
نخست وزیر  با  اسالم آباد  در  افغانستان  رییس جمهوری 
پاکستان دیدار کرد و در مورد مذاکره برای از سرگیری 

روند صلح با طالبان به گفت وگو پرداخت.
رییس  جمهور کرزی گفت که از دولت پاکستان خواسته 
تا نقش میانجی  را در مذاکره با طالبان ایفا کند چرا که 

اسالم آباد تأثیر عمیقی بر طالبان می گذارد.
حکومت و مردم افغانستان پاکستان را متهم به حمایت 
آشکار از طالبان و گروه های مخالف مسلح دولت می کند.

مورد  در  ما  گفت:  خبری  کنفرانس  یک  در  کرزی 
مبارزۀ مشترک علیه افراط گرایی و دستیابی به سازش و 
ایجاد صلح در افغانستان با همکاری دولت پاکستان به 
گفت وگو پرداختیم. دولت اسالم آباد به ما در این روند 
شورای  میان  مذاکره  برای  فرصت هایی  و  کرده  کمک 

عالی صلح افغان و طالبان برای ما ایجاد می کند.

وی افزود: ما امیدواریم که با این دستور کار بتوانیم به 
سمت ایجاد ثبات و صلح در دو کشور پیش برویم.

آقای کرزی تصریح کرد: یک بار دیگر با آرزوی دیرینۀ 
پاکستان  به  است،  همیشگی  صلح  که  افغانستان  مردم 
آمدم و امیدوار استم که...                      ادامه صفحه 6
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تسـليم و رضا در برابرحوادث عالج ناپذير، مهم ترين توشۀ سفر 
زنده گي است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

اعضای مجلس و آگاهان:

کرزی به دنبال حمایت پاکستان از 
نامزد مورد نظرش است

ارتش  پایگاه  یک  به  گذشته  روز  بامداد  مسلح  مخالفان 
افغانستان در والیت کاپیسا حمله کردند.

ابتدا  مسلح  مهاجمان  که  گفته اند  کاپیسا  والیت  مقام های 
یک موتور بمبگذاری شده را در در ورودی پایگاه ارتش 
افغانستان در ولسوالی تگاب این والیت انفجار دادند و با 
تیراندازی سعی کردند که پایگاه را...          ادامه صفحه 7

نخستین پاالیشگاه خصوصي نفت در شمال کشور با هزینه یي بالغ بر ۳۰ 
میلیون دالر و با ظرفیت پاالیش روزانه ۵۰۰ تن نفت به بهره برداري رسید.
روز  افغانستان  صنایع  و  تجارت  اتاق  رییس  جو،  حق  قربان 
دوشنبه در گفت وگو با رسانه ها آغاز به کار نخستین پاالیشگاه 
را در افغانستان گامي مهم در راستاي خودکفایي و تولید داخلي 
به  افغانستان  امیدواري کرد که صنایع  ابراز  افغانستان دانست و 

حد قابل قبولي در منطقه برسد.
مسووالن اتاق تجارت و صنایع افغانستان اعالم کردند که از این 
افغانستان حمایت  پیشرفت  و  توسعه  راستاي  اقدامات در  گونه 

خواهند کرد.
ابراز  با  افغانستان  معادن و صنایع  معاون وزارت  جمیل حارس 
حیرتان  بندر  در  نفت  پاالیشگاه  نخستین  تأسیس  از  خشنودي 
والیت بلخ توسط شرکت خصوصي کام ایل گروپ گفت: دولت 
در تالش است تا پروژه هاي استخراج...           ادامه صفحه 6

با سپاس از این که لطف کرده و حاضر به گفت وگو 
پرسش،  نخستین  عنوان  به  ماندگار شدید.  روزنامۀ  با 
رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که امنیت 
انتخابات، بهتر از انتخابات گذشته خواهد بود، در این 

زمینه نظر شما چیست؟
البته بهتر بودن انتخابات مشروط است بر این که امنیت 
خوب باشد، دولت در انتخابات دخالت نداشته باشد و 
داشته  خوب  مدیریت  یک  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

باشد تا بتواند این انتخابات را درست مدیریت کند.

اگر مداخلۀ حکومت در پروسۀ انتخابات دوام کند، امنیت 
به گونۀ فعلی چالش زا بماند، مدیریت و کنترل کمیسیون 
همچنان باالی کارمندانش ضعیف باشد، و آگاهی مردم 
هم در سطح پایین قرار داشته باشد که دارد؛ با این حال، 
ناممکن است تا یک انتخابات بهتر و مردمی برگزار گردد.

احزاب  و  سیاسی  مطرح  چهره های  از  زیادی  شمار 
زیادی  بهانه گیری های  با  حاکم  تیم  که  دارند  نگرانی 
به چالش کشیدن و به حالت اضطرار بردن  در صددِ 
انتخابات است، تا از آن به نفع خود بهره ببرد، در این 

زمینه دریافت های شما چیست؟

مادۀ 147قانون اساسی می گوید در صورتی که دوامِ حیات 
مّلی ناممکن شود، رییس جمهور می تواند حالت اضطرار 
با توافق شورای مّلی قبول و تصویب  را پشنهاد کند و 
شود و بعداً اعالن گردد. در این حال، اگر امنیت به گونۀ 
خراب شود که تداوم حیات مّلی را...      ادامه صفحه 6
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رییس اجرایه یی فیفا به کمیتۀ گزینش:

در کمیسیون شکایات انتخاباتی خویشاوندهای تان را نگمارید!
اگر مداخلۀ حکومت در پروسۀ انتخابات دوام کند، امنیت به گونۀ فعلی چالش زا بماند، مدیریت و 
کنترل کمیسیون همچنان باالی کارمندانش ضعیف باشد، و آگاهی مردم هم در سطح پایین قرار 

داشته باشد که دارد؛ با این حال، ناممکن است تا یک انتخابات بهتر و مردمی برگزار گردد



گفت وگوهای  از  حالی  در  افغانستان  دولت 
گذشته  روز  که  می دهد  خبر  طالبان  با  صلح 
مقام های  با  دیدار  برای  کرزی  رییس جمهور 
از  یکی  شد.  کشور  این  وارد  پاکستانی 
اصلی ترین هدف های سفر به پاکستان، بررسی 
شده  خوانده  طالبان  گروه  با  مذاکره  راه های 
عماًل  افغانستان  دولت  که  صورتی  در  است. 
آن گاه  می دهد،  انجام  را  مذاکراتی  چنین 
درخواست از دولت پاکستان به هدف تسهیل 

چنین گفت وگوهایی برای چیست؟ 
با  صلح  گفت وگوهای  از  افغانستان  دولت 
سران طالبان سخن می گوید، ولی هرگز نگفته 
حتا  و  اند  کی ها  طالبان  سران  از  منظور  که 
حاضر نشده که نام افراد مذاکره کننده را افشا 
کند. اخیراً برخی گزارش ها به بیرون درز کرده 
که عده یی از مقام های دولت افغانستان در دبی 
هرگز  اما  استند،  طالبان  با  گفت وگو  مشغول 
گفته نشده که این مذاکرات در چه سطحی و 

با کدام هدف ها صورت می گیرد.
 در این که آقای کرزی در ماه های آخر قدرت، 
گفت وگوهای  برای  را  مضاعفی  تالش های 
صلح آغاز کرده، جای شکی نیست؛ ولی مهم 
کی ها  با  گفت وگوهایی  چنین  که  است  این 
در  می تواند  نتایجی  چه  و  می گیرد  صورت 
که  می گوید  کرزی  آقای  باشد.  داشته  قبال 
کرده اند  تأکید  او  با  تماس  در  طالبان  برخی 
نسبت  آن ها  به  که  کشتارهایی  و  که حمالت 
داده می شود، کارِ این گروه نیست. پس پرسش 
این جاست که چنین حمالتی را در افغانستان 

کدام گروه ها انجام می دهند؟
را  خود  که  مجاهد  ذبیح اهلل  دیگر،  جانب  از   
رسانه ها  به  می کند،  معرفی  طالبان  سخنگوی 
گفته است که آقای کرزی دچار بدفهمی شده 
و این گروه همواره مسوولیت تمام فعالیت های 
خود را به دوش می گیرد. این وضعیت نشانگر 
اشتباه  را  آدرس  آقای کرزی  یا  که  است  این 
دسته های  به  واقعًا  طالبان  این که  یا  و  گرفته 

مختلف تقسیم شده اند. این در حالی است که 
طالبان  که  دارند  باور  تحلیل گران  از  بسیاری 
و  کرد  تقسیم  مختلف  دسته های  به  نباید  را 
از واقعیت طالبان بر اساس تخیالت شخصی 
خود، تعبیرهای دیگری بیرون داد؛ تعبیرهایی 
که هیچ رابطه یی با تفکرات و ایده های بنیادین 
طالبان ندارند و نه می توانند واقعیت امروزی 
گروه طالبان را به عنوان بخشی از معضل جنگ 
در افغانستان و منطقه که پیوندهای تنگاتنگی 
با گروه های تروریستی دارد، کتمان کند. چنین 
گروه ها و افرادی به دلیل این که از بدنۀ گروه 
طالبان جدا شده اند، دیگر به عنوان نمایندۀ این 

گروه شناخته نمی شوند. 
و  سیاسی  گروه های  از  گسستن  و  پیوستن 
همواره  که  است  عادی  مسالۀ  یک  نظامی، 
اتفاق می افتد. همواره افرادی پیدا می شوند که 
مدتی  از  پس  ولی  می پیوندند،  گروه  یک  به 
افراد  حتا  می کنند.  قطع  آن  با  را  خود  رابطۀ 
می توانند وارد احزاب سیاسی شوند و زمانی 
همواره  مسأله  این  کنند.  رابطه  قطع  آن ها  با 
پیش می آید و نباید افراد را همیشه با سوابق 
همین  حکمتیار  اسالمی  حزب  سنجید.  آن ها 
که  شده  تقسیم  دیگر  حزب  چند  به  حاال 
دیگر رابطۀ گذشته را با رهبری آن ندارد. اگر 
اسالمی  افراد حزب  از  یکی  با  و  بیاید  کسی 
گفت وگو  دارد  فعالیت  دیگری  شاخۀ  در  که 
کند، آیا می توان از آن به گفت وگو با رهبری 
حزب اسالمی حکمتیار تعبیر کرد؟! اگر چنین 
آقای  دولت  بلندپایه گان  از  برخی  پس  باشد، 
برجستۀ گروه ها  اعضای  از  در گذشته  کرزی 
در  حاضر  حال  در  که  بوده اند  تنظیم هایی  و 
نظامیان خارجی  و  دولت  با  رویاروی  جنگی 
قرار دارند و باید گفت وگو با این افراد را برای 

قطع جنگ آغاز کرد. 
دور  زیاد  که  نیست  الزم  البته  کرزی  آقای 
با  را  گفت وگوهایی  چنین  می تواند  و  برود 
نزدیک ترین  چون  دهد؛  انجام  خود  اطرافیان 

افراد به آقای کرزی یا عضویت حزب اسالمی 
از  هم  یا  و  داشته اند  گذشته  در  را  حکمتیار 
تیوریسن ها و پایه گذران امارت اسالمی طالبان 
مسووالن  اظهارات  از  که  آن چه  بوده اند. پس 
مورد  در  آن ها  که  است  این  می آید،  به دست 
و  اند  شده  توهم  دچار  صلح  گفت وگوهای 
با نشستن و چای خوردن با  فکر می کنند که 
فالن عضو سابق گروه طالبان، می توانند تمام 
خود  خواسته های  نفع  به  را  گروه  این  افراد 

مصادره کنند. 
خبرها  نشر  و  برنامه ها  چنین  از  کرزی  آقای 
هدف های دیگری دارد و زیاد هم در بند تأمین 
امنیت و زمینه سازی برای گفت وگوهای واقعی 
به  کرزی  آقای  نخست  گام  در  نیست.  صلح 
دنبال این است که نشان دهد بدیلی برای دفتر 
اساس  بر  که  دفتری  است؛  دیده  تدارک  قطر 
گشایش  کابل  شهر  در  کرزی  آقای  خواست 
امارت  لوحۀ  و  پرچم  به  و  یافت  خواهد 
اسالمی طالبان مزین خواهد بود. این افراد و 
دفتر ساخته و پرداختۀ ذهن آقای کرزی اند و 
هیچ رابطه یی با گروهی که به عنوان طالبان در 
افغانستان می جنگند، ندارند. این افراد به زعم 
تفکرات  که  اند  میانه رو  طالبان  کرزی،  آقای 
کنار  را  گروه  این  رهبری  تمامیت خواهانۀ 
گذاشته اند. آقای کرزی با ایجاد چنین دفتری 
می خواهد به مردم افغانستان و جامعۀ جهانی 
این پیام را برساند که خودش بهتر از هر کشور 
و شخص دیگری، قادر به مهار کردن گروه های 
شورشی است و اگر در این عرصه به او مجال 
کافی داده شود، در ظرف مدت کوتاهی مسالۀ 

جنگ در افغانستان را حل می کند. 
اما این موضوع نیز چیزی بیشتر از یک توهم 
نمی تواند باشد؛ چون اگر قرار می بود افرادی 
افراد  دارد،  تماس  آن ها  با  کرزی  آقای  که 
می بودند،  طالبان  گروه  دورن  در  نفوذ  دارای 
منطقه یی  و  جهانی  تالش های  این  همه  دیگر 
در این خصوص معنایی نداشت. آقای کرزی 
مورد  در  خودش  که  همان گونه  می خواهد 
توهم شده، جامعه  گفت وگوهای صلح دچار 
همین  کند.  دچار  توهمی  چنین  به  نیز  را 
پیشروی  حال  در  به شدت  طالبان  گروه  حاال 
استثنا همه روزه  بدون  و  است  امن  مناطق  در 
انجام  افغانستان  سراسر  در  را  حمله  چندین 
می دهد. واقعیت طالبان چنین است و نباید در 
توهم  یا  و  سوءبرداشت  دچار  خصوص  این 

شد. 
در گام دوم آقای کرزی از نشر چنین خبرهایی 
می خواهد در اذهان عمومی این نگرانی را ایجاد 
کند که صلح بدون نقش او در افغانستان تأمین 
شدنی نیست. این موضوع دقیقًا رابطۀ مستقیم 
با مسالۀ انتخابات در کشور دارد. آقای کرزی 
در این خصوص هم برنامه ریزی هایی کرده و 
خالف سخناِن خود که می گوید در انتخابات 
آینده دخالت نخواهد داشت، از مدت ها به این 
گونۀ  به  را  انتخابات  برگزاری  دغدغۀ  طرف 
از  نتواند  اگر  کرزی  آقای  دارد.  مهندسی شده 
کند،  جلوگیری  کشور  در  انتخابات  برگزاری 
خودش  تیم  از  فردی  که  می خواهد  الاقل 
سکاندار سیاست افغانستان پس از سال 1۳9۳ 
بتواند  و  باشد  اوامرش  مطیع  که  کسی  شود؛ 
منافع او را پس از کنار رفتن از قدرت تأمین 

کند. 
تماس  بر  مبنی  خبر  نشر  در  مسأله  سومین 
به  که  باشد  این  می تواند  طالبان،  با  مستقیم 
سیاست های  می خواهد  کرزی  آقای  نحوی 
هماهنگ  خود  پاکستانی  همتایان  با  را  خود 
کند. آقای کرزی در پی حذف نقش پاکستان 
از معادلۀ صلح نیست، بل می خواهد پاکستان 
ببیند.  را  استراتژیک  همکاری  او  وجود  در 
پاکستان هم  به  از هدف های سفر  یکی  شاید 

این بوده باشد. 
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احمد عمران

طرِف گفت وگوهای دولت 
کی ها اند؟

 

توقع  پاکستان،  در  نوازشریف  آمدن  کار  روی  از  پس 
می رفت که مشکالت بازرگانان افغانستانی در آن کشور 
دو  اقتصادِی  رابطۀ  در  نسبی   بهبودِی  یک  و  شود  حل 
کشور به وجود بیاید که متأسفانه چنین نشد و مسایل در 

این زمینه هم چنان پابرجاست.
رییس جمهور  سفر  که  نداد  وجود  امیـدی  هم  اکنون 
کشور  دو  بین  تجاری  مشکالِت  حل  به  منجر  کرزی 
شود؛ اما در کنار این ناامیدی، این انتظار وجود دارد که 
آقای کرزی دست کم از نوازشریف بخواهد در این زمینه 

اقدامی بکند.
در حال حاضر رابطۀ اقتصادی پاکستان و افغانستان، یک 
تنش های  مغلق است که همواره  پیچیده و  بسیار  رابطۀ 
سیاسی میاِن دو کشور بر آن سایه می اندازد و پیامدهای 
با خالی شدِن دسترخوان های شان  افغانستان  آن را مردم 

تحمل می کنند.
در سیاست های اقتصادی پاکستان، افغانستان عمده ترین 
منابع  گزارش  بنیاد  بر  و  می باشد  کاال  صدور  مقصد 
رسمی، ارزش تجاری افغانستان برای پاکستان ساالنه به 
2.۵ بیلیون دالر می رسد که این رقم جدا از تجارت های 

قاچاقی و غیرقانونی آن کشور با افغانستان است.
در کنار این، به نظر می رسد که برنامۀ اقتصادی پاکستان 
وضع  بلکه  نیست؛  رابطه  این  توسعۀ  افغانستان،  در 
آن  اقتصادی  برنامۀ  اصلی  جزِو  تجارت  بر  محدودیت 
رابطۀ  ریسمان  با  که  است  افغانستان  قبال  در  کشور 

سیاسی نظامی پاکستان با افغانستان، گره خورده است.
تجارت  مدیریت  در  آی.اس.آی  که  پیداست  چنان 
تجاری  رابطۀ  و  دارد  دست  نیز  افغانستان  با  پاکستان 
به خاطر اهمیت سیاسی افغانستان، به گروگان گرفته شده 

است.
رابطۀ  روند  بر  پاکستان  سیاست گذارِی  نوع  این  شاید 
اقتصادی میان دو کشور که وضعیت زنده گی در افغانستان 
برنامه های  و  سیاست ها  در  ریشه  می سازد،  متأثر  را 
حکومت افغانستان داشته باشد؛ زیرا هم اکنون افغانستان 
مایحتاجش  بیشتر  و  است  پاکستان  به  وابسته  کشوری 
به  وابسته گی  شک  بدون  می کند.  وارد  کشور  آن  از  را 
تجاری  شریک  عنوان  به  آن  شمردِن  بسنده  و  پاکستان 
تا  که  بوده  سیاسی  و  خودخواسته  امر  یک  افغانستان، 

امروزه از تبعاِت آن رنج می کشیم.
طبیعِی  دلیل  افغانستان هم  بودِن  به خشکه  البته محاط   
است؛  شده  پاکستان  به  اقتصادی  وابسته گی  بر  دیگری 
اما این به معنای آن نمی تواند باشد که مرگ و زنده گِی 
پاکستانی هاست.  نخواستِن  یا  خواستن  گرِو  در  افغان ها 
از طرف دیگر، دولت افغانستان تاهنوز نتوانسته دکترین 
اقتصادی خود را تدوین کند و رابطه های اقتصادی اش با 
پاکستان را از مجرای یک دیپلماسی کارامد برقرار سازد 
تا از آسیب های سیاسی احتمالی مصون بماند. حاال همه 
کرزی  آقای  وضعی  چنین  با  آیا  که  این اند  چشم انتظار 
وضعیت  باید  که  بزند  چانه  پاکستان  جانب  با  می تواند 
روابط تجاری مان بهبود یابد، یا این که پس از آمدن آقای 
کرزی به کابل، بازهم می بینیم که تاجران ما با مشکالت 

شدید در آن کشور دست وپنجه نرم می کنند؟
بی تردید اگر آقای کرزی نصف تالشی را که در جهت 
رها کردن طالبان از زندان های پاکستان به خرچ می دهد، 
می توان  اندازد،  کار  به  کشور  اقتصادی  وضع  بهبود  در 
به زودی شاهد روزی بود که این مشکالت به کلی از میان 

رفته اند.
با  که  کند  خاطرنشان  بازگشت  در  کرزی  آقای  شاید 
از جمله مشکالت  مهمی  مسایل  پاکستانی  روی  جانب 
بازرگانی، به نتایج ملموسی دست یافته است؛ اما انتظار 
این است که آقای کرزی عماًل در این عرصه کاری انجام 
جرم  اقتصادی،  دکترین  یک  نبود  دیگر،  طرف  از  دهد. 
سنگینی  موجود  حکومِت  شانه های  بر  که  دیگری ست 
رشد  به  نتواند  افغانستان  که  شده  سبب  این  و  می کند 

پویای اقتصادی و یا نسبی دست یابد.

یگانه توقع از سفر کرزی 
به اسالم آباد
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مستقل  تحقیقات  از  حمایت  ضمن  چین  خارجه  امور  وزیر 
بازرسان سازمان ملل در خصوص ادعای استفاده از تسلیحات 
شیمیایی در سوریه، از دیگر کشورها خواست که با واکنشی 
محتاطانه و راه حلی سیاسی به دنبال حل بحران سوریه باشند.
امور خارجه  به گزارش خبرگزاری رویترز، وانگ یی، وزیر 
اینترنتی این وزارتخانه منتشر  بیانیه یی که در پایگاه  چین در 
شد، عنوان کرد: چین گزارشات استفاده از تسلیحات شیمیایی 
در سوریه را از نزدیک دنبال کرده و بدون توجه به مسوول 

این حادثه کاماًل با استفاده از چنین تسلیحاتی مخالف است.
وانگ گفت: چین حمایت خود را از سازمان ملل برای اقدام 
هر چه سریعتر به بررسی های حرفه یی، منصفانه، مستقل و بر 

اساس قطعنامه های مربوطه در این زمینه اعالم می کند.
وانگ اشاره یی به واکنش نظامی به سوریه نکرد، اما خواستار 
حل هوشیارانه این موضوع شد. روسیه که هم پیمان بشار اسد، 
بازرسان  با  که  خواسته  وی  از  است،  سوریه  رییس جمهور 
تسلیحات هسته یی سازمان ملل که در دمشق به سر می برند، 

همکاری کند.
چین هفته گذشته اعالم کرد که تا پیش از مشخص شدن نتیجه 
تحقیقات منصفانه با همکاری و مشورت دولت سوریه، هیچ 

کشوری نباید پیش داوری کند.
بازرسان سازمان ملل روز دوشنبه، مرکز دمشق را برای بازدید 
از محل وقوع محل شیمیایی در حومه این شهر، ترک کردند.

پیامدهای حمله شیمیایی در سوریه:

آیا شاهد جنگ جهانی سوم خواهیم بود؟
دمشق،  حومۀ  به  شیمیایی  حمله  پی  در 
پایتخت سوریه، که صدها قربانی غیرنظامی 
برجای گذاشته است، بحران جاری در آن 

کشور به اوج خود رسیده است.
در حالی که امریکا حضور نظامی خود را در 
شرق دریای مدیترانه تقویت کرده و روسیه 
از سوریه، تنها متحد عرب خود در منطقه 
هم چنان سرسختانه حمایت می کند، پیش 
بینانه بعضی از کارشناستان منطقه  بینی بد 
دیگر چندان دور از واقعیت بنظر نمی رسد.
ماه ها پیش این کارشناسان گفته بودند که 
بحران سوریه ممکن است به جنگ جهانی 

سوم منجر شود .
که  باورند  این  بر  دیگر  یی  عده  مقابل  در 
تشدید بحران سوریه ممکن است به روند 
مذاکرات صلح که تاکنون کاماًل راکد بوده 

است، تحرک ببخشد.
در میان هرج و مرج روزهای گذشته، چند موضوع کاماًل 

روشن شده است.
و  ایران  اش،  اصلی  متحدان  و  دولت سوریه  حتی خود 
روسیه، اذعان دارند که در حمله صبح چهارشنبه به حومه 

دمشق سالح های شیمیایی به کاربرده شده است.
فیلم های ویدیویی که از قربانیان این حمله تهیه شده است 
چنان تکان دهنده است که پیامدهای ناگوار آن را نمی توان 

از نظر دور داشت.
سازمان پزشکان بدون مرز می گوید که بیمارستان های در 
ارتباط با این سازمان در سوریه حدود ۳۶۰۰ بیمار را که 
درمان  تحت  بوده اند،  اعصاب«  گازهای  »عوارض  دچار 

قرار داده اند و از میان آنها ۳۵۵ نفر جان باخته اند.
و این ممکن است که تمام ماجرا نباشد.

مرکز ثبت موارد نقض حقوق بشر در سوریه که سازمانی 
به دور از جنجال است و آمار کشته شدگان درگیری های 
سوریه را انتشار می دهد، شمار قربانیان حمله شیمیایی به 
هشت حومه دمشق را 4۵7 نفر اعالم کرده که به گفته این 
کشته  اعصاب  گازهای  از  ناشی  مسمومیت  اثر  در  مرکز 

شده اند.
مقامات ایران و روسیه با وجود این که کاربرد سالح های 
شیمیایی را رد نمی کنند، یا نظر مشابه دولت سوریه را در 
به مسأله  یا  و  دارند  ابراز می  مورد مسوولیت شورشیان 

مسئولیت اصال اشاره یی نمی کنند.
ملل  سازمان  بازرسان  گروه  حضور  با  حال،  همین  در 
متحد در سوریه، اکنون فشار برای دادن اجازه به آنها برای 

بازرسی از حومه دمشق افزایش پیدا کرده است.
روسیه و ایران هر دو از مقامات سوریه خواسته اند که با 

بازرسان سازمان ملل متحد همکاری کنند.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به نقل از ولید 
معلم وزیر خارجه سوریه گفته است که کشورش با هیات 
از  بازدید  فرصت  و  کرده  همکاری  ملل  سازمان  تحقیق 
نقاطی را که مورد حمله شیمیایی قرار گرفته است، فراهم 

خواهد کرد.
با  امریکا  امور خارجه  که جان کری وزیر  گزارش شده 
تماس  مستقیما  سوریه  جاری  بحران  باره  در  معلم  ولید 

گرفته است.
و  امریکا  فعال  همکاری،  به  تمایل سوریه  ابراز  با  ظاهرا 
دست  به  فوری  اقدام  از  گریز  برای  ای  بهانه  متحدانش 

آورده اند.
یکی دیگر از مسائلی که در چند روز اخیر روشن شده 
است، اکراه باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از درگیری 
با سوریه است زیرا از آن بیم دارد که نتواند امریکا را به 

سادگی از این درگیری بیرون بکشد.
نگرانی دیگر امریکا خطر دامن زدن به بحران جاری است.

  گزینه های محدود
گرچه غرب از هر زمان دیگری بیشتر احساس می کند که 
باید اقدامی در پیش گیرد اما در حقیقت با توجه به خطر 
مواجه  برای  را  ای  گزینه  هیچ  منطقه،  در  بحران  تشدید 

شدن با این خطر مناسب نمی داند.
هرگونه مداخله نظامی غرب پای اسرائیل را به میان خواهد 
خود  ادعای  این  بر  دیگری  گواه  را  آن  سوریه  و  کشید 
توطئه  از  بخشی  کشورش  در  ناآرامی  که  آورد  خواهد 
غرب، صهیونیسم و سلفی هاست تا این کشور را که سنگر 

مقاومت در برابر اسرائیل است، از بین ببرد.
استراتژی غرب در واقع این بوده است که با حفط موازنه، 
سوریه چنان تحت فشار قرار بگیرد که بشار اسد برکنار 
شود و گفتگو برای تشکیل دولت موقتی شروع شود که 

در آن دستگاه حاکمه نقشی نداشته باشد و 
به ثبات و ساختار دولتی هم لطمه یی وارد 

نیاید .
اما هیچ نشانه یی در دست نیست که این 

گزینه ثمر بخش باشد.
که  است  آن  از  حاکی  ها  نشانه  تمام  ولی 
تمام  با  شدن  تسلیم  از  قبل  سوریه  رژیم 
قدرت خواهد جنگید. از آن گذشته متحدین 
استراتژیک سوریه به ویژه ایران، روسیه و 
حزب اهلل اجازه چنین کاری را نخواهند داد.
واقعیت  این  با  غرب  گذشته،  آن  از 
روبروست که میانه روهای اتئالف مخالفان 
دولت سوریه که چشم امید به آن ها دوخته 
اند دارای کفایت و سیاست مشخصی برای 
حل بحران جاری نیستند و عمال گروه های 
القاعده  به شبکه  وابسته  اکثرا  و  افراط گرا 

اداره امور را به دست گرفته اند.
  راه حل سیاسی

تجربه عراق به غرب نشان داده است که مداخله نظامی در 
سوریه ممکن است به تجزیه آن کشور بیانجامد و وضعیتی 

غیرقابل کنترل به وجود آورد.
هایی  گروه  موقعیتی  چنین  در  که  دارد  بیم  آن  از  غرب 
که دشمن خود به شمار می آورد کنترل امور را به دست 

گیرند. روسیه و امریکا در این مورد نظر مشترکی دارند.
روسیه که از چچن خاطره تلخی دارد، از تصور به روی 
کار آمدن یک گروه اسالم گرای افراطی در سوریه نگران 

است.
و  امریکا  خارجه  وزرای  کارشناسان،  از  بعضی  باور  به 
که  کردند  موافقت  داشتند  مه  ماه  که  دیداری  در  روسیه 
برای دستیابی به یک راه حل سیاسی با هم همکاری کنند 

اگر چه با موانع زیادی روبرو هستند.
روند  که  شود  باعث  شیمیایی  حمله  اگر  روی،  این  از 
مذاکره برای یافتن یک راه حل سیاسی تسریع شود، جای 

تعجبی نیست.
هر چند دستیابی به یک راه حل سیاسی بعید به نظر می 
رسد، اما در صورت مداخله نظامی غرب این گزینه بکلی 

از گردونه خارج خواهد شد .
گزینه نهای دیگری هم هست و آن همکاری دولت سوریه 
با ارتش آزاد سوریه برای بیرون راندن گروه های افراط 
گرای اسالمی خواهد بود. انتخاب چنین گزینه ای چندان 

دور از ذهن نخواهد بود.
گزینه نظامی اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است 
و گرچه این گزینه از مدت ها قبل روی میز بوده است 
ولی نتوانسته از وخامت اوضاع در سوریه که هر روز ابعاد 

فاجعه بارتری به خود می گیرد، جلو گیری کند.

چین »واکنش محتاطانه و 
راه حل سیاسی« را در قبال 

سوریه خواستار شد

موگابه:
 با غرب مقابله به مثل 

می کنیم

اردوغان: 
تاریخ شیخ االزهر را نفرین می کند

اسد:
هرگونه مداخله نظامی امریکا به 

شکست می انجامد
نخست وزیر ترکیه، شیخ االزهر را 
به دلیل حمایت از کودتای نظامی 
می گوید،  و  کرده  محکوم  مصر 
نفرین  را  وی  چون  کسانی  تاریخ 

خواهد کرد.
زمان،  تودی  روزنامه  گزارش  به 
از  االزهر  شیخ  الطیب،  احمد 
مصر  جوالی  سوم  نظام  کودتای 
برکناری  به  منجر  که  کرد  حمایت 
جمهوری  رییس  مرسی،   محمد 
قانون  درآمدن  تعلیق  به  منتخب، 
اساسی، درخواست برای برگزاری 

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی در مصر شد.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در سخنرانی گفت: یک عالم، یک شیخ کسی 
است که عقاید و شرافت خود را به هیچ وجه زیر پا نمی گذارد. یک عالم باید مساله یی 
را که غلط است، رد کند. سکوت در برابر رویدادهای مصر مسوولیتی سنگین است. 
بزرگان و اساتیدی همچون شیخ االزهر در بیان مخالفت خود نسبت به کودتای نظامی 

مصر ناکام ماندند.
اردوغان افزود: زمانی که حمایت شیخ االزهر را از ارتش مصر دیدم، بسیار متاسف 
انجام دهید؟ تاریخ شما را نفرین خواهد کرد و  شدم. چگونه می توانید چنین کاری 

همانطور که عالمان مشابه شما در ترکیه را پیشتر نفرین کرد.
نخست وزیر ترکیه همچنین کشورهای غربی را به دلیل واکنش نامناسب به اقدامات 
دولت موقت تحت حمایت ارتش مصر که از زمان کودتا تاکنون دست کم ۶۰۰ تن را 

کشته و زخمی کرده اند، مورد انتقاد قرار داد.
وی از افرادی که از مداخله نظامی مصر حمایت کرده اند، پرسید: آیا یک کودتا می تواند 
برابر تحوالت مصر سکوت کرده اند، حق صحبت  دموکراتیک باشد؟ آن هایی که در 

درباره بی عدالتی را ندارند.

رییس  جمهوری زیمبابوه اعالم کرد، در قبال کشورهای غربی 
نظیر امریکا و انگلیس که علیه کشورش تحریم اعمال می کنند، 

سیاست مقابله به مثل اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت موگابه، رییس جمهوری 
این  رهبر  عنوان  به  دیگر  بار  تازگی  به  که  زیمبابوه  ساله   89
کشور برگزیده شد، اعالم کرد: آنها )کشورهای غربی( نباید به 

تحریم ها ادامه دهند.
وی ادامه داد: ما در اینجا شاهد فعالیت شرکت های انگلیسی 
و امریکایی هستیم و برخوردمان با آنها خوب است. زمانی فرا 

خواهد رسید که ما کاسه صبرمان لبریز شود.
علیه  تحریم هایی  اعمال  به  اروپا  اتحادیه  و  امریکا  دولت 
کردن  مسدود  و  مسافرتی  تحریم های  جمله  از  زیمبابوه 
این  رتبه  عالی  مقام های  از  دیگر  برخی  و  موگابه  دارایی های 

کشور اقدام کرده اند.
در همین حال، غرب مدعی است، انتخابات ریاست جمهوری 

اخیر در زیمبابوه با تخلف هایی همراه بوده است.
اینجا  در  غربی  کشورهای  افزود:  زیمبابوه  رییس جمهوری 
این شرکت ها  علیه  کنترلی  یا  تحریم  ما  و  دارند  شرکت هایی 
اعمال نمی کنیم اما زمانی فراخواهد رسید که ما سیاست مقابله 
به مثل اتخاذ خواهیم کرد. کشوری علیه ما تحریم اعمال می کند 
و ما متقاباًل علیه آن کشور تحریم اعمال خواهیم کرد. از نظر ما 
ادامه تحریم های از سوی غرب طبق منوال سابق درست نیست. 

امیدوارم مردم ما هرگز اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.

رییس جمهوری سوریه در مصاحبه یی 
تاکید کرد که هرگونه مداخله نظامی از 
این کشور به شکست  امریکا در  سوی 

می انجامد.
در  سوریه  جمهوری  رییس  اسد،  بشار 
»ایزوستیا«  روسی  روزنامه  با  مصاحبه 
سوریه  نمی توانند  غرب  رهبران  گفت: 
را به »دست نشانده« غرب تبدیل کنند.

به  واکنش  در  مصاحبه  این  در  وی 
اینکه  درباره  شده  مطرح  ادعاهای 

به  »توهین  را  ادعاها  این  استفاده کرده اند،  از سالح های شیمیایی  نیروهای سوری 
عقل سلیم« توصیف کرد.

وی گفت: رهبران غرب باید از مداخله در امور دیگر کشورها دست بردارند و اگر 
برخی رویای این را در سر دارند که سوریه را به دست نشانده غرب تبدیل کنند، 

باید بدانند که هرگز موفق نخواهند شد.
دارد، گفت:  با مسکو  نزدیکی  روابط  اینکه سوریه همچنان  بر  تاکید  با  اسد  بشار 

روسیه هر آنچه که ما برای دفاع از کشورمان نیاز داریم، فراهم می کند.
وی گفت که ده ها هزار شبه نظامی خارجی هر ماه در حال ورود به سوریه هستند.

درباره  اخباری  انتشار  به  اشاره  با  مصاحبه  این  ادامه  در  سوریه  جمهوری  رییس 
احتمال حمله نظامی امریکا و انگلیس به کشورش گفت: رهبران کشورهای غربی 

هرگز علیه سوریه دست به حمله نظامی نمی زنند.
اسد تاکید کرد: ماهیت اقدامات و عملکرد نیروهای مسلح و پولیس در سوریه مبارزه 

با تروریسم است.
وی افزود: حمالت تروریست ها در سوریه تهدیدی برای همه خاورمیانه است.

در روستاها و شهرهای سوریه در  تروریستی  اقدامات گروه های  به  ادامه  در  وی 
کشتار شهروندان بی گناه و نابود کردن زیرساخت های اساسی در سوریه اشاره کرد 
و گفت: دلیل اصلی ادامه عملیات نظامی ارتش سوریه به خاطر ادامه ورود گروه های 
تروریستی از خارج به کشور و ادامه حمایت مالی و تسلیحاتی از این گروه هاست.

                 جيم ميور/ بی بی سی، بيروت
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بخش نخست

مـــرگ با
آفتاب

بر اساس شاخص اعالم شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، افرادی که پنج بار 
معرض  در  بیشتر  کرده اند،  تجربه  را  پوست  آفتاب سوخته گی  عمرشان  طول  در 
خطر سرطان بدخیِم پوست یا مالنوما قرار دارند. از طرفی، موقعیت جغرافیایی 
ما طوری است که پرتوگیری در تمام نقاط در طول 4 فصل زیاد است. بر همین 
انتخاب  ما  میاِن  از  را  زیادی  قربانی های  آفتاب  ساالنه  که  گفت  می توان  اساس 
می کند، چه آن ها که دچار آفتاب سوخته گی خفیف تا شدید می شوند و چه آن ها 

که به واسطۀ ژنتیک مبتال به سرطان می شوند.

  با آفتاب هم ممکن است بمیرید
آفتاب سوخته گی شدید، به اندازۀ سوخته گی حرارتی وخیم است و ممکن است 
نباید  بنابراین  باشد؛  داشته  به همراه  را  تب  و  ورم  زدن،  تاول  مانند  اثرات  همان 
آفتاب سوخته گی را بی اهمیت دانست. هر سال میلیون ها نفر دچار آفتاب سوخته گی 
می شوند. در برخی موارد هم آفتاب سوخته گي می تواند منجر به مرگ شود. البته 
آفتاب سوخته گی برخالف سوخته گی حرارتی فوراً خود را نشان نمی دهد؛ بنابراین 
هنگامی که دردناکی و قرمزی پوست شروع می شود، آسیب پوستی از قبل رخ داده 
است. درد در ۶ تا 48 ساعت ابتدایی پس از قرار گرفتن در معرض آفتاب شدید، 
بیشترین شدت را دارد. در موارد شدید ممکن است پوست تاول بزند. هم چنین 
سمومی در بدن به علت آفتاب سوخته گی آزاد شده و باعث ایجاد تب به صورت 
یک عالمت معمول می شوند. پوسته ریزی معموالً ۳ تا 8 روز پس از قرارگرفتن در 

معرض آفتاب شدید رخ می دهد.

  ویژه گی های آفتاب سوخته گی خطرناک
در مواردی که نورخورشید آفتاب سوخته گی شدیدی ایجاد کند، پوست ُچملک 
از  نیز  شدید  تهوع  حالت  و  سرگیجه  بروز  می آید.  به وجود  شدید  درد  و  شده 
از  یک  هر  بروز  صورت  در  است.  خطرناک  آفتاب سوخته گی های  عالیم  دیگر 
این عالیم، باید در اولین فرصت به یکی از مراکز درمانی مراجعه کرد. البته در 
خنک  شیر  و  آب  ترکیب  کلینیک ها،  و  درمانی  مراکز  از  داشتن  فاصله  صورت 
می تواند اثرات آفتاب سوخته گی های خطرناک را کاهش دهد. هم چنین در صورتی 
که همراه آفتاب سوخته گی تب وجود داشته باشد یا تاول های پر از مایع، سرگیجه 
یا اشکاالت بینایی به همراه آفتاب سوخته گی بروز کند، باید فوراً به پزشک مراجعه 

کرد.
 

  کِریم کدو و بادرنگ بسازید
متخصصان طب سنتي، استفاده از کریم کدو و بادرنگ را یکي از بهترین کریم هاي 
گیاهي براي درمان آفتاب سوخته گي ها مي دانند. تهیۀ این کریم بسیار ساده است 
ابتال به  از  از آن براي درمان و پیش گیري  با تهیۀ آن در خانه،  و شما مي توانید 
آفتاب سوخته گي استفاده کنید. براي شروع بهتر است آب بادرنگ و آب کدو را 
به کمک دستگاه آب میوه گیري بگیرید و آن را با روغن کنجد یا مقداري وازلین 
به مقدار مساوي مخلوط کرده و روي حرارت قرار دهید تا آب موجود در آن 
بخار شود. پس از این مرحله، مخلوط روغني شکل به دست آمده را درون یخچال 
قرار داده و اجازه دهید سرد شود. استفاده از این کریم عالوه  بر خنک کردن سطح 
پوست و ترمیم بافت هاي آسیب دیده، در پیش گیري از آفتاب سوخته گي هاي درجه 

یک و دو نیز موثر است.
***

          پوریا ناظمی

نرسید،  پایان  به  دنیا   2۰12 ساِل  انتهای  در 
خارجی  و  داخلی  تهدیدهای  بررسی  اما 
ندارد.  ابدی  عمری  زمین  که  می دهد  نشان 
واقعیت این است که سیارۀ ما تنها نقطه یی از 
کیهان است که تاکنون از وجود حیات در آن 
مطمین هستیم و شرایط آن هم بسیار شکننده 
و آسیب پذیر است. خطرهای واقعی، سیارۀ 
ما و حیات روی زمین را تهدید می کند که به 
تبع آن، حیات انسان را نیز در معرِض خطر 
است  واقعی  خطرهایی  این ها  می دهد.  قرار 
که در عالم بارها رخ داده و ممکن است در 

آینده نیز رخ دهد.
  انقراض های بزرگ

ما  سیارۀ  روی  حیات  تاریخ  و  ما  سیارۀ 
گونه های  انقراض  شاهد  دایم  به طور 
است.  جدید  گونه های  ظهور  و  مختلف 

به  جانوری  گونه های  از  تعدادی  ساله  هر 
نوع  این  می شوند.  منقرض  مختلف  دالیل 
دارند.  همیشه گی  و  دایم  روندی  انقراض ها 
انسانی و  به دلیل دخالت های  از آن ها  برخی 
تغییرات  و  زیستی  رقابت های  به دلیل  برخی 
محیط زیست شکل می گیرد و بخش دایمی 
از فرآیند تکامل به شمار می روند، اما گاهی 
در بازۀ زمانی کوتاهی، تعداد قابل توجهی از 
به طور هم زمان از صحنۀ گیتی محو  گونه ها 
انقراض های  رویدادهایی،  چنین  می شوند. 
و  انقراض ها  این  اما  می شوند.  نامیده  عظیم 
گذشته های  در  که  کوچک تر  انقراض های 
آیندۀ زمین و  به  را نسبت  ما  داده،  دور رخ 
حیات روی آن و به طور خاص حیات انسان، 

نگران می کند.
  تهدیدات بیرونی

آن  با  زمین  که  تهدیدهایی  از  بخشی 
انقراض های  به  می تواند  و  است  روبه رو 
شود،  منجر  گسترده  بسیار  و حوادث  عظیم 
شمسی  منظومۀ  است.  آسمانی  برخوردهای 
از  آن،  اقمار  و  از خورشید، سیاره ها  غیر  ما 
هسته های  و  سرگردان  سنگ های  از  انبوهی 
است.  شده  تشکیل  سیارک ها  و  دنباله دار 
منظومۀ  شکل گیری  ابتدای  در  دورانی  در 
با  گسترده یی  به طور  اجرام  این  شمسی، 
شکل دهی  در  و  می کردند  برخورد  سیارات 
و تحول آن ها نقش بازی می کردند، اما هنوز 
اتفاق  گه گاه  صورت  به  برخوردها  این  هم 

می افتد.
عمدۀ این اجرام در سه ناحیۀ منظومه شمسی 
میان  که  سیارک ها  کمربند  یافته اند؛  تجمع 
مدار سیارۀ مریخ و مشتری قرار دارد، کمربند 

کویی پر که در فراسوی مدار نپتون قرار دارد 
و دربردارندۀ سیاره های کوتوله و بسیاری از 
بسیار  و  بزرگ است  و  سیارک های کوچک 
منطقه یی  در  منظومۀ شمسی  مرکز  از  دورتر 
که به شکل یک ابر بزرگ، منظومۀ ما را در بر 
گرفته و به ابر اورت مشهور است، قرار دارند. 
آرام  دنباله دارها  هسته های  منطقه،  این  در 
گرفته اند. اما مدار آن ها پایدار نیست و گاهی 
منطقۀ  سوی  به  گرانشی  اختالل های  اثر  بر 
شوند.  می  رهسپار  شمسی  منظومۀ  مرکزی 
با  برخورد  همسایه،  ستاره یی  کنار  از  )عبور 
موج ضربۀ حاصل از انفجارهای دوردست یا 
عبور خورشید از صفحۀ کهکشان راه شیری، 
ابر  اجرام  مدار  در  ناپایداری  بروز  دالیل  از 
اورت است.( بسیاری از این اجرام دوردست 
در مسیر خود به سوی مرکز منظومۀ شمسی، 
به  مشتری  مانند  پُرجرم  سیاره های  از سوی 

دام می افتند.

این موارد  از  ما شاهد یکی  در سال 1994، 
بودیم؛ دنباله دار بزرگی به نام شومیکر ـ لوی 
غول پیکر  سیارۀ  گرانشی  اثر  به دلیل  که   9
تقسیم  بزرگ  به 9 بخِش  آن  مشتری، هستۀ 
کرد.  برخورد  سیاره  این  با  و  بود  شده 
انرژی یی که از این برخورد آزاد شد، معادل 
۶ میلیون مگاتن تی ان تی بود. برای این که 
بیاورید، در  به دست  انرژی  این  از  تخمینی 

 ۶۰۰ معادل  انرژی،  مقدار  این  بگیرید  نظر 
تمام  هم زمان  انفجار  از  حاصل  انرژی  برابِر 

زرادخانه های هسته یی روی زمین است.
سازمان های علمی و فضایی با توجه به این 
گرفتِن  نظر  زیر  برای  را  برنامه هایی  خطر، 
اطراف  خطرناِک  سیارک های  و  دنباله دارها 

زمین که ممکن است در آینده با ما برخورد 
کنند، راه اندازی کرده اند. برنامۀ بررسی اجرام 
بررسی  به  ناسا،  در   )NEO( زمین  نزدیک 
و  می پردازد  زمین  نزدیک  خطرناک  اجرام 
آن ها را طبقه بندی کرده و موارد خطرناک را 

دنبال می کند.
و  حیات  انسان،  آیندۀ  دربارۀ  نگرانی  نکته: 
میزان  اما  هستند؛  جدی  نگرانی های  زمین، 
آسمانی  و  طبیعی  رویدادهای  که  خطری 
بالهایی  مقابل  در  دارند،  همراه  به  ما  برای 
که خودمان بر سر خودمان می آوریم، بسیار 

ناچیز و کاماًل قابل چشم پوشی است
اما اگر چنین جسمی در راه زمین قرار بگیرد، 
به  بسته گی  چیز  همه  می افتد؟  اتفاقی  چه 
بمبارانی  شاهد  زمین  روزانه  دارد.  آن  اندازۀ 
به  فضا  از  که  است  ذراتی  سوی  از  دایمی 
جو زمین برخورد می کنند. اکثِر این موارد در 
شکل  به  را  آن ها  ما  و  می سوزند  زمین  جو 

گاهی  اما  می بینیم.  درخشان  شهاب های 
ممکن است بخشی از آن، از جو زمین عبور 
برخورد  زمین  به  شهاب سنگ  شکل  به  و 
هالیوودی،  فیلم های  برخالف  متأسفانه  کند. 
سناریوهای خیلی خوبی برای دفاع در برابر 
زمانی  از  اگر  ندارد.  وجود  حادثه یی  چنین 
باشیم،  آگاه  اجسامی  چنین  از  قبل تر  بسیار 
کردِن  منحرف  برای  ایده هایی  به  می توان 

و  کشف  بازۀ  بین  اگر  اما  کرد؛  فکر  آن ها 
نباشد،  زیادی  زمانِی  فاصلۀ  برخورد،  زمان 
فعاًل فناوری های ما راه حل های قابل قبولی را 
در اختیارمان قرار نمی دهند. با وجود این که 
این خطر واقعی است، اما دلیلی برای نگرانی 

وجود ندارد. 

روزانه زمین شاهد بمبارانی دایمی از سوی ذراتی است که از 
فضا به جو زمین برخورد می کنند. اکثِر این موارد در جو زمین 
می سوزند و ما آن ها را به شکل شهاب های درخشان می بینیم. 
اما گاهی ممکن است بخشی از آن، از جو زمین عبور و به شکل 
شهاب سنگ به زمین برخورد کند. متأسفانه برخالف فیلم های 
هالیوودی، سناریوهای خیلی خوبی برای دفاع در برابر چنین 
حادثه یی وجود ندارد. اگر از زمانی بسیار قبل تر از چنین اجسامی 
آگاه باشیم، می توان به ایده هایی برای منحرف کردِن آن ها فکر کرد؛ 
اما اگر بین بازۀ کشف و زمان برخورد، فاصلۀ زمانِی زیادی نباشد، 
فعاًل فناوری های ما راه حل های قابل قبولی را در اختیارمان قرار 
نمی دهند

راه های نابودی زمین
بخش نخست



          فتح اهلل بي نیاز

 در گلستان سعدی آمده است: »دزدی به خانۀ پارسایی 
شد.  دل تنگ  نیافت.  چیزی  جست،  چندان که  درآمد. 
در  بود،  خفنه  آن  روی  که  را  گلیمی  شد.  خبر  پارسا 
»نامه های  داستان  نشود.«  محروم  تا  انداخت  دزد  راه 
بی صاحب« اثر آلن دو لیت را به عنوان یک داستانک با 
هم مرور می کنیم: » مأمور ادارۀ پست هیچ وقت نامه یی 
گم نکرده بود، غیر از یک بار در هاید اند سیک سان 
از دست  بادی وزید و کارت پستالی را  فرانسیسکو که 
او برد. دوید که آن را بگیرد، اما با یک ماشین ]= موتر[ 
تصادم کرد. نامه به نشانی خودش بود: »آقای جو جان 
اشتراک شما برای مجلۀ زنده گی به پایان رسیده است.«     
نمی داند.  آدم ها  از     در هر دو قصه، خواننده چیزی 
داشت؟ همسایه  پارسایی اش صداقت  در  پارسا  آن  آیا 
و دوست خوبی بود، تندخود  و حسود بود یا مهربان، 
دزد  یک  دزد،  شخص  و  گشاده دست؟  و  بلندنظر 
افتاده  این ورطه  به لحاظ خصلتی در  بود که  حرفه یی 
بود یا یک نیاز آنی، او را به این عمل واداشته بود؟ شاید 
هم می خواست مثل رابین هود برای چند نیازمند دست 
به دزدی بزند. و صدها پرسش دیگر. در قصۀ دوم هم 
ما نمی دانیم که مأمور پست، کارمند وظیفه شناسی بود یا 
نه؟ همکار باگذشتی بود یا خودخواه، شوهر سازگار و 
متعهدی بود یا نه؟ به بیان کلی، ما با الیۀ اول شخصیت ها 
روبه رو هستیم. یکی از فصل های مشترک هر دو متن، 
و  غافل گیرکننده اند  دو  هر  حال  عین  در  است.  همین 
نمی توان منکر تأثیر آنِی آن ها بر خواننده شد. اما بستر 
شکل گیری این دو متن با هم اختالف ماهوی دارد. متن 
است.  برخاسته  روابط،  محدودیت  و  ساده گی  از  اول، 
هفت صد ساِل پیش در روستا یا شهری که بیشتر مردم 
یکدیگر را می شناختند و  رشد و تحول شان در محدودۀ 
معینی شکل  می گرفت، بیشتر با عناوین کلی پارسا و 
ویژه گی هایی  با  تا  می شدند  معرفی  دهقان  و  بازرگان 
که در چارچوب شخصیت پردازی داستان امروزی معنا 
عظمت  و  انبوه  به دلیل  دوم،  متن  در  اما  می کند.  پیدا 
دستاوردهای مختلف، ساختار شهرها و اماکن وسیع و 
پُرازدحام عمومی و مناسبات پیچیدۀ مدنی و شغلی و 
حرفه یی، و ساز و کارهای اداری و بوروکراتیک، برآیند 
نهایی هر فرد به حدی ناچیز است که احساس می کند 
»دیده نمی شود و هیچ جا به حساب نمی آید.«  در هر 
بی خبریم.  قصه  انسان های  گذشتۀ  از  ما  متن،  نوع  دو 
چه  و  بداند  چه  داستانک،  نویسندۀ  دیگر،  بیان  به 
اگزیستالیستی  روان شناسی  شالودۀ  بر  را  متنش  نداند،  
کاری  و  می نویسد  باس(  مدارد  و  بینزوانگر  )لودویک 
به گذشتۀ شخصیت ندارد. داستانک از یک سو محصول 
اتمیزه شدِن انسان ها و از سوی دیگر، حاصل فشار  و 
تولیدات  با  همه سو  از  انسان  است.  تکنولوژی  تهاجم 
و  فنی  پدیده های  سرسام آور  سرعت  و  تکنولوژیک 
اجتماعی و اقتصادی غافل گیر شده است و غافل گیرتر 
خواهد شد.  عمر هر تکنیک جدیدی در مهندسی عالیم 
پزشکی  ابزارهای  فیلم برداری،  و  ماهواره  ارتباطات،  و 
نمی رسد.  روز  بیست  و  هشت ماه  به  سخت افزار،  و 
اجزای جدید در سیستم های پالس و دیجیتال، الجیک 
به  »نو«  دیگر  روز  پنجاه وسه  از  بعد  سویچینگ،  و 
بیست ونه،  ایکس  هواپیمای  سرعت  نمی آیند.  حساب 
گذشته  ساعت  بر  کیلومتر  هفت هزاروسه صد  مرز  از 
است. همین دستاوردهای »رعب انگیز« است که موجب 
می شود آنتونی گیدنز بگوید: »اگر عمر کل تاریخ جهان 
سی ثانیه باشد، ما اینک در دو ثانیۀ آخرش هستیم، اما 
در همین دو ثانیۀ آخر، تحوالتی در جهان پدید آمده که 
ثانیه گذشته  بیست وهشت  از  بسیار ژرف تر و وسیع تر 
باسواد،  و  بي سواد  غنی،  و  فقیر  سرعت،  این  است.« 
روستایی و شهری نمی شناسد. حتا ساختار زایندۀ خود 
را تغییر می دهد و چه بسا دگرگون می سازد. این سرعت 
ناشی از انرژی رها شده از »خود انسان« و »انسانیت«ِ او 

است که در صور متنوعی نمود پیدا می کند.
    حال پرسش این جاست: آیا فرد انسانی، که مجموعه اش 
عمل کردی  چنان  ساختار(  یک  مثابۀ  به  انسان ها  )کل 
خورد  و  خرید  کار،  رفت وآمد،  در  »فردیتش«  و  دارد 
و خوراک، تا این حد تابع سرعت شده است، حوصلۀ 
خواندِن یک رمان سه صد صفحه یی و حتا یک داستان 
کوتاه پنج صفحه یی را ندارد؟ آیا می خواهد همه چیز را 
طی چهار ـ پنج دقیقه بخواند و رد شود؟ آیا مابه ازای 

»سهولت گرایی«  و  »تنبلی«  پدیدۀ  »سرعت«،  رفتاری 
که  است  مقطعی  در  زنده گی  عارضۀ  این ها  آیا  است، 
شخص »تغییرات اصلی و نسلی« را به چشم می بیند؟ 
و آیا چون تنها چیز ثابت زنده گی، بی ثباتی است، آدمی 
که کیفیت درونی اش را مشمول تغییر سریع و غیرقابل 
این  پایاِن  پیش بینی می بیند، می خواهد هر چه سریع تر 
تغییر را بداند؟ پاسخ هر چه باشد، بیماری پایان بینی، به 
که  دارند  است. همه عجله  تبدیل شده  عام  عارضه یی 
دارند  شتاب  همه  بدانند،  سریع تر  هرچه  را  فیلم  پایان 
برای  بفهمند.  زودتر  را  بلند  یا  کوتاه  داستاِن  پایان  که 
این منظور، داستان باید حداقل کلمه را در خود جای 
پدید  دیدگاه  همین  از  نوشتار،  در  حداقل گرایی  دهد. 
کریستووا،  ژولیا  مانند  متفکرینی  تعبیر  به  است.  آمده 
نوشتار،  در  حداقل گرایی  هیل،  لسلی  و  الکان  ژاک 
دهشت ناکش  رخدادهای  که  است  دنیایی  نمایانگر 
باعث ایجاد گونه یی کمبود زبان و بازنمایی شده است. 
زبان شناختی،  ـ  روان کاوی  وجه  این  سکۀ  روی  آن 
تکه تکه شخصیت هاست که با نوع زنده گی کنونی جور 
درمی آید ـ شخصیت هایی که به لحاظ کاربرد زبان نیز 
تبعًا  و  شده اند  اسکیروفرنیک  بیماری  گونه یی  دچار 
چه  و  باشند  نویسنده  چه  می آورند؛  روی  کم گویی  به 

خوانندۀ متن.
    شماری از این متفکرین، از جمله ایحاب حسن، این 
گفتۀ ساموئل بکت را که »فشار سکوت بر کلمات، ناشی 
از رنج است«، تصور تمام و کمال عینیت رنجی می دانند 
مناسبات  و  ـ  تکنولوژی  عظیم  و  پرشتاب  تحول  که 
حاصل از آن ـ به فرد انسانی تحمیل می کند. گویا این 
داستایفسکی  حرف  به  را  انسان  می خواهند  متفکرین 
نزدیک کنند که روزگاری گفته بود: »علم، مخوف ترین 
بالی جان آدمی است. مصیبِت آن از طاعون و قحطی و 

جنگ بیشتر است.«
    در چنین فضایی است که عدۀ زیادی از نویسنده گان، 
اما  آورده اند.  روی  داستانک  و  مینی مالیستی  داستان  به 
داستانک چیست؟ اگر داستان کوتاه طبق تعریف ادگار 
یا  داستانک  می شود،  خوانده  نشست  یک  در  آلن پو 
در  باید  میکروفیکشن  یا  فیکشن  یا سادن  فلش فیکشن 
سه تا پنج دقیقه خوانده شود. بیشتر آن ها پالت ندارند 
و اگر داشته باشند، ساده است؛ به حدی ساده که گویی 

اصاًل اتفاقی نیفتاده است. این پالت ساده، باید در زمان 
و مکاِن محدودی شکل بگیرد. البته می توان با ذکر یک 
یا چند کلمه به زمان طوالنی هم اشاره کرد )برای نمونه: 
جنگ دوم جهانی تمام شده بود که ...( اما خود روایت 
یا حتا چند ساعت و  از یک روز  باید در زمانی کمتر 
گاهی چند دقیقه تمام شود. از همین جا می توان نتیجه 
است،  زنده گی  از  برشی  کوتاه  داستان  اگر  که  گرفت 
و  »ناگهانی«  برشی   مینی مالیستی  داستان   و  داستانک 
کوتاه  چنان  باید  و  است  زنده گی  از  محدودتر  بسیار 
مرکز  برسد.  نظر  به  قوی  احساسی اش  تأثیر  که  باشد 
ثقل این داستان، یک شخصیت یا یک رخداد است. اگر 
متحول  نگاه شخصیت  فقط  حداکثر  کوتاه،  داستان  در 
و  مینی مالیستی  متن  در  کاراکترش(،  نه  )و  می شود 
داستانک، همین هم ممکن است پیش نیاید. با این حال، 
باید دل مشغولی ها، نگرانی ها و دغدغه های انسان را به 
مانند عشق، سرخورده گی،  پدیده هایی  بگذارد،  نمایش 
امید و مرگ را ـ اما نباید از مضامین اخالقی، سیاسی و 
فلسفی برخوردار شود و یا نتیجه گیری کند. نمونه یی از 

داستان مینی مال را در زیر می خوانید:
    مادرم پس از سه ساعت هنوز نشسته بود و داشت 
با اشک وناله از ناراحتی برادر کوچک ترم حرف می زد 
حق وحقوقش  زودتر  چه  هر  که  می خواست  من  از  و 
این  تمام  بیاندازد.  راه  را  کاسبی اش  و  کار  تا  بدهم  را 
مدت ساکت بودم. فقط گاهی زنم به طرفداری ام حرف 
می زد. من و برادرم، با ده میلیون شروع کردیم، به طور 
مساوی. بعد از دوازده سال، دوصد میلیون شد. هشت 
ماه پیش که جدا شدیم، چهل میلیون به  او دادم و بقیه 
را در کار دیگری سرمایه گذری کردم و نمی توانستم به 
و  سرخ  چشم های  با  مادرم  وقتی  بدهم.  زودی ها  این 
نگفتی؟«  چیزی  یک  »چرا  گفت:  زنم  رفت،  اشک آلود 
قیافۀ غمگینم را، غمگین تر کردم و گفتم: »چه بگویم؟ او 
دو پسر دارد. چرا نباید هر دوتایی شان را به یک اندازه 
دوست داشته باشد؟« قیافۀ زنم درهم رفت و با صدایی 
این قدر  از خوبِی تو  غم ناک گفت: »خدایا! چرا مردم 

سوءاستفاده می کنند؟«
داستان های  افراطی  طرفداران  از  بعضی  نظر  از      
مینی مال، حتا در همین داستان هم »لفاظی« شده است 
و می شد آن را کوتاه تر نوشت. به عقیدۀ آن ها، نویسنده 

فقط باید »ببیند«، سپس دیده های خود را »مجسم« کند؛ 
نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. مثاًل در داستان 
فوق، کلمه های غمگین و غمگین تر و حتا جملۀ آخر 

راوی، »اضافی« است.
داستان  منتقدین،  و  نویسنده گان  از  بسیاری      
مینی مالیستی و داستانک را تحقیر و مسخره می کنند و 
حضار  کردِن  سرگرم  برای  مخفی  شگردهای  را  آن ها 
و  نظری  دستگاه  دید  از  بی شک  می دانند.  مهمانی ها 
ویلیامز،  ریموند  کسانی چون  فرهنگ،  منتقدین  فکری 
ریچارد هوگارت، فرانک ریموند لیویس،  هورکهایمر، 
آدرنو و ...، داستان مینی مالیستی و داستانک یک کاالی 
فرهنگی است و فقط برای سرگرمی توده ها ساخته شده 
است. به اعتقاد پیروان این ساختارهای فکری و شماری 
از صاحب نظران حوزۀ نظریه  و نقد ادبی، دنیای آگاهی 
تابع  فقط  بشر،  ناخودآگاه  وسیع تر  و  ژرف تر  دنیای  و 
یک یا چند عنصر نیست و نمی تواند باشد. گرایش به 
سرعت، نمی تواند تمایل و شوق انسان را به »شناخت 
کامل« و ناخرسندِی او را از »معرفت ناقص« حذف کند. 
اکثر مردم، به رغم کمبود وقت، حتا با داستان های کوتاه 
»سگ  یا  فاکنر،  اثر  »واش«  داستان  مانند  ارزش مندی 
داستان  »کهن ترین  یا  هیوز  لنگستون  نوشتۀ  کوچک« 
عالم« از رومن گاری، اقناع و سیراب نمی شوند. رمان 
پیدا  برای  ناخودآگاه  ـ  برای شخصیت پردازی هایش  را 
کردن »من« در میان این شخصیت ها ـ ترجیح می دهند. 
این متفکرین بر این باورند که ساز و کار زنده گی به دلیل 
و  ساده تر  زنده گی،  ملزومات  و  ابزارها  شدِن  پیچیده 
گرایش ذهنیت بشر به »ساده گرایی«، اندیشۀ بارزتر شده 
است، اما »جهان یعنی من« فردریک شلینگ هم چنان در 
از  نشانی  بود،  این  از  اگر غیر  نهفته است.  نهاد بشری 
این همه پیشرفت و این همه »متن« بلند و »خواننده«ی 

متن بلند، وجود نمی داشت.
چون  هنرهایی  ارزشمندی  به رغم  که  نیست  تردیدی 
سمفونی های  شکوه مندترین  غیره،  و  نقاشی  موسیقی، 
بتهوون، غم انگیزترنی نکتورن ها و اسکرتزوهای شوپن 
و مالیخولیایی ترین سمفونی های گوستاو مالر نمی توانند 
عظمت، اندوه و  پیچیده گی تب آلود روح بشر را در حد 
و اندازه های متن های روایی بازتاب دهند. اما در هر دو 
دارد.  را  خود  خاِص  ارزش  نوعی،  و  ژانر  هر  عرصه، 
و  »کوارتت«  »سونات«،  نوع  موسیقی،  عرصۀ  در  اگر 
»کوئینتت« پدید می آید، چرا  داستانک در عرصۀ ادبیات 
شکل نگیرد؟ عین همین اتفاق در نقاشی، مجسمه سازی 

و دیگر هنرها هم دیده می شود.
 آیندۀ داستان مینی مالیستی و داستانک، که در عین حال 
هر  مثل  است،  شده  مطرح  تاریخی  به حکم ضرورت 
پدیدۀ دیگری، تابع عدم حتمیت حاکم بر جهان است. 
اما امروزه داستان مینی مالیستی و داستانک به »وسیله یی« 
از گوشه و  انسان ها  تا  تبدیل شده است  ارتباط   برای 
کنارِ جهان بتوانند دردها و مصایب و لبخندهای شان را 
با هم نوعانش  رابطه  انسان در  انتقال دهند.  به یکدیگر 
ساخته می شود و خود را به مثابۀ »نوع« کشف می کند، 
پس چه بهتر که »متن« وسیلۀ ارتباطی او با دیگران باشد.   
حال  عین  در  داستانک،  و  مینی مالیستی  داستان      
از یک سو  معنا  این  به  هستند؛  پارادوکسیکال  پدیده یی 
نوعی حرف زدن است؛ همان طور که خود حرف زدن، 
گونه یی فریاد کشیدن و سرریز درد و اندوه و دست کم 
ناخشنودی است. از سوی دیگر در جهان کنونی، این 
»زبان« است که عامل تعین و تشخِص بشر است. فرایند 
می کنم،  احساس  »من  هستم«،  پس  کنم،  می  فکر  »من 
پس هستم«، »من تغییر می دهم، پس هستم«، »من رویا 
»من  به  است  شده  تبدیل  امروز  هستم«،  پس  می بینم، 
حرف می زنم، پس هستم«. اما محدوده این حرف زدن 
در داستان مینی مالیستی و داستانک از سوی تماه عوامل 
عینی و ذهنِی موجود خفه می شود مگر »نیاز انسان به 
هم نوع«. از این رو داستان مینی مالیستی و داستانک، تبلور 
حقیقی سهم انسان های له شده از میزان انبوه حرف هایی 

است که حق دارند بر زبان آورند.
    گفتن ندارد که بازهم رمان، نوولت، داستان بلند و 
حتا داستان کوتاه است که دردها و رنج های ابنای بشر، 
پلیدی ها و پاکی ها، بدبختی و شادی او را در الیه های 
داستانک  هزار  صدها  شاید  می کنند.  بازنمایی  مختلف 
نتوانند در حد مجموعه آثارِ داستایفسکی یا فاکنر، جهان 
درون و بیروِن انسان ها را برای ما بازنمایی کنند. اما به 
نتوانستند  آن  از  بعد  آثار  و  ُدن کیشوت  که  دلیل  همان 
شوق مردم را در خواندن »قصه های کانتربری« چاوسر و 
»قصه های دکامرون« بوکاچیو  و »کلیله و دمنه« و  »هزار 
و یک شب« و »گلستان« و »جوامع الحکایت« محو کنند، 
متن های روایی مدرِن امروز هم نمی توانند داستانک های 
مدرن را کمرنگ سازند. یک قطعۀ طوالنی موسیقی ـ 
و  دارد  را  خود  ارزِش  و  جایگاه  ـ  بی کالم  یا  کالم  با 
هم،  با  آن ها  را. حضور  منزلِت خود  کوتاه،  قطعۀ  یک 
به رخسار واقعی انسان اکنونی، رنگ و جالی بیشتری 

می دهد.
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تصویر انسان  امروز  
در داستان های مینی مالیستی و داستانک
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شاید صدها هزار داستانک نتوانند در حد مجموعه آثاِر داستایفسکی یا فاکنر، جهان 
درون و بیروِن انسان ها را برای ما بازنمایی کنند. اما به همان دلیل که ُدن کیشوت و 
آثار بعد از آن نتوانستند شوق مردم را در خواندن »قصه های کانتربری« چاوسر و 

»قصه های دکامرون« بوکاچیو  و »کلیله و دمنه« و  »هزار و یک شب« و »گلستان« و 

»جوامع الحکایت« محو کنند، متن های روایی مدرِن امروز هم نمی توانند داستانک های 

مدرن را کمرنگ سازند. یک قطعۀ طوالنی موسیقی ـ با کالم یا بی کالم ـ جایگاه و ارزِش 

خود را دارد و یک قطعۀ کوتاه، منزلِت خود را. حضور آن ها با هم، به رخسار واقعی 
انسان اکنونی، رنگ و جالی بیشتری می دهد



د پاکستان نوې ژمنې...
په  او  ښې  اړيکې  چارو  الرو  نورو  له  رسه  افغانستان  له   

پخوانۍ  خپلې  که  کړي، ځکه  ډېر  رول  کې خپل  افغانستان 

چارې په افغانستان کې تررسه کوي دا خپله د هغوی په زیان 

متامېږي.

د دې  طالبان  پاکستاين  وايي،  او سیايس شنناند  پوځي  دغه 

لپاره رامنځته شول چې د ای اېس ای او افغان طالبانو تر منځ 

یوه مشرتکه ژبه او رشعي الره پیدا يش څو ای اېس ای له دې 

پرې عميل  او  ومني  طالبانو  افغان  پر  اجنډاوې  نورې  الرې 

کړي یې کړي.

د هغه په خربه، خو دا چې نصیرالله بابر، کرنل امام او نورو 

په ګوښه کېدو او کشمیر لور ته د نورو پاکستانیو پوځیانو او 

ای اېس ای پام اړولو رسه پاکستاين طالبان ځواکمن شول او 

پاکستان حکومت يې تر ګواښ الندې راوست.

ده وویل، دا چې اوس په افغانستان کې د هند مساله ډېره ګرمه 

او کړاو څخه ځورېږي  اقتصادي رکود  له  پاکستان  او  شوې 

نو اړتیا لري چې افغانستان منځنۍ اسیا ته د یوه پل په توګه 

له الرې  بهار  به د چاه  دا کار ونه کړي، هند  او که  وکاروي 

پرې مخکې يش، نو له همدې امله پاکستان غواړي په طالبانو 

فشار راوړي چې له افغان حکومت رسه خربو ته کېنوي.

ښاغلی ساپی زیاتوي، پاکستان په دې برخه کې له هغو طالب 

زندانیانو لکه مالبرادر او نور چې له دوی رسه په زندان کې 

دي هم ګټه واخيل او طالبان له افغان حکومت رسه خربو ته 

کېنوي، څو له یوې خوا امنیتي وضعیت ښه او افغان حکومت 

رسه مرسته وکړي او له بلې خوا منځنۍ اسیا ته د خپلو توکیو د 

استولو او خپل اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره کړي.

په دې  یو ښه فرصت دی خو  دا  باور دی، چې  په دې  هغه 

رشط چې افغانستان له دې لوبې نه په خپله نفع ښه ګټه پورته 

کړي.

له  کې  سفر  خپل  په  ته  پاکستان  ورځ  تېره  ولسمرش  افغان 

مرسته   کې  برخه  په  سولې  افغان  د  چارواکیو  پاکستانیو 

ولسمرش  له  رشیف  نواز  وزیر  لومړي  پاکستان  د  وغوښته. 

افغان  له  دوی  چې  وویل،  ته  کنفرانس  خربي  ګډ  په  کرزي 

سولې رسه مرستو ته چمتو دي او په سیمه ییزه کچه به هم له 

افغان سولې مالتړ وکړي.

د  افغان لوري رسه  له  پاکستان  یادونې وړ ده چې وار وار  د 

مرستو ژمنې کړي؛ خو تر اوسه یې عميل بڼه نه ده غوره کړې؛ 

پاکستان  د  لري، چې  توپیر  دا  تېرو هغو رسه  د  ژمنې  دا  خو 

لوري  له  نوازرشیف  نوي مرش  د  پر ځای  پخوانیو مرشانو  د 

کېږي.
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اعضای مجلس و آگاهان:

کرزی به دنبال حمایت پاکستان از 
نامزد مورد نظرش است

بازدید دبیرکل سازمان...
دفاع  تاجیکستان، وزیر  رئیس جمهور  امامعلی رحمان  با   
و همچنین با تعدادی از مسووالن نهادهای دیگر از جمله 
با فرمانده نیروهای مرزبان کمیته امنیت ملی این کشور در 
مورد وضعیت مرز و تدابیر تقویت حفاظت از آن گفت وگو 

کرد.
رسانه های محلی و منطقه با بازتاب موضوع بازدید بوردیوژا 
همکاری  چشم انداز  و  منطقه یی  امنیت  به  مربوط  مسایل 
از  را  جمعی  امنیت  پیمان  سازمان  چارچوب  در  کشورها 

محورهای مورد بحث با مقامات دوشنبه عنوان کرده اند.
این منابع توجه خاص به تحول و توسعه احتمالی اوضاع 
در مرز تاجیکستان و افغانستان پس از سال 2۰14 را نیز از 

دیگر موضوعات مورد بحث می دانند.
و  سیاسی  تشکل  عنوان  به  جمعی  امنیت  پیمان  سازمان 
نظامی چند کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی در 1۵ می 
سال 1992 ایجاد شده و با گذشت 1۰ سال از موجودیت 
آن در نشست رسمی سران کشورهای اعضا که سال 2۰۰2 
در مسکو برگزار شد به سازمان پیمان امنیت جمعی تکمیل 

نام کرده و به یک سازمان تمام عیار بین المللی تبدیل شد.
و  قرقیزستان، روسیه  قزاقستان،  بالروس،  ارمنستان،  اکنون 

تاجیکستان عضویت این سازمان را دارند.
از  نارضایتی  دلیل  به  عضو  کشورهای  دیگر  از  ازبکستان 
تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب این نهاد در ماه دسمبر 

سال 2۰12 از آن خارج شد.
کارشناسان هدف اصلی سفر دبیر کل سازمان پیمان امنیت 
مقامات  با  مذاکرات  مورد  مسائل  و  تاجیکستان  به  جمعی 
مالی  و  فنی  کمک های  طرح  شدن  اجرایی  به  را  دوشنبه 
به نهادهای امنیتی در جهت تقویت توانایی و ظرفیت های 
ائتالف  نیروهای  خروج  دوران  در  کشور  این  دفاعی 

بین المللی از افغانستان مرتبط می دانند.

پس از 2014 برای افغانستان...
 حکومت پاکستان در مهیا ساختن زمینه های گفت وگو 
را  نقش اش  مسلح،  مخالفان  و  افغانستان  میان حکومت 

صادقانه ایفا نماید.
او گفت: »از پاکستان خواهان همکاری های صادقانه در 
راستای تأمین صلح و ثبات استم. امید حکومت پاکستان 
راه های مذاکرات میان دولت افغانستان و مخالفان مسلح 

را هموار سازد.«
روند  که  گفت  نیز  پاکستان  نخست وزیر  شریف،  نواز 
صلح و سازش در افغانستان باید تحت رهبری افغان ها 
و متعلق به آنها باشد. من این اطمینان را به کرزی دادم 
که اسالم آباد به اقدامات خود برای دستیابی افغانستان به 
این هدف واال ادامه می دهد. پاکستان همچنین اقدامات 
تقویت  افغانستان  در  ثبات  از  حمایت  در  را  منطقه یی 

می کند.
برای   2۰14 از  پس  سال های  که  گفت  شریف  نواز 

افغانستان دشوار خواهد بود. 
امیدواری کرد  ابراز  در عین حال، نخست وزیر پاکستان 

که صلح و ثبات در افغانستان تأمین شود.
نخست وزیر پاکستان و رییس جمهوری افغانستان گفتند 
و  بر سر ساخت جاده  مذاکره  در جریان  دو کشور  که 
و  تجارت  معاهده  و  برق  پروژه های  آهن،  راه   خطوط 

ترانزیت به توافق رسیده اند.
در  افغانستان  ریاست جمهوری  سخنگوی  حال،  این  در 
یک تماس تلیفونی از پاکستان به روزنامۀ ماندگار گفت 
که مذاکرات به دلیلی که تا اکنون به نتیجه نرسیده است، 

برای یک روز دیگر )امروز( ادامه می یابد.
ایمل فیضی گفت که در این سفر رییس جمهور کرزی با 
نخست وزیر پاکستان در خصوص رهایی زندانیان طالب 

از زندان های این کشور و به ویژه پروسۀ صلح با مخالفان 
مسلح دولت بحث  و گفت وگو کرد.

سخنگوی رییس  جمهور کرزی همچنان افزود که وزرای 
مالیۀ دو کشور، سندی را به امضا رسانیده  اند که براساس 
آن یک بند برق باالی دریای کنر ساخته می شود و برق 
آن از سوی افغانستان باالی پاکستان فروخته خواهد شد.
او  افزود که در این توافق نامه هم چنان گفته شده است 
که پروژۀ راه آهنی که تورخم را به جالل آباد وصل کند، 

نیز ساخته شود.
کرزی پیش از سفر گفته بود که اولین مساله مورد مذاکره 

با پاکستان مذاکرات صلح است.
در رإس خواسته های اصلی کرزی آزادی اعضای زندانی 
طالبان افغان در پاکستان است چرا که این روند امیدواری 
را در آغاز سریع مذاکرات مستقیم با شبه نظامیان طالبان 

به وجود می آورد.

          ناجیه نوری

به  مستقیم  ارتباط  پاکستان  به  کرزي  رییس جمهور  سفر 
زندانیان  سازي  آزاد  و  کشور  ریاست جمهوري  انتخابات 

طالب از بازداشتگاه های پاکستان دارد. 
مي گویند،  مطلب  این  ابراز  با  آگاهان  از  شماري 
تا  مي زند  آتش  و  آب  به  را  خود  کرزي  رییس جمهور 
از  را  پاکستان  از جمله کشور  داخلي و خارجي  حمایت 

کاندیدای مورد نظر خود داشته باشد.
بازي  که  اند  باور  این  به  آگاهان  از  دیگر  شماري  اما 
انتخابات افغانستان باالتر از این بحث ها است و پاکستان 
مهره های  و  دارد  باال  دست  افغانستان  سیاسي  مسایل  در 

زیادي دارد.
پاکستان  نخست وزیر  با  گذشته  روز  کرزی  رییس جمهور 
مقامات  با  او  گفت وگوهای  است  قرار  و  کرد  دیدار 

پاکستانی تا یک روز دیگر نیز ادامه یابد.
نماینده گان مي گوید، حامد  عارف رحماني عضو مجلس 
کرزي مي خواهد در پایان عمر سیاسي خود چند موضوع 
براي دوران  افتخار  قابل  تا  به سرانجام برساند  اساسي را 

حاکمیت اش باشد.
وي افزود، اولین مورد پروژۀ صلح است که بدون همکاري 
سرانجام  به  طالبان  حامیان  عنوان  به  پاکستان  صادقانۀ 
نخواهد رسید؛ بنابراین حامد کرزي با سفر به پاکستان در 

صددِ زنده ساختن روند گفت و گو با طالبان است.
است  انتخابات  مسالۀ  دوم  بحث  کرد،  تأکید  رحماني 
در  شرکت  براي  کاندیدي  رییس جمهور  که  حقیقتًا  و 
انتخابات دارد و شاید بخواهد که پاکستان از کاندید مورد 

نظرش حمایت کند. 
این عضو مجلس نماینده گان همچنان گفت، رییس جمهور 
کرزي به آب و آتش مي زند تا حمایت داخلي و خارجي 
از جمله کشور پاکستان را از کاندید مورد نظر خود جلب 

کند.
در  حضور  براي  زمینه  مي خواهد  کرزي  حامد  افزود،  او 

بنابراین   فراهم شود،  و شرق  مناطق جنوب  در  انتخابات 
مناطق  این  تا  کند  جلب  را  پاکستان  توجه  تا  است  نیاز 
بتوانند در  باشد و مردم  آرام  انتخابات  برگزاري  در زمان 
انتقال  و  انتخابات  برگزاري  زیرا  کنند،  شرکت  انتخابات 
و  سیاسي  اعتبار  رییس جمهور  براي  قدرت  مسالمت آمیز 

اخالقي دارد. 
وي همچنان افزود، بحث سوم رهایي زندانیان طالب از بند 
پاکستان است و رییس جمهور مي خواهد از این طریق براي 

خود یک اعتبار اخالقي و سیاسي کسب کند.
از  مي توانند  بخواهند  اگر  پاکستاني ها  کرد،  اضافه  وي 
جهات مختلف از کاندید مورد تایید حامد کرزي حمایت 
به  کرزي  حامد  سفر  که  گفت  مي توان  بنابراین  کنند؛ 
انتخابات ریاست جمهوري و آزادسازي زندانیان طالب از 

بند پاکستان ارتباط مستقیم دارد. 
آفتاب در حال غروب  به  پاکستان  آیا  اما  تاکید کرد،  وي 
عمر  که  رییس جمهوري  با  آیا  و  گذاشت  خواهد  وقع 
سیاسي اش رو به پایان است، وارد معاملۀ سیاسي خواهد 
در  که  رییس جمهوري  با  پاکستان  مي کنم  فکر  من  شد؟ 
پایان عمر سیاسي خود قرار دارد، همراه و همدل به گونۀ 

مشتاقانه نخواهند شد.
در این حال، سید آقا فاضل سانچارکي سخنگوي ایتالف 
ملي افغانستان مي گوید، رییس جمهور کرزي براي حمایت 
جمهوري  ریاست  انتخابات  در  خود  نظر  مورد  گزینه  از 
و  خواسته  کمک  جهان  و  منطقه  همسایه،  کشورهاي  از 
حاال هم احتمال اینکه در چنین دیدارهایي تالش کند تا 
حمایت پاکستان را از کاندید مورد نظر خود جلب کند، 

بسیار زیاد است.
مطرح  پیمانه  تا چه  این خواست ها  که  این  اما  افزود،  او 
خواهد شد و این که حامد کرزي در این راستا تا چه اندازه 

موفقیت کسب خواهد کرد، مشخص نیست.
خواهد  خواست هایی  هم  پاکستان  گفت،  همچنان  وي 
بسیار  افغانستان  براي  خواست ها  این  پذیرش  و  داشت 
پاکستان روشن است  مشکل است، چرا که خواست هاي 

رسمیت  به  را  دیورند  خط  تا  مي خواهد  افغانستان  از  و 
بسازد  افغانستان محدود  را در  بشناسند، حضور هندي ها 

و سیاست خارجي افغانستان تابع سیاست پاکستان باشد.
به گفتۀ سانچارکي، درخواست آزادي تمامي زندانیان طالب 
از بند پاکستان از سوي حکومت افغانستان از برنامه هاي 
کرزي  حامد  خواست  و  است  افغانستان  اصلي حکومت 
خارجي  زندان هاي  در  طالب  زنداني  هیچ  که  است  این 

وجود نداشته باشد.
وي افزود، اما این اقدامات هیچ سودي براي آوردن ثبات 
در افغانستان نخواهد داشت؛ اما چون رییس جمهور کرزي 
امیدي براي بقا خود ندارد؛ بنابراین مي خواهد با این اقدام 

یک نوع نیک نامي در میان طالبان براي خود کسب کند.
اما عزیز رفیعي رییس جامعه مدني مي گوید، بازي انتخابات 
افغانستان باالتر از این بحث ها است و پاکستان با مهره هاي 

مشخص خود در مسالۀ انتخابات در ارتباط است.
او اضافه کرد، پاکستان در مسایل سیاسي افغانستان دست 
باال دارد و مهره های بسیار زیادي دارد و نیاز ندارد که در 

این خصوص از طریق حامد کرزي ارتباط پیدا کند.
که  نمي رود  توقع  افغانستان،  مدني  رییس جامعه  گفتۀ  به 
مردم  براي  مفید  سفر  یک  پاکستان  به  کرزي  حامد  سفر 

افغانستان باشد.
بند  از  طالب  زندانیان  آزادي  از  هدف  رفیعي،  باور  به 
پاکستان شاید این باشد که یک نوع فضای سیاسي براي 

تمام جناح ها ایجاد شود.
رییس جامعه مدني تاکید کرد، اما مسالۀ بسیار مهم اینکه 
پاکستان رییس جمهور افغانستان را هیچگاه جدي نگرفته و 
حتا اظهارات او را اظهارت نادرست »غیر منطقي« و »غیر 
سیاسي« خوانده اند؛ بنابراین پاکستان دولت افغانستان را 

در شرایط فعلي بسیار جدي نمي گیرند.
این اولین مالقات حامد کرزی با نواز شریف نخست وزیر  
به  کشور  این  درانتخابات  پیش  ماه  دو  که  است  پاکستان 

پیروز رسید. 
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نخستین پاالیشگاه نفت...
 نفت خام در کشور را نیز به پیمانکاران داخلي بسپارد.

گفته مي شود دو پاالیشگاه دیگر نیز در افغانستان در حال 
پاالیش  ظرفیت  ها  پروژه  این  تکمیل  با  که  است  ساخت 

نفت افغانستان در روز به 1۵۰۰ تن خواهد رسید.
کشورهاي  از  را  خود  نیاز  مورد  سوخت  اکنون  افغانستان 

ایران، عراق و کشورهاي آسیایي میانه وارد مي کند.

در کمیسیون شکایات انتخاباتی...
این ها  دهد،  ُرخ  طبیعی  حوادِث  یا  و  بسازد  ناممکن   
گونۀ  به  حالت ها  این  اگر  است.  اضطرار  حالت  زمینۀ 
این  باالی  مردم  که  است  طبیعی  بیاید،  پیش  مصنوعی 

پروسه اعتماد نخواهند کرد.
اگر کمیسیون مستقل انتخابات از مدیریت سالم خود و 
انتخابات برای مردم  حکومت هم از عدم دخالتش در 
حالت  به  کشور  تا  می رود  این  امیِد  بدهند،  تضمین 
و  مردمی  انتخابات  برگزاری  ما شاهد  و  نرود  اضطرار 

شفاف باشیم.
تا  می کنند  آن ها تالش  که  اند  گفته  امنیتی  نهادهای 
روز برگزاری انتخابات، امنیت ساحات رأی دهی را 
به گونۀ واقعی بگیرند، شما به چه باور هستید، آن ها 

قادر به این کار خواهند بود؟
در  امنیتی  وضع  بدترشدن  شاهِد  ما  روزها  این  در 
و  هستیم  افغانستان  شرق  شمال  حتا  و  شرق  جنوب، 
نیروهای مخالف در  فعالیت ها و تحرکات  می بینیم که 
این مناطق زیاد شده، در کنارِ این تمام والیات افغانستان 
اما  بالفعل مواجه است.  یا  بالقوه و  امنیتی  با مشکالت 

در مدت اندکی که تا انتخابات مانده ما آرزومند هستیم 
تا ارگان های امنیتی در این زمینه توجه کنند و مردم را 
از لحاظ روانی آمادۀ رفتن به طرف صندوق های رأی 
بسازند و اگر آنها کاری را انجام نمی دهند، دست سر 
دست می نشینند، این موضوع یک تهدید بسیار بزرگ 

برای انتخابات خواهد بود.
در دورِ اول پروسۀ ثبت نام حضور و مشارکت زنان 
در این پروسه کم رنگ بود، حال که این روند به دورِ 
دوم رفته است، بنیاد شما برای حضور بیشتر زنان چه 

پشنهادهای داشته است؟
 یکی از دغدغه ها و نگرانی ها در مرحلۀ اول ثبت نام 
رأی دهنده گان مشارکِت کم رنگ زنان در پروسۀ ثبت 
نام بود، اما حال خوشبینی هایی وجود دارد تا مشارکت 
سطح  به  پروسه  این  که  نام  ثبت  دوم  مرحلۀ  در  زنان 
ولسوالی ها و ناحیه ها رفته است، پُر رنگ تر باشد. ولی 
باشد  جایی  در  باید  زنان  نام  ثبت  مراکز  این،  کنار  در 
که زنان به آسانی در این مراکز رفته بتوانند و همچنان 
حضور کارمندان زن در این مراکز نیز می تواند در زمینۀ 
و  شود  تمام  مؤثر  رأی  کارت  اخذ  برای  زنان  حضور 
این  در  نگرانی ها  این  به  تا  است  همین  ما  خواست 

مرحله توجِه بیشتر شود. 
پیشنهاد بنیاد شما برای کمیتۀ گزینش، در خصوص 

تعین اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی چیست؟
هدف از قانون تشکیل و صالحیت های انتخاباتی همین 
است که در کمیسیون های انتخابات باید افراد مسلکی و 
بی طرف حضور داشته باشد، با این حال کمیتۀ گزینش 
باید این دو شرط عمده را در تعین افراد برای انتخاب 
داشته  نظر  در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  اعضای 
ساختن  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  کار  زیرا  باشد، 
از  نظارت  و  قضایا  بررسی  مقرره ها،  و  العمل ها  طرز 
و  توانایی  نیازمند  این ها  و  است  انتخابات  کمیسیون 
تجربۀ کافی است که تا در این کمیسیون افرادی انتخاب 
شوند که این معیارها را در خود داشته باشند. اگر این 
معیارها )مسلکی بودن و بی طرف بودن(در این انتخاب 
اعضای این کمیسیون مد نظر گرفته نشود، مانند گزینش 
اعضای  اکثریت  که  انتخات  مستقل  کمیسیون  اعضای 
گزینش  کمیتۀ  افراد  نزدیک  افراد  و  خویشاوندان  آن 
که  را  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مشروعیت  بود، 
این  و  می رود  زیِر سوال  است،  مهم  بسیار  مرجع  یک 

کمیسیون به یک مرجع بی اعتبار مبدل خواهد شد.
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بانوان  تیم ملی فوتبال  شکست 
قزاقستان برابر  در  افغانستان 

دهکده صلح آلمان 47 کودک بیمار افغان را 
پس از تداوی رایگان به خانوده های شان در 
افغانستان سپرده است. هم اکنون نیز شماری 
درمان  زیر  دهکده  این  در  افغان  کودکان  از 
هستند. این کودکان سفیران صلح این دهکده 

در جهان خوانده می شوند.
از  که  کودکان  این  وله،  دویچه  گزارش  به 
طریق قرار داد همکاری میان جمعیت هالل 
این  در  آلمان  صلح  دهکده  و  افغانی  احمر 
کشور تداوی شده بودند، پس از بهبود یافتن 
دوباره از طریق جمعیت هالل احمر در کابل 

به افغانستان منتقل گردیدند.
دارای  که  کودکانی  آلمان،  صلح  دهکده 
سوختگی های شدید، بیماری های استخوانی، 
بیماری های قلبی و سایر بیماری هایی را که 
در افغانستان قابل عالج نباشند، به همکاری 
جمعیت حالل احمر افغانی به این دهکده در 
تحت  و  کرده  منتقل  آلمان  اوبرهاوزن  شهر 

درمان قرار می دهد.
عنایت اهلل صدیقی، مسول تشریفات جمعیت 
و  خرسندی  ابراز  با  افغانستان  احمر  هالل 
می گوید  آلمان  دهکده صلح  از  سپاسگزاری 
صلح  دهکده  تداوی  تحت  که  کودکانی  که 
قرار  احمرافغانی  هالل  جمعیت  و  آلمان 
مراقبت  تحت  سالگی  هجده  تا  گیرند  می 
تمام  و  داشته  قرار  نهاد  دو  این  ویژه  های 

نیازمندیهای شان رفع می گردند .

برای  نیز  ادویه هایی   « می افزاید:  صدیقی 
بیماران داده می شوند، زیرا ما طی 27 سالی که 
کودکان با همکاری دهکده صلح آلمان تداوی 
کرده ایم تا سن 18 سالگی تحت تداوی ما 
قرار دارند؛ این ادویه و سایر وسایل دیگر که 
به ما کمک می شود، به همین کودکان توزیع 

می گردند«.
والیت  از  و  دارد  سال  سیزده  سعید،  غالم 
دهکده  بشردوستانه  همکاری های  با  هرات 
صلح آلمان و جمعیت هالل احمر افغانی از 
می گوید:  او  است.  یافته  نجات  اش  بیماری 
»همین طور به راه می رفتم که پاهایم بدرد آمد 
وقتی در هرات به داکتر رفتم داکترها گفتند 
پاهایم  اند،  که استخوان پاهای تو سیاه شده 
را عمل کردند و جور شدند و بعد از یکسال 
دوباره بدرد آمدند. من دوبار آلمان رفتم، دفعه 
از  پس  شدم،  عملیات  دوباره  آلمان  در  اول 
این  آمدند،  درد  به  پاهایم  دوباره  چهار سال 
بار وقتی به آلمان رفتم سه بار عملیات شدم؛ 
اند به خیر  داکتران گفتند پاهایت جور شده 

می توانی به خانه ات برگردی.«
اگر چه دهکده صلح آلمان بیشتر کودکانی را 
در سطح جهان تحت درمان قرار می دهد که 
بر اثر جنگ آسیب دیده باشند، اما چنین به 
نظر می رسد که برای کودکان مریض افغان 
به دلیل کمبود امکانات آموزشی در این کشور 

استثنا قایل هستند.

  آموزش کودکان
در  کودکان  این  رایگان،  تداوی  بر  عالوه 
جمعی از کودکان دیگر جهان نگهداری می 
کار صورت  نیز  آنان  آموزش  باالی  و  شوند 
آشنا  فرهنگ های مختلف  با  آنان  گیرد.  می 
به  بر می گردند  وقتی  اکثرشان  و  می شوند 

زبان آلمانی مسلز هستند.
او  است،  ساله  یازده  دختری  مسیره 
سوختگی های شدیدی بر دست هایش داشت 
و این می توانست آینده او را دردناک بسازد. 
سوختگی  آثار  که  دارد  دست هایی  حاال  او 
در آنها دیده نمی شوند. او می گوید چیزهای 
زیادی را در آلمان آموخته است. او می افزاید: 
»دست هایم سوخته بودند و بسیار زشت شده 
بودند. خیلی برایم سخت بود. من به دهکده 
صلح رفتم و آنجا »آلمان« تداوی شدم. حاال 
دست هایم زیبا هستند و من دیگر ناراحت 

نیستم.من خیلی چیزها از آنجا یاد گرفتم«
دهکده  به  افغان  بیمار  کودکان  ارسال  روند 
می  انجام  نوبت  دو  در  ساالنه  آلمان  صلح 
آلمان  به  تا 7۰ کودک  شود، در هر دور ۵۰ 
به آغوش  از تداوی دوباره  می روند و پس 

خانواده هایشان بر می گردند.
افغانی  ترین قشر جامعه  آسیب پذیر  کودکان 
کشورهایی  جمله  از  افغانستان  چند  هر  اند، 
است که کنوانسیون های منع خشونت علیه 
امضا کرده ولی وضعیت کودکان  را  کودکان 

هنوز در این کشور نگران کننده است.
کودکان عالوه بر جنگ هایی که در این کشور 
والدین  توجهی  کم  اثر  بر  حتا  دارد،  جریان 
شان نیز دچار معلولیت و بیماری های صعب 

العالج می شوند.
آلمانی  غیردولتی  سازمان  یک  صلح  دهکدۀ 
است که از سال 19۶7 به این سو کودکاندچار 
معلولیت را در مناطق جنگ زده جهان کمک 
را  کودکانی  ساله  همه  سازمان  این  کند.  می 
شان  خود  کشور  در  شان  های  بیماری  که 
قابل  آنان  نباشد ویا نقص عضو  قابل درمان 
ترمیم باشد، به آلمان می آرود و رایگان درمان 

می کند.

بازگشت کودکان افغان 

از دهکدۀ صلح آلمان

طالبان نظاره گر نتایج...
 بزرگی در مذاکرات بود و آنها نباید به این 

آسانی از آن رد می شدند.
مکانی  برای  تالش ها  به  عصبانیت  با  وی 
واکنش  طالبان  سیاسی  دفتر  برای  جایگزین 
نشان داد و گفت، موضوع پرچم آنها و لوح 
حاال  و  نشده  حل  هنوز  اسالمی«  »امارت 
موضوع جدید انتقال دفتر طالبان مطرح شده 

است.
پناهگاه های  است  معتقد  افغانستان  دولت 
افزایش  اصلی  دلیل  پاکستان  در  طالبان 

خشونت ها در افغانستان است.
استخبارات پاکستان از مدت ها پیش متهم به 

حمایت از طالبان و پناه دادن به آنها در خاک 
اتهامات را  اما اسالم آباد این  پاکستان بوده ، 

رد می کند.
شریف  نواز  با  کرزی  مالقات  اولین  این 
انتخابات  در  پیش  ماه  دو  که  بود  خواهد 

پاکستان پیروز شد.
وزیر  نخست  افغانستان  جمهوری  رییس 
پاکستان را تحسین کرده و گفته او برای ثبات 
و صلح نیات خیر در سر دارد اگرچه تصدیق 
پاکستان در  از  او  کرده که دیدارهای پیشین 

بهبود امنیت افغانستان تاثیری نداشته است.
کرزی گفت: »من امیدوارم اما مطمین نیستم. 
محقق  امیدم  دارم  آرزو  و  می روم  امید  با 

بشود.«

هفت کشته در حملۀ...
 تصرف کنند.

قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا به بی بی سی 
بین  درگیری  در  انفجار،  دنبال  به  که  گفت 
دو  افغان،  امنیتی  نیروهای  و  مسلح  مخالفان 
سرباز ارتش افغانستان کشته و سه سرباز دیگر 

زخمی شده اند.
رویداد  این  در  که  گفت  همچین  قادری  آقای 
دولت شرکت  مسلح  مخالف  پانزده  کم  دست 
داشتند که پنج نفر آنها در حمله متقابل نیروهای 
هم  آنان  از  دیگر  تن  ده  و  شدند  کشته  امنیتی 

زخمی شدند.
دوش  به  را  این حمله  مسوولیت  طالبان  گروه 

گرفته است.
طالبان  که  آمده  گروه  این  خبری  نامه  یک  در 
بمبگذاری  موتور  انفجار  و  انتحاری  حمله  با 
امریکایی  نیروهای  مشترک  مرکز  یک  در  شده 
نیروهای  به  تلفات سنگینی  کاپیسا  در  افغان  و 

امنیتی افغان و آمریکایی به جا گذاشته اند.
کشور  شرقی  شمال  والیات  از  کاپیسا  والیت 
این  از  بخش هایی  در  مسلح  مخالفان  است، 
والیت از جمله ولسوالی تگاب، فعالیت دارند.

آنچلوتی: 

مارتینو چیزی از فوتبال اروپا و 
بارسلونا نمی داند در  ماالگا  برابر  پیروزی  از  پس  بارسلونا  سرمربی 

هفته دوم لیگا با تمجید از عملکرد تیمش می گوید 
به  را  بازی  چطور  بگیرند  یاد  باید  تنها  بازیکنانش 

خوبی به اتمام برسانند.
به  آندلس  لیگا موفق شد در  بارسلونا در هفته دوم 
سختی با یک گل ماالگا را از پیش رو بردارد و با ۶ 

امتیاز در صدر جدول لیگا جای گیرد.
کسب  از  پس  بارسلونا  سرمربی  مارتینو،  خراردو 
سختی  بازی  گفت:   لیگا  در  پیاپی  پیروزی  دومین 
این  در  داشتیم.  ماالگا  چون  جنگنده ای  تیم  برابر 
دیدار تا دقیقه 7۵ توپ و میدان را در اختیار داشتیم. 
بازی را بسیار خوب شروع کردیم اما هر چه از زمان 
بازی سپری می شد عملکرد تیم ما افت می کرد. نیمه 
اول بسیار خوب بازی کرده و توانستیم موقعیت های 
اما فرصت هایمان  ایجاد کنیم  نیمه  این  خوبی را در 
گل نشد. نکته منفی این دیدار این بود که از دقیقه 
بازی  نتوانستیم  و  داده  از دست  را  تمرکز خود   7۵
اولیه  ترکیب  وقتی  کنیم.  تکرار  را  خودمان  خوب 
آنها را دیدم، فکر کردم که ماالگا در این دیدار فقط 
داشتند  آنها هافبک های خوبی  اما  دفاع خواهد کرد 

و توانستند بازی خوبی برابر ما به نمایش بگذارند.
مارتینو ادامه داد:  از حیث نتیجه تیم ما عملکرد مثبتی 
در لیگا داشته است و توانسته هر دو دیدار خود را 
با پیروزی پشت سر بگذارد. سطح بازی مان نیز در 
این دو دیدار بسیار خوب بوده است و از عملکرد 
چیزی  تنها  اکنون  هستم.  راضی  بازیکنانم  تک تک 

چطور  که  است  این  بگیرند  یاد  باید  بازیکنانم  که 
شروع  می کنیم،  خوبی  به  که  را  خودمان  بازی های 

به پایان برسانیم.
مهاجم  نیمار،  عملکرد  درباره  بارسلونا  سرمربی 
برابر  دیدار  در  نیمار  عملکرد  گفت:   نیز  برزیلی اش 
ماالگا و آتلتیکو مادرید از بازی برابر لوانته کمی بهتر 
بود. او هر روز پیشرفت می کند. در تیم مان بازیکنی 
فشارهای  برابر  هیچوقت  که  مسی(  )لیونل  داریم 
بیشتر  برای موفقیت  نیمار  رسانه ها تسلیم نمی شود. 

باید از مسی الگوبرداری کند.
ماالگا  برابر  آدریانو  گلزنی  درباره  ادامه  در  مارتینو 
فقط  را  بارسلونا  تیم  گل های  که  خوشحالم  گفت:  
یک یا دو بازیکن خاص به ثمر نمی رسانند. از گلزنی 
آدریانو در این دیدار خوشحال شدم. در بازی قبلی 
این  در  و  کرد  گلزنی  آلوس  دنی  ما،  راست  مدافع 

دیدار آدریانو کوریرا مدافع چپ ما.
بارسلونا بامداد پنجشنبه در بازی برگشت سوپرجام 

اسپانیا برابر آتلتیکومادرید قرار خواهد گرفت.

به  پاسخ  در  مادرید  رئال   سرمربی 
انتقاد های سرمربی بارسلونا از تیمش 
فوتبال  به  تازه  مارتینو  تاتا   می گوید، 
اروپا آمده است و چیز زیادی از آن 

نمی داند.
بارسلونا  سرمربی  مارتینو،  خراردو 
در  ماالگا  با  تیمش  بازی  از  پیش 
پیشنهادی  قیمت  بود،  گفته  لیگا 
به  توهین  بیل  به گرت  مادرید  رئال 

وضعیت اقتصادی مردم اروپاست.
رئال مادرید  آنچلوتی، سرمربی  کارلو 
سرمربی  صحبت های  به  واکنش  در 
بارسلونا گفت:  صحبت های سرمربی 
به  تازه  او  است.  عجیب  بارسلونا 
از  زیادی  چیز  و  آمده  اروپا  فوتبال 
باشگاه  همین طور  و  اروپا  فوتبال 
باشگاه  زیرا  نمی داند،  بارسلونا 
نیز خرید های زیادی داشته  بارسلونا 

است و پول زیادی برای آنها پرداخت 
کرده. منظور مارتینو را متوجه نشدم. 
دوست ندارم درباره او صحبت کنم 
اما حرف های مارتینو خیلی برای من 

عجیب بود. 
گفت:   ادامه  در  رئال مادرید  سرمربی 
را  رئال مادرید  هواداران  خواسته 
به  همیشه  مادرید  رئال  در  می دانم. 
شرطبندی  اما  هستم  پیروزی  دنبال 
از  را  چیزی  نمی توانم  و  نیستم  بلد 
قبل بگویم. می خواهم در رئال مادرید 

بهترین تصمیم ها را بگیرم.
وضعیت  درباره  آنچلوتی  کارلو 
ایارامندی  گفت:   تیمش  هافبک های 
ما  با  به زودی  شرایط خوبی دارد و 
دقیقا  نمی دانم  کرد.  خواهد  تمرین 
از چه زمانی آماده بازی خواهد شد. 

منتظر حضور او در تمرین هستم.

شوک بزرگ بایرن مونیخ 
با مصدومیت تیاگو

هفته   هفت  مصدومیت  دلیل  به  آلکانترا  تیاگو 
نمی تواند بایرن مونیخ را همراهی کند.

به  گوآردیوال  پپ  توصیه  با  که  اسپانیایی  هافبک 
بایرن مونیخ پیوست، در بازی برابر نورنبرگ از ناحیه 
با  بایرن مونیخ  پا دچار مصدومیت شد. باشگاه  مچ 
این  که  کرد  اعالم  آلکانترا  تیاگو  مصدومیت  تایید 
بازیکن نزدیک به دو ماه دور از میادین خواهد بود. 
تیاگو قرار است به زودی پایش را به تیغ جراحان 

بسپارد.
پپ گوآردیوال در فصل نقل وانتقاالت تیاگو آلکانترا 
را هدف اصلی بایرن  قرار داد و توانست این بازیکن 

تکنیکی را از چنگال منچستریونایتد بیرون بکشد.

بایرن  پس از شکست در سوپرجام آلمان، بوندسلیگا 
را خوب شروع کرد و با سه پیروزی پیاپی همراه 
لورکوزن، ماینتس و بوروسیادورتموند با 9 امتیاز در 

صدر جدول قرار دارد.

مارتینو:  
باید یاد بگیریم بازی را چطور به پایان برسانیم

ورزشــــــ

 تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در ادامه مسابقات 
جام چهارجانبه قرغیزستان روز یکشنبه در دومین 
دیدار خود در این مسابقات مقابل تیم ملی بانوان 

قزاقستان تن به شکست داد.
در این دیدار بانوان افغانستان خوب ظاهر نشدند 
و بازی ضعیفی را از خود به نمایش گذاشتند که 

در نتیجه دو بر صفر شکست خوردند.
افغانستان  بانوان  این در حالی است که تیم ملی 
ملی  تیم  مقابل  خود  دیدار  اولین  در  شنبه  روز 
نوزده سال قرغیزستان، موفق شد این تیم را یک 

بر صفر شکست بدهد.
افغانستان در این مسابقات بدون بازیکنان اصلی 
خود اشتراک کرده اند و اکثر کارشناسان فوتبال 

به این باور اند که این تیم موفقیت چندانی در این 
رقابت ها نخواهد داشت.

در  افغانستان  بانوان  فوتبال  ملی  تیم  است  قرار 
مصاف  به  شنبه  سه  امروز  خود  بازی  آخرین 
نماینده تاجیکستان برود و این بازی آخرین دیدار 

تیم ملی بانوان در این جام خواهد بود.
پیشتر نیز، مسووالن فدارسیون فوتبال به رسانه ها 
گفته بودند که هدف از حضور تیم ملی بانوان در 
این مسابقات، آمادگی هرچه بیشتر این تیم برای 
حضور در رقابت های قهرمانی جنوب آسیا است.
گفته می شود اعضای تیم ملی بانوان برای حضور 
در این مسابقات با مشکالت زیادی روبرو بوده 

اند.
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          عرفان مومند

د افغانستان او پاکستان له تازه ژمنو او د سولې په برخه کې د نویو 

تعهداتو له کولو وروسته چې تېره ورځ افغان او پاکستانيو مرشانو 

په اسالم اباد کې وکړې، یوشمېر افغان شننونکي وايي، چې دغه 

ژمنې د پاکستان تکتیکي لوبه  او د ولسمرش د اغفال لپاره ده.

خو یوشمېر شننونکي بیا دا هم وايي، چې ګویا پاکستان اړی دی 

چې له افغان حکومت رسه مرستې وکړي.

د سیايس چارو شننونکی محمدیونس فکور ماندګار ورځپاڼې ته 

په مرکه کې وویل، له هغه وروسته چې په پاکستان کې حکومت 

بدل شو هیله مندي وررسه پیدا شوه چې نوی حکومت به په زړو 

پالیسو او سرتاتېژیو له رسه کتنه وکړي؛ خو حقیقت دا دی چې 

دا په ملکي حکومت پورې اړه نه لري بلکې دا د پوځي چارواکیو 

کار دی.

هغه وايي، په داسې حال کې چې ولسمرش کرزی او افغان دولت 

د  سیاست  ییز  سیمه  خپل  د  نه  طالبانو  له  پاکستان  چې  وایي، 

ابزارو په توګه ګټه اخيل او طالبان په پاکستان کې روزل کېږي؛ 

نو ولې پاکستان د افغان حکومت او طالبانو تر منځ منځنګړيتوب 

کوي او د سولې په برخه کې مرسته کوي؟

یې  پاکستان  چې  ده  لوبه  تکتیکي  یوه  دا  زیاتوي،  نوموړی 

پر  امریکا  او  هند  د  غواړي  چې  کوي،  رسه  کرزي  ولسمرش  له 

وړاندې یې استعامل کړي او په تورو نخودو پسې یې ولېږي.

ښاغلی فکور وویل، افغانستان له امریکا رسه د سرتاتېژیک تړون 

د السلیک او په کور دننه د ولسمرشیزو ټاکنو د تررساوي په درشل 

کې دی او پاکستان د دې لپاره چې ولسمرش په مته کې وسايت 

او له دې چارو نه یې په څنګ کړي دغه ډول تکتیکي لوبه کوي.

هغه په دې باور دی، چې دا ژمنې د پاکستان سرتاتېژیک بدلون نه 

دی بلکې غواړي ولسمرش کرزی له خپلو هغو چارو نه وبايس، 

چې د خوندي، ازادو او عادالنه ټاکنو د تررساوي د زمینې برابرول 

او له امریکا رسه د تړون السلیکول دي او په دې مته یې سايت 

چې نن یا سبا به پاکستان طالبان  وررسه خربو ته کېنوي.

دی زیاتوي، د دینا د سیاستونو معمول دا دی چې څه به ورکوې 

او څه به اخلې نو ولسمرش کرزی پوهېږي، چې پاکستان ته هېڅ 

ته  پایلو  سفر  دې  د  امله  همدې  له  او  ورکوالی  نيش  هم  شی 

خوشبین او پرې ډاډه نه دی.

همدرانګه د سیايس چارو شننونکی عمر ساپي ماندګار ورځپاڼې 

ته په مرکه کې وویل، که د پاکستان اقتصادي، سیايس او امنیتي 

وضعیت ته وکتل يش، دا هیله مندي پیدا کوي چې د ولسمرش 

رس به پایله ورکړي.

هغه وايي، په دې وروستیو کې د هند او پاکستان لوبه هم ګرمه 

شوې، ځکه له یوې خوا ۲۰۱۴ کال را روان دی، چې د امریکايي 

اټکل  هم  داسې  او  کمېږي  کې  افغانستان  په  شمېر  ځواکونو 

کېږي، د لوبې لومړي لوبغاړي افغانستان کې خپل ځای درېیمې 

او دویمې کچې لوبغاړو ته پرېږدي؛ نو له همدې امله پاکستانیان 

هڅه کوي چې په افغانستان کې یې ونډه ډېره او پراخه وي.

دی زیاتوي، نو پاکستان به د دې ونډې د  ترالسه کولو لپاره هم 

امنیتي  پاکستان  د  بلې خوا  له  او  ته څه ورکړي  افغان حکومت 

وضعیت د دې هېواد په سرتاتېژۍ کې هم یو څه بدلون راوستی 

دی او فکر کوي چې باید د افغانستان لپاره نوې سرتاتېژي ولري.

د ښاغيل ساپي په وینا، پاکستان اړ دی چې...               پاتې ۶ مخ

محمد یونس فکور:

د پاکستان نوې ژمنې، تکتیکي لوبه ده
اعالن 

داوطلــبی
طالبان نظاره گر نتایج سفر 

کرزی به اسال م آباد است

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت فواید عامه

ریاست عمومی حفظ و مراقبت 
سرکها

ریاست فواید عامه والیت پنجشیر
مدیریت ساختمان

ریاست فواید عامه ترمیم و اعمار 
سرک کوهسور ولسوالی پریان را به 
اعالن داوطلبی می گذارد. اشخاص، 

افراد، موسسات داخلی و خارجی 
که ثبت اداره آیسا باشند و خواهش 
اشتراک در جلسه داوطلبی را داشته 
باشند الی مدت 21 یوم بعد از نشر 
اعالن درخواست های خویش را 

بمدیریت ساختمان ریاست فواید عامه 
والیت پنجشیر واقع پاراخ سپرده 

شرطنامه را مالحظه فرموده تضمین 
اخذ میگردد. 

طالبان حضور کشوری سوم را در فرآیند صلح افغانستان رد 
و اعالم کرد، آنها به دقت نتیجه دیدار حامد کرزی از پاکستان 

را زیر نظر دارند.
رییس  کرزی،  حامد  تریبیون،  اکسپرس  روزنامه  نوشته  به 
جمهوری افغانستان که روز دوشنبه به اسالم آباد رفته در نظر 
دارد تا بنا بر گفته عمر داوودزی، سفیر افغانستان، بر پاکستان 

فشار کند تا فرآیند آشتی با طالبان را تسهیل کند.
»امارت  تابلوی  و  پرچم  به  اینکه کرزی  از  این پس  از  پیش 
اسالمی افغانستان« اعتراض کرد، طالبان »دفتر سیاسی« خود را 
در دوحه، پایتخت قطر، پس از باز شدن در ماه جون بست. 
تبعید  در  موازی  دولتی  راه اندازی  را  طالبان  اقدام  این  کرزی 

می دانست.
یک مقام رسمی طالبان گفت، آنها می خواهند پیش از تصمیم 
در مورد هر چیز نیم نگاهی به نتیجه گفت وگوهای کرزی با 
خواست  که  طالبان  مقام  این  باشند.  داشته  پاکستانی  رهبران 
نامش فاش نشود، افزود: بگذارید ببینیم آنها )پاکستان- کرزی( 

چه می کنند.
این در حالی است که او عنوان کرد، طالبان از هر توافقی که 
آنها را نادیده بگیرد، حمایت نخواهند کرد، زیرا چنین تالشی 

نتیجه یی در بر نخواهد داشت.
در اوایل سال جاری میالدی، افغانستان، پاکستان و انگلیس با 
یک نقشه راه صلح شش ماهه در یک نشست سه جانبه در 
لندن موافقت کردند. هر چند این طرح هیچگاه عملی نشد، 
زیرا بنا بر گفته مقام طالبان این تصمیمی یک جانبه بود چون 

شبه نظامیان به نشست دعوت نشده بودند.
این مقام طالبان اظهار داشت: رهبران طالبان نشست لندن را 
فرآیند  تضعیف  برای  موازی  فرآیند  یک  ایجاد  برای  تالشی 

صلح قطر می پندارد.
وی افزود: امارت اسالمی افغانستان اهرم...      ادامه صفحه 7

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی روز دوشنبه به  
منظور بازرسی وضعیت مرز مشترک تاجیکستان 

با افغانستان وارد این کشور شد.
امنیت  پیمان  سازمان  دبیرکل  بوردیوژا  نیکالی 
وضعیت  بازرسی  به  منظور  دوشنبه  روز  جمعی 
آستانۀ  در  افغانستان  با  تاجیکستان  مشترک  مرز 
این کشور و  از  نظامی خارجی  نیروهای  خروج 
احتمال سرایت ناامنی به مرزهای جنوبی آسیای 

مرکزی، وارد خاک تاجیکستان شد.
تقویت  و  منطقه  در  امنیت  به  مربوط  مسایل 
حفاظت از مرز تاجیکستان با افغانستان در برنامه 
بازدید 2 روزه بوردیوژا و مذاکرات وی با مقامات 

تاجیک خواهد بود.
برای  منطقه  در  حفاظتی  و  امنیتی  تدابیر  تقویت 

مرحله  در  ضدتروریستی  برنامه های  اجرای 
خروج نیروهای ائتالف خارجی از افغانستان در 
در  بحث  مورد  موضوعات  دیگر  از   2۰14 سال 

گفت وگو با مقامات تاجیکستان خواهد بود.
امنیت  سازمان  مقام  این  که  است  درحالی  این 
جمعی در چارچوب این بازدید...  ادامه صفحه 6

بازدید دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی 
از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان
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