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پروژۀ شهر جديد كابل دشمنان داخلي و خارجي دارد 
اين  عملي شدن  مانع  دشمنان  اين  كاري  تخريب  كه 

پروژه گرديده است.
ادارۀ  اجرايه يی  رييس  سخي زاده  حسن  غالم  انجنير 
انكشاف شهر جديد كابل اين سخنان را در نخستين 
كابل كه روز گذشته در  جلسۀ مشورتي شهر جديد 

كابل برگزار شده بود، ابراز داشت.
اين جلسه با حضور هدايت امين ارسال وزير ارشد، 
معين  يارمند  محمد  ميرزا  كابل،  والي  تقوا  عبدالجبار 
وزارت امور داخله، عبدالعظيم مجددي عضو مجلس 
مقام  ارشد  مشاور  پشتون  يوسف  انجنير  نماينده گان، 

مردم  نماينده گان  از  شماري  و  رياست جمهوري 
ولسوالي هاي ده سبز، باريك آب، شكر دره، قره باغ و 

كلكان واليت كابل برگزار شده بود.
به گفتۀ حسن سخي زاده، اين پروژه دشمنان خارجي 
و داخلي دارد؛ بنابراين به...              ادامه صفحه 6
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آدمی باید بیاموزد تا از خشونت شرمسار و از عطوفت سرشار 
شود.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

داشتن برنامه یی عملی و ملی؛ 
الزمۀ ورود به میـدان مبارزات 

انتخاباتی 

درخواست  پذيرش  به  حاضر  پاكستانی  مقامات 
آزادی  برای  افغانستان  رييس جمهور  كرزی  حامد 

مال برادر معاون سابق طالبان نشدند.
رييس جمهور كرزی كه روز دوشنبه برای مذاكره با 
مقامات پاكستانی درباره روند...        ادامه صفحه 7

كار باالی بزرگترين معدن افغانستان كه مس عينك می باشد، 
به صورت موقت معطل شده است. وزارت معادن افغانستان 
اقتصادی  پروژۀ  اين  كه  اين  مورد  در  نگرانی ها  كه  می گويد 

بزرگ با خطر مواجه خواهد شد، نادرست می باشند.
سی.  »ام.  چينايی  شركت  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  بنابر 
ميليارد  سه  ارزش  به  را  قراردادی  افغانستان  دولت  و  سی« 
دالر به خاطر استخراج اين معدن عقد كرده بودند كه اكنون به 
خاطر اندكی عقب نشينی از سوی اين شركت با خطر مواجه 

است.
اين گزارش می گويد كه سرمايه گزاران بزرگ چينايی برای 
كه  اند  كرده  كش  پيش  را  جديدی  شرايط  افغانستان  دولت 

خالف توافق قبلی می باشند.
اين كنسرسيوم چينی می گويد برای...              ادامه صفحه 6

شده  تمديد  ديدار  به  سه شنبه  روز  كرزی  رييس جمهور 
خود از پاكستان كه موضوع اصلی آن نقش اسالم آباد در 
گفت وگوهای صلح با طالبان و آزادی گروهی از زندانيان 

طالبان از زندان های پاكستان بود، پايان داد.
آقای كرزی قرار بود دوشنبه شب به ديدار يك روزه خود 
نواز  درخواست  به  سفر  اين  اما  دهد،  پايان  پاكستان  از 
ديدارهای  برگزاری  برای  پاكستان  وزير  نخست  شريف 

بيشتر تمديد شد.
رهبران دو كشور روز سه شنبه در نزديكی اسالم آباد برای 
دومين بار طی دو روز با يكديگر به گفت وگو پرداختند. 
اعالم كرد  بيانيه يی  با صدور  پاكستان  دفتر نخست وزيری 
گفت وگو  منطقه  امنيتی  اوضاع  درباره  شريف  و  كرزی 

كردند.
اين دفتر افزود :»نواز شريف در اين ديدار گفت پاكستان 
بايد همكاری  منطقه  در  برقراری صلح  برای  افغانستان  و 

نزديكی داشته باشند.«
بر اساس اين بيانيه، نخست وزير پاكستان گفت :»امنيت و 
نيكبختی  امنيت و  با  از جهات مختلف  ما  آيندۀ  نيكبختی 
افغانستان  برای  پاكستان  و  خورده  پيوند  افغانستان  آيندۀ 

صلح جو، باثبات و يكپارچه اهميت قايل است.«

نواز شريف همچنين بر حمايت محكم و صادقانه پاكستان 
از صلح و آشتی در افغانستان تأكيد كرد و گفت :»منطقه 
ده ها سال است كه شاهد كشمكش و بی ثباتی بوده است و 
اكنون وقت آن است كه دستور كار مثبت و مشترک خود 

را برای صلح و توسعه محقق سازيم.«

پاکستان درخواست 
کرزی برای آزادی مال 

برادر را نپذیرفت

پروژۀ مس عینک شکست 
خواهد خورد؟

ادارۀ انكشاف شهر جديد كابل:

مداخلۀ خارجي ها علت اصلي مختل شدن 
کار پروژۀ شهر جدید کابل است
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صفحه 6

نوازشريف:

نیک  بختی ما به نیک بختی افغانستان وابسته است

داشتن یک اجندای ملی که همۀ اقوام و همۀ 
گروه ها و در کل ملت افغانستان را زیر یک چتر 

جمع کند و برای هر کس نه با تقسیم بندی 
سرنوشت مردم جاذبه بیافریند، که با اختصاص 
دادِن سهمی صادقانه از خدمت به ملت، محور 
مشارکت طلبی ها و همگرایی ها گردد، درست 
همان چیزی ست که برندۀ انتخابات پیش 
رو را تعیین می کند. این بار فقط شعارهای 

درون تهی بدون هیچ دورنمای کارِی مشخص 
و داشتن برنامه یی برای عمل، کارساز 

نخواهد بود؛ چرا که این بار مردم می خواهند 
تغییر در سرنوشت شان و بهبود در وضعیت 

زنده گی شان را در عمل ببینند.



تب وتاب های  يافتِن  شدت  با  روزها  اين 
يك  شاهد  رو،  پيش  رياست جمهوری  انتخابات 
رشته تحركات سياسِی جالب هستيم كه اگر در 
باشد، ولی  نبوده  فضای سياسی كشور بی پيشينه 
در نوِع خود اين تحركاْت تازه می نمايد. صحنۀ 
ميزانی  به  انتخاباتی  ديدارهای  و  گفت وگوها 
رقم  نيز  را  نوبنياد  رخدادهای  می شود،  گرم  كه 
می زند. صحنۀ انتخابات در روزهای اخير، صحنۀ 
سربازگيری های سياسی را به ياد می آورد. البته در 
ميان جريان های  انتخاباتی، دروازۀ گفت وگو  هر 
انتخابات  ويژه گی های  از  و  می شود  باز  مختلف 
تالش  مختلف  جريان های  و  گروه ها  كه  است 
را  مشتركات  و  بكاهند  اختالفات  از  می كنند 

افزايش بخشند. 
انتخاباتی  افغانستان،  برای  آينده  سال  انتخابات 
همين  به  است،  تعيين كننده  و  سرنوشت ساز 
دليل هم شايد می بينيم كه بسياری ها وارد صحنه 
شده اند و از طرح و برنامه هايی سخن می گويند 
كه احتمال ايجاد جبهه های مشخِص انتخاباتی را 
در  ملی  اجماع  طرح  می كند.  تسهيل  كشور  در 
رابطه با انتخابات، از معروف ترين طرح هايی ست 
كه از سوی افراد و شخصيت های مختلف عنوان 
در يك سخنرانی،  رييس جمهور كرزی  می شود. 
چنين اجماعی را مطرح كرد و مثل هميشه بدون 
رابطه  اين  در  خاصی  جزييات  بخواهد  آن كه 
كه  گفت  افغانستان  مردم  به  خطاب  كند،  ارايه 
بكاهند  نامزدها  كثرت  از  رو  پيش  انتخابات  در 
اين  كنند.  اجماع  مشخص  چهرۀ  چند  روی  و 
طرح به گونه های ديگری از سوی برخی احزاب 
برخی  با  نيز  افغانستان  سياسی  و شخصيت های 
مسأله  با  برخورد  نوع  در  تغييرات  و  تعديالت 
شد.  پی گيری  سياسی  جريان های  آمدِن  كنار  و 
نگرانی  مايۀ  می تواند  ميان  اين  در  كه  آن چه  اما 
شود، برخوردهای غير اصولی و هنجارستيزانه با 

موضوع اجماع ملی است. 
زلمی خليل زاد سفير پيشين امريكا در افغانستان 
كه همواره مترصد وضعيت در كشور هست، اين 
برای  می تواند  كه  كرده  آغاز  را  تالش هايی  بار 
ايجاد يك جبهۀ نيرومند و متحد از ميان احزاب 
به  رسيدن  برای  اپوزيسيون  سياسی  گروه های  و 
يك توافق عملی در مورد انتخابات آينده مخرب 

تلقی شود.
 آقای خليل زاد كه خود امريكايی افغانستانی تبار 
است، ظرف بيشتر از يك دهۀ گذشته از چهره های 
فعال سياسی افغانستان به شمار رفته است؛ كسی 
كه در عين توجه به منافع امريكا، تالش دارد كه 
پُررنگ  حضور  نيز  افغانستان  سياسی  صحنۀ  در 
مسايل  مهم ترين  در  خليل زاد  آقای  باشد.  داشته 
كشور و از جمله مسالۀ انتخابات، همواره نقش 
عنوان  به  او  كه  زمانی  است.  داشته  دخالت  و 
می كرد،  فعاليت  افغانستان  در  امريكا  سفير 
اصلی  تصميم گيرندۀ  او  وجود  در  كرزی  آقای 
سياست گذاری ها را می ديد و اگر به مشكلی در 
آن  حل  برای  می شد،  رو به رو  سياسی  مديريت 

فوراً به آقای خليل زاد مراجعه می كرد. 

آن  به ويژه  و  مجاهدين  راندن  حاشيه  به  طرح 
از جريان مجاهدين كه در دورۀ مقاومت  بخش 
كارنامۀ درخشان از خود به يادگار گذاشته بودند، 
از برنامه های آقای خليل زاد بود كه به گونه هايی 
اجرا  به  طالبان  رژيم  سقوط  از  پس  كشور  در 
تقويت  به  عماًل  كه  طرحی  همان  شد؛  گذاشته 
نيروهای مخالِف مسلح كمك كرد و موجب شد 
نظامی  نيروی  به عنوان  بار ديگر  كه طالبان يك 

منسجم، وارد صحنه شوند. 
آن چه كه به ناكامی های دولت آقای كرزی ظرف 
بخش  شك  بدون  برمی گردد،  گذشته  دهۀ  يك 
عمدۀ آن به سياست های آقای خليل زاد ربط دارد. 
آقای خليل زاد با سياست های خود نه تنها دولت 
افغانستان را به دولتی ضعيف و خوار تبديل كرد، 
سياسی  صحنۀ  در  نيز  امريكا  كه  شد  سبب  بل 
آقای  شود.  روبه رو  بزرگی  مشكالت  با  كشور 
كرزی كه در دورۀ موقت و انتقالی بدون مشورۀ 
متوجه  بعداً  نمی نوشيد،  آب  حتا  خليل زاد  آقای 
سياست های مخرِب او شد و به گونه هايی تالش 
كرد كه از او فاصله بگيرد. اما آقای كرزی زمانی 
به اين فاصله گذاری آغاز كرد كه ديگر همه چيز 
چرخۀ  وارد  دراماتيكی  شكل  به  افغانستان  در 
بحران شده بود. آقای خليل زاد كه سياست مداری 
از  را  خود  به ساده گی  توانست  است،  زيرک 
مسايل  از  مدتی  برای  و  كند  بيرون  اتهام  مظان 
فاصله  می دهد،  رخ  افغانستان  در  كه  حوادثی  و 
مسايل  از  او  هرگز  امر،  حقيقت  در  اما  بگيرد. 
حساس  برهه های  در  و  نبوده  دور  افغانستان 
مركز  در  را  خود  گونه هايی  به  كه  كرده  تالش 
بحث های  شدن  پُررنگ  با  دهد.  قرار  مسايل 
كه  بود   2009 سال  رياست جمهوری  انتخابات 

آقای خليل زاد بار ديگر وارد ميدان شد و چنين 
وانمود كرد كه يكی از نامزدهای انتخابات است. 
با  شود،  انتخابات  وارد  عماًل  آن كه  بدون  او  اما 
زدوبند با تيم حاكم مسير آيندۀ سياست را برای 

آقای كرزی رقم زد. 

بار  نيز يك  رياست جمهوری  آيندۀ  انتخابات  در 
ديگر شاهد به صحنه آمدِن آقای خليل زاد هستيم. 
او بدون آن كه در اين خصوص دست به صدور 
اعالميه و بيانيه زده باشد، چنان فضايی را به وجود 
آورده كه بسياری ها فكر كنند آقای خليل زاد يكی 
آينده خواهد  انتخابات سال  از چهره های مطرح 
بود. اما در حقيقت چنين نيست و آقای خليل زاد 
از آن جايی كه می داند وزن سياسی او چيست و 
دارد  تالش  است،  حاكم  كشور  بر  شرايطی  چه 
جو  عمومی،  اذهان  انحراف  و  صحنه سازی  با 

سياسی و انتخاباتی در كشور را مكدر كند. 
در  خليل زاد  آقای  گفت وگوهای  و  ديدارها 
روزهای اخير با برخی شخصيت ها و جناح های 
سياسی، نشان می دهد كه آقای خليل زاد به گونۀ 
يك  آمدِن  وجود  به  عدم  در  سعی  سازمان يافته 
انتخابات  در  سياسی  بزرگ  جريان  و  ايتالف 
آيندۀ افغانستان دارد. آقای خليل زاد تا به حال با 
شخصيت های زيادی ديدار و گفت وگو كرده و 
هدِف اين ديدارها و گفت وگوها اين بوده است 
كه برخی جناح های مطرح و نيرومند سياسی در 
كشور را نسبت به مواضع و تصميم گيری های شان 
زير  كه  دارد  تالش  خليل زاد  آقای  سازد.  متردد 
و جريان های  جناح ها  آن  عماًل  ملی،  اجماع  نام 
سياسی را كه امروز نقشی قابل توجه در معادالت 
سياسی كشور دارند به نوعی از گردونۀ سياست 
دور سازد و يا هم با وعده و وعيـدهای ميان تهی 
و غير واقعی، از نقش و جايگاه آن ها در صحنۀ 

سياسی كشور بكاهد.
از  آقای خليل زاد  اخيِر  فعاليت های  و  برخوردها 
در  كه  كشور  سياسی  مقتدر  جريان های  سوی 
را  خود  موقعيِت  توانسته اند  گذشته  سال های 

نگريسته  خطر  زنگ  عنوان  به  بايد  كنند،  تثبيت 
شوند؛ فعاليت هايی كه نمی توانند به عنوان راه حل 
سياسی مسايل افغانستان مطرح باشند و به گونۀ 
آشكار از آن ها بوی نفاق و پراكنده گی به مشام 

می رسد. 
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احمد عمران

خلیل زاد کسیت
و در پی چیست؟

 

در اين روزها سخن از شكل گيری يك ائتالف كالن مردمی 
و سياسی است و هم سخن از حركت هايی برای برهم زدن 

اين حركت.
اما قرار است به زودی نشست كالنی به هدف شكل دهی يك 
بگيرد؛ شكل گيری  كشور شكل  در  انتخاباتی  بزرگ  ائتالف  
اين ايتالف ها گام ارزنده يی در مسير سياسی كشور پنداشته 
می شود؛ اما اگر از هم اكنون اين گام درست برداشته نشود 

شكی نيست كه نمی تواند بار خوبی برای مردم داشته باشد.
بی گمان، يكی از نيازهای مبرم كنونی افغانستان همين باهم 
شدن هاست و در شرايط حاضر جمع آمد كالن احزاب موثر 
كشورمان  آيندۀ  سود  به  سياسی  مستقل  شخصيت های  و 
خواهد بود. اما شرط و شرايطی را هم می طلبد كه بدون در 
نظرداشت آن نمی توان استفادۀ بهينه يی از آن كرد. اين شرايط 
دقيقًا همان مطابقت ها و تفاهم هايی است كه بايد گروه های 
نظر  در  را  آن ها  سياسی  حركت  يك  تشكيل دهندۀ  سياسی 

بگيرد و بر بنياد آن، برنامه ها و مسير حركتش را بسنجد. 
ائتالف كالنی كه در حال شكل گيری است  اين حساب،  با 
و  اهداف  به  نمی تواند  مهم  نكتۀ  چند  درنظرداشت  بدون 

برنامه هايی كه مد نظر دارد، برسد.
 به اين معنا كه اشتراک همه گروه ها و احزاب سياسی و منتقد 
حكومت در اين حركت الزامی است و بايد شرايط اشتراک و 
اهداف طوری ترتيب و تنظيم گردند كه همه شمول باشند و 

موجب بدگمانی و يا زيان ساير گروه ها نگردد. 
است؛  شخصی  و  گروهی  منافع  از  چشم پوشی  ديگر  نكتۀ 
زياده  بنابر  سياسی  حركت های  اكثر  كه  داده  نشان  تجربه 
خواهی برخی از گروه های عضو از هم پاشيده و اين خطر 
برای  بايد  كه  است  بالقوه  افغانستان  چون  كشورهايی  در 
جلوگيری از آن بايد جديت به خرج داد. اكثر چنين اعضايی 
به خاطر رسيدن به منافع گروهی شان به چنين حركت هايی 
می پيوندند و در موقع عمل، هنگامی كه ديدند اين منافع در 
جای ديگر بيشتر به دست می آيد، ترک صفحه می كنند. بهتر 
آن است كه از همين آغاز متوجه چنين گروه هايی بود و آن 

را نبايد در بدنۀ يك حركت ملی جای داد.
نكتۀ سوم می تواند حضور برخی از چهره هايی باشد كه ظاهراً 
منتقد به نظر می رسند؛ اما در باطن به نيت تخريب وارد يك 
تصور  اين  به  كنونی  حركت  اگر  می شوند.  سياسی  حركت 
است كه حضور چنين چهره هايی نمی تواند همۀ حركت را 
از  چهره هايی  چنين  زيرا،  است.  اشتباه  در  ببرد،  سوال  زير 
موقع  در  كه  اند  برخوردار  قوی يی  بسيار  البی گری  قدرت 
حساس می توانند شرايط را به نفع حاكميت آماده سازند و 

يك جماعت را متفرق سازند. 
اما عمده ترين نكته يی كه می تواند كمر اين ائتالف كالن را 
كالن  ائتالف  گيری  محور شكل  و  مبنا  كه  است  اين  ببندد 
سياسی را بايست يك برنامه مهم شكل بدهد؛ يعنی اگر قرار 
اشتراک جريان های  به  است كه يك حركت كالن سياسی 
سياسی شكل بگيرد بايد در محور يك برنامه عملی و يك 
اجندای ملی باشد؛ برنامه يی كه زمينه يی برای نجات كشور از 
بحران را فراهم كند و زمينه های تحرک جريان های كنار هم 

آمده را مساعد سازد. 
داشتن برنامه ملی يا آجندای ملی برای اين ائتالف در ساده 
ترين تعريف نشان می دهد كه سياسيون مملكت برای تقسيم 
كرسی ها كنارهم جمع نشده اند بلكه برای عملی كردن يك 

برنامه منظم سياسی برای كشور پيمان بسته اند.
بنابراين اين گردهم آيی نيازمند داشتن برنامه مدونی است كه 
بايد  نخبه گان روی آن كار می كنند و  از  اكنون گروهی  هم 
شريك چنين ايتالف كالنی باشند تا بتوانند دست به دست 

هم داده كاری از پيش برند.
مقدمۀ  كه  است  پيش زمينه هايی  تنها  يادشده  نكات  هرچند 
مبارزۀ اصلی شمرده می شود و چه بسا از خطرات بيشتری- 
انتخابات خود را بروز خواهند داد- در  كه با نزديك شدن 

انتظار اين ائتالف نشسته است.
 از اين رو، احتياط و دقت در عضوگيری اين حركت واجب 
است و اگر چنين احتياط و دقتی به صورت كاملش انجام 
پذيرد، ترديدی نيست كه پيروزی نهايی را به نفع اين جريانی 

كه احتماال در روزهای آينده شكل بگيرد تضمين می كند. 

در حاشیه »ائتالف کالن 
سیاسی«

آقای خلیل زاد تا به حال با شخصیت های زیادی دیدار و گفت وگو کرده و هدِف 
این دیدارها و گفت وگوها این بوده است که برخی جناح های مطرح و نیرومند 
سیاسی در کشور را نسبت به مواضع و تصمیم گیری های شان متردد سازد. آقای 
خلیل زاد تالش دارد که زیر نام اجماع ملی، عماًل آن جناح ها و جریان های سیاسی 
را که امروز نقشی قابل توجه در معادالت سیاسی کشور دارند به نوعی از گردونۀ 
سیاست دور سازد و یا هم با وعده و وعیـدهای میان تهی و غیر واقعی، از نقش و 
جایگاه آن ها در صحنۀ سیاسی کشور بکاهد.

برخوردها و فعالیت های اخیِر آقای خلیل زاد از سوی جریان های مقتدر سیاسی 
کشور که در سال های گذشته توانسته اند موقعیِت خود را تثبیت کنند، باید به 
عنوان زنگ خطر نگریسته شوند؛ فعالیت هایی که نمی توانند به عنوان راه حل 
سیاسی مسایل افغانستان مطرح باشند و به گونۀ آشکار از آن ها بوی نفاق و 
پراکنده گی به مشام می رسد
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رجب طيب اردوغان مدعی شد نمی تواند از كسی كه »غيرنظاميان 
بی گناه را مورد حمله شيميايی قرار می دهد«، حمايت كند.

رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه در حضور هوادارانش در 
زادگاهش در شمال شرق تركيه درخصوص حوادث جاری در مصر 

و سوريه گفت: ما با يك شرايط فوق العاده روبرو هستيم.
وی گفت: تاكنون بيش از 100 هزار نفر در سوريه كشته شده اند. 
هيچ  آنها  كجاست؟  امنيت  شورای  كجاست؟  جهانی  جامعه 
عكس العملی نشان نمی دهند و وقتی كه ما اظهار نظر می كنيم، آنها 
می گويند كه به شما چه ربطی دارد؟ چرا نظر می دهيد؟ من به نيابت 
از ملتم سخن می گويم. شما از ما خواستيد كه رنج مردم سوريه را 

التيام ببخشيم، و ما هم به دنبال همين كار هستيم!
اردوغان با طرح اين ادعا كه »دولت سوريه مسوول همه كشتارهای 
اين كشور است«، عنوان كرد: ما معتقد هستيم كه اجازه مرگ يك 
شخص را دادن، برابر است با كشتن تمام انسانيت. پس ما اين كار 

را مجاز نمی دانيم و از اسد حمايت نمی كنيم.
اردوغان تصريح كرد كه تركيه تاكنون دو ميليارد دالر برای رسيدگی 

به 500 هزار پناهنده سوری در خاک كشورش هزينه كرده است.

بدیل حملۀ نظامی به سوریه
حمله شيميايی هفتۀ گذشته به حومه 
سوری  مخالفان  اعتقاد  به  كه  دمشق، 
صورت  اسد  بشار  دولت  توسط 
گرفته بود و باعث كشته شدن صدها 
نظامی  دخالت  بحث  شد،  غيرنظامی 

امريكا را داغ تر از پيش كرده است.
رييس   اوباما،  باراک  اظهارات  از  پس 
جمهور امريكا در گفت وگو با شبكه 
اينكه  بر  مبنی  ان  ان  سی  خبری 
به  واكنش  يك  تدارک  در  دولتش 
است،  سوريه  در  شيميايی  حمالت 
آن پرسش های دردناک دوباره مطرح 

شدند.
اوباما در اظهاراتش به مباحثه داغ خود 
با كاخ سفيد اشاره كرد. به نظر می آيد 
كه اين بحث در كاخ سفيد نيز مانند 

بيرون از آن بسيار داغ دنبال می شود. بحثی كه در دو 
سال گذشته مدام به بن بست رسيده است. برخی دم 
از حمله نظامی به سوريه می زنند، در حالی كه سايرين 
اين اقدام را غيرسازنده و وخيم كننده اوضاع نابسامان 

حاضر می دانند.
نه  كه  دارند  وجود  نيز  ميانه يی  اندک  گزينه های  اما 
به  نسبت  ماندن  بی تفاوت  نه  و  است  نظامی  حمله 
بتوان  احتماالً  رويكردها  اين  اتخاذ  با  است.  اوضاع 
كه  را  نابسامانی  شرايط  ناچيزی  اندازه  به  حداقل 
تاكنون جان بيش از 100 هزار نفر را گرفته است بهبود 
قوی تر  باعث  احتماالً  سوريه  به  لشكركشی  بخشيد. 
شدن افراطی ها و تزلزل بيشتر ثبات طوالنی مدت در 

اين كشور می شود.
تشكيل منطقه پرواز ممنوع نيز در عمل تاثير ناچيزی 
پرهزينه و طوالنی  برای  امريكا دخالتی  تنها  و  ندارد 
حمله  يك  چشم انداز  و  می شود  محسوب  مدت 
عراق،  و  افغانستان  به  توجه  با  نيز  نظامی  عيار  تمام 
كارآمد و محتمل به نظر نمی رسد. با توجه به بی ثباتی 
اوضاع سوريه و در شرايطی كه هر روز اوضاع برای 
پيش  از  پيچيده تر  اين كشور و همسايه ها  شهروندان 
امنيت  شورای  ترغيب  در  امريكا  راهبرد  می شود، 
نيز  ناكارآمد  قطعنامه  يك  صدور  برای  ملل  سازمان 

كافی به نظر نمی رسد.
تاكنون مباحث دو قطبی »شورشيان را مسلح كنيم« و 
همواره  اما  شنيده ايم،  را  نكنيم«  مسلح  را  »شورشيان 
و  نظامی  اقدامات  افزايش  ميان  نيز  ميانه يی  حل  راه 
بی تفاوتی وجود دارد. اين گزينه ها الزاماً الهام بخش و 
فوق العاده نيستند و باعث پايان دادن به درگيری های 
سوريه و كشتار نمی شوند اما بنا به اظهارات »مايكل 
روزنامه  در  اخيراً  كه  قرن«  »بنياد  محقق  حنا«  وحيد 
بوستون گالب منتشر شده، می توانند از شدت حوادث 

تلخی كه در جريان است، بكاهند.
در اينجا سه پيشنهاد وحيد حنا برای اقدام غيرنظامی 
امريكا در قبال سوريه ارايه شده كه خودم نيز گزينه 

چهارمی را به آن افزوده ام كه با شرايط كنونی سازگاری 
بيشتری داشته باشد. با توجه به اينكه حنا اين راهكارها 
را در ماه مه مطرح كرده بود، من از طريق ايميل از او 
پرسيدم كه آيا آنها همچنان كارايی دارند؛ حنا در پاسخ 
نوشت كه با گذشت زمان »اتخاذ اين اقدامات سخت تر 
بهترين  در  اين رويكردها  كه  كرد  تاكيد  او  می شود.« 
حالت بين 10 تا 20 درصد اوضاع را بهبود می بخشند.

در اینجا این راهکارها را به تفصیل می بینید:
و  سوریه  به  بشردوستانه  کمک های  1.افزایش 

کمپ های پناهندگان
به  كشور  اين  از  فرار  با  سوری  ميليون   1.5 از  بيش 
اين  در  شرايط  پناه  آورده اند.  پناهندگان  اردوگاه های 
اردوگاه ها اسف بار است. اين پناهندگان باعث به هم 
زدن ثبات در كشورهای همسايه همچون لبنان، اردن و 
عراق نيز شده اند. دسترسی و كمك به اين پناهندگان 
آسانتر از كسانی است كه هنوز درون مرزهای سوريه 
رنج می برند اما بودجه كافی برای اين كار وجود ندارد.
تامين  برای  كه  كرد  اعالم  ژوئن  ماه  در  ملل  سازمان 
نيازهای اساسی بشردوستانه سوريه تا پايان سال جاری 
ميالدی، پنج ميليارد دالر نياز دارد. امريكا در ماه جاری 
ميالدی اعالم كرد كه 195 ميليون دالر ديگر كمك های 
بشردوستانه به سوريه می كند كه اقدامی ارزشمند ولی 

بسيار كمتر از نياز واقعی بود.
البته موضوع بسيار فراتر از اين دالرها است. همانطور 
كه حنا ذكر می كند، حمايت از مناطقی كه تحت كنترل 
شورشيان و مخالفان قرار دارند می تواند كمك شايانی 
به شهروندان باشد. بسياری از موسسات در اين مناطق 
به طور كلی نابود شده اند. اين اقدام می تواند اين مناطق 

را در مقابله با نفوذ افراطی ها مقاوم تر كند.
2. اطالع رسانی به شورشیان

در اين رويكرد می توان از فناوری و روش های ارتش 
امريكا برای مقابله با نيروهای بشار اسد، رييس جمهور 
شدن  مسلح  دائمی  خطر  نبود  در  اخيرا  كه  سوريه 
شورشی ها، موفقيت هايی را به دست آورده اند، استفاده 
تا  و  كرد  استفاده  ليبی  در  روش  اين  از  امريكا  كرد. 

حدی نيز جواب گرفت.
نوشت:  خصوص  اين  در  حنا 
بر  بايد  اطالعاتی  همكاری  اين 
شبكه های  سازنده  هدف گيری 
سوخت،  انبارهای  لجستيكی، 
اسد  بشار  هوايی  نيروی  و  رادارها 
باعث جبران  اينكار  باشند.  متمركز 
با  می شود.  سوريه  ارتش  برتری 
استفاده از تبادل اطالعات همچنين 
كارايی  و  اعتبار  ميزان  می توان 
و  سنجيد  را  مخالف  گروه های 
و  يافته  اعتمادی  قابل  شركای  اگر 
از  را  حمايت  شوند،  داده  پرورش 

آنها افزايش داد.
علیه  امریکا  غیرمستقیم  3.اقدام 

هواپیماهای ارتش سوریه
و  ويژه  عمليات  نيروهای  تيم های  از  استفاده  با 
می توان  ضدهوايی  موشك ی  سيستم های  بكارگيری 
بدون دخالت مستقيم  امريكا برای نيروی هوايی سوريه 
مناطق تحت  به  آنها  مزاحمت كرد و سركشی  ايجاد 
كنترل مخالفان را كاهش داد. تصور من اين است كه 
پس از واكنش سياسی واشنگتن به مرگ مقامات اين 
كشور در بنغازی، ليبی در سپتامبر 2012، اين تفكر كه 
دولت اوباما دوباره اين خطر را قبول می كند كه مرگ 
جمعی  رسانه های  در  سوريه،  در  ويژه اش  نيروهای 

منعكس شود، محال است.
4. همکاری با روسیه و ایران

اين كه روابط روسيه و امريكا در تنگنای شديد قرار 
دارد عجيب نيست و بر كسی پوشيده نيست. بخشی 
منافع مشترک دو كشور  كمبود  دليل  به  تنگنا  اين  از 
اسنودن،  ادوارد  حساس  موضوع  دليل  به  بخشی  و 
مقاطعه كار سابق و افشاگر اطالعات آژانس امنيت ملی 
تعيين كننده  سوريه  در  روسيه  نقش  اما  است.  امريكا 
سوريه  در  غرب  دخالت  هرگونه  با  روسيه  است. 
مخالف است و از رژيم بشار اسد حمايت می كند و 
در شورای امنيت نيز نظری متفاوت با كشورهای غربی 

دارد.
اگر امريكا بتواند به خود بقبوالند و با مسكو در اين 
زمينه همكاری كند هر چند ناخوشايند، اما وجود كمی 
حمايت  باعث  مطميناً  روسيه،  و  امريكا  نيت  حسن 

مسكو شده، يا حداقل از مخالفت  آن جلوگيری كند.
ايران بدون شك ديگر هم پيمان بزرگ سوريه است. از 
 آنجايی كه حسن روحانی، رييس جمهور اعتدال گرای 
ايران نيز حمايت خود از سياست حمايت از اسد را 
اعالم كرد، انتظار نمی رود كه تغييری در سياست ايران 

نسبت به سوريه حاصل شود.
اما روحانی اظهار كرده است كه به دنبال صلح با غرب 
است و اين رويكرد او به  امريكا اين توانايی را می دهد 
كه برای حل مشكالت سوريه حداقل موضع ايران را 

ماليم تر كند.

اردوغان در پیوند به کشتارهای سوریه: 

جامعه جهانی کجاست؟ 

البرادعی:
نظام مبارک برگشته است، 

كنفرانسی مرسی برحق بود در  سوريه،  خارجه  امور  وزير  معلم،  وليد 
رد  با  شد  برگزار  دمشق  در  گذشته  روز  كه  مطبوعاتی 
انجام حمله شيميايی توسط نيروهای نظامی سوريه گفت: 

»صدای طبل های جنگ را پيرامون خود می شنويم.«
آقای معلم انجام حمله شيميايی را »بهانه يی« برای اقدام 
كرد  تاكيد  همچنين  او  خواند.  كشورش  عليه  نظامی 
تحقيقات  برای  الزم  همكاری های  همه  سوريه  دولت 

بازرسان سازمان ملل را انجام داده است.
وزير خارجه سوريه در حالی اين اظهارات را بيان كرده 
بررسی  در حال  بريتانيا  نظامی  نيروهای  اعالم شده  كه 

چگونگی مداخله احتمالی در سوريه هستند.
او  گفته  بريتانيا،  كامرون، نخست وزير  ديويد  سخنگوی 
امروز)ديروز( درباره درخواست از پارلمان برای بررسی 

مداخله نظامی احتمالی در سوريه تصميم می گيرد.
احتمال حمله نظامی خارجی عليه حكومت سوريه پس 
تلفاتی سنگين  كه چهارشنبه گذشته  آن قوت گرفته  از 
در حوالی دمشق گزارش شد، كه گفته شد نتيجه حمله 
شيميايی بوده است. بازرسان سازمان ملل با اجازه دولت 
سوريه از روز دوشنبه در اين محل مشغول تحقيق درباره 

ماهيت حمله و مسوول آن هستند.

عمده ترين  تركيه  و  فرانسه  بريتانيا،  متحده،  اياالت 
عليه  احتمالی  نظامی  اقدام  از  كه  هستند  كشورهايی 

سوريه سخن می گويند.
در عين حال روسيه می گويد اقدام نظامی خارجی عليه 
جامعه  و  خاورميانه  برای  فاجعه بار«  »پيامدهايی  سوريه 

جهانی خواهد داشت.
شركای  »از  گفته:  روسيه  خارجه  وزارت  سخنگوی 
امريكايی خود و همه اعضای جامعه جهانی می خواهيم 
محتاطانه عمل كنند و قوانين بين المللی را مد نظر قرار 

دهند.«

از چهارچوب شورای  اقدامات خارج  به  روسيه نسبت 
امنيت سازمان ملل هشدار داده است. خبرگزاری دولتی 
برای  نوشته كه قدرت های غربی  نيز  شين هوآ در چين 
نتيجه گيری درباره ماهيت حمله شيميايی عجله می كنند.

دير نشده 
كه  است  اين  بريتانيا  و  متحده  اياالت  رسمی  موضع 
حكومت سوريه با تاخير به بازرسان سازمان ملل اجازه 
داده كه از محل حمله شيميايی احتمالی بازديد كنند و به 

اين ترتيب شواهد حمله از ميان رفته اند.
وليد معلم، وزير خارجه سوريه می گويد دولت سوريه با 
سازمان ملل درباره انجام بازرسی هيچ بحثی نكرده است 

و بالفاصله اجازه بازرسی را داده است.
بر  سوريه  حكومت  به  حمله  دادن  نسبت  می گويد  او 

مبنای هيچ سند و مدركی نيست.
آقای معلم با اشاره به رابطه دوستانه كشورش با چين و 
روسيه و ضمن محكوم كردن تركيه و كشورهای عربی 
كه از مخالفان مسلح حمايت می كنند، به فعاليت جبهه 
القاعده مرتبط  با  نصرت، گروهی مسلح از مخالفان كه 

است، اشاره كرد.
افرادی را به مرز سوريه گسيل  او گفت چندين كشور 
سوريه  عليه  نظامی  اقدام  عواقب  به  نسبت  و  كرده اند 
هشدار داد. او گفت هر اقدام نظامی كه هدفش به هم 
زدن توازن قوا بين حكومت و مخالفان باشد توهم آميز 

است.

محمد البرادعی اعالم كرد كه علت اصلی استعفای وی از منصبش به 
عنوان مشاور رييس جمهور موقت مصر اين بود كه پس از مدتی برايش 
آشكار شد كه نظام حسنی مبارک برگشته و محمد مرسی بر حق بوده 

است.
محمد البرادعی، مشاور مستعفی رييس جمهوری مصر و رييس سابق 
آژانس بين المللی انرژی اتمی در اظهاراتی مطبوعاتی خاطرنشان كرد: 
رخ  مصر  بركنار شده  رييس جمهوری  مرسی،  محمد  عليه  كه  آنچه 
نتيجه وجود نظام ريشه داری بود كه عليه وی توطئه چينی  داد، در 
كرد و به دروغ بحران برق ومسايل ديگر را در دوره وی ايجاد كرد، 
اخوان المسلمين هم نه تنها به مرسی كمك نكردند، بلكه به نظام حسنی 
مبارک، ديكتاتور سابق مصر كمك كردند تا طرح خود را با موفقيت 
اجرا كند. مشاور مستعفی رييس جمهور مصر تصريح كرد: پاكسازی 
دستگاه قضايی بايد اولين تصميم محمد مرسی می بود، چرا كه دستگاه 
قضايی پايه و اساس نظام است و بايد مرسی يك دادگاه انقالبی ويژه 
تشكيل می داد تا نظام مبارک را محاكمه كند و نبايد اين اقدام آخرين 

تصميم وی می بود.
وی عنوان داشت: دومين تصميمی كه مرسی بايد اتخاذ می كرد، اين بود 
كه بايد با مردم با شفافيت تعامل می كرد و تمام  نهادها را از اعضای نظام 
مبارک خالی می كرد، نه آنكه اعضای مورد اطمينان اخوان المسلمين و يا 

دوست دارانش را جايگزين آن ها می كرد.
متاسفانه  داشت:  عنوان  اتمی  انرژی  بين المللی  آژانس  سابق  رييس 
رخداد های اخير مصر را می توان اينگونه به صورت خالصه بيان كرد 
كه نظام مبارک در ارتش، وزارت كشور، دستگاه قضايی، مطبوعات و 

اقتصاد ريشه دوانده است.
وی اظهار كرد: امريكا، اسرائيل و برخی از كشورهای عربی پيش بينی 
جمهوری  رياست  انتخابات  در  المسلمين  واخوان  مرسی  كه  كردند 
موفق می شوند، بنابراين توافق يافتند كه به آن ها اجازه دهند كه حكم 
برای سرنگونی  بحران های دروغين  ايجاد  با  اما  بگيرند.  را در دست 
مرسی برنامه ريزی كردند و توطئه هايی عليه وی چيدند و بايد گفت كه 

رخدادهای 30 جون از پيش برنامه ريزی شده بود.
البرادعی تصريح كرد: از نشست های محرمانه در شهر نصر و اموالی 
كه برای تخريب نظام مرسی اختصاص داده می شد، آگاه بودم. برخی 
از مردم به دليل بحران های ساختگی كه در دوره مرسی رخ داد، در 
روز 30 جون به خيابان ها آمدند. بايد اين مسئله را بگويم كه اخوان 
المسلمين با اتخاذ تصميم های درست می توانست اين طرح را ناكام 
بگذارد كه اين كار را نكرد. وی گفت: براساس طرح نظام ريشه دار، پس 
از اينكه آن ها از اخوان المسلمين خالص شدند و به دروغ اتهام هايی 
را به مرسی نسبت دادند، قاتالن انقالب های ژانويه را نيز مبرا می كنند 
و سپس احزاب نور، سازندگی و توسعه و تمام احزاب دينی منحل 
النهضۀ كه  العدويۀ و  خواهد شد. بعد از كشتارهای ميدان های رابعۀ 
بر اثر آن 3000 تن كشته شدند، البرادعی از منصبش به عنوان معاون 
رييس جمهوری در امور روابط خارجه استعفا داد و نظام مصر وی را 

به خيانت بزرگ متهم كرد.

ماکس فیشر/ روزنامه واشنگتن پست          

وزیر خارجه سوریه: 
صدای طبل های جنگ را پیرامون خود می شنویم
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بخش دوم

  حمام بابونه بگیرید
شايد هرگز تصور نكرده ايد كه اين چای خوش طعم بتواند به درمان آفتاب سوخته گِی 
شما كمك كند. برای بهره مندشدن از اين خاصيت بابونه، چند قطره از عصارۀ اين 
گياه را داخل يك كاسه آب خنك بريزيد. يك ليف تميز را داخل اين محلول خيس 
كنيد و آن را به آرامی روی محل آفتاب سوخته گی بماليد. اگر تمام بدن تان دچار 
كنيد و  وان درست  داخل  را  است، می توانيد همين محلول  آفتاب سوخته گی شده 
مدتی در وان قرار بگيريد تا گياه تأثير خود را روی پوست بگذارد. هم چنين اگر 
تی بگ  عدد   2 می توانيد  شده ايد،  چشمان تان  پلك های  در  آفتاب سوخته گی  دچار 

چای بابونه را با آب خنك خيس كرده و روی چشم های تان نگه داريد.
  اگر پوست تان سفید است و موی تان قرمز ...

آفتاب آسيب پذيرتر است و  مقابل  بعضی ها در  ديده ايد پوست  به حال  تا  احتماالً 
متفاوتی  داليل  می تواند  بيشتر  آسيب پذيری  اين  می شود،  سوخته گی  دچار  بيشتر 
داشته  باشد؛ از رنگ پوست گرفته تا مصرف برخی كريم ها و داروها. اگر شما جزو 
يكی از دسته  های زير هستيد، بايد در مواجهه با آفتاب مراقبت  های بيشتری را لحاظ 

كنيد:
  داشتن پوست سفید و موهای قرمز 

تيازيدی، داروهای سولفا و  تتراسايكلين، ديورتيك های  مانند  از داروهايی  استفاده 
پورفيری،  لوپوس،  آلبينيسم،  ضدافسرده گی ها،  بارداری،  از  پيش گيری  ُقرص های 

ويتيليگو 
متيل كومارين،  يا صابون های حاوی  آرايشی، محلول، عطر  از محصوالت  استفاده 

روغن ليمو، PABA، پسورالن، كولتار يا ساليسيليك اسيد
این کریم ها را مصرف کنید:

برای  عطر  و  رنگ  بدون  مرطوب كنندۀ  كريم های  از  نزده،  تاول  پوست تان  اگر   .1
تسكين ناراحتی استفاده كنيد.

 )Camphor( كامفور ، )Menthol(2. استفاده از كريم ها يا ژل هايی كه حاوی منتول
و آلوئه )Aloe(هستند. با اين كريم ها پوست تان را چرب كنيد و ماساژ دهيد.

تسكين  برای  موضعی.  كورتيكوستروئيد  يا  هايدروكورتيزون  كريم  از  استفاده   .3
ناراحتی و التيام پوست موثر است)اگر پوست تاول ندارد(.

4. استفاده از پماد يلورسولفاديازين )كرم يك درصد(: البته بايد در مورد مصرف آن 
در ناحيۀ صورت احتياط كرد.

5. اگر پوست تان تاول نزده  است، از كريم مرطوب كننده يا كريم های موضعی بايد 
استفاده شود.

6. بهتر است كريم ها و ژل هايی كه قرار است استفاده كنيد را از چند ساعت قبل 
داخل يخچال بگذاريد تا پوست تان تسكين بهتری پيدا كند.

اين كريم ها را مصرف نكنيد:
وازلين: چون از تعريق و دفع حرارت پوست جلوگيری می كند. البته اين حالت در 

مورد مصرف مسكه و روغن ها نيز صادق است.
پماد بنزوكائين و ليدوكائين: از مصرف پماد يا اسپری های كمك های اوليه كه حاوی 
بنزوكائين هستند، بپرهيزيد؛ زيرا ممكن است باعث تحريك پوست و واكنش های 

آلرژيك يا خارش شوند.
  در چه صورتی ضد آفتاب لک می آورد؟

آن دسته از افرادي كه دارای پوست بسيار حساس و مستعد جوش هستند، بايد با نظر 
پزشك نوع كريم خود را مشخص و از مصرف خودسرانۀ ضدآفتاب بپرهيزند؛ چون 
انتخاب كريم نادرست می تواند موجب آكنه و جوش شود. از طرف ديگر، حتمًا بايد 
ضد آفتاب هر دو ساعت يك بار تمديد شود وگرنه ممكن است تأثير عكس گذاشته 
و ايجادكنندۀ لكه های پوستی شود. يادتان باشد هنگام شنا در استخرهای روباز، از 
ضدآفتاب های واترپروف يا مقاوم به آب استفاده شود. مدت دوام اين ضدآفتاب ها 

80 دقيقه است و بايد تكرار استفاده از آن ها صورت گيرد.

          پوریا ناظمی

سنگ  هيچ  فعاًل  می دهد  نشان  بررسی ها 
شمار  به  جدی  خطری  كه  سرگردانی 
اصاًل  و  ندارد  قرار  زمين  مسير  در  رود، 
توطيه  وارِ  نظرياِت  نگران  نيست  الزم  هم 
اجسامی  چنين  شويد.  رسمی  سازمان های 
می افتند  آماتور  منجمان  دامِ  به  به سرعت 
و حتا اگر زمانی كسی بخواهد خبِر آن ها 
در  شب  آسمان  رصدگران  كند،  پنهان  را 
آشكار  را  آن  خود  رصدِی  شبكه های 
می كنند. پس تا زمانی كه دليلی پيدا نشده، 

الزم نيست نگران باشيد.
  ابرنواخترهای نزدیک

آشوب ناک ترين  از  يكی  ابرنواخترها 
هستند.  عالم  انفجارهای  مهيب ترين  و 
ستاره  يك  عمِر  پايان  در  كه  انفجارهايی 
رويدادی شگفت انگيز،  در  و  می دهند  رخ 
مواد درون ستاره را به محيط ميان ستاره يی 
يك  انفجار  زمان  در  می كنند.  پرتاب 

اين  درخشنده گی  است  ممكن  ابرنواختر، 
ميزبانش  كهكشاِن  درخشنده گی  از  جرم، 
بيشتر شود. در جريان اين انفجارها، ذرات 
و  می شوند  آزاد  گاما  پرتوهای  و  پرانرژی 
اگر اين رويداد در فاصلۀ اندكی نسبت به 
با  ما رخ دهد، برخورد اين پرتوهای گاما 
باعث می شود زيست بوم زمين  جو زمين، 
چنين  در  شود.  جدی  آسيب های  دچار 
رويدادی، اليۀ ازن می تواند دچار تخريب 
زنده گی  زيان بار،  پرتوهای  و  شود  جدی 

روی زمين را تهديد كند.
می رسد  نظر  به  كنيم،  نگاه  آسمان  به  اگر 
تقريبًا در جای امنی قرار گرفته ايم. برخی 
الجوزا،  ابط  نظير  آسمان  ستاره های  از 
در  و  زمين  از  نوری  سال  فاصلۀ 640  در 
هستند،  ابرنواختر  به  شدن  تبديل  آستانۀ 
نوع  ابرنواختر  اين كه  برای  فاصله  اين  اما 
زمين  روی  مهيب  اثری  بتواند  دومی 
ديگر،  احتمال  است.  دور  بسيار  بگذارد، 
است.   )Ia( الف  اول  نوع  ابرنواخترهای 
دوتايی  منظومۀ  يك  در  كه  ابرنواخترهايی 
شكل می گيرند و اگر در نزديكی ما باشند، 
می توانند بخش عمده يی از اليۀ ازن را از 
بين ببرند. نزديك ترين نامزدی كه برای اين 
اعظم  فرس   IK ستارۀ  دارد،  وجود  مورد 
است. به هر حال، چنين انفجارهايی اگر در 
به طور  به زمين رخ دهند،  نزديك  فاصلۀ 

بالقوه می توانند خطرناک باشند.
  خطر اصلی

اگر بخواهيم خطرات فضايی را ادامه دهيم، 
می توان ايده های ديگری را نيز مطرح كرد؛ 
ميليارد   4 حدود  خورشيد  عمر  پايان  از 
سال ديگر، برخورد كهكشان راه شيری به 
يك  با  مواجهه  حتا  يا  اندرومدا  كهكشان 
تمدن بيگانه. اما واقعيت اين است كه اگر 
نظر  در  را  زمين  متوجه  بخواهيم خطرات 
همين جا  كه  فوری تری  مسايل  با  بگيريم، 
روی زمين هستند، دست به گريبان هستيم، 
آسمان  به  نگاه  دهيم  اجازه  نبايد  بنابراين 

توجه ما را از روی زمين منحرف كند.
يكی  اقليم  تغيير  و  زمين  گرمايش  مسالۀ 
انسان  روی  پيش  چالش های  بارزترين  از 
دليل  به  زمين  سيارۀ  ميانگين  دمای  است. 
و  فسيلی  سوخت های  از  استفاده  افزايش 
توليد بيش از حد گازهای گل خانه يی، در 
افزايش  حال  در  انسانی  فعاليت های  اثر 
اين مسأله می تواند عواقبی جدی  است و 

به  ما  زيسِت  محيط  شكنندۀ  تعادل  برای 
همراه داشته باشد.

وجود  با  زمين  گرمايش  مسالۀ  متأسفانه 
جدی  از  علمی  جامعۀ  كه  پشتيبانی هايی 

می دهد،  انجام  آن  از  ناشی  بودِن خطرات 
به دليل وارد شدن به بازی های سياسی و 
گره خوردِن هر عملی برای مقابله با آن با 
منافع تجاری و اقتصادی، تبديل به گرهی 
شده است كه به ساده گی نمی توان اميدوار 

به گشودِن آن بود.
در مقياسی كوچك تر، مسايل جدی محيط 
زيسِت ديگر نيز در كار است. واقعيت اين 
پايان  ما  دخالت های  االن  همين  كه  است 
دنيا را برای بسياری از گونه های جانوری 

درصدی  روزانه  است.  زده  رقم  گياهی  و 
منابع  می شوند،  نابود  زمين  جنگل های  از 
هر  هوا  و  می شوند  آلوده  و  محدود  آب 
روز آلوده تر از قبل می شود. از سوی ديگر، 
بحرانی خيلی جدی به نام انفجار جمعيت 
ماست.  حيات  انداختِن  خطر  به  حال  در 
در  جمعيت  رشد  به  نگاهی  است  كافی 
دو قرن اخير بياندازيد و آن را با وضعيت 
انسان  پيدايش  ابتدای  از  جهان  جمعيتی 
پی  فاجعه  به عمق  تا  كنيد  مقايسه  تاكنون 
ببريد. جمعيت بيشتر، به معنی منابع مورد 
نياز بيشتر، امكانات، سوخت و خطِر بيشتر 

برای محيط زيست است.
از  قبل  پايين تر  مقياس  در  ديگر،  از سوی 
تهديدهای فضايی و نجومی يا رويدادهای 
شيوع  مانند  پديده هايی  جهانی،  اقليمی 
جديد،  ويروسی  بيماری های  يك بارۀ 
می تواند نابودكننده باشد. ويروس هايی كه 
يا در محيط طبيعی يا در محيط آزمايشگاهی 
رشد پيدا می كنند، می توانند به طور جدی، 

كنند.  مواجه  خطر  با  را  زمين  جمعيت 
متأسفانه نگرانی دربارۀ آيندۀ انسان، حيات 
و زمين، نگرانی های جدی هستند؛ اما ميزان 
آسمانی  و  طبيعی  رويدادهای  كه  خطری 

برای ما به همراه دارند، در مقابل بالهايی 
كه خودمان بر سر خودمان می آوريم، بسيار 
ناچيز و كامال قابل چشم پوشی است. اگر 
خويش،  با  مواجهه  در  خود  مسيِر  انسان 
سيارۀ زمين و محيط زيست را تغيير ندهد، 
قطعا بسيار پيش از آن كه باليی طبيعی او را 
تهديد كند، خود را با انواع بالهايی رو در 
خودش  دست  ساختۀ  كه  ديد  خواهد  رو 

است.

متأسفانه نگرانی دربارۀ آیندۀ انسان، حیات و زمین، نگرانی های 
جدی هستند؛ اما میزان خطری که رویدادهای طبیعی و آسمانی 
برای ما به همراه دارند، در مقابل بالهایی که خودمان بر سر 
خودمان می آوریم، بسیار ناچیز و کامال قابل چشم پوشی است. 
اگر انسان مسیِر خود در مواجهه با خویش، سیارۀ زمین و محیط 
زیست را تغییر ندهد، قطعا بسیار پیش از آن که بالیی طبیعی او را 
تهدید کند، خود را با انواع بالهایی رو در رو خواهد دید که ساختۀ 
دست خودش است

راه های نابودی زمین
بخش دوم و پایانی

مـــرگ با
آفتاب



برای  سينمای  هاليوود  در  حاضر  كارگردان های 
رسيدن به اعتبار نياز دارند تا مسيری طوالنی را 
پشت سر بگذارند؛ مسيری كه هر قدم اشتباه در 
آن مساوی با اتمام دوران كاری آن هاست. بودند 
بسياری از كارگردان های مطرح كه بعد از ساخت 
كمپانی های  سوی  از  ضعيف،  فلم  دو  يا  يك 
تلويزيون  راهی  و  شده  گذاشته  كنار  توليد كننده 

شدند.
وارد  كه  كارگردان ها  از  دسته يی  حال،  اين  با 
را  كار  اين  خود  خواست  با  شده اند،  تلويزيون 
انجام داده و در اكثر مواقع نتيجۀ مثبتی نيز كسب 
كرده اند. از جمله داليل اصلی اتخاذ اين تصميم، 
مي توان به نبود موقعيت مناسب برای پياده سازی 
ايده ها يا رسيدن به بن بست خالقيت اشاره كرد. 
شاهد  تا  شده اند  باعث  نهايت  در  كه  مواردی 
ساخت سريال هايی از سوی بهترين كارگردان های 
كه  كارگردان هايی  باشيم؛  جهان  سينمای  تاريخ 

شايد هيچ وقت به تلويزيون بازنگردند.
 

  سلطان ترس در جعبة جادویي
سطح  باالترين  در  كارگردانی  دهه  يك  از  بعد 
ممكن، آلفرد هيچكاک به يك باره تصميم گرفت 
تقديم  هيچكاک  آلفرد  نام  با  تلويزيونی  مجموعۀ 
مي كند را توليد كند. اين مجموعه تلويزيونی كه 
مجموعه يی  شد،  پخش   1965 تا   1955 سال  از 
از داستان های كوتاه را روايت مي كرد كه قابليت 

تبديل شدن به فلم سينمايی را نداشتند. 
در آن زمان با توجه به قالب ساختاری سريال های 
تمامي  پياده سازی  به  موفق  هيچكاک  تلويزيونی، 
 ايده های خود نشد. اين در حالی بود كه بسياری 
قسمت  يك  به  تبديل  كدام  هر  كه  داستان ها  از 
ترس ناک  ژانر  در  اين كه  وجود  با  شدند،  سريال 

پايينی  بسيار  ساخت  بودجۀ  از  داشتند،  قرار 
كه  است  اين  توجه  قابل  نكتۀ  بودند.  برخوردار 
تلويزيونی،  مجموعۀ  اين  ساخت  برای  هيچكاک 
از تيمي  استفاده كرد كه تجربۀ آن چنانی نداشته و 
به هيچ وجه با كارگردانی مطرحی هم چون او كار 

نكرده بودند.
هيچكاک  كه  زمانی  ميالدی،   60 دهۀ  ابتدای  در 
مشكل  با  روانی  فلم  بودجۀ  كردن  فراهم  برای 
خود  تلويزيونی  تيم  سراغ  ديگر  بار  شد،  مواجه 
همين  ساخت.  آن ها  كمك  با  را  فلم  و  رفته 
بهترين  از  يكی  ساخت  به  نهايت  در  موضوع 
شد؛  منتهی  هيچكاک  كارنامۀ  و  تاريخ  فلم های 
تلويزيونی  سريال های  بودجۀ  با  تنها  فلمي  كه 

آن زمان به مرحلۀ توليد وارد شد.

_____________________________
 

  پیش زمینه یي به نام سریال
با  كه  است  كارگردان هايی  از  يكی  لينچ  ديويد 
گذشته  سال های  طول  در  خاصش  سينمايی  آثار 
به محبوبيت بااليی دست پيدا كرده است. بعد از 
كارگردانی مرد فيلی كه در تعدادی از شاخه های 
مختلف اسكار نامزد دريافت جايزه شده بود، لينچ 
آثار ديگری هم چون تل شنی و مخمل آبی را نيز 
كالت  در سبك های  كدام  كه هر  كرد  كارگردانی 
كالسيك و نوآر قرار گرفته و زوايای جديدی از 

كار او را به نمايش درآوردند.
محبوبيت  از  زمانی  بازۀ  اين  در  لينچ  چند  هر 
تصميم  يك باره  به  اما  بود،  برخوردار  بااليی 

گرفت به تلويزيون باز گردد. در ادامه لينچ سريال 
تلويزيونی به نام »تويين پيكز« را در سال 1990 
توجه  مورد  خوبی  به  كه  سريالی  كرد؛  توليد 
مخاطب ها قرار گرفته و در ادامه شرايط را برای 
ساخت فلم سينمايی بر اساس همين سريال مهيا 

كرد. 
اين  روي  از  سينمايی  فيلم  لينچ   1992 سال  در 
را  بزن«  قدم  من  ما  »آتش  عنوان  با  را  سريال 
پيش زمينۀ  عنوان  به  فيلمي كه  كرد.  كارگردانی 
البته  و  فروش  زمينۀ  در  توانست  داستانی سريال 
نمايش  به  را  مناسبی  عمل كرد  كيفی  لحاظ  از 
به  از ساخت سريال ذكر شده  بعد  لينچ  درآورد. 
تلويزيون بازنگشت. نكتۀ قابل توجه اين است كه 
در طول چند سال گذشته شايعاتي به وجود آمده 
اساس  بر  سريالي  ساخت  براي  لينچ  ديويد  كه 

يكي از فلم هايش به تلويزيون باز مي گردد.
_____________________________

 
   زنده گي در میان گنگسترها

مارتين اسكورسيزی را بسياری با ساخته هايش در 
ژانر گنگستری مي شناسند. او كه بخش عمده يی 
فلم های  توليد  مديون  را  خود  محبوبيت  از 
گرفت  تصميم  پيش  سال  چند  است،  اين چنينی 
اولين سريال تلويزيونی با همين مضمون را تهيه 

و كارگردانی كند.

بردواک  اسكورسيزی شخصًا قسمت اول سريال 
 2011 سال  در  حتا  و  كرده  كارگردانی  را  امپاير 

امي   مراسم  كارگردانی  بهترين  جايزه  ميالدی 
را  تلويزيون(  به  مخصوص  جايزه  )معتبر ترين 
با  امپاير  بردواک  ساخت  چند  هر  كرد.  كسب 
اما  دارد،  ادامه  بوسكمي  هم چنان  استيو  بازی 
كارگردانی  را  آن  از  قسمتی  ديگر  اسكورسيزی 
مراحل  در  تهيه كننده  عنوان  به  تنها  و  نكرده 

توليدش حضور دارد.

نكتۀ قابل توجه اين است كه مارتين اسكورسيزی 
استيون  سريال  قسمت های  از  يكی  پيش  سال ها 
را  شگفت انگيز  داستان های  نام  با  اسپيلبرگ 
منتشر  خبری  پيش  چندی  بود.  كرده  كارگردانی 
شد كه طی آن ميرامكس و شخص اسكورسيزی 
را  نيوياركی  دار و دسته های  سريال  كردند  اعالم 

برای سال 2014 ميالدی آماده مي كنند.
اين سريال بر اساس فلمي  با همين نام تهيه مي شود 
اسكورسيزی  توسط  ميالدی   2002 سال  در  كه 
نامزد دريافت جايزۀ  ادامه  در  كارگردانی شده و 
نيز شد. هنوز مشخص  فيلم  بهترين  برای  اسكار 
لوييس  دی  دنيل  و  دی كاپريو  لئوناردو  كه  نشده 
سريال حضور  اين  در  فلم  بازيگر های  عنوان  به 

دارند يا خير.
_____________________________

 
  بازگشت جلوه هاي ویژه

به  كه  بود  كارگردان هايی  از  يكی  مان  مايكل 
در  كمپيوتری  ويژۀ  جلوه های  از  جدی  شكل 
ساخته های خود استفاده كرد. مان چند سال پيش 
جلوه های  با  تلويزيونی  سريال  تا  گرفت  تصميم 
با  كه  سريالی  كند.  توليد  را  سينما  به  مخصوص 
 HBO نام شانس در سال 2011 ميالدی توسط
سازندۀ  با  كار  ابتدای  در  مان  مايكل  شد.  پخش 
كرد،  همكاری  به  شروع   NYPD Blue اصلی 
اما بعد از اتمام فصل اول، نتوانست نظر مسوولين 
شبكه برای ادامۀ سريال را جلب كند. شانس كه 
زمينۀ  در  هرچند  داشت،  قرار  پوليسی  ژانر  در 
به  موفق  اما  داشت،  بسيار خوبی  عمل كرد  كيفی 

جذب مخاطب نشد.
نكتۀ قابل توجه اين است كه شانس، زمانی كنسل 
شد كه طی حادثه يی يك اسب مسابقه در زمان 
فلم برداری جان خود را از دست داد. در ادامه نيز 
اعمال  با  حيوانات  حقوق  از  حمايت  گروه های 
فشار های مختلف، خواستار توقف ساخت سريال 
در طول  آمده  به وجود  از مشكالت  بعد  شدند. 

به يك باره پروندۀ فلم سازی مان  ساخت شانس، 
ميالدی  آيندۀ  سال  وجود،  اين  با  شد.  متوقف 
جديد ترين فلم مايكل مان با نام سايبر به صورت 
چند  طول  در  مان  مايكل  مي شود.  اكران  جهانی 
سال گذشته با توجه به مشكالتي كه برايش پيش 

آمد، فلم سينمايي بزرگي را كارگرداني نكرد.
_____________________________

 
  صندوقچه یي از افتخارات

رابرت آلتمن يكی از معدود كارگردان هايی است 
در  و  كرده  شروع  تلويزيون  با  را  خود  كار  كه 
به  بار ديگر  اعتبار در سينما،  از كسب  بعد  ادامه 
كه  بدانيد  است  جالب  بازگشت.  جادويی  جعبۀ 
كارگردان  عنوان  به  او  فعاليت های  مجموعه  در 
آلفرد  از مجموعۀ  تلويزيونی، ساخت دو قسمت 

هيچكاک تقديم مي كند نيز ديده مي شود.
نهايت  در  مختلف  برنامه های  در  حضور  از  بعد 
ميالدی  Mash در سال 1970  با ساخت  آلتمن 

معتبر  كارگردان های  از  يكی  عنوان  به  توانست 
دهۀ  ابتدای  در  آلتمن  شود.  شناخته   هاليوود 
خالقيت  لحاظ  از  كه  داده  توضيح  ميالدی   80
دچار مشكل شده و در ادامه تصميم گرفته تا به 
تلويزيون بازگشته و مشكل خود را برطرف كند. 
سريال  ساخت  با  آلتمن  رابرت  دهه،  همين  در 
تنر 88 كه توسط شبكۀ پرطرف دار HBO پخش 
شد، بار ديگر توانست به موفقيت دست پيدا كند.
فلم نامۀ تنر 88 توسط گری تروديو به رشتۀ تحرير 
درآمده و با روايت داستانی سياسی به محبوبيت 
 11 در  سری  مينی  اين  كرد.  پيدا  دست  بااليی 
قسمت پخش شده و به نوعی شروع كنندۀ سبك 
خاصی در فلم برداری بود كه ساختار مستندگونه 
نكتۀ  مي داد.  قرار  غيرواقعی  داستانی  كنار  در  را 
قابل توجه در رابطه با رابرت آلتمن اين است كه 
براي دريافت اسكار  نامزدي  بار   5 با وجود  وي 
اين  دريافت  به  موفق  هيچ گاه  كارگردان،  بهترين 

جايزۀ معتبر نشد.
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پروژۀ مس عینک شکست...
ساختن خط  كار  و  نمی سازد  برق  توليد  پايگاه  معدن   
دولت  با  ابتدا  در  كه  می كند  متوقف  را هم  معدن  آهن 

افغانستان برای ساختنش توافق كرده بود.
اما حاال انجينر سميع اهلل، معاون دفتر رسانه های وزارت 
معادن می گويد كه اين وزارت به زودی در مورد شرايط 
مطرح شده »ناعادالنه«،در پيكنگ، پايتخت چين با رييس 
خواهند  صحبت  كشور  اين  مقامات  و  چينايی  شركت 

كرد.
وی نگرانی ها در مورد از دست دادن قرارداد اين معدن 
بزرگ را بی جا خوانده و می گويد كه شركت »ام. سی. 
اين  از  را  مس  استخراج  معين  زمان  در  می تواند  سی« 
بزرگی  موضوع  »اين  می افزايد:  او  كند.  آغاز  معدن 
اين  سقوط  مورد  در  يا  و  شويم  نگران  ما  كه  نيست 
يك  معادن  وزير  كنيم.  صحبت  اقتصادی  بزرگ  پروژه 
هيات تخنيكی را به چين فرستاده است كه در مورد حل 
با پالن  اميدواريم كه مطابق  اين مسئله تحقيق كنند. ما 
آغاز شود.  استخراج معدن مس عينك  كار  مطرح شده 
دولت افغانستان متعهد است كه از كار معدن مس عينك 
حمايت و نظارت می كند. البته ما در اين زمينه قرار داد 

واضحی با چين داريم.«

  تاخیر در آغاز کار
در همين حال يك سازمان غير دولتی تحقيق در مورد 
»ام. چينايی  شركت  كه  می گويد  كابل  در  شفافيت 
برای  را  عينك  مس  استخراج  كار  می خواهد  سی.سی« 

پنج سال، يعنی تا سال 2019 به تاخير اندازد.
شرايط  بايد  يا  دارد؛  راه  دو  افغانستان  حكومت  حاال 
اين قرارداد  اينكه  يا  بپذيرد و  جديد شركت چينايی را 

اقتصادی بزرگ را فسخ كند.
مقامات افغانستان اميدوارند كه نظام اقتصادی افغانستان 
را با كم شدن كمك های بين المللی، با درآمدی كه اين 
كشور از معدن مس عينك و ديگر معادن و منابع طبيعی 

اش به دست می آورد پابرجا نگه دارد.
و  عينك  مس  معدن  استخراج  از  چينايی ها  عقبگرد  آيا 
سرمايه گزاری بر ديگر معادن افغانستان تاثيری بر اقتصاد 

اين كشور خواهد گذاشت؟
منطقوی  مطالعات  دفتر  عضو  غلجی،  اهلل  عصمت 
افغانستان در كابل در اين زمينه می گويد: » اين الزم است 
كه دولت افغانستان تا حد ممكن با چينايی ها گفتگو كند 
افغانستان  و از اين پروژه منصرف نشود. چرا كه مردم 
بسيار منتظر هستند كه كار عملی باالی اين معدن آغاز 
شود و راه برای مبارزه با بحران اقتصادی بعد از كم شدن 

كمك های جامعه جهانی در اين كشور هموار شود.«
معدن مس عينك، در رديف معادنی در جهان قرار دارد 
كه بيشترين ميزان مس خالص را دارند. اين معدن در يك 
منطقه ناامن افغانستان موقعيت دارد. جايی كه شورشيان 
بارها بر كارگران و كارمندان اين معدن يورش برده اند 

و آنها را مجبور ساخته اند كه كارشان را متوقف كنند.
قرارداد مس عينك در سال 2007 ميالدی به امضا رسيد. 
اگر كار استخراج اين معدن آغاز شود، افغانستان ساالنه 
250 ميليون دالر امريكايی به دست می آورد و زمينه كار 
برای دست كم 7 هزار و 500 تن در اين كشور فراهم 

می شود.

مداخلۀ خارجي ها علت...
كه  را  كساني  تا جلو  داده شد  وظيفه  داخله  وزارت   
به  و همين طور  بگيرند  مي كنند  اخالل  را  پروژه  اين 
رياست امنيت نيز وظيفه داده شده تا دشمنان خارجي 

اين پروژه را شناسايي كنند.
حسن زاده افزود، قرار بود كه پروژۀ شهر جديد كابل در 
ماه ثور سال روان افتتاح شود؛ اما تظاهراتي كه در اين 

مناطق صورت گرفت، سبب مختل شدن كار گرديد.
تخريب كاري  گفت،  خبرنگاران  به  زاده  حسن  انجنير 
پروژه  كار  شدن  عملي  مانع  افراد  و  اشخاص  بعضی 

جديد شهر كابل گرديده است.
وي همچنان گفت، پس از حل بعضي از مشكالتي كه 
را شروع خواهيم  كار خود  فوراً  ما  دارد،  فعاًل وجود 
كرد و جلسۀ امروزي هم به منظور حل همين مشكالت 

برگزار شده است.
كه  بود  وظيفه يی  امروزي  نشست  از  هدف  گفت،  او 
كابل جديد  ادارۀ  بخش  به  كميسيون خاص  از سوي 
داده شده بود تا يك شوراي مشورتي و مردمي براي 

انكشاف شهر جديد كابل ايجاد كنند.
به  مربوط  افراد  شامل  شورا  اين  اعضاي  او،  گفتۀ  به 

حكومت و نماينده گان ولسوالي ده سبز، شكردره، قره 
باغ، باريك آب و كلكان است.

وي افزود، هدف اصلي حل مشكالت تثبيت ملكيت، 
عملي  مانع  كه  معضالت  تمام  و  زمين  قيمت گذاري 

شدن اين پروژه است، مي باشد.
اين  در  داخله  امور  وزارت  معين  يارمند  محمد  ميرزا 
معياري  به صورت  بايد  امنيت ده سبز  نشست گفت، 
تنظيم شود و وزارت داخله مصمم است كه امنيت شهر 
ده سبز را كه فاز اول آن تطبيق خواهد شد را به شكل 

معياري تنظيم كند.
شهر  پروژۀ  در  بايد  اينكه  ديگر  مسالۀ  كرد،  تاكيد  او 
اگر  كه  چرا  نشود،  داخله  مسلح  افراد  جديد  كابل 
انجنيران خارجي افراد مسلح را ببنيد، حاضر نخواهد 

شد كه با ما كار كنند.
اين  در  نماينده گان  مجلس  عضو  مجددي  عبدالعظيم 
نتوانستيم گام هاي  جلسه گفت، يكي از داليلی كه ما 
افتتاح شهر جديد كابل برداريم،  عملي را در راستاي 

اين است كه مشاركت مردم وجود نداشت.
او تاكيد كرد، ذهنيت مردم را يك تعداد افراد استفاده جو 
منحرف ساخته بودند كه گويا ايجاد شهر جديد كابل 
كه  حالي  در  بود؛  نخواهد  مفيد  سبز  ده  مردم  براي 

كه  كرد  فراموش  نبايد  اما  ندارد؛  واقعيت  گفته ها  اين 
مسووالن حكومتي هم چند نكته را ناديده گرفته بودند.
وي همچنان گفت، مشكل اصلي اين بود كه با مردم 
اين مناطق مشوره صورت نگرفته بود و ذهنيت مردم 
تا  گرفت  صورت  فيصله  بنابراين  بود؛  نشده  روشن 
را  مشكالت  شورا  اين  و  شود  ايجاد  مردمي  شوراي 

ارزيابي و حل كند. 
 مجددي گفت، اكنون پس از مطالعه و بررسي های زياد 
به اين نتيجه رسيديم كه نكات مشكل زا در نظر گرفته 
شده و براي رفع آن هر چي زودتر اقدام صورت گيرد.   
در همين حال، عبدالجبار تقوا والي كابل در اين جلسه 
گفت، ما اجازه نخواهيم داد كه حق كسي تلف شود، 
را طرح مي كنيم كه  برنامه و حساب روشني  بنابراين 

حق مردم از دولت تفكيك شود.
او گفت، ما قيمت گذاري را با مشورت با شورايی كه 
با آنان كار مي كنيم روي صفحۀ كاغذ آورده و پيشنهاد 
كرديم و اميدوار استم كه با ايجاد شوراي مردمي اين 

مشكل حل شود.
تقوا همچنان گفت، دست عجانب دراز است و به مردم 
كنند  اتفاق زنده گي  اتحاد و  اجازه نمي دهد كه در  ما 
كوتاه  براي  بايد  بنابراين  برآورده شود؛  اهداف شان  تا 

كردن دست آنان از حكومت خود حمايت كنيد. 
بورد مستقل  رييس  ارشد و  ارسال وزير  امين  هدايت 
شهر جديد كابل در اين نشست گفت، عملي شدن اين 
پروژه تاثير بسيار خوبي در به وجود آوردن زمينۀ كار 

و رفاه جامعه خواهد گذاشت.
وي افزود، من خوشحال استم كه مردم باريك آب و ده 
سبز باهم نشستند و يك شورا را براي حل مشكالت به 
وجود آوردند كه با دولت يكجا بتوانند راه حلي براي 

مشكالت پيش آمده پيدا كنند.
شريك  شورا  اين  مهم  كارهاي  از  يكي  او،  گفتۀ  به 
ساختن مشكالت اين مناطق است و مردم اين مناطق 
مي توانند مشكالت شان را از طريق همين شورا حل 

كنند.
به گفته مسووالن پروژه شهر جديد كابل، قرارداده هايي 
سرمايه گذاران  با  كابل  جديد  شهر  اعمار  جهت  كه 
دالر  ميليارد   6/4 حدود  است،  گرفته  صورت  داخلي 

مي باشد.
مساحت  در حدود 370000  اين شهر  مي شود  گفته   
دارد و تقريبًا براي سه ميليون جمعيت در نظر گرفته 
اعمار  اين شهر 6000000 واحد مسكوني  شده و در 

خواهد شد.
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داشتن برنامه یی عملی و ملی؛ 

الزمۀ ورود به میـدان مبارزات 
انتخاباتی

          حلیمه حسینی

كم كم به روزهايی نزديك می شويم كه جهت بندی ها 
هميشه  از  مشخص تر  انتخاباتی،  صف بندی های  و 
رخ خواهد نمود. چه كسانی نامزد رياست جمهوری 
خواهند بود؟ چه ايتالف ها و چه زدوبندهايی در راه 
است تا يك بار ديگر انتخابات، تمثيل كنندۀ خواست 
اما  و  باشد؟  تزوير  و  زور  و  زر  صاحبان  ارادۀ  و 
كسانی كه با دست خالی از اين سه عنصر اساسی كه 
به گفتۀ دكتر شريعتی سه ابزار مهم و محورِی قدرت 
به حساب می آيند، می خواهند وارد كارزار انتخاباتی 
بازی های  پِس  از  توانست  خواهند  چه گونه  شوند، 
پشت پرده و آشكاری برآيند كه با قدرت زياد ميدان 

را در انحصار صاحباِن اين ابزار قرار خواهد داد؟ 
اما  نگرانی ها  اين  همۀ  و  مشكالت  اين  همۀ  با 
محوری ترين  مردم  كه  است  اين  همه  از  مهم تر 
هوشيارانه  با  كه  آن هايند  و  هستند  انتخابات  عنصر 
نفِع  به  را  ورق  خود،  كردن  بازی  سهل انگارانه  يا 
اما قدر  يا آن ديگری برخواهند گرداند.  اين يك و 
مسلم اين است كه اين بار نامزدان رياست جمهوری 
كارزاری بس دشوارتر و خطيرتر را روبه روی خود 
خواهند يافت؛ چرا كه اين بار مردمی قرار است به 
و  بيشتر  تجربه يی  كه  بروند  رأی  صندوق های  پای 
مهارتی عميق تر برای درِک سره از ناسره يافته اند. از 
اين رو كسانی بُردی بيشتر را با خود خواهند داشت 
كه در طول چهار سال گذشته اگر انتقادی از دولت 
كرده  طراحی  نيز  راهكاری  آن  حِل  برای  داشته اند، 
افغانستان،  حكومت  جهانی،  جامعۀ  از  اگر  و  اند، 
را  و خطايی  مشكل  رسانه ها  و  مدنی  جامعۀ  مردم، 
شاهد بوده اند، برای رفِع آن ها چاره يی نيز انديشيده 
اند. به عبارت ديگر، پيروزی از آِن كسانی است كه 
برنامه و طرحی كامل و فراگير را روی دست داشته 

نفس گير  و  سخت  كه  مبارزه يی  ميدان  در  و  باشند 
مفاهمه  و  علمی  ابزار  و  منطق  زبان  با  بود،  خواهد 
سخن بگويند و يك دستورالعمل جامع و فراگير را 
به  كه  را  قدرتی  بايد  كه چه گونه  بكشند  تصوير  به 
فساد آلوده شده و بدنۀ نظامی كه با رشد روزافزون 
درمان  گشته،  بيمار  قانون گريزی ها  و  معامله گری ها 

كرد و به سامان رساند. 
داشتن يك اجندای ملی كه همۀ اقوام و همۀ گروه ها 
جمع  چتر  يك  زير  را  افغانستان  ملت  كل  در  و 
سرنوشت  تقسيم بندی  با  نه  كس  هر  برای  و  كند 
سهمی  دادِن  اختصاص  با  كه  بيافريند،  جاذبه  مردم 
صادقانه از خدمت به ملت، محور مشاركت طلبی ها 
كه  چيزی ست  همان  درست  گردد،  همگرايی ها  و 
بار  اين  می كند.  تعيين  را  رو  پيش  انتخابات  برندۀ 
فقط شعارهای درون تهی بدون هيچ دورنمای كارِی 
كارساز  عمل،  برای  برنامه يی  داشتن  و  مشخص 
می خواهند  مردم  بار  اين  كه  چرا  بود؛  نخواهد 
وضعيت  در  بهبود  و  سرنوشت شان  در  تغيير 
تا  است  نياز  پس  ببينند.  عمل  در  را  زنده گی شان 
وارد  برنامه  با  و  قوی  رياست جمهوری،  نامزدان 
عمل شوند؛ زيرا بخشی از اميد به موفقيت انتخابات 
جريان  در  مهره ها  چينش  نحوۀ  از  می توان  را  آتی 
و  آن ها  معاونين  و  رياست جمهوری  نامزدان  اعالم 
در  برنامه های شان،  و  كامپاين ها  كم وكيف  هم چنين 
مردم پروراند و يا از ميان برد. مردم ما ديگر خسته اند 
از شعار شنيدن و عكس های با ژست و ادا ديدن و 
از عمل خبری نديدن و نشنيدن! اين بار شهروندان 
ما و به خصوص رسانه های ما در هر حيطه و ساحه 
ديگر  بار  يك  كه  بگذارند  نبايد  می كنند،  كار  كه 
صحنۀ انتخابات مبدل به زورآزمايی كسانی شود كه 
پولی برای خريدِن آرای مردم و يا صندوق های رأی 
برنده شدِن كسانی است  نوبت  بار  اين  بلكه  دارند. 

به همگرايی و جمع شدِن حول  كه دغدغۀ رسيدن 
محور منافع ملی را دارند و برنامۀ ملی يی را ترتيب 
داده اند كه با اجرای آن می توانند افغانستاِن بحران زده 

را به سمت ثبات و امنيِت پايدار ببرند.
نامزدان  كه  مسايلی  حساس ترين  از  يكی 
رياست جمهوری آينده بايد با زبانی صريح و طرحی 
آتی شان  برنامه های  كنند،  صحبت  آن  روی  روشن 
آن  واقِع  معنای  به  ملت سازی  ـ  دولت  زمينۀ  در 
است. چه گونه می توان پراكنده گی های موجود را به 
وحدتی مطلوب پيوند زد و در راه گذار از دهه های 
و  ثبات  از  سرشار  فردايی  بی ثباتی،  و  نابه سامانی 

امنيت را پيش روی مردم قرار داد؟
مياِن  در  می تواند  ملی  رهنمون  و  اجندا  يك  طرِح   
اين همه سرگردانی  و آشفته گی ، غنيمتی باشد كه همۀ 
افغانستانی ها را زير يك چتر گرد هم آورده و مبنای 
گفت وگو و مشاركتی را باز كند كه در آن محور همۀ 
كردن  اضافه  كه  است  استوار  نكته  اين  بر  تفاهم ها 
نفع  به  افغانستان،  نام  به  بدنۀ كشتی يی  به  سوراخی 
به غرق شدن همه  نيست و فقط می تواند  هيچ كس 
فرا  باقی مانده  راه  تنها  و  بيانجامد  كوتاه   فرصتی  در 
را شناسايی كرد  اين است كه حداقل هايی  ما  روی 
كه می توان بر سِر آن در كنار همۀ اختالف سليقه ها 
به وجود  نسبی  چند  هر  ملی  توافقی  واگرايی ها،  و 
همه  پذيرِش  مورد  اصل  حداقل ترين  شايد  و  آورد 
ساحل  به  سالم  را  كشتی  اين  بايد  كه  باشد  اين 
نجات رساند و برای اين نجات و اين گذر از حجم 
وسيعی از بحران ها، چاره يی جز وحدت، هم انديشی 
تطبيِق  و  طرح  و  ندارد.  وجود  همديگرپذيری  و 
يك چنين استراتژی آن هم در جامعۀ افغانستان بدون 
شك كار آسانی نخواهد بود و هر كس كه بتواند به 
بهترين شكل آن را طراحی، معرفی و تيوريزه كند، 

شايستۀ رهبری اين كشور شناخته خواهد شد.

www.mandegardaily.com

سنگ تهداب نخستین...
 زيرساخت های اقتصادی نياز دارد«.

نفت  پااليشگاه  ساخت  كه  گفت  حقجو  آقای 
حوزه  از  شده  استخراج  نفت  كه  می شود  سبب 
نفتی آمودريا به جای انتقال به ازبكستان، در داخل 

افغانستان تصفيه شود.
اين مسوول اتاق تجارت و صنايع افزود: »با ساخت 
هنگفت  هزينه  سو  يك  از  نفتی  پااليشگاه های 
از  و  ازبكستان كاهش می يابد  به  نفت خام  انتقال 
سوی ديگر زمينه كار برای صدها افغان در داخل 

افغانستان فراهم می گردد.«

امنيت  تامين  در  كه  گفتند  بلخ  واليت  مقام های 
ظاهر  محمد  می كنند.  همكاری  نفت  پااليشگاه 
محلی  حكومت  گفت  بلخ  والی  معاون  وحدت 
بيشترين تالش را برای فراهم شدن سرمايه گذاری 

های بيشتر به خرج می دهد.
برای انكشاف پااليشگاه شركت كام انترنشنل ايل 
در حالی اقدام می شود كه چندی قبل مقامات از 
متوقف شدن استخراج نفت در حوزه آمودريا خبر 

داده بودند.
يك مقام افغانستان و يك كارمند پروژه نفت گفته 
به  ترانزيت  قرارداد  دليلنبود  به  پروژه  اين  كه  اند 

منظور پااليش نفت در منطقه، متوقف شده است. 
بين  شركای   )CNPC( چين«  نفت  »شركتملی 
المللی آن و شركت افغانی »نفت و گاز وطن« در 
از  را  نفت  استخراج  كار  گذشته  سال  اكتوبر  ماه 

حوزه آمودريا شروع كرده بودند.
اما در همين حال گفته می شود كه باالی استخراج 
رقايت های  افغانستان  شمال  در  نفت  پااليش  و 
خارجی  و  داخلی  های  شركت  ميان  تنگاتنگی 
ميان  هايی  تنش  بروز  باعث  گاهی  و  دارد  وجود 
مقامات بلند رتبه و حتی مداخله فرماندهان بانفوذ 

محلی در پروژه ها می گردد.
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پاکستان درخواست...
 صلح افغانستان به اسالم آباد رفته بود، روز 
اين  مقامات  از  چند  تنی  با  نيز  شنبه  سه 

كشور ديدار و گفت وگو كرد.
جمله  از  طالبان  زندانيان  آزادی  موضوع 
مال عبدالغنی برادر مرد شماره دوم سابق 
طالبان از زندان، از جمله درخواست های 

مهم كرزی در اين سفر بود.
پاكستان،  امت  روزنامه  گزارش  به  اما 
آزادی  برای  كرزی  درخواست  اسالم آباد 

مال برادر را نپذيرفت.
مالقات های  طی  افغانستان  رييس جمهور 
نخست وزير  شريف  نواز  با  خود  متعدد 
آزادی  خواهان  پاكستانی  مقامات  ساير  و 
مال برادر شد، اما پاكستان اصرار كرزی را 
بی جا دانسته و اعالم كرده است كه ادامۀ 

زندانيان  آزادی  به  مشروط  نبايد  مذاكره 
طالبان از جمله مال برادر باشد

همچنين به نوشته اين منبع، مشاجرۀ لفظی 
نيز بين مقامات پاكستانی و افغانی صورت 
گرفت، اما پس از آن همه چيز به حالت 
برای  افغانستان  هيأت  و  برگشته  عادی 
)يك  »مری«  منطقه  راهی  مذاكرات  ادامۀ 
هوای  و  آب  و خوش  گردشگری  منطقه 

در نزديكی اسالم آباد( شدند.
كه  است  آن  از  حاكی  گزارش ها  برخی 
جنرال  اشفاق كيانی فرمانده ارتش، جنرال 
و  اطالعات  سازمان  رييس  ظهيراالسالم 
امور  وزير  معاون  جيالنی  عباس  جليل 
زندانيان  آزادی  مخالف  پاكستان  خارجه 
كه  است  حالی  در  اين  و  هستند  طالبان 
در  را  خود  كشور  اين  دولتمردان  ديگر 

قبال اين موضوع بی طرف نشان می دهند.

دل بوسكه: 
کاسیاس با بقیه فرق می کند

كسب  شايسته  را  خود  بايرن مونيخ  هافبك 
توپ طالی فوتبال اروپا می داند؛ بدون آن كه 

ارزش های رونالدو و مسی را ناديده بگيرد.
بازيكن  بهترين  انتخاب  به  بيشتر  روز  دو 
كريستيانو  است.  نمانده  باقی  اروپا  فوتبال 
رونالدو، ليونل مسی و فرانك ريبری رقابت 
بزرگ  افتخار  اين  كسب  برای  تنگاتنگی 

دارند.
در  بايرن  فرانسوی  هافبك  ريبری،  فرانك 
گفت وگويی كه با مجله كيكر آلمان داشت، 
فوتبال  طاليی  توپ  كسب  برای  كه  گفت 
اروپا هر آن چه را در توان داشته رو كرده 
تالش  گفت:  فرانسوی  هافبك  اين  است. 
زيادی داشته ام. حتی در روزهای تعطيل هم 
را  خود  آمادگی  تا  می روم  تمرين  محل  به 

حفظ كنم.
پنج شنبه  مراسم  در  خود  رقيبان  درباره  او 
بزرگ  بازيكن  دو  رونالدو  و  مسی  گفت: 
فوتبال اند.  جهان  بهترين های  آنها  هستند. 
همين كه اسمم در كنار نام آنها ذكر می شود، 

بسيار خوشحالم می كند.
بايرن مونيخ  از  بازيكن  باری كه يك  آخرين 
آورد،  به دست  را  اروپا  فوتبال  توپ طالی 
به 32 سال پيش برمی گردد كه در آن كارل 
بايرن  كنونی  رييس  نايب  رومنيگه  هاينس 
آورد.  دست  به  را  افتخار  اين  شد  موفق 
افتخارآفرينی  از  سال   32 گفت:  ريبری 
را  جايزه  اين  بتوانم  اگر  می گذرد.  رومنيگه 
به دست آورم، بسيار خوشحال خواهم شد، 
شمار  به  افتخار  يك  هم  بايرن  برای  چون 

می آيد.
به  هم  بايرن مونيخ  سرمربی  گوآرديوال، 
ستايش از ريبری پرداخت و هافبك فرانسوی 
تيمش را هم سطح با مسی و رونالدو می داند: 
»هر سه نفر بسيار خوبند. ريبری هم همچون 
رونالدو و مسی است. بر اين باورم كه هر سه 
آنها در يك سطح هستند. فرانك فقط برای 
من مهم نيست. او يكی از مهم ترين بازيكنان 

بايرن به شمار می آيد.

ويسنته دل بوسكه با حمايت از ايكر 
فرق  بابقيه  او  می گويد،  كاسياس 
در  را  باشكوهی  دوران  زيرا  می كند 
تيم ملی اسپانيا و باشگاه رئال  مادريد 

رقم زده است. 
فصل  اواسط  كه  كاسياس  ايكر 
گذشته به دليل مصدوميت از تركيب 
رئال مادريد دور شد تاكنون نتوانسته 
برگردد.  تيمش  تركيب  به  است 
شب  بازی  در  رئال مادريد  كاپيتان 
هفته  در  گرانادا  برابر  تيمش  گذشته 
دوم ليگا نيز از روی نيمكت ذخيره ها 

شاهد پيروزی تيمش بود.

تيم ملی  ويسنته دل بوسكه، سرمربی 
كاسياس  ايكر   از  حمايت  با  اسپانيا 
ماتادور ها  يك  شماره  دروازه بان 
برای  امروز  اصلی  موضوع  گفت:  

است.  كاسياس  ايكر  وضعيت  ما 
فرق  بقيه  با  و  نيست  بقيه  مثل  ايكر 
است  سال  چندين  كاسياس  می كند. 
و  اسپانيا  ملی  تيم  دروازه بان  كه 
فراموش  نبايد  است.  رئال مادريد 
ملی  بازی   149 كاسياس  كه  كنيم 
احترام  او  به  بايد  می كنم  فكر  دارد. 
ويژه ای بگذاريم. هيچوقت نمی گويم 
رئال مادريد  در  بايد  كسی  چه  كه 
بازی كند. بلكه خيلی ساده می گويم 
دوستانه  و  احترام  با  خيلی  بايد  كه 
با ايكر كاسياس رفتار كنم. كاسياس 
دروازه بان  عنوان  به  خود  دوران  در 
ملی  تيم  و  رئال مادريد 
زيادی  درخشش  اسپانيا 
را  باشكوهی  دوران  داشته، 
چنين  سزاوار  و  زده  رقم 
احترامی است. ما همگی از 
می كنيم.  حمايت  كاسياس 
برخورد  مواقع  بعضی 
اعضای  همه  با  يكسان 
بعضی  نيست.  عادالنه  تيم 
بيشتر  كه  هستند  افراد  از 

شايسته احترام هستند.
در  ليگا  سوم  هفته  در  رئال مادريد 
ميزبان  برنابئو  سانتياگو  ورزشگاه 

آتلتيك بيلبائو خواهد بود.

ژاوی: 
نیمار به زودی فیکس می شود

است  معتقد  ژاوی 
به  زودی  به  نيمار 
آبی- اصلی  بازيكن 
اناری ها تبديل خواهد 

شد.
می رفت  انتظار 
مارتينو،  خراردو 
با  بارسلونا  سرمربی 
توجه به آسيب ديدگی 
در  نيمار  از  مسی 

باز هم ستاره  اما  استفاده كند  برابر ماالگا  تركيب اصلی تيمش 
برزيلی سابق سانتوس كار را از روی نيمكت دنبال كرد.

پرداخت  نيمار  از  ستايش  به  بارسلونا  كاپيتان  هرناندس،  ژاوی 
و گفت كه اين مهاجم برزيلی به زودی در تركيب اصلی آبی-
تركيب  در  زودی  به  »نيمار  رفت:  خواهد  ميدان  به  اناری ها 
اصلی بارسلونا به ميدان خواهد رفت. او بازيكن جوانی است 
كار  هوشمندانه  بسيار  توپ  با  اما  ندارد  زيادی  سال  و  سن  و 
تيم  اصلی  تركيب  به  را  او  آرام  آرام  مارتينو  خراردو  می كند. 
خواهد فرستاد. درست است كه او در تركيب اصلی بارسلونا به 
بازی گرفته نمی شود اما نگرانی وجود ندارد و به زودی فيكس 

می شود.
او افزود: نيمار اين توانايی را دارد كه برای بارسلونا سرنوشت ساز 
ظاهر شود. او بازيكن جوان و آينده داری است. نيمار در فصل 
 57 با  زياد  كش وقوس ها  از  پس  سرانجام  تابستانی  جابه جايی 
او  پيوست.  بارسلونا  به  و  شد  جدا  سانتوس  از  يورو  ميليون 
ديدار  در  آبی-اناری ها  پيراهن  با  را  خود  رسمی  گل  نخستين 

برابر آتلتيكومادريد به ثمر رساند.

ريبری:
برای کسب توپ طال نهایت تالشم را کرده ام

ورزشــــــ

اعضای خانوادۀ شکیال...
شكيال  قاتالن  اگر  كه  می گويد  كشور   
نشود،  سپرده  قانون  پنجه  به  و  بازداشت 
از  كشتار و خشونت عليه زنان در كشور 

سوی زورمندان، افزايش می بايد.
كشور  دادستان های  برخی  گفت،  او  اما 
به ما می گويند كه به دليل فشارهای زياد 
مقامات باال، پرونده قتل شكيال را بررسی 

كرده نمی  توانيم.
شكيال دختر 16 ساله، سال 1390، در خانه 
سيدهادی بهشتی، عضوی شورای واليتی 
به  و  رسيد  قتل  به  گلوله  با ضرب  باميان 
او  قتل  عامالن  كشور،  مدنی  فعاالن  گفته 

هنوز بازداشت نشده است.
كردند،  تاكيد  مدنی  جامعه  نهادهای 
دادستانی كل كشور در تالش بسته كردن 

پرونده قتل شكيال است.
نهادهای جامعه مدنی با پخش خبرنامه يی 
شرايطی  هر  در  نهادها  اين  كه  می گويند 
مطابق قانون اساسی كشور از حق خانواده 

شكيال دفاع می كنند.
كه  داده  هشدار  حكومت  به  نهادها،  اين 
اگر در آينده نزديك به پرونده قتل شكيال 
رسيدگی نكند، اعترضات مسالمت آميز را 

در كابل و برخی واليت كشور راه اندازی 
می كنند.

همچنان  مدنی،  جامعه  نهادهای  مسووالن 
قتل شكيال  پرونده  اگر دولت  می گويند، 
به كميته  آنان  را بی طرفانه بررسی نكند، 
خواهند  مراجعه  ملل  سازمان  بشر  حقوق 

كرد.
  چالش اقتصادی

شكيال  خانواده  اعضای  حال،  درهمين 
می گويند كه در شرايط اقتصادی و امنيتی 

دشواری قرار دارند.
خبرگزاری  به  شكيال  برادر  محمدعلم، 
زير  ما  خانواده  »اعضای  گفت:  بخدی 
گرفته،  قرار  امنيتی  و  اقتصادی  فشارهای 
دانم  نمی  نمی رسد،  ما  داد  به  دولت هم 

چی كار كنيم.«
اما او تاكيد كرد، شماری از حاميان آقای 
واليتی  شورای  عضو  بهشتی  سيدهادی 
باميان، برای ما پيام و هشدار داده اند كه 

قضيه شكيال خواهرم، را دنبال نكنيم.
می  بهشتی  حاميان  شكيال،  برادر  گفته  به 
گويند كه اگر بار ديگر برای پيگيری قضيه 
شكيال به سارنوالی يا محكمه برويد، ديگر 

اعضای خانواده شما را نيز می كشيم.

 کرزی در  
 پاکستان به...

 محقق نشد.
است  معتقد  افغانستان  سفير  حال،  اين  با 
كه كرزی تالش كرد با ياد آوری تعهدات 
شورای  ارتباط  برقراری  برای  پاكستان 
راهی  می كند  سعی  طالبان  با  صلح  عالی 

برای مذاكره با طالبان بيابد.
افغانستان  مسايل  كارشناس  طاهر خان 
می گويد:  باره  اين  در  نيز  اسالم آباد  در 
پاكستان  در  افغانستان  سفارت  سخنگوی 
قبل از سفر كرزی گفته بود كه اگر مقامات 
باشند  جامع  مذاكرات  خواهان  پاكستانی 
رييس جمهور افغانستان مدت اقامت خود 
و  داد  خواهد  افزايش  اسالم آباد  در  را 

همينطور هم شد.
افغان ها  درخواست های  به  اشاره  با  وی 
پای  طالبان  كشاندن  برای  پاكستانی ها  از 
پذيرفته  پاكستان  خود  افزود:  مذاكره،  ميز 
كشور  اين  طريق  از  طالبان  نمايندگان  كه 
راهی قطر شدند بنابراين نقش اين كشور 
است  ناپذير  انكار  طالبان  با  مذاكره  در 
كردن  فراهم  از  رفتن  طفره  افغانستان  و 
تلقی  نكردن  را همكاری  مقدمات مذاكره 

خواهد كرد.
پاكستان  اگر  قطع  طور  به  وی،  گفته  به 
امريكا نمايندگان  با  می تواند ضمن توافق 
با  می تواند  كند  اعزام  قطر  به  را  طالبان 
و  برسد  توافق  به  نيز  افغانستان  دولت 
با  كه  كند  راضی  را  طالبان  نمايندگان 
شورای عالی صلح افغانستان مذاكره كنند.

اين كارشناس پاكستانی علت تعلل پاكستان 
در پاسخ دادن به اين درخواست های دولت 
افغانستان را ادامه روند مذاكرات در داخل 
قطع،  به طور  می گويد:  و  دانسته  پاكستان 
مقامات پاكستانی از جمله اعضای وزارت 
سياستمداران،  و  ارتش  سران  خارجه، 
بايد  افغان  مقامات  به  دادن  پاسخ  از  قبل 
به مشاوره با يكديگر بپردازند كه اين كار 

زمان بر می باشد.
ايمل پسرلی كارشناس بی.بی.سی اردو نيز 
درباره علت روی آوردن كابل به اسالم آباد 
در  می گويد:  افغانستان  بحران  حل  برای 

واقع طالبان افغانستان فقط جنگجو هستند 
آنان  عمليات  هدايت  و  نقشه  طراحی  و 
به طور عمده  كه  است  رهبرانی  عهده  به 
بنابراين مذاكره  دارند  پاكستان حضور  در 
اصلی بايد با اين رهبران صورت گيرد نه 
پس  می جنگند؛  فقط  كه  نظاميانی  شبه  با 
بدون كمك گرفتن از پاكستان نمی توان به 

توافق قطعی با طالبان رسيد.
دسته اند،   2 طالبان  رهبران  وی،  گفته  به 
دسته اول، رهبرانی كه تحت نفوذ اسالم آباد 
هستند و بدون هماهنگی با پاكستان كاری 
انجام نمی دهند و دسته دوم، رهبرانی كه 
اما اين كشور  نيستند  تحت نفوذ پاكستان 
می تواند با آنان ارتباط برقرار كرده و آنها 

را به پای ميز مذاكره بكشاند.
نيز  طالبان  سابق  معاون  مال برادر  آزادی 
به  سفر  در  كرزی  مطالبات  از  ديگر  يكی 
اسالم آباد است و اين در حالی است كه نه 
تنها كارشناسان پاكستانی بلكه كارشناسان 
مال  آزادی  كه  باورند  اين  بر  نيز  خارجی 
پيشرفت  در  زيادی  تأثير  می تواند  برادر 
روند صلح و قانع كردن طالبان برای آغاز 

مذاكرات داشته باشد.
در  افغانستان  مسائل  كارشناس  طاهر خان 
برای  اسالم آباد درباره علت اصرار كرزی 
آزادی مال عمر می گويد: كرزی برخی از 
با  قوم گرايی  اساس  بر  را  طالبان  رهبران 
از  يكی  مال برادر  و  بود  كرده  همراه  خود 

اين افراد است.
به گفته وی، رييس جمهور افغانستان تصور 
همكاری  او  با  دوباره  مال برادر  می كند 
خواهد كرد و اگر هم مانند گذشته عمل 
وی  آزادی  هم  باز  باشد  محتاط  و  نكند 
محسوب  كرزی  برای  سياسی  امتياز  يك 

می شود.
اختالفات  كه  باورند  اين  بر  كارشناسان 
افغانستان و پاكستان از سطح دولتی فراتر 
رفته و مردم دو كشور نسبت به هم بدبين 
شده اند زيرا رسانه ها با جنجال آفرينی مردم 
پاكستان و افغانستان را بر ضد هم تحريك 

كرده اند.
پاكستان  و  افغانستان  علمای  اگرچه 
تنش  كاهش  در  مهمی  نقش  می توانستند 
باشند  داشته  طالبان  با  صلح  و  منطقه  در 
اما نشست علما برگزار نشد و علمای دو 
را  اوضاع  يكديگر  كردن  متهم  با  كشور 

وخيم تر كردند.
مسائل  كارشناس  يونس  محمد  شيخ 
باره  اين  در  پاكستان  علمای  از  و  مذهبی 
تالش های  هم  اين  از  قبل  كه  می گويد 
اما  گرفته  صورت  مذاكره  برای  زيادی 
نتيجه يی در بر نداشته است زيرا دولت و 
علمای افغانستان حاضر نيستند با پاكستان 
اين  به  دشمن  ديده  به  و  باشند  صادق 

كشور می نگرند.
سياسی  مسائل  كارشناس  اختر  شميم 
سياست  كه  است  معتقد  هم  پاكستان 
باعث  پاكستان  و  افغانستان  بوروكراتيك 
سياست  نتوانند  كشور   2 كه  است  شده 
تغيير دهند كه  به يكديگر  را نسبت  خود 
همين موضوع باعث شده روابط افغانستان 
و پاكستان وابسته به سياست ساير كشورها 

از جمله امريكا و انگليس باشد.
امريكا  است  قرار  كه  آنجايی  از  همچنين 
بنابراين  كند  ترک  را  افغانستان  زودی  به 
و  پاكستان  مذاكره  به  نسبت  ندارد  امكان 
افغانستان بی تفاوت باشد و سعی می كند به 
هر شكل ممكن در اين مذاكرات تأثير گذار 

باشد.
بنا به گفته برخی منابع، مشورت های تلفنی 
حامد كرزی با پادشاه عربستان سعودی در 
آستانه سفر به اسالم آباد نيز حاكی از مطرح 
شدن رياض به عنوان محور جديد مسائل 
افغانستان است و اين در حالی است كه با 
توجه به نقش مغرضانه دولتمردان سعودی 
بحرين  و  مصر  سوريه،  دربحران های 
دنبال  به  به نظر می رسد قدرت های بزرگ 
عربستان  سرزمين  تقدس  از  سوءاستفاده 

برای جهان اسالم می باشند.
تالش  سفر،  اين  دستاورد  مهم ترين  شايد 
و  يكديگر  به  نزديكی  برای  كشور  دو 
برای  خود  داخلی  فرصت های  از  استفاده 
حل بحران های موجود در منطقه باشد كه 

بايد تا حد امكان از آن بهره برد.
هندی  مسلمان  كارشناس  حنيف  محمد 
دوست  ما  كه  می گويد  سفر  اين  درباره 
داشته  مثبتی  نتايج  مذاكرات  اين  داريم 
به  تاكنون  گذشته  سال   10 از  زيرا  باشد 
زيادی  خونريزی  افغانستان  جنگ  خاطر 
مسلمانان  و  افتاده  اتفاق  مسلمانان  بين 
اين  از  نيز  افغانستان  همسايه  كشورهای 

جنگ آسيب جدی ديده اند.
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سنگ تهداب اولين پااليشگاه نفت در بندر حيرتان گذاشته 
 - افغانی  شركت  يك  كه  ايل«  انترنشنل  »كام  شركت  شد. 
پايان سال  تا  را  پااليشگاه  اين  است  قرار  است  آذربايجانی 
جاری تكميل كند. اين شركت قباًل تصفيه خاّن كوچكی در 

اين منطقه داشت.
زمری كامگار، رييس اين شركت به خبرنگاران گفت تالش 
داخل  در  را  دريا  آمو  نفتی  مواد  تصفيۀ  زمينه  تا  می كند 
شركت ها  ساير  و  حكومت  از  او  كند.  فراهم  افغانستان 

خواست كه شركت كام را در اين راستا همكاری كنند.
 24 در  می شود  ساخته  كام  شركت  توسط  كه  پااليشگاهی 
را  خام  نفت  تن  هزار   45 ماه  يك  در  و  تن   1500 ساعت 

تصفيه خواهد كرد.
بر اساس اظهارات مسووالن شركت كام، تصفيۀ نفت خامی 
كه از آمودريا استخراج می شود به دليل درصدی تركيب اش 
نسبت به نفت خام ديگر مناطق مشكل تر است. در اعالميه يی 
كه از سوی اين شركت به نشر رسيده، آمده است: »از تصفيه 
نفت خام آمودريا 35.1 درصد ديزل، 8.1 درصد پترول، 56 
درصد مازوت )مايعی است كه از آن برای سوخت در حمام 

ها و نانوايی ها استفاده می كنند( و 0.8 درصد ضايعات به 
دست می آيد.«

ابتدايی  شكل  به  پيش  سال  پنج  ايل،  انترنشنل  كام  شركت 
حال  در  و  كرد  آغاز  حيرتان  بندر  در  را  نفتی  مواد  تصفيه 
حاضر تصفيه خانه اين شركت ظرفيت تصفيه 500 تن نفت 

را در 24 ساعت دارد.
نماينده گان وزارت معادن و پتروليم، اتاق تجارت و صنايع 
افغانستان و وزارت تجارت از ساخت اين پااليشگاه استقبال 
كردند. مقام ها در حكومت افغانستان می گويند: »نخستين گام 
در راستای تقويت زيرساخت ها در عرصه مواد نفتی است«.

آمودريا  نفتی  حوزه  از  كه  را  خامی  نفت  پااليشگاه،  اين 
مرزی  بندر  در  پااليشگاه  می كند.  تصفيه  می شود،  استخراج 

حيرتان در واليت بلخ افغانستان اعمار می شود.
انجنيران خارجی شركت بين المللی كام ايل به هياتی كه از 
كابل برای تهداب گذاری اين پااليشگاه رفته بودند در مورد 
معلومات  آن  مشتقات  به  خام  مواد  تصفيه  مختلف  مراحل 

دادند.
بيشترين مقدار مواد نفتی افغانستان از ازبكستان، تركمنستان 
و ايران وارد می شود. اما با آغاز استخراج نفت از حوزه نفتی 
آمودريا، تالش ها برای تصفيه مواد نفتی در داخل افغانستان 

آغاز شده است.
نفت  پااليشگاه  هرچند  می گويد  افغانستان  تجارت  اتاق 
نياز  مورد  نفت  از  اندكی  درصدی  كام  المللی  بين  شركت 
برای  مهم  و  اولی  گام  ولی  كند،  می  تامين  را  افغانستان 
خودكفا شدن افغانستان در عرصه توليد مواد نفتی می باشد.

قربان حقجو، رييس عامل اتاق تجارت و صنايع در مراسم 
تهداب گذاری اين پااليشگاه در بندر مرزی حيرتان گفت: 
»افغانستان به شدت به تقويت...                 ادامه صفحه 6

سنگ تهداب نخستین پاالیشگاِه نفت در 
حیرتان گذاشته شد

فعاالن مدنی:
اعضای خانوادۀ شکیال 

خودشان  را آتش 
می زنند

کرزی کشتار وحشیانۀ 
کارمندان انکشاف دهات را 

محکوم کرد
روز  مدنی  جامعه  نهادهای  برخی 
اگر  كه  كردند  اعالم  شنبه  سه 
را  شكيال  قتل  پرونده  حكومت 
پنجه  به  را  آن  عامالن  و  بررسی 
خانوادۀ  اعضای  نسپارند،  قانون 
پارلمان  پيش  در  را  خود  شكيال 

آتش می زنند.
مدنی  جامعه  فعال  سپهر،  زهرا 
هشدار  شكيال  »پدر  گفت:  كشور 
داده كه اگر لوی سارنوالی در آينده 
بررسی  را  دخترم  پرونده  نزديك 
به  و  بازداشت  را  او  قاتالن  نكند، 
و  زن  نكند؛  محكوم  مجازات  اشد 
خودش را در مقابل دروازه شورای 

ملی آتش می زند«.
از  سپهر،  بخدی،  گزارش  به 
چه  هر  كه  خواست  كل  دادستانی 
زودتر پرونده قتل شكيال را بررسی 
و مطابق قانون اساسی كشور، حكم 

را باالی قاتالن شكيال تطبيق كند.
اين فعال مدنی...     ادامه صفحه 7

كرزی  رييس جمهور 
كارمند  شش  قتل 
توسعه  وزارت 
محكوم  را  روستايی 
كرده و آن را »مخالفت 
با  طالبان  آشكار 
افغانستان«  پيشرفت 

دانسته است.
دفتر رياست جمهوری 
صدور  با  كابل  در 

اعالميۀ نوشته كه آقای كرزی اين كشتار را »وحشيانه« خوانده است.
در اين اعالميه آمده: »رييس جمهوری گفت كه كشتار مهندسان و 
كارمندان بی گناه نمايانگر آن است كه طالبان و باداران خارجی شان 
عقب مانده  و  محتاج  كشور  يك  هميشه  برای  افغانستان  می خواهند 

باقی بماند.«
محمد قاسم ايوبی از مسووالن اداره توسعه روستايی واليت هرات 
به بی بی سی گفت كه اين افراد روز يكشنبه )3 سنبله( در مسير شهر 

هرات-گلران ربوده شدند و روز گذشته اجساد آنها پيدا شد.
همچنين دفتر مطبوعاتی وزارت توسعه روستايی در اعالميه يی نوشته 
كه اين افراد شامل چهار مهندس پروژه همبستگی، يك كارمند موسسه 

آی  آر سی )IRC( و يك ناظر محلی اين پروژه بودند.
همبستگی ملی از برنامه های بزرگ وزارت توسعه روستايی است كه 
بر اساس آن طرح های توسعه ای در روستاها بر اساس انتخاب مردم 
به اجرا گذاشته می شود. در اعالميه وزارت توسعه روستايی آمده كه 
اين شش نفر از سوی »دشمنان مردم افغانستان« شامگاه ديروز به گونه 

»فجيعی« به قتل رسيدند.
كشتار  »اين  است:  گفته  روستايی  توسعه  وزير  برمك  احمد  ويس 
ددمنشانه و بی رحمانۀ كارمندان غيرنظامی كه برای روستاييان نيازمند 

كار می كردند هيچ توجيهی ندارد، بايد از سوی همه محكوم شود.«
هنوز گروه طالبان در مورد قتل اين شش كارمند برنامه همبستگی ملی 

اظهار نظری نكرده است.

كارشناسان پاكستانی با تأكيد بر محوريت سفر كرزی به 
مرزی،  اختالفات  طالبان،  با  مذاكره  با موضوع  پاكستان 
مبارزه با تروريسم و خروج امريكا از افغانستان را بخش 

حاشيه يی اين سفر عنوان كردند.
روز  حالی  در  افغانستان  رييس  جمهور  كرزی  حامد 
دوشنبه عازم اسالم آباد شد كه اين سفر يك روزه به دليل 

گستره دامنه مذاكرات، يك روز ديگر نيز تمديد شد.
كرزی در سفر خود به پاكستان ابراز اميدواری كرده كه 

پاكستان برای مذاكره با طالبان به اين كشور كمك كند.
رييس جمهور  سفر  اصلی  علت  كارشناسان،  گفته  به 
افغانستان به پاكستان مذاكره با طالبان است و بقيه مسائل 

در حاشيه قرار دارد.
اياز ديپلمات سابق سفارت افغانستان در پاكستان معتقد 
است كه اگر دولت افغانستان نتواند قبل از خروج ناتو 
با طالبان به توافق برسد نمی تواند اوضاع را كنترل كند 
بنابراين اين موضوع از اهميت زيادی برخوردار می باشد.
از  بعد  نكرده اند و  به گفته وی، طالبان هرگز آتش بس 
خروج امريكايی ها نيز حمالت خود را افزايش می دهند 
بنابراين نه تنها افغانستان بلكه پاكستان نيز از آسيب های 

گسترش جنگ مصون نخواهد ماند.
اين ديپلمات افغان معتقد است كه كليد حل اين مسأله 
پاكستان است چون برخی رهبران طالبان در  در دست 
اين كشور حضور دارند و كابل چاره يی ندارد جز اينكه 

برای مذاكره با طالبان از اسالم آباد كمك بگيرد، البته اين 
سفر در شرايطی انجام می شود كه روابط بين 2 كشور 

دچار تنش شده است.
افغانستان هميشه اعتراض كرده كه پاكستان به وعده های 

خود در قبال اين كشور عمل نمی كند كه همين موضوع 
موجب بی اعتمادی بين دو كشور شده است، اما به نظر 
می رسد با توجه به اينكه نيروهای امريكايی آماده ترک 
جدی  صورت  به  بار  اين  پاكستان  هستند  افغانستان 
به  دارد  است و سعی  افغان  مقامات  با  مذاكره  خواهان 

يك توافق قطعی برسد.
فراهم  فرصت  اين  ديگر  بار  پاكستان  به  كرزی  سفر  با 

شده كه دو كشور بتوانند با هم به توافق برسند.
آخرين  پاكستان  به  كرزی  سفر  كه  است  حالی  در  اين 
سفر وی به اين كشور به عنوان رييس جمهور افغانستان 

است.
به گفته كارشناسان، رييس جمهور افغانستان تالش كرد 
كه ضمن مذاكرات جامع با پاكستان نقش محوری خود 

را در مذاكرات صلح به اثبات برساند.
به گفته عمر داوودزی سفير افغانستان در پاكستان، بعد 
عالی  شورای  اعضای  بين  كه   2012 سال  مذاكرات  از 
صلح افغانستان و مقامات پاكستانی صورت گرفت قرار 
شد كه پاكستان مقدمات گفت وگوی شورای عالی صلح 
با طالبان را فراهم كند اما اين امر...        ادامه صفحه 7

کرزی در پاکستان به دنبال چه بود؟


