزی  است 

نواز شریف صدر اعظم پاکستان وارد اسالم باد شود.
مشکالت  حل  و  دوستانه  روابط  ایجاد  کرزی  سفر  هدف 
تروریزم و ایجاد فضای دوستانه میان دو طرف خوانده شده 

است.

ایجاد بندهای آبگردان می تواند کمک زیادی به 
اقتصاد افغانستان کند، اما چرا این بندها ساخته 
نمی شود؟ وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید 
پنج بند آبگردان زیر کار هستند، اما کمبود بودجه 

و ناامنی دلیل اصلی کندی کار آن  ها است.
در  بندها  اعمار   ۱92۰ سال  در  اولین بار  برای 
کار  که  بندهایی  اولین  گردید.  آغاز  افغانستان 
نغلو،  کجکی،  بندهای  شد،  آغاز  شان  ساخت 
بعد  سال ها  که  بودند  سلطان  و  سروبی  قرغه، 
ساخت شان  و  دیزاین  کار  جنگ  آغاز  خاطر  به 
متوقف شد. هنوز هم خیلی از این بندها ساخته 

نشده اند و یا نیمه کاره مانده اند.
آب  و  انرژی  وزارت  وله،  دویچه  گزارش  به 
افغانستان حدود ده سال پیش بازسازی و مطالعه 
روی بندها را دوباره آغاز کرد. اما هنوز هم این 
را  بندها  این  از  یکی  که  است  نتوانسته  وزارت 

افتتاح کند.
کار بند سلما در ولسوالی چشت والیت هرات 
تاکنون بارها به تعویق افتاده است. قرار بود کار 
ساخت این بند به کمک هندوستان تا آخر سال 
بند  این  که  گفته شد  دوم  بار  باید.  پایان   2۰۰7
اما حاال  افتتاح خواهد شد.  اخیر سال 2۰۱۱  تا 
ماه   9 تا  که  می دهد  خبر  آب  و  انرژی  وزارت 

دیگر ممکن است کار این بند پایان یابد.
ویس الرحمن آریا، رییس گروه نظارت بر روند 
بازسازی بندهای افغانستان در وزارت انرژی و 
آب، می گوید که ناامنی و کمبود بودجه باعث به 
عملی نشدن  حتی  و  پروژه ها  کار  افتادن  تعویق 
آنان می گردد. وی می افزاید: »هر برنامه ساختن 
دالر  میلیارد  یک  تا  میلیون   5۰۰ حداقل  از  بند 
پروژه  باالی  مثال  طور  به  ما  دارد.  نیاز  بودجه 
داده  انجام  را  تحقیقات  کنر  در والیت  گندیری 
به  اما  دارد.  جریان  دیزان  کار  هم  هنوز  و  ایم 
خاطر ناامنی در منطقه کار بسیار به کندی پیش 
خارجی  کننده  تمویل  هیچ  هم  هنوز  می رود. 

آماده گی نشان نداده است که کار ساختمانی این 
بند را حمایت مالی کند«.

مالی  توانایی  نیز  افغانستان  دولت  می گوید  او 
ندارد،  را  مطالعه شده  پروژه های  کار همه  آغاز 
از این رو تنها کار پنج بند آبگردان را آغاز کرده 
است. او می افزاید: »این پنج پروژه، پروژه شاه 
کابل،  والیت  دره  شکر  ولسوالی  در  عروس  و 
پاشدان  پروژه  پکتیا،  والیت  در  مشلغو  پروژه 
در ولسوالی کرخ والیت هرات، پروژه المار در 
بند کمال خان  فاریاب و  المار والیت  ولسوالی 
انرژی  وزارت  انکشافی  بودجه  از  که  باشد  می 
افغانستان ساخته می شوند و هیچ نهاد و  و آب 

کشور خارجی پول شان را نمی دهد.«
آریا همچنان از کار باالی بندهای سلما در والیت 
بند کجکی  و  هندوستان  از سوی کشور  هرات 
در والیت هلمند از سوی ایاالت متحده امریکا 
خبر می دهد. به گفته وی، وزارت انرژی و آب 
با بودجه خودش و  افغانستان توانسته است که 
همکاری یک شرکت آلمانی بند سلطان را نیز در 

والیت غزنی بازسازی کند.

بندهای  بازسازی  روند  بر  نظارت  گروه  رییس 
در  امنیتی  مشکالت  که  می پذیرد  افغانستان 
ساخت  حال  در  آبگردان  بندهای  که  ساحاتی 
کمال  مشلغو،  پروژه  از  او  است.  بیشتر  هستند، 
خان، المار، سلما و کجکی به عنوان ناامن ترین 
پروژه ها یاد می کند. اما با آن هم می گوید: »پروژه 
دوست  کشور  توسط  کارش  چون  سلما  بند 
برده  پیش  مالی  و  ساختمانی  نظر  از  هندوستان 
می شود و در پالن ساختش تغییر به میان آمد، به 
تاخیر افتاد. اما کارش ۸۰ درصد پیش رفته است 
و امیدواریم که 2۰ درصد دیگرش نیز در آینده 

نزدیک تمام شود.«
وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید بندهای 
آبگردان پروژه های پیچیده و زمان گیر هستند و 
وزارت  این  دارند.  نیاز  هنگفتی  های  بودجه  به 
می گوید که جامعه جهانی با وصف کمک هایی 
کرده  افغانستان  به  مختلف  های  بخش  در  که 
گردان  آب  بندهای  تمویل  بخش  در  اما  است، 

آن چنان که انتظار می رفت توجه نکرده است.

www.mandegardaily.com

هند آمادۀ کمک به ارتش...
 دهلی جدید برای تقویت نظامیان افغان چی ها اند.

خلیلی در این سفر سه روزه برعالوۀ مقامات بلند پایۀ دیگر، 
با رییس جمهور هند پرناب موکرجی هم دیدار کرده است.

بارۀ  با رهبران هند در  او پس از برگشتش به کابل گفت، 
پروسۀ صلح افغانستان هم گفت وگو کرده است، پروسه یی 
بازیکنان  از  یکی  منطقه،  در  هند  عمدۀ  رقیب  پاکستان  که 

کلیدی آن شمرده می شود.
هند و پاکستان در مسایل مربوط به افغانستان هم اختالفات 
طور  به  سیاسی  میدان های  در  آنان  رقابت  و  دارند  زیاد 

آشکار دیده شده است.
کریم خلیلی در حالی به هند سفر کرد که قرار است تا چند 

روز آینده رییس جمهور حامد کرزی راهی پاکستان شود.
انتظار می رود یکی از مسایل جدی مورد بحث میان حامد 

کرزی و رهبران پاکستان پروسۀ صلح با طالبان باشد.
مقامات افغان گفته اند، حامد کرزی خواستار رهایی رهبران 

طالبان از زندان های پاکستان خواهد شد.
شورای عالی صلح می گوید، رهایی مال عبدالغنی برادر و 
شماری دیگر از رهبران طالبان ممکن با پروسۀ جاری صلح 

کمک کند.
حکومت جدید پاکستان به رهبری نواز شریف تا حال در 
این باره تعهدی نکرده است و باید انتظار کشید و دید که 
کرزی  حامد  احتمالی  درخواست  این  به  آباد  اسالم  پاسخ 

چه خواهد بود.

فضا برای کار رسانه  یی...
 جوانب درگیر به شمول افراد و نهادهای وابسته 
هم  جانبی  از  و  اند  بوده  مواجه  حکومت  به 
در  اطالعات  به  دسترسی  سهولت  و  امکانات 
مشکالت  این  که  می باشد  کمتر  مناطق  این 

خبرنگاران را مضاعف می سازد.
این  در  افغان  خبرنگاران  از  مصونیت  کمیتۀ 
وضعیت  بررسی  و  توجه  با  خود  گزارش 
امنیتی و  باالی فضای سیاسی،  کنونی و حاکم 
اجتماعی در کشور، موضوعات ذیل را پیشبینی 

کرده است:
۱ – حکومت افغانستان فشار بر خبرنگاران را 
در این مدت با انگیزۀ در دست داشتِن فضای 

اطالعاتی کشور، بیشتر خواهد ساخت.
به خاطر  دولت  مسلح  مخالفین  تحرکات   –  2
روانی  جنگ  تشدید  و  انتخابات  زدن  برهم 
نا  و  گردید  خواهد  بیشتر  انتخابات  پایان  تا 
آرامی های ناشی از آن خبرنگاران را هم متضرر 

خواهد ساخت.
خاص  نامزدان  از  که  گروهایی  و  افراد   –  3
انتخاباتی  حمایت می کنند، در جریان مبارزات 
را  رسانه ها  کارکنان  تا  کرد  خواهند  تالش 
در  به ویژه  مختلف،  انگیزه های  به  توسل  با 
صورت عدم حمایت رسانه یا رسانه ها از نامزد 
مورد نظرشان، مورد تهدید قرار بدهند و تالش 
ابزار  و  شیوه ها  از  استفاده  با  تا  کرد  خواهند 

غیرقانونی بر رسانه ها اعمال نفوذ نمایند.
و  بین المللی  جامعۀ  کمرنگ شدن حضور   –  4
کم عالقه شدن آن ها در دفاع ارزش آزادی بیان 

فرصت بیشتر را برای ناقضین و متخلفین حقوِق 
رسانه ها فراهم خواهد ساخت تا خبرنگاران را 
مورد  ۱393خورشیدی،  سال  انتخابات  ختم  تا 

خشونت و فشار قرار بدهند. 
شش ماه  در  که  است  آمده  گزارش  این  در 
حکومتی  کارمندان  2۰۱3م،  سال  نخست 
قضیۀ   ۱2 که  درصد  هشت  و  بیست  مسوول 
 3 میان  این  از  که  می باشند  می شود،  خشونت 
قضیه مربوط به پولیس، 4قضیه امنیت ملی و 5 
نهادهای دیگر حکومتی  به  قضیۀ دیگر مربوط 

می شود.
که  میدهد  نشان  گزارش  این  یافته های 
بیشتر  همه  از  افغانستان  در  زن  خبرنگاران 
آسیب پذیر بوده و با مشکالتی چون پایین بودن 
دانش و اندوخته های حرفه یی تا محدودیت های 
اجتماعی گوناگون دست و پنجه نرم مینمایند.

زن،  خبرنگاران  که  می افزاید  گزارش  این 
به  نسبت  نگرانی  و  ترس  افزایش  با  همزمان 
در  ویژه  به  رسانه ها  در  حضورشان  آینده، 

والیات کمرنگ ترگردیده است.
یکی  که  است  آمده  گزارش  این  در  همچنان 
سوء  خبرنگار،  زنان  برای  عمده  مشکالت  از 
مدیران  و  آمرین  از  برخی  جنسی  استفادۀ 
را  جدی  مشکل  که  می باشد  آن ها  از  رسانه ها 
ایجاد  رسانه ها  در  زنان  کارِ  تداوم  به  نسبت 

نموده است.
در این گزارش تصریح شده است: »در بیشترین 
موارد، شرایط کار برای خبرنگاران زن به شکلی 
خبرنگاران  این  که  می شود  وتطبیق  طراحی 
مدیران  نامشروع  خواهش های  به  شوند  ناچار 

خود تن بدهند و در صورت مقاومت در بعضی 
حاالت از وظیفه برکنار مي گردند.«

با  افغان،  خبرنگاران  مصونیت  کمیتۀ 
به  گزارش،  این  در  یافته هایش  درنظرداشت 
این نتیجه رسیده است که عدم ارادۀ حکومت 
چالش  رسانه ها  و  خبرنگاران  از  حمایت  در 
بزرگی را در برابر خبرنگاران ایجاد کرده، اگر 
حکومت، روِش نادرست خود را در برابر حل 
چالش ها  این  تغییرندهد،  رسانه یی  مشکالت 

بیشتر خواهد شد.
گزارش  این  اخیر  در  شده،  یاد  کمیتۀ 
آن  از  که  کرده  ارایه  نیز  را  پیشنهادهایی 
هدف  به  حکومت  واقعی  تالش های  میان، 
جلوگیری  و  بیان  آزادی  و  رسانه ها  رشد 
تالش های  بیشترشدن  آن،  اضمحالل  از 
تهیۀ  کارمندان،  مسلکی شدن  برای  رسانه ها 
اصول، رفتار و روش نشراتی، رشد آگاهی 
روشن شدن  و  مسلکی  کار  از  کارمندان 
موقف جامعۀ جهانی در قسمت حمایت از 
آزادی بیان و رسانه های افغانستان می باشد. 
حقوق  حامی  نهادهای  نیز  این  از  پیش 
افغانستان  خود،  بررسی های  در  خبرنگاران 
را در کنارِ کشورهای عراق، ایران و پاکستان 
یکی از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران 
افزایش  اصلی  مشکل  و  بودند  گفته 
بدان  نیز  گزارش  این  در  که  را  خشونت ها 
پرونده های  پیگیری  عدم  است،  شده  اشاره 
خشونت علیه خبرنگاران بیان داشته بودند.

هارون مجیدی
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دو شهروند خارجی...
 ربایندگان هنگام دستگیری، اسلحه کمری 
که  می رسد  نظر  به  و  داشتند  همراه  به 
اختیار  در  قباًل  که  را  دیگری  سالح های 

داشتند در جای مخفی کرده بودند.
ربوده شدگان کارمندان شعبه موسسه غیر 
والیت  در  خان«  آقا  توسعه  »بنیاد  دولتی 
فرقه  رهبر  توسط  بنیاد  این  بودند.  بامیان 

اسماعیله پایه گذاری شده است.
مقامات محلی وضعیت جسمی این کارمند 

را خوب توصیف کرده است.
آزادی  اعالمیه  نشر  با  نیز  خان  آقا  بنیاد 

این دو کارمند خود را تایید کرده و گفته 
است که این دو کارمند روز سه شنبه )2۰ 

اگست( ربوده شده بودند.
این نهاد نیز گفته است که یکی از این افراد 
شهروند بریتانیا بوده و افزوده است که به 
وارد  صدمه یی  شدگان  ربوده  از  هیچیک 
نشده و وضعیت آنان رضایت بخش است.

سابقه  بدون  افغانستان  در  افراد  ربودن 
فریبا  مسلح  افراد  قبل  روز  سیزده  نیست. 
مجلس  در  قندهار  والیت  نماینده  کاکر، 
کنون  تا  و  ربودند  را  افغانستان  نمایندگان 

او را رها نکرده اند.

از  مصاحبه یی  در  پاکستان  وزیر  نخست  
حتی  و  هند  با  صلح  برای  خود  تمایل 
به  تمایلی  که  گفت  اما  داد،  خبر  طالبان 

تغییر خط مشی خود ندارد.
پاکستان  وزیر  نخست   شریف،  نواز 
روزنامه  با  اختصاصی  مصاحبه ای  در 
پیروزی اش  وی  گفت،  تلگراف  دیلی 
با  صلح  برای  حکمی  را  انتخابات  در 

هندوستان می داند.
وی در این گفت وگو که اولین مصاحبه 
قدرت  به  وی  مجدد  بازگشت  از  پس 
است، با احساسی واقعی از نیاز به آشتی 
)هند(  پاکستان  دشمن  قدیمی ترین  با 

صحبت می کرد.
وی گفت: پیشرفت هایی صورت خواهد 
گرفت و این پیشرفت ها باید اتفاق بیفتد. 
اگر قرار است ما سعادتمند شویم باید بر 

سر این مساله پیشرفت کنیم.
وی در این مصاحبه گفت: ما در انتخابات 
هند  علیه  تهدیدآمیزی  شعار  هیچ  خود 
نداشته ایم. ما به این گونه شعارها اعتقاد 
نداریم. در گذشته چنین شعارهایی وجود 
داشته است. ده، بیست و سی سال پیش 
وضوح  به  من  واقع  در  هم اکنون.  نه  اما 
در خصوص روابط دوستانه با هند حتی 

پیش از انتخابات هم صحبت کرده ام.
را  خود  موضع  من  افزود:  شریف  نواز 
دریافت  حکمی  ما  اگر  کرده ام.  روشن 
مساله  این  که  می دهیم  اطمینان  کنیم، 
قطع  را  آن  که  جایی   ،۱999 سال  از  را 
کردیم ادامه می دهیم و قطعا به مساله هند 
می پردازیم، کنار آنها می نشینیم و تمامی 
از  را  کشمیر  جمله  از  خود  مهم  مسایل 
و  حل  آنها  با  صلح آمیز  راه های  طریق 

فصل می کنیم.
در  خود  پیروزی  خصوص  در  وی 
تا  توانستیم  ما  کرد:  اظهار  نیز  انتخابات 
انتظارات مردم را برآورده کنیم و  حدی 
 ۱997 سال  در  که  است  علت  همین  به 
نیز   2۰۱3 سال  در  و  شدیم  انتخاب 
به دهه  اگر من  آمدیم.  کار  مجددا روی 
9۰ باز گردم حزب ما اصالحات اساسی 
را در خصوص کشور و اقتصاد به عمل 

اصالحات  واقعا  اقدامات  این  می آورد. 
انقالبی بودند.

پاکستان  وی در خصوص روابط هند و 
گفت: دوستانه بگویم که هند شوکه شد. 
هند فکر می کرد که باید همان اصالحات 
پذیرد.  انجام  کشور  این  در  نیز  پاکستان 
بود.  هند  دولت  روی  زیادی  فشارهای 
من می دانم که هند باید همان اصالحاتی 
عینا  است،  کرده  معرفی  پاکستان  که  را 

تقلید کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه 
 آیا همان نواز شریفی است که پاکستان را 
من  می کرد، گفت:  مدیریت   9۰ دهه  در 
کرد  که سعی  سیاستمداری هستم  همان 
رسیدگی به مسائل را از همان جایی که 

قطع شده بودند، از سر بگیرد.
شریف در پاسخ به سوالی در خصوص 
اینکه شما از استمرار سخن می گویید نه 
تغییر، گفت: شما می توانید آن را استمرار 
که  تغییری  را  آن  می توانید  بدانید. 
ما هم اکنون  بنامید و  دارد  ادامه  همچنان 
قصد داریم اطمینان دهیم که ما این مساله 

را به راه حل منطقی می رسانیم.
اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
آیا فعالیت های سازنده خود در دهه 9۰ 
کمک  این  گفت:  داد،  خواهد  ادامه  را 
این  من  و  بود  من  سوی  از  کوچکی 
کمک را ادامه می دهم. امیدوارم که کارها 
به زودی آغاز شود و ما یک بزرگراه از 
مناطق پاکستان تا جنوب کراچی تاسیس 

کنیم.
اصالح  مهمترین  خصوص  در  شریف 
تماس  در  وی  که  گفت  خود  اقتصادی 
نخست وزیر  کامرون،  دیوید  با  تلفنی 
در  به وی  تبریک  منظور  به  که  انگلیس 
انتخابات پاکستان با وی  پی پیروزی در 
تماس گرفته بود اعالم کرده بود که سه 
اولویت مهمش به ترتیب اقتصاد، اقتصاد 

و اقتصاد هستند.
اصالح  آیا  اینکه  خصوص  در  شریف 
برای  اولویتی  مالیات  جمع آوری  روش 
من  گفت:  می شود،  حساب  وی  دولت 
گفتگو  و  بحث  مساله  این  سر  بر  هنوز 
ما  که  است  روز  چند  تنها  زیرا  نکرده ام 

مانند  مالیات ها  باید  ما  سرکار  آمده ایم. 
مالیات بر درآمد، مالیات شرکت و تمامی 

مالیات ها را کاهش دهیم.
وی افزود: ریزش های مالیاتی زیادی در 
آن  میزان  که  دارد  وجود  ما  مالیات های 
حدودا 5۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد روپیه )سه 

تا شش میلیارد پوند( وجود دارد.
وی در خصوص ابراز تعجب احتمالی از 
سوی مردم که به رغم آنکه دو ماه است 
گرفته  به دست  را  کشور  هدایت  سکان 
آماری از این ریزش های مالیاتی به میان 
نیاورده گفت: جلوگیری از این ریزش ها 
ساده نیست و این امر مدتی زمان می برد. 
تنها هشت نه هفته است که ما بر سر کار 
آگاه  مشکالت  این  تمامی  از  ما  هستیم 

هستیم.
مقابله  و  امنیت  تامین  در خصوص  وی 
با  ما  گفت:  طالبان  از جمله  افراطیون  با 
تمامی  و  می جنگیم  عوامل  این  تمامی 
آنچه را که در نقاط مختلف کشور انجام 
 4۰ از  بیش  می کنیم.  بررسی  می دهند، 
هزار تن از مردم پاکستان در مبارزه علیه 

تروریسم جان خود را از دست داده اند.
امنیت  استراتژی  دولتش  که  گفت  وی 
اعالم  آتی  هفته های  در  را  ملی جدیدی 
خواهد کرد و این روند تمرکز را از سوی 
سمت  به  و  برداشته  طالبان  با  درگیری 

مذاکره متمایل می کند.
نواز شریف ادامه داد: البته ما با یکدیگر 
می کنم  فکر  من  هستیم.  جنگ  حال  در 
با عنوان صلح  در بررسی گزینه دیگری 
با آنها هیچ خطری وجود ندارد اگر آنها 
هم در این امر جدی هستند و اگر به نظر 
این  به  اگر ما  باشند و  نیز  آنها جدی  ما 
نتیجه برسیم که مذاکرات نتایج مثمرثمر 

خواهد داشت.
پاکستان  تیره  روابط  خصوص  در  وی 
بدون  هواپیماهای  حمالت  امریکا،  و 
سرنشین در مرزهای افغانستان را »مساله 
آزاردهنده شماره ۱« قلمداد کرد و افزود: 
مخرب  سرنشین  بدون  هواپیماهای  این 
هستند. آنها حاکمیت ما را نقض می کنند 
و ما باید به تمامیت ارضی یکدیگر احترام 
بگذاریم. به چالش کشیدن حاکمیت ما از 
سوی هواپیماهای بدون سرنشین عادالنه 

نیست.
نخست وزیر پاکستان در خصوص صلح 
دهم  اطمینان  باید  من  گفت:  نیز  هند  با 
ما  می دهیم.  انجام  را  درست  کار  ما  که 
درست  مسیر  در  که  دهیم  اطمینان  باید 
را  درست  سیاست های  برمی داریم  گام 
پیگیری می کنیم و هیچ اشتباهی مرتکب 

نمی شویم.
با هند  همچنین مساله رقابت تسلیحاتی 
وجود دارد که باید خاتمه یابد. همچنین 
دو طرف باید اختالفات خود را بر روی 

مساله کشمیر حل کنند.

نوازشریف:

سه اولویتم اقتصاد، اقتصاد و 
اقتصاد است

از بُرد در میدان ورزشی...
 فرسوده یی که تاهنوز ذهن سیاست مداران 
کهنه کار ما را اسیر خود ساخته، در ذهِن 
هم  میدان  در  حاضر  افغانستانی  بازیکنان 
از  شیرین  برد  این  ـ  داشت  می  وجود 
تلِخ  طعِم  ما  شهروندان  و  می رفت  میان 
شکستی دیگر را تجربه می کردند. در این 
بازی، هزاره و تاجیک و پشتون و ... فقط 
برای افغانستان و سربلندی تیم مان حرکت 
پیـــروزی  به  کردند، همکاری نمودند و 
بدون  خیانت،  بدون  آن هم  اندیشیدند 
حاصل،  و  من محوری؛  بدون  و  تک روی 
نقِش آن در حافظۀ  بود که  بزرگی  لبخند 

تاریخی ما جاودان خواهد ماند.
خود  جایگاهِ  به خوبی  روزها  این  ورزش 
را میان مردمِ ما باز کرده است و به خوبی 
به اثبات رسیده که لذت و شیرینِی بُرد در 
میدان های مختلِف منطقه یی و بین المللی، 
برای آحاد مردم گوارا است و آنان به این 
نمی اندیشند که برنده، از کدام قوم است و 
کدام مذهب را دارد و یا به کدام زبان سخن 
می گوید. برای مردم جلوه بخشی به اقتدار 
و شکوه کشور، همان لذِت بی بدیلی است 
که برای استقبال از آورنده گان آن، سرک ها 
را آب و جارو می کنند و ُگل به گردن شان 
خود  شانه های  بر  را  آن ها  و  می اندازند 
می گردانند بدون این که حتا فکر کنند که 
برنده، هزاره است یا تاجیک و پشتون و... 
نوع  اگر می تواند یک  این رو ورزش  از   .
پیدا  اشتراک  و  شدن  همگون  همدستی، 
کردن در نقطۀ غم از شکست و شادی از 
پیروزی را به مردم ما بدهد؛ نیازمند توجه 
بود  خواهد  کسانی  و  کارشناسان  اساسی 
که قرار است استراتژی های کالن کشور را 

طراحی و تطبیق کنند.
ورزش به عنوان یک محور وحدت بخش 
می تواند قابل تأمل باشد؛ چرا که ورزش 
به خصوص از نوع تیمی آن ـ مثل فوتبال 
که تک تک بازیکنان حاضر در میدان بازی، 
خواهند  پیروزی  و  شکست  در  نقشی 
داشت ـ بدون همگرایی و نفی هر گونه 
توانست  نخواهد  من محوری،  و  تک روی 
افتخارآفرین و پیروزی بخش باشد. آن چه 
افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  سه شنبه  روز 

نمایش گذاشت،  به  پاکستانی ها  مقابل  در 
بلند  مفهومی  با  اما  ُخرد  الگوی  و  نمونه 
بود که اگر قرار است افغانستان در مقابل 
پاکستان و یا هر نیرو، کشور و یا اراده یی 
دیگر که بخواهد افغانستان را مغلوب کند 
پیدا  حاکمیت  مردمانش  سرنوشت  بر  و 
نقاط  آن  مردماِن  است  نیاز  بایستد؛  کند، 
و  گذاشته  کنار  را  تفرقه آمیز  و  واگرایی 
بیاندیشند و  بنیادین و کارآمد  به وحدتی 
از این راه بتوانند معادالت ُخرد و کالنی 
نفع  به  و  افغانستان  به ضرر  امروز  که  را 
دیگران در حال چرخش است را به سود 

خود تغییر دهند.
پیروزی شیرین و به یادماندنِی سه بر صفر 
در مقابل پاکستان، در فضای تشنج آلود و 
خسته یی که امیدها برای فردای بهتر رو به 
افول است، غنیمتی بود که باید آن را ستود 
و از افتخارآفریناِن این میدان تقدیر به عمل 
آورد، نه شاید به خاطر این که یک بازی را 
برده اند، شاید بیشتر به خاطر این که لبخند 
را بر لبانی نشانده اند که شورِی اشک ها و 
تلخِی دردها را بیشتر از شیرینِی پیروزی یی 
باید  را  آن ها  دیده اند.  خود  به  این چنینی 
ستود به این خاطر که امید را زنده کردند و 
به مردم این پیام را رساندند که اگر متحد 
باشیم و اگر خوب و با برنامه بازی کنیم، 
اگر به هدف بیاندیشیم و از من محوری ها 
عادالنه،  بردی  آن هم  را  برد  اگر  بگذریم، 
و  وحدت  سایۀ  در  که  قاطع  و  اخالقی 
فراموش  با  را  می آید  به دست  همگرایی 
کنیم؛  دنبال  و  بخواهیم  منیت ها  کردِن 
بدون شک دست یافتنی خواهد بود چرا که 
هرگز این ادعا را نمی توان باور کرد که بر 
پیشانی شهروندان ما نوشته شده »محکوم 
یک چنین  اگر  حتا  و  ابدی!«،  شکستی  به 
افسانه یی ساخته و پرداخته شده باشد، با 
بردهایی از این دست می توان طلسِم این 
شکست ابدی را شکست و با وحدت و 
یکی شدن، سیاسِت درهم شکسته و بیمار 
و وابستۀ کشور را شفا بخشید و به سامان 
از  بعد  که  ماست  مردمِ  حق  این  رساند. 
عمری تجربۀ شکست و شکسته شدن، به 
پیشواز فتح و پیروزی بروند و فریاد شادی 

سر دهند.

عامل کشتار غیرنظامیان...
به  منصفه  هیات  حضور  در  که  بیلز  رابرت 
که  گفت  می کرد،  تأمل صحبت  و  آهستگی 
بعد  و  است  شده  می  خشمگین  گذشته  در 
مشکل  این  اش  جنگی  ماموریت  سومین  از 
اما او همواره تالش  برایش بیشتر شده بود. 
کرد بود که این مشکل را پوشیده نگهدارد و 
چنان وانمود کند که او یک فرد عادی است.

امریکایی گفت که مسایل جزئی  این سرباز 
را  او  آشپزخانه  در  ناشسته  ظرف های  مانند 
و  سوم  دوره  بین  او  می ساخت.  عصبانی 
چهارم ماموریت اش خود را معالجه کرد، اما 
احساس کرد که این معالجه نتیجه نمی دهد 

و آن را متوقف ساخت.
ایاالت  ارتش  سخنگوی  اگویلر،  الیسون 

متحده امریکا گفت که به شاهدان این کشتار 
فرصت داده شده است تا در جلسه محکمه 
این  ارایه  هنگام  در  آنها  اما  یابند،  حضور 

اظهارات بیلز در آنجا حضور نداشتند.
بیلز گفت: »من امیدوارم که این سخنانم برای 
آنهایی که به اینجا مسافرت کرده اند ترجمه 
شود تا به آنها بگویم که من متاسفم. اگر من 
برگردانم،  فامیل آن ها را  می توانستم اعضای 
فوراً این کار را انجام می دادم.... من هر باری 
که به کودکان نگاه می کنم، به این قضیه نیز 

فکر می کنم«.
از همکاران اش در  بیلز که دو فرزند دارد، 
معذرت  نیز  امریکا  متحده  ایاالت  اردوی 
من  هستم.  اردو  عاشق  »من  کرد:  خواهی 
برخی شان  که  بودم  واقعًا خوب  بچه های  با 

قهرمان واقعی هستند«.

فرمانده پولیس نیمروز...
 شده است.

گفته می شود که برخی از مقامات بلندپایۀ 
دولت، در قاچاق مواد مخدر دست دارند، 
اما تا هنوز هیج اداره یی در کشور حاضر 
نشده است که در مورد هویت این افراد 

چیزی بگوید.
قبل از این، علی احمد جاللی وزیر پیشین 
امور داخله از لیستی صحبت کرده بود که 
به گفته او، اسامی مقامات بلندپایه دولت 
که در قاچاق مواد مخدر دست دارند، در 

آن شامل است.

او در زمان که وزیر داخله بود، هشدار داد 
که محتوای این لیست را افشا می کند، اما 

این کار هرگز صورت نگرفت.
گفته می شود که برخی از مقامات دولت 
از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر، حمایت 
می کند که این وضع، روند مبارزه با مواد 
جدی  چالش  با  را  افغانستان  در  مخدر 

مواجه کرده است.
با این حال، والی نیمروز می گوید که هنوز، 
بازداشت  بر  مبنی  رسمی  نامه یی  هیچ 
محمد کبیر اندرابی و یا اتهام قاچاق مواد 

مخدر به دفتر او نرسیده است.
در همین حال، یک منبع موثق گفت که 

بر  مبنی  اندرابی  آقای  علیه  کافی  اسناد 
مخدر  مواد  قاچاق  در  او  داشتن  دست 

وجود دارد.
خبر  در  او  نام  خواست  که  منبع  این 
مکالمه های  که  می گوید  نشود،  گرفته 
تلفنی، فروش مواد مخدر ضبط شده در 
از  اندرابی،  کبیر  محمد  سوی  از  نیمروز 
جمله اسناد مطرح شده علیه فرمانده امنیه 

نیمروز است.
وزارت  نظر  مورد،  این  در  کردیم  تالش 
با  مبارزه  معینیت  یا  و  داخله  امور 
اما  بگیریم،  را  وزارت  این  موادمخدر 

موفق به این کار نشدیم.
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حلیمه حسینی

میان  فوتبال  مسابقۀ 
به  افغانستان،  و  پاکستان 
پایان  به  افغانستانی ها  نفع 
و  شیرین  بُرد  یک  رسید؛ 
کشورمان.  نفِع  به  مطلق 
تماشاگراِن  به چهرۀ  وقتی 
مشتاقانه  که  مسابقه  این 
بودند  نشسته  نتیجه  منتظر 
به وضوح  می کردی؛  نگاه 
در  را  امید  و  اضطراب 
همان  درمی یافتی؛  آن ها 
همیشه  که  عنصری  دو 

امیـدها  است؛  داشته  وجود  ما  شهرونداِن  زنده گی  در 
و اضطراب های طاقت فرسا و جانکاه برای رسیدِن خبر 
گم شده یی و یا اضطراب از حملۀ انتحاری یی که در راه 
وجود  آینده  برای  که  نگرانی یی  و  تشویش  یا  و  است 

دارد. 
مردم افغانستان با اضطراب بسیار خوب آشنا هستند، اما 
امید همان عنصر کمیابی ست که روز سه شنبه چهره ها و 
نگاه های شهرونداِن ما را دگرگون ساخته بود. وقتی ُگل 
لبخندهایی  و  شد  بیشتر شکوفا  امید  این  شد،  زده  اول 

استثنایی بر لبان مردمِ ما نشست. 
دور  باید  سیاسی  فضای  از  ورزشی  فضای  شک  بدون 
مسابقۀ  نتیجۀ  منتظر  سه شنبه  روز  که  اذهانی  اما  باشد؛ 

تفاوتی  کمتر  بودند،  پاکستان  و  افغانستان  فوتبال 
که  نبردی  میدان  و  ورزشی  میدان  میان  می توانستند 
سال هاست استخبارات پاکستان در فضای افغانستان به راه 
انداخته، قایل شوند. همۀ آن ها برد تیم شان را نوعی تجلی 
آرزوی دیرینۀشان که مستقل شدِن سیاست و بازی های 

جاری در آن از دخالت های پاکستانی هاست، می دیدند.
بازیکناِن حاضر در  اما آن چه در میدان ورزشی و ذهِن 
میدان موج می زد، بدون شک متفاوت از تماشاگران بود 
و تالش برای کنار گذاشتِن سیاست و معادالت سیاسی 
در میدان بازی، روشن ترین دلیِل پیروزی آن ها به شمار 
می رفت. چرا که اگر در میدان ورزش، هر کدام به فکر 
اگر  یعنی  ـ  می بودند  برجسته ساختِن خود  و  تک روی 
همان درد و پارادایم کهنه و...                 ادامه صفحه 7

از بُرد در میدان ورزشی 
تا بُرد در مـیدان سیاسـی

کرزی:
کسی که کارت 
رأی دهی نگیرد، 

ناتوان است

عامل کشتار غیرنظامیان 
در قندهار، پوزش خواست

یک سخنرانی  در  کرزی،  رییس جمهور 
خواست  افغانستان  مردم  از  رادیویی 
کارت رای دهی بگیرند و خود را برای 
ریاست  آینده  انتخابات  در  اشتراک 

جمهوری آینده افغانستان آماده سازد.
 ۱5 هر  افغانستان  رییس جمهوری 
مردم  با  کشور  مهم  مسایل  درباره  روز 
افغانستان از طریق رادیو صحبت می کند.
رییس جمهور افغانستان افزوده است که 
روند انتخابات زمانی به پیروزی می رسد 
در  دهی  رای  شرایط  واجدین  تمام  که 
شرکت  انتخابات  در  افغانستان  سراسر 
کنند و به کاندیدای مورد نظر خود رای 

دهند.
گرفتن  به  افغانستان  مردم  تشویق  با  او 
باید  مردم  که  افزوده  دهی،  رای  کارت 
با اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری 
و رای به کاندیدای مورد نظر، کشور را 
امنیت  زمینه  و  سازند  آباد  و  مستحکم 

کامل را فراهم آورند.
رییس جمهور کرزی...    ادامه صفحه 6

یک سرباز امریکایی که سال گذشته در نیمۀ شب ۱۶ غیرنظامی 
افغان را در والیت قندهار کشته بود، از این عمل اش معذرت 

خواهی کرده و این کشتار را »عملی بزدالنه« خوانده است.
رابرت بیلز اعتراف کرده است که در ماه مارچ 2۰۱2 نیمه شب 
دوبار از پایگاه اش در ولسوالی پنجوایی قندهار بیرون شده و 
۱۶ غیرنظامی را در یک روستا به قتل رسانده است. بسیاری 

قربانیان این جنایت بیلز را کودکان و زنان تشکیل می دادند.
بیلز در یک دادگاه نظامی در ایالت واشنگتن به هیأت منصفه 
گفت: »من، حقیقتًا در نزد همه آنهایی که فامیل شان را از آنها 
گرفته ام متاسف می باشم. من خانواده آنها را به قتل رسانده ام«. 
او افزود کاری را که انجام داده یک »عمل بزدالنه« ناشی از 

ترس و شجاعت دروغین بوده است.
تا  بیلز در ماه جون براساس توافقی به جرم اش اعتراف کرد 
نفره  اعدام جلوگیری کند. حاال یک هیأت شش  از مجازات 
به  باید  آیا  او تصمیم می گیرند که  قاضیان در مورد مجازات 
حبس ابد با امکان آزادی به قول شرق بعد از 2۰ سال محکوم 

شود.
زیر  بیلز  که  دهند  نشان  کرده اند  تالش  بیلز  مدافع  وکالی 
در  اش  قبلی  جنگی  ماموریت  از  ناشی  روانی  فشارهای 
افغانستان دست به این کشتار زده است. به گفتۀ این وکال، بیلز 
و یک زخم  رویدادهای جنگی  از  ناشی  روانی  اختالالت  از 
مغزی رنج می برده است. ...                      ادامه صفحه 7

بامیان اعالم کردند که  مقامات محلی در والیت 
دو خارجی ربوده شده در این والیت شب گذشته 

آزاد شدند.
آنان  آزادی  که  اند  نداده  توضیح  مقامات  این 
نتیجه  یا  گرفته  صورت  پول  پرداخت  مقابل  در 

عملیات نیروهای پولیس بوده است.
ربوده  فرد  دو  که  اند  کرده  تایید  محلی  مقامات 
پاکستان  تبعه  دیگری  و  بریتانیا  تبعه  یکی  شده 

است.
سه روز پیش، افراد مسلح این دو خارجی را در 

والیت بامیان ربوده بودند.
چمن خان، مسوول بخش جنایی پولیس بامیان به 
بی بی سی گفت که این دو خارجی پس از آزادی 
در شب گذشته، با هلی کوپتر به کابل منتقل شدند.

پولیس  نیروهای  گذشته  روز  صبح  که  افزود  او 
بازداشت  نیز  را  آنان  رباینده  چهار  شدند  موفق 
کنند اما تاکنون هویت دقیق این افراد اعالم نشده 

است.
چمن خان توضیح داد که...         ادامه صفحه 7

دو شهروند خارجی ربوده شده در بامیان 
آزاد شدند
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