
وزیر دفاع امریکا هشدار داده است که اگر رییس جمهور 
کرزی موافقتنامۀ امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را 
ختم  در  امریکایی  نیروهای  تمام  خروج  نکند،  امضا 
سال 2014 از افغانستان یک احتمال بسیار واقعی است.
وزیر دفاع امریکا هشدار داد که اگر موافقتنامۀ امنیتی 
قادر  امریکا  نشود،  امضا  واشنگتن  و  کابل  دفاعی  و 

نخواهد بود تا در افغانستان باقی بماند.
این  تا  دارد  نیاز  امریکا  که  می گوید  هیگل  چک 

موافقتنامه امضا شود.
برای  افغانستان  با  موافقتنامه  امضای  هیگل،  گفتۀ  به 

پالن گذاری های امریکا و متحدان اش مهم است.
با  افغانستان  از  امریکا در جریان دیدارش  وزیر دفاع 
مورد  این  در  اس  بی  تلویزیونی سی  شبکۀ  خبرنگار 

صحبت کرد.

موافقتنامۀ  نشدن  امضا  صورت  در  که  است  گفته  او 
امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن، خروج تمام نیروهای 
امریکایی در ختم سال 2014 از افغانستان یک احتمال 

بسیار واقعی است.
هیگل گفت: » اگر ما موافقتنامۀ امنیتی دو جانبه نداشته 
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جايي كه مردم از دولت  شان بترسند، ستم حاكم است و جايي كه 
دولت از مردم بترســد، آزادي وجود دارد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

حکومت  از  افغانستان  شمال  در  زنان  از  شماری 
می خواهند که امنیت زنان را در انتخابات تامین کند و 
نیز از مداخله کاندیداها در کمیسیون مستقل انتخابات 

جلوگیری کند.
همایشی تحت عنوان »رأی زنان سرنوشت ساز است« 
بلخ  والیت  مرکز  مزارشریف  شهر  در  گذشته  روز 

  ادامه صفحه 6برگزار شد و شرکت ...
                                           

حمالت  سر  بر  را  تنش ها  می کند  تالش  واشنگتن  حالیکه  در 
جنجالی پهپادهای امریکایی و نقش اسالم آباد در افغانستان فرو 
نشاند، چاک هیگل وزیر دفاع امریکا روز دوشنبه با نواز شریف 

نخست وزیر پاکستان دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از اسالم اباد، در نخستین سفر یک 
وزیر دفاع امریکا به پاکستان در تقریبًا چهار سال گذشته، هیگل 
رحیل  جنرال  و  وزیر  نخست  با  تا  شد  اسالم اباد  عازم  کابل  از 

شریف فرمانده جدید ارتش پاکستان دیدار کند.
پهپادهای  حمالت  علت  به  اسالم آباد  و  واشنگتن  بین  روابط 

امریکایی به ...                                       ادامه صفحه 6

می گوید  ملی  دموکراتیک  انستیتوت  ارزیابی  هیأت 
که برگزاری یک انتخابات غیر شفاف در افغانستان، 
سبب افزایش مشکالت سیاسی در این کشور خواهد 

شد.
هیأت انستیتیوت دموکراتیک ملی که پروسۀ نظارت 
از روند انتخابات در افغانستان را آغاز کرده، می گوید، 
اگر در این کشور یک انتخابات ناقص برگزار شود، 
مشکالت سیاسی در افغانستان افزایش خواهند یافت.

کارل اندر فروت یکی از اعضای این هیأت به روز 
که  گفت  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  دوشنبه 
نگرانی های  در صدر  افغانستان  در  امنیتی  مشکالت 
آنها در خصوص برگزاری یک انتخابات عادالنه قرار 

دارد.

مبارزات  مانع  که  می تواند  امنی  نا  وی،  باور  به 
دور  نقاط  در  مردم  دادن  رای  و  نامزدان  انتخاباتی 

دست این کشور گردد.
او افزود: »این انتخابات اولین انتقال صلح آمیز قدرت 
اساس  به  بعدی  که حکومت  است  می باشد، ضرور 
اگر  و  کند  آغاز  کار  به  مردم  رای  و  مشروعیت 
می تواند  باشد،  کاستی های عمیق همراه  با  انتخابات 
که موجب تشدید مشکالت سیاسی شده و به توانایی 
حکومت جدید در رویا رویی با مشکالت اقتصادی، 
امنیتی و مصالحه که نیاز این کشور می باشد، آسیب 

جدی برساند.«
آقای اندرفورت همچنان می گوید که عدم بی طرفی 

حکومت،...                              ادامه صفحه 6

نگرانی از نفوذ برخی 
نامزدان در کمیسیون 

انتخابات

نواز شریف در دیدار با هیگل:

از پروسة صلح در افغانستان 
حمایت می کنیم

هشدار وزیر دفاع امریکا:

افغانستان تنها خواهد ماند!
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یک هیأت نظارت كنندة انتخابات:

به دلیل ناامنی نامزدان به پیکارهای انتخاباتی پرداخته نمی توانند

دیده بان شفافیت در روز جهانی مبارزه فساد:

افراد فاسد مجازات نمی شوند



اصالحی  قدرت  طرف  یک  از  امروز  رسانه ها 
از جانب دیگر قدرتی  و آگاهی دهی دارند و 
فروپاشی یک  و  تخریب  برای  اتم  از  بزرگ تر 
دست  به  رسانه  یک  ما  جامعه  در  اگر  جامعه. 
داده  قرار  دوست  وطن  و  خرد  با  انسان های 
اگر  و  می سازند  گلستان  افغانستان  از  شود، 
گذاشته  مریض  و  بی خرد  انسان های  دست  به 
به  شبه  یک  را  جامعه  که  نیست  شکی  شود، 

تباهی می کشانند. 
در یک  که یک رسانه  است  داده  نشان  تجربه 
کشور توانسته با نشر یک کلمه سبب جنگ های 
طوالنی نژادی گردد و نشرات تفرقه افگنانه و 
چندصدهزار  تا  شود  سبب  آن  کننده  تحریک 
بگذرند.  تیغ  دم  از  ساعت  چند  در  انسان 
از  هم  افغانستان  در  اجتماعی  واقعی  وضعیت 
و  است  برخوردار  متاسفانه  حساسیتی  چنین 
یک تلویزیون می تواند با تحریک اقوام و توهین 
اقوام و بی عزتی به آن ها و قرار دادن آن ها در 
برابر هم سبب یک جنگ بزرگ و مهار ناشدنی 
آن  پی  در  ژوندون  تلویزیون  که  گردد؛ چیزی 

است. 
به  تلویزیون  این  مسووالن  که  مدت هاست 
مانند یک شیطان عمل می کنند و تالش دارند 
از هم  این سرزمین  در  اقوام ساکن  برادری  تا 
بپاشند و در این راستا گاهی به مانند یک ابلیس 
به زنده کردن برخی از روزهای تلخ و خونینی 
می پردازند که بر مردم افغانستان گذشته و زنده 
ایجاد  و  تلخ  گذشته  بازگشت  جز  آن  کردن 
دیگری  چیز  سرزمین  این  مردم  میان  دشمنی 
نیست. البته نشرات اخیر این تلویزیون هم در 
تالش  وقیحانه  بار  این  اما  بوده؛  گذشته  ادامه 
کرده است تا دیگر اقوام را در برابر قوم باعزت 
آزادی  از  استفاده  با  پشتون قرار بدهد؛ آن هم 

بیان.
اصلی  ارکان  از  یکی  بیان  آزادی  که  می دانیم 
دموکراسی  واژۀ  آن،  بدون  است.  دموکراسی 
دنیـا  در  می نماید.  بی معنا  و  توخالی  اسم  یک 
دموکراسِی  مصداِق  که  ندارد  وجود  جامعه یی 
چه  به  آزادی  این  اما  باشد.  بیان  آزادی  بدون 

معناست؟ آیا این آزادی بی حدوحصر است و 
هیچ قاعده و قیدی نمی شناسد؟ 

می داند  نیک  سطور  این  خوانندۀ  که  بی گمان 
و  مرزها  آزادی یی   هر  و  نیست  چنین  که 
آزادی  که  دارد  تعریف شده یی  چارچوب های 
بیان نیز فارغ از چنین مرز و چهارچوبی نیست. 
روی  محدود،  مقال  این  در  که  لزومی  ندارد 
حدود و ثغور آزادی بیان بحثی صورت گیرد، 
به  افغانستان  قابل توجه است که  نکته  این  اما 
عنوان یک کشور دموکراتیک که پذیرش نظام 
دموکراسی در قانون اساسی آن مسجل است، در 

این راستا حدومرزی را برای آزادی بیان تعریف 
کرده است و الزامًا هر شهروند این کشور باید 
آن را رعایت کند و هر تریبونی باید آن را پاس 
این همه، گاهی دیده شده که برخی  با  بدارد. 
اهداف  به  رسیدن  برای  گروه ها  و  حلقات  از 
شوم و شخصی شان از این چهارچوب ها عدول 
استفاده  طوری  بیان  آزادی  مفهوم  از  و  کرده 
کرده اند که شرایط سیاسی اجتماعی کشور را 
تا مرز بحران رسانده اند. یکی از این نمونه ها، 
برنامه های اخیر تلویزیون ژوندون بود که باعث 
شد به تنش های قومی  و زبانی دامن بزند. از آن 
جایی که همۀ شهروندان کشور در جریان این 
مسأله قرار دارند، الزم به شرح بیشتر نیست که 
چه گونه از طریق این تلویزیون علیه اقوام دیگر 
ولی  گرفت؛  صورت  حرمت  هتک  و  توهین 
قابل یادآوری است که چنین تحریکاتی سبب 
تلویزیون  این  از مردم علیه  شد جمعی زیادی 
بر  پی چنین سروصداهایی،  در  کنند.  اعتراض 
بنیاد پیشنهاد مجلس سنا و کمیسیون تخطی های 
این  نشرات  که  شده  گرفته  تصمیم  رسانه یی، 
نیست  معلوم  هنوز  اما  توقیف شود،  تلویزیون 

که چه وقت این فیصله جامۀ عمل می پوشد.
به هر روی، بحث این جاست که وقتی نشرات 
تعریف شدۀ  اصول   چارچوِب  از  رسانه  یک 
که  می شود  باعث  و  می رود  فراتر  بیان  آزادی 
کشور  در  ملی  روحیۀ  و  ایجاد  عمومی   فتنۀ 
خدشه دار گردد، باید مطابق قانون با آن رسانه 
برخورد شود. هر چند گفته می شود که پروندۀ 
دارد،  قرار  بررسی  تحت  ژوندون  تلویزیون 
می شود  فهمیده  بررسی  این  ُکند  روند  از  اما 
بیان  آزادی  اصل  دارد  سعی  کل  دادستانی  که 
در این میانه زیر سوال نرود و تالش دارد که 
روند بررسی مسیر قانونی اش را طی کند. ولی 
با این همه، مصلحت آن است که این روند سیر 

تندتری به خود بگیـرد.
زیرا تاریخ شاهد است که تبلیغات یک رسانه 
یک  در  بزرگی  بسیار  فجایع  سبب  می تواند 
نشرات   1994 سال  در  که  چنان  شود.  جامعه 
کشتار  به  منجر  رواندا،  رادیوی  نژادپرستانۀ 

حدود ۸00 هزار توتسی رواندایی و هوتوهای 
نزدیک،  همین  نه  دور  خیلی  شد.  میانه رو 
کابل،  در  شنبه  روز  مظاهره چیان  شعارهای 
خود نشان می داد که احساسات شمار زیادی از 
مردم به دلیل نشرات نژاد پرستانه و تفرقه انداز 
نیز  تلویزیون ژوندون جریحه دار شده است و 
حضور گستردۀ مظاهره چیان بیانگر این موضوع 
بود و با توجه به وضعیت آشفتۀ سیاسی کشور، 
بسیار ممکن بود که دست هایی در این تظاهرات 
به کار می افتادند و باعث قتل و کشتار می شدند. 
اکنون هم تِب این خشم پابرجاست و هر لحظه 

ممکن است که تظاهرات ادامه بیابد.
نکتۀ حساِس مسأله این است که از یک طرف 
تبلیغ  عماًل  ژوندون  تلویزیون  برنامه های  در 
است  »پشتون«  به  مساوی  »افغان«  که  می شود 
طرف  از  و  پشتون هاست،  مال  مملکت  این  و 
جا  این  که  می دهند  شعار  مظاهره چیان  دیگر 
و  حرکت ها  مثابۀ  به  این  آیا  است.  »خراسان« 
عالیق تجزیه طلبانه نیست که نطفه اش در رسانۀ 

ژوندون بسته شده است؟
هنوز هم در نشرات تلویزیون ژوندون، تغییراتی 

نیامده است و بر همان منوال سابق ادامه دارد. 
هنوز هم در این تلویزیون گفته می شود که واژۀ 
اصلی  صاحبان  و  است  پشتون  معادل  افغان، 
این سرزمین، پشتون هاست و بقیه اقوام مهاجر 
اند. بسیار محتمل است که ادامۀ چنین نشراتی، 
روحیۀ ملی را بیشتر صدمه بزند و غرور اقوامِ 
دیگر را بیشتر جریحه دار سازد. بنابراین، توجه 
به  بیشتر  باید  دادسـتانی  محترم  مسووالن 

حل وفصِل این قضیه معطوف گردد. 
جمع  مهاجرخواندِن  و  خواندن  حرام زاده 
عظیمی  از مردم ساکن کشور، هرگز با اصول 
آزادی بیان برابر نیست. آزادی بیان چارچوبی 
چنین  از  عدول  شود.  رعایت  باید  که  دارد 
چارچوبی از سوی هر رسانه یی که صورت 
گیرد، باید با مجازات قانونی پاسخ داده شود.
استیم.  بیان  آزادی  تمرین  حال  در  همــه  ما   
بسیار محتمل است که رسانه های ما خطا داشته 
اما  اند  شدنی  اصالح  خطاها  این  ولی  باشند 
که خطایی  است  واضح  ژوندون  تلویزیون  در 
حرکتی  قصدی  گونه  به  بلکه  نگرفته  صورت 
ضد ملی صورت یافته که می تواند آتش جنگ 
داخلی و نزاع قومی را در کشور دامن بزند. این 
موضوع باید از سوی نهادهای قانونی و عدلی 
به گونه جدی مورد توجه و تحقیق قرار گیرد. 
ورنه، دامن  زدن به تبعیض قومی و زبانی زیر 
جبران ناپذیر  فاجعه های  سبب  بیان،  آزادی  نام 
خواهد  رو  و  زیر  را  افغانستان  و  شد  خواهد 
کرد. حاال چشم همه به سوی نهاد دادستانی کل 
یا لوی سارنوالی و هم چنان نهاد ستره محکمه 
برابر  در  که  است  شده  دوخته  عالی  دادگاه  یا 
این رسانه نژاد پرست چه اقدامی خواهند کرد؛ 
زیرا اگر به این رسانه برخود جدی نشود شکی 
نیست که به آتش زدن به خرمن جامعه اجازه 

داده می شود.
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منو چهر

 رسانة شیطان را ببندید
جناب لوی سارنوال!  

در جریان کشمکش های کرزی و امریکا بر سر امضای پیمان 
امنیتی که از آن به  »جنگ زرگرِی کرزی و امریکا« نیز یاد 
شده است، وزیر دفاع امریکا وارد افغانستان شد، اما با حامد 

کرزی دیدار نکرد و یا هم آقای کرزی با او دیدار نکرد.
ریاست جمهوری می گوید که وزیر دفاع امریکا قصد دیدار 
تنگی وقت و سفری  دلیل  به  اما  داشت  را  با حامد کرزی 
دیدار  این  داشت،  رو  پیش  در  ایران  به  کرزی  آقای  که 
صورت نگرفت. ولی وزیر دفاع امریکا می گوید که وی هیچ 
برنامه یی برای دیدار با حامد کرزی نداشته و هدفش از این 

سفر، صرفًا دیدار با سربازان امریکایی بوده است.
 هر دو برخورد در این مقطع مهم سیاسی کشور، از اهمیت 
به سزایی برخوردار اند؛ زیرا افغانستان در شرایطی قرار دارد 
و  سیاسی  وضعیت  بر  می تواند  امریکا  و  ایران  رقابِت  که 
اجتماعی آن سایه افگند. ایران به عنوان یک همسایۀ خوب 
و هم زبان که بعد از بن اول نقش مهمی در حمایت از دولت 
افغانستان ایفا کرد و امریکا نیز به عنوان بزرگ ترین حامی 
دولت افغانستان در دوازده سال گذشته، هر کدام از اهمیت 

خاصی برای افغانستان برخوردار اند. 
حاال دیدار حامد کرزی و روحانی در فرصتی صورت گرفت 
روی  را  امریکا  با  امنیتی  سند  امضای  بحث  افغانستان  که 
حامد  اگرچه  می کند.  چانه زنی  آن  مورد  در  و  دارد  دست 
کرزی با ادعای امضا نکردن سند امنیتی بین کابل ـ واشنگتن 
به ایران رفت، اما وزیر دفاع افغانستان به وزیر دفاع امریکا 
و در عین حال معاون دومِ رییس جمهور به سفیر بریتانیا، از 
اطمینان  واشنگتن  و  کابل  میان  امنیتی  سند  به موقِع  امضای 
داده اندـ که این وضع نشان می دهد هنوز برخوردی یک سان 
نسبت به امضای این سند امنیتی در دستگاه اجرایی افغانستان 
وجود ندارد و بحث بر سر امضای این سند، بیشتر سلیقه یی 

می نماید.
در کنار این مسأله، سفر حامد کرزی به ایران نیز برای تأکید 
روی امضای یک سند دوستی میان ایران و افغانستان صورت 
گرفته که در عین حال می تواند ارایه دهندۀ یک پیامِ خاص 
امریکایی ها و در معادالت داخلی  برای  در عرصۀ خارجی 
به اذهان عامۀ کشور باشد؛ زیرا کرزی قبل از این که بر سر 
چه گونه گی سند امنیتی با امریکا چانه زنی کند، بیشتر تالش 
دارد تا قبل از امضای سند، ذهنیت های عامه را بر سر این 
جا  ملی  چهرۀ  یک  عنوان  به  را  خود  و  بشوراند  موضوع 
بزند. پس ایرانی ها باید این را بدانند که جناب کرزی نسبت 
با  امنیتی  سند  امضای  عالقه مند  افغانستان،  در  هرکسی  به 
مشورتی،  لویه جرگۀ  نخست  روز  در  او  زیرا  امریکاست؛ 
به تفصیل نیازمندی های افغانستان به سند امنیتی بین کابل ـ 
واشنگتن و مزایای آن برای کشور را تشریح کرد. از این رو 
با  دوستی شان  توافق نامه های  و  همکاری ها  نباید  ایرانی ها 
افغانستان را، فقط در واکنش به امریکایی ها تنظیم کنند. زیرا 
مردم افغانستان به کمک ایرانی ها در هر عرصه یی نیاز دارند؛ 
همان گونه که به کمک پاکستانی ها و دیگر همسایه گان. اما 
کمک ایران برای افغانستان در عرصه های امنیتی، اقتصادی، 
آموزشی و فرهنگی، از اهمیت به سزایی برخوردار است و 
با  ایران  جانب  از  که  همکاری یی  هر  که  است  این  انتظار 
با  سیاسی  رقابت های  از  دور  می گیرد،  صورت  افغانستان 
قدرِت خاصی باشد ولو این قدرت دشمن جمهوری اسالمی 

ایران باشد. افغانستان نیز باید این معادله را حفظ کند. 
البته حامد کرزی پیش از این و چندی بعد از امضای پیمان 
تقریبًا  سند  یک  و  بود  رفته  ایران  به  امریکا،  با  استراتژیک 
مشابه زیر عنوان پیمان استرتژیک با آن کشور را امضا کرد؛ 
حاال نیز در آستانۀ امضای سند امنیتی با امریکا، به ایران رفته 
و پیمان دوستی با این کشور امضا می کند. زیرا حامد کرزی 
به  میان دو قدرت متخاصم، دست  بازی  به قاعدۀ  با توجه 
این حرکت ها می زند و عمدتًا از این حرکت ها در سطح ملی 

استفاده می برد و نگاه ابزاری به آن ها دارد.
دل  امریکا  از  هیچ گاه  کرزی  حامد  که  بدانند  باید  ایرانی ها 
جامعۀ  کمک های  کنار  در  افغانستان  مردم  نیز  و  نمی کند 
ایران  اسالمی  جمهوری  کمک های  به  امریکا،  و  جهانی 
نیازمند اند و نباید همکاری های ایران با افغانستان از رهگذر 
رقابتی که با امریکایی ها دارند، محاسبه شود. ایران همسایۀ 
ماست و حقوق همسایه، هم در شرع و هم در عرف، محترم 

شمرده شده است. 

نکتۀ حساِس مسأله این است که از یک طرف در برنامه های تلویزیون ژوندون عماًل تبلیغ می شود که »افغان« حق و حقوِق همسایه
مساوی به »پشتون« است و این مملکت مال پشتون هاست، و از طرف دیگر مظاهره چیان شعار می دهند که این جا 
»خراسان« است. آیا این به مثابۀ حرکت ها و عالیق تجزیه طلبانه نیست که نطفه اش در رسانۀ ژوندون بسته شده 

است؟

هنوز هم در نشرات تلویزیون 
ژوندون، تغییراتی نیامده است و بر 
همان منوال سابق ادامه دارد. هنوز 
هم در این تلویزیون گفته می شود 
که واژۀ افغان، معادل پشتون است 

و صاحبان اصلی این سرزمین، 
پشتون هاست و بقیه اقوام مهاجر 
اند. بسیار محتمل است که ادامۀ 

چنین نشراتی، روحیۀ ملی را بیشتر 
صدمه بزند و غرور اقواِم دیگر را 
بیشتر جریحه دار سازد. بنابراین، 
توجه مسووالن محترم دادسـتانی 
باید بیشتر به حل وفصِل این قضیه 

معطوف گردد. 

زیرا تاریخ شاهد است که تبلیغات یک رسانه می تواند سبب فجایع بسیار 
بزرگی در یک جامعه شود. چنان که در سال 1994 نشرات نژادپرستانۀ 

رادیوی رواندا، منجر به کشتار حدود ۸۰۰ هزار توتسی رواندایی و 
هوتوهای میانه رو شد. خیلی دور نه همین نزدیک، شعارهای مظاهره چیان 

روز شنبه در کابل، خود نشان می داد که احساسات شمار زیادی از مردم به 
دلیل نشرات نژاد پرستانه و تفرقه انداز تلویزیون ژوندون جریحه دار شده 
است و نیز حضور گستردۀ مظاهره چیان بیانگر این موضوع بود و با توجه 
به وضعیت آشفتۀ سیاسی کشور، بسیار ممکن بود که دست هایی در این 
تظاهرات به کار می افتادند و باعث قتل و کشتار می شدند. اکنون هم تِب 

این خشم پابرجاست و هر لحظه ممکن است که تظاهرات ادامه بیابد.
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القاعده با ضعف یمن، رشد می کند
متفرق  همچنان  یمن  امنیتی  که سرویس های  آنجایی  از 
و  کرده  نفوذ  آنها  در  نظامیان  شبه  و  نامناسب اند  و 
این  در  خدشه دار  سیاسی  زندگی  بهبود  برای  تالش ها 
حمالت  که  می رسد  نظر  به  بعید  شده،  متوقف  کشور 
کشور  این  دولتی  ارشد  اهداف  به  القاعده  نظامیان  شبه 

کاهش یابد.
یکی از شاخه های القاعده روز پنجشنبه به وزارت دفاع 
یمن در صنعا حمله کرده و جان 56 تن را گرفت. این 
قادر  تندرو  گروه های  این  که  می کند  خاطرنشان  مساله 

مناطقی  به  امنیتی  سرکوب  علی رغم  هستند 
که شدیداً تحت حفاظت امنیتی قرار دارند، 

حمله کنند.
اخیر  ماه   1۸ در  حمله  بدترین  رویداد  این 
درباره  را  نگرانی ها  و  می شود  محسوب 
تهدیدهایی که از کشوری نشات می گیرد که 
در کنار خطوط بین المللی دریایی قرار دارد 
بزرگترین  سعودی،  عربستان  با  مرز  هم  و 
افزایش  است،  جهان  نفت  صادرکننده 

می دهد.
گروه انصارالشریعۀ مسوولیت این حمله را به 
عهده گرفته است. گروه انصارالشریعۀ یکی 
»القاعده  نظامیان  شبه  فرعی  شاخه های  از 
میان  در  که  است  عربی«  جزیره  شبه  در 
فعال ترین گروه های مسلح شبکه تروریستی 
را  دولت  تا  می خواهد  و  دارد  قرار  جهانی 
سرنگون کرده و قانون اسالمی خاص خود 

را اعمال کند.
تحلیلگران و مقام ها ، چشم انداز نزدیکی را درخصوص 

پایان این خشونت ها نمی بینند.
ابوبکر القربی، وزیر امور خارجه یمن در حاشیه کنفرانس 
مساله  این  می گوید:  بحرین  پایتخت  مانامه،  در  امنیتی 
جدیت حمالت تروریستی را نشان می دهد. این رویداد 
ثابت می کند که القاعده طراحان، مجریان و توانایی های 

بسیاری دارد.
علی  سرنگونی  ناآرامی های  از  نظامی  شبه  گروه های 
عبداهلل صالح، رییس جمهوری پیشین یمن پس از ماه ها 
اعتراضات گسترده در سال 2011 میالدی سوء استفاده 
کرده تا چند شهر جنوبی را تصرف کنند اما یک سال بعد 
با کمک حمالت پهپادی آمریکا در یک حمله دولتی از 

این شهرها بیرون رانده شدند.
اما تفرقه در داخل سرویس های امنیتی یمن میان نیروهای 
دولتی و نیروهای وفادار به رهبران مخالف یمنی از جمله 
دشوارتر  را  نظامیان  شبه  با  مواجهه  صالح،  عبداهلل  علی 

ساخته است.
در  طلبان  جدایی  با  باید  هم چنین  امنیتی  سرویس های 
جنوب و شورشیان در شمال کشور که در هفته های اخیر 
ناآرامی به پا کرده و بیش از 100 تن را کشته اند، مبارزه 

کنند.
رخنه و نفوذ

گروه  از  یمن  ارشد  کارشناس  الی،  النگلی  آوریل 
بین المللی بحران می گوید: اگر القاعده حقیقتا مسوولیت 
پیام  حامل  گرفته،  عهده  به  را  دفاع  وزارت  به  حمله 
واضحی است مبنی بر اینکه آنها می توانند به هر جایی 

که دولت در آنجا قوی تر است، حمله کنند.
قوی وجود  سیاسی  توافق  یک  که  مادامی  می افزاید:  او 
و  متفرق  نظامی-امنیتی  سرویس های  و  باشد  نداشته 
حتی  و  یافته  ادامه  این حمالت  احتماال  باشند،  ضعیف 

افزایش می یابند.

شبه  در  »القاعده  نفوذ  که  حالی  در  می گوید:  القربی 
به  نگرانی  یک  امنیتی  نیروهای  میان  در  عربی«  جزیره 
تامین  و  نیروها  آموزش  مهمتر  موضوع  می آید،  شمار 
تجهیزات الزم از جمله هلی کوپترها و وسایل نقلیه برای 
آنها است. رخنه وجود دارد چرا که این تاکتیکی است 
که سازمان های تروریستی برای نفوذ استفاده می کنند و ما 
باید نسبت به آن آگاه باشیم. ما باید در مورد راه مقابله با 
این حمالت از نظر اطالعاتی، امنیتی و غیره تجدید نظر 
کنیم. نقاط ضعیفی در این زمینه به ویژه در یمن که هدف 

حمالت تروریستی است، وجود دارد.
لطمه  دچار  از جدایی طلبان  سیلی  توسط  یمن همچنین 
شده است. جدایی طلبان در تازه ترین حمله خود سوار 
بر یک موتور سیکلت دو تن از مربیان ارتش را که اهل 

بالروس بودند، کشتند.
می گوید:  یمن  کشور  وزارت  سخنگوی  الغادی،  محمد 
سرویس های امنیتی اقدامات بیشتری را از جمله کمپین 
قانونی  سند  که  نقلیه ای  وسایل  و  تسلیحات  مصادره 
گرفته اند.  پیش  طلبان  جدایی  با  مبارزه  منظور  به  ندارد 
 1000 اسلحه،  قبضه   ۸00 مصادره  به  منجر  کمپین  این 
شده  موتورسیکلت  دستگاه   3500 و  خودرو  دستگاه 
آنکه  از  پس  همچنین  امنیتی  سرویس های  این  است. 
شده،  تبدیل  کشتن  برای  ابزاری  به  موتورسیکلت ها 

استفاده از آنها را ممنوع کرده اند. اما روند سیاسی برای 
با ثبات کردن یمن، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، 

الزم و ضروری است.
آسیب دیده، پرکارمند، دستمزد اضافی

عبدربه منصور هادی، رییس جمهوری یمن که با برنامه 
فارس  خلیج  حوزه  و  غربی  کشورهای  حمایت  تحت 
زمام امور را به دست گرفت تا قدرت را از دستان صالح 
در بیاورد، بسیاری از نیروهای وفادار صالح را از ارتش 

بیرون کرد.
نیفتاده  اتفاق  عمیق تر  اصالحات  اما 

است.
سال  دو  این  عوض،  در  می گوید:  الی 
به  چشمگیری  طور  به  قدرت  گذار 
و  کرده  وارد  لطمه  امنیتی  سرویس های 
درگیر  حاضر  حال  در  سرویس ها  این 

بازی های سیاسی و حزبی شده اند.
اکثر  که  نیز  نخبگان  واحدهای  انحالل 
آنها به صالح وفادار بودند، لطمه و فشار 
آورد.  وارد  کشور  این  بر  را  بیشتری 
به  امنیتی  سرویس های  اوضاع  این  با 
شدت لطمه دیده، مملو از کارمند شده، 
از  و  کرده  دریافت  اضافی  دستمزدهای 

راه راست منحرف شده اند.
هدف  با  ملی«  »مذاکرات  روند  فقدان 
و  جدید  اساسی  قانون  یک  ایجاد 
دولت  یک  در  دموکراتیک  اصالحات 
موقت دو ساله نیز به این بی ثباتی دامن 

زده است.
اصل اختالفات، درخواست خودمختاری بیشتر از سوی 
جدایی طلبان یمن جنوبی سابق است که در سال 1990 
نماینده  که  حالی  در  شد.  ادغام  شمالی  یمن  با  میالدی 
میالدی  گذشته  ماه  مذاکرات  در  یمن  در  ملل  سازمان 
اعضای حزب صالح را به مانع تراشی بر سر مذاکرات 
متهم کرد، گروهی از این جدایی طلبان مذاکرات را ترک 

کرده و این اتهامات را رد کردند.
در حال حاضر انتخابات نیز که برای سال 2014 میالدی 
پیش بینی شده، برای مدت نامحدودی به تعویق خواهد 

افتاد.
رییس جمهوری  مشاوران  از  یکی  السقف،  فریس 
توسط  شده  ایجاد  بی ثباتی  از  القاعده  می گوید:  یمن 
کردن  خدشه دار  دنبال  به  که  سیاسی  »خرابکاران« 

مذاکرات ملی هستند، سوء استفاده کرده است.
مورد  در  سیاسی  توافق  که  زمانی  تا  می گوید:  الی 
امنیتی  وضعیت  دارد،  وجود  انتقال  پیشبرد  چگونگی 
احتماال وخیم تر می شود. حتی اگر یک توافق نظر سیاسی 
تدوین  باشد،  داشته  وجود  انتقال  این  پیشبرد  مورد  در 
یک قانون اساسی جدید و تغییر جهت نیروهای گریز از 
مرکز که یمن را به سوی مسیرهای مختلفی می کشانند، 

زمان می برد.

نلسون ماندال در انگلیس؛

 تروریست یا یک آزادی خواه؟
حضور 6۰ مقام ارشد جهان در مراسم بزرگداشت 

ماندال
اوکراینی ها مجسمۀ لنین را سرنگون 

کردند وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی اعالم کرد، 
60 تن از رهبران و مقامات کشورهای جهان 
تاکنون شرکت خود را در مراسم بزرگداشت 

نلسون ماندال تایید کرده اند.
به گزارش شبکه خبری صدای روسیه، مقاماتی 
که در مراسم بزرگداشت نلسون ماندال، نماد 
صلح و رهبر ضد آپارتاید و رییس جمهوری 
شامل  می کنند  شرکت  جنوبی  آفریقای  سابق 
»باراک اوباما« و سه تن از رؤسای جمهوری 
پیشین آمریکا، »دیلما روسف«، رییس جمهور 
جمهور  رییس  اوالند«،  »فرانسوا  برزیل، 
نخست وزیر  کامرون«،  »دیوید  فرانسه، 
انگلیس، »بان کی مون«، دبیرکل سازمان ملل، 
»محمود عباس«، رییس تشکیالت خودگردان 
فلسطین، »کوفی عنان«، دبیرکل سابق سازمان 
مشترک  فرستاده  االبراهیمی«،  »اخضر  ملل، 
سوریه،  به  عرب  اتحادیه  و  ملل  سازمان 
»ماری رابینسون«، اولین رییس جمهور ایرلند 
حقوق  در  ملل  سازمان  ارشد  کمیسیونر  و 
جمهوری  رییس  آهتیساری،  »مارتی  بشر، 
سابق فنالند، »یواخیم گائوک« رییس جمهور 
آلمان، »خوزه مانوئل باروسو« رییس کمیسیون 
اتحادیه اروپا، »ویلم الکساندر« پادشاه هلند و 

»شاهزاده فیلیپ« ولیعهد اسپانیا هستند.
خارجه  امور  وزیر  انکوآنا  ماشابانه،  میت 
گفت،  خبری  کنفرانسی  در  جنوبی  آفریقای 
عالقه و تمایل بی نظیر برای شرکت در مراسم 
تشییع جنازه نلسون ماندال که پنج شنبه شب 

فوت کرد، وجود دارد.
بسیاری از رهبران جهان در مراسم گرامیداشت 
یاد نلسون ماندال که روز سه شنبه در ورزشگاه 
ُ»Soccer City« یا )FNB( برگزار می شود، 

شرکت خواهند کرد.
گروه کوچکی برای شرکت در مراسم تشییع 
جنازه ماندال که یکشنبه برگزار خواهد شد به 

روستای محل تولد وی سفر خواهند کرد.
است  قرار  که  دیگری  مشهور  افراد  جمله  از 
در این مراسم شرکت کنند، می توان به »اوپرا 
وینفری«، مجری معروف برنامه های تلویزیونی 
ایرلندی،  فعال  و  خواننده  »بونو«،  امریکا، 
سرمایه گذاران  از  یکی  برانسون«  »ریچارد 
انگلیس، »پیتر گابریل«، موسیقی دان انگلیسی 
و شاهزاده چارلز به نمایندگی از ملکه الیزابت 

دوم انگلیس اشاره کرد.
این  از سراسر جهان  از 2500 خبرنگار  بیش 

مراسم را پوشش می دهند.

ایندیپندنت
سفر سال 1996 نلسون ماندال به لندن که قدرت استعماری مسلط بر 
آفریقای جنوبی بود نشان دهنده پیچیدگی روابطی بود که میان وی و 

انگلیس وجود داشت.
هنگامی که نلسون ماندال به دنبال  آزادی از سه دهه فشار برای نخستین 
مقاصد  را در صدر  بریکستون  منطقه  انگلیس سفر کرد، وی  به  بار 
بازدید خود قرار داد. در این منطقه در جنوب لندن استقبال کنندگان 
زیادی با شعف و شور انتظار وی را می کشیدند. کسانی که کفش های 

جا مانده آنها مسیر حرکت او را نشانه گذاری کردند.
در حالی که قانونگذاران پارلمان انگلیس متن های یادبود خود برای 
ایراد در پارلمان این کشور را روز دوشنبه آماده می کردند، بسیاری 
از اظهارات آنها احتماال یادآور روز تاریخی سفر ماندال به لندن در 
جنوری 1996 خواهد بود. هنگامی که خودروی نلسون ماندال، رهبر 
کرده  تجمع  که  جمعیتی  میان  از  جنوبی  آفریقای  ضدآپارتاید  فقید 
بودند تا او را در نخستین سفرش به انگلیس ببینند می گذشت، ساکنان 
بریکستون خودروی وی را تا محل قرار مالقات بعدی در میدان ترافا 

لگار دنبال کردند.
تیم رونافی، کسی است که نظاره گر واقعه بود. این اتفاق پس از آن 
افتاد که نلسون ماندال به دستیارانش گفت تصمیم دارد از بریکستون 
سکونت  محل  منطقه  این  که  چرا  کند  بازدید  لندن  جنوب  در 

سیاه پوستان انگلیس و کسانی است که برای برابری مبارزه می کند.
تیم رونافی گفت: همه خودروی ماندال را تعقیب می کردند، در جاده 
بریکستون همه جا لنگه کفش به چشم می خورد زیرا تعقیب کنندگان 
در حین دویدن وقتی برای آنکه برگردند و کفش های از پا در آمده 

خود را بپوشند، نداشتند.
وی افزود: ما بسیار مفتخر بودیم از اینکه ماندال به انگلیس سفر کرده 
است. او بزرگترین مرد همه عمر ما بود و برای اعالم تشکر شخصا 

به بریکستون  آمد.
از  پر  تاریخی  وحشت  که  لندن  شهر  از  نقطه یی  از  ماندال  مالقات 
خشونت های نژادی بر آن سایه افکنده نشان دهنده پیوند پیچیده ایجاد 
استعماری سابق  آفریقا و قدرت  میان رهبر حزب کنگره ملی  شده 
نقاط  از  یکی  لندن  بریکستون  بود. محله  آفریقای جنوبی  بر  مسلط 

مهم شکل گیری جنبش ضد آپارتاید انگلیس بود.
انگلیسی ها و در واقع سیاه پوستان انگلیس از زمانی که سه سال قبل از 
زندانی شدن ماندال، جنبش ضد آپارتاید را به راه انداختند تا زمانی که 
 آهنگی به نام »نلسون ماندال را آزاد کنید« خواندند، سهم بسزایی در 
مخالفت جهانی با فلسفه نژادپرستانه دولت آپارتاید آفریقای جنوبی 

ایفا کردند.
حزب  انگلیس،  وقت  نخست وزیر  تاچر،  مارگارت  که  هنگامی  اما 
کنگره ملی آفریقا را یک سازمان تروریستی رایج خواند بسیاری به 
این نتیجه رسیدند که گویا راستگرایان انگلیسی به مبارزه برای آزادی 

پشت کرده اند.
آن  نتیجه  در  که  انگلیس  جامعه  بطن  در  اختالف  این  وجود  با  اما 
تورهای موسوم به »شورش« برای شرکت در بازی های کریکت در 
آفریقای جنوبی به وجود آمد، نلسون ماندال تمام عمرش یک دوست 

متعهد اما بی اعتماد برای انگلیس باقی ماند.
نزدیکی وی به انگلیس در این مساله ریشه داشت که وی در یکی 
از مدارس انگلیس به نام هیلدتاون درس خوانده بود. مدیر مدرسه 
وی از نوادگان دوک ولینگتون بود که خود به خاطر حمایت و نجات 
می نویسد:  خود  اتوبیوگرافی  در  ماندال  بود.  شهره  استرالیا  بومیان 
ما  به  داشتیم  دوست  ما  بود.  ما  الگوی  کرده  تحصیل  انگلیسی  این 
داده می شد  آموزش  ما  به  که  بگویند چرا  سیاه پوست  انگلیسی های 
بهترین دولت، دولت  انگلیسی هاست،  که بهترین تفکرات، تفکرات 

انگلیس است و بهترین انسان ها انگلیسی ها هستند!
هنگامی که ماندال برای طی مجازات حبس ابد به زندان انداخته شد 
مهمی  کانون  به  لندن  اما  شد.  فراموش  وی  تقریبا  بعد  دهه  یک  تا 
برای تالش ها به منظور سرنگونی حکومت آپارتاید تبدیل شد. اولیور 
تامبو، رئیس حزب کنگره ملی آفریقا و دوست صمیمی ماندال بود. در 
حالی که ماندال جنبش ضدآپارتاید را از پشت میله های زندان جزیره 
زندگی  هیل  مازول  در  و  تبعید  در  نیز  تامبو  می کرد،  رهبری  روبن 
شد.  ضدآپارتاید  مبارزان  کانون جذب  به  تبدیل  وی  خانه  می کرد. 
فهرست فعاالن ضدآپارتاید مستقر در لندن شامل افراد دیگری نظیر 
باربارا کاسل، پیتر هین و فرانک راسبون، سیاستمداران حزب کارگر 
و نمایشنامه نویس معروف، هارولد پینتر و تروور هارلستون، روحانی 
به  ماندال  نام  کردن  تبدیل  در  جنبش  این  موفقیت  می شد.  مسیحی 
اتحادیه های  از جمله  را  مبارزه علیه سرکوب سیاسی همه جا  نماد 
دانشجویی، شوراها و خیابان هایی که به نام وی نامگذاری شد، فرا 

گرفت.
این جنبش همچنین موجب برگزاری کنسرت های پی در پی از جمله 
 70 مناسبت  به  ویمبلی  استادیوم  در   19۸۸ سال  معروف  کنسرت 
سالگی ماندال شد. کنسرتی که در آن آهنگ معروف »نلسون ماندال را 

آزاد کنید« از سوی گروه »دِ اسپشیالز« خوانده شد.

تظاهرکنندگان اوکراینی مجسمه والدیمیر لنین، رهبر شوروی سابق را در 
میدانی در مرکز پایتخت این کشور سرنگون کردند.

به  نقاب  که  معترضان  از  اوکراین گفت، گروهی  پولیس  یک سخنگوی 
چهره داشتند، مجسمه لنین را سرنگون کردند.

اهتزاز  به  را  اوکراین  آزادی  افراد پرچم حزب ملی گرای  این  افزود  وی 
درآورده و گلوله های منور پرتاب کردند.

اتحاد شوروی سابق محسوب  پایه گذار  لنین که  از  اوکراینی  ملی گرایان 
می شود، تنفر دارند.

معترضان اوکراینی درحالی که در اطراف مجسمه لنین در میدان »بسارابایا« 
تجمع کرده بودند، با تبر بقایای این بنای تاریخی را که روی زمین افتاده 

بود، تکه تکه کردند.
در  تظاهرکنندگان  تجمع  اصلی  محدوده  به  مجسمه  این  از  بخش هایی 
میدان استقالل انتقال داده شد و سخنرانان در آن جا دست مجسمه لنین را 

در برابر چشمان تظاهرکنندگان به نمایش گذاشتند.
این مجسمه از سنگ گرانیت قرمز رنگ ساخته شده بود و برای  نخستین 

بار در دسامبر 1946 پس از پایان جنگ جهانی دوم نصب شد.

                                                                                                                                    رويترز



گئورگ زیمل
برگردان: حمیــرا بنایی فر 

فردی که از ُمـد پیــروی می کند و اصطالحًا 
“روی مد” است، برای دیگران، آمیخته به 
مایۀ غبطه  تأیید و در عین حال  از  حسی 
او  به  فرد  عنوان یک  به  ما  است.  خوردن 
غبطه می خوریم و به عنوان عضوی از یک 
غبطه  این  حتا  می کنیم.  تأیید  را  او  گروه 
هاله یی  دارد.  را  خود  ویژۀ  رنگ  خوردن 
دربرگیرندۀ  که  دارد  وجود  غبطه  این  از 
گونه هایی از شرکت ایده آالنه در آن چیزی 
است که بدان غبطه خورده می شود. برای 

مثال می توان مرد فقیری را در نظر گرفت 
ثروتمند خود  به وعدۀ غذایی همسایۀ  که 
به  ما  که  لحظه یی  می اندازد.  سریعی  نگاه 
شئ یا فردی غبطه بخوریم، قطعًا دیگر از 
آن گذشته ایم و روابط یا چیزهای دیگری، 
طبقه بندی  لحاظ  از  متفاوت  کاماًل  اگرچه 
ذهنی  محتوای  دو  هر  میان  ـ  شکل  و 
است.  داده  رخ  ـ  دارد  وجود  که  مشابه 
این غصِب کاماًل شخصی چیزی که مورد 
دربرگیرندۀ  می شود،  واقع  خوردن  غبطه 
نوعی درمان است که گاهی برعکس اثرات 
شیطانی )منفی( که بر اثر احساس غبطه به 
مد،  محتوای  می کند.  عمل  می آید،  وجود 
ویژه یی  موقعیت  آمدن  وجود  به  موجب 
برای فرو نشاندن این احساس غبطه شده و 
هم چنین باطن شخصی که مورد غبطه قرار 
گرفته است نیز آسوده تر می شود چرا که از 
شانس خوب خود، راضی است. این بدین 
خاطر است که این گونه محتواها برخالف 
انواع دیگر محتوا، ذهنی نیستند و هم چنین 
برای دیگران ممانعتی از لحاظ تغییراتی که 
و  نمی آورند  به وجود  نباشد  پرسش  قابل 
ممکن است حتا میان افرادی که در گذشته 
از محدودیت رنج برده و غبطه  به نحوی 

می خوردند نیز رایج شود.
با توجه به تمامی این مسایل، ما شاهد این 

هستیم که مد، زمینۀ ایده آلی را برای افرادی 
با طبیعت وابسته می آراید اما با این وجود، 
خودآگاه این افراد، نوعی برتری، جذابیت 
و منحصربه فرد بودن را طلب می کند. مد 
حتا افراد غیر مهـم را نیز برمی انگیزد چرا 
حلقۀ  و  طبقه  یک  بازنماگر  آن ها  از  که 
اتصال به بیرون، می سازد. و این جاست که 
دوباره شاهد اختالط ارزش های متناقض با 
به صورت  بخواهیم  اگر  یک دیگر هستیم. 
این  که  است  این  ما  منظور  بنگریم،  عام 
یک  خصلت  ارزش ها(،  )اختالط  مسأله 
مجموعۀ استندرد و یک بدنۀ عام می باشد 
و مقبولیت افراد در این مجموعه بدین معنا 

نیست که به این فرد توجه خاصی می شود. 
به عبارت دیگر، اقتباس مثبت هنجارهایی 
داللت  می شود،  داده  بدنه  این  توسط  که 
گفت  نمی توان  ندارد.  خاصی  موضوع  بر 
هرکسی که قوانینی را که شکست آن تنبیه 
که  و هرکسی  کند  رعایت  را  دارد  پی  در 
در چارچوب هنجارهایی که طبقه اش برای 
و  کند، شهرت  زنده گی  کرده  او مشخص 
یا برجسته گی خاصی به دست می آورد. اما 
کوچک ترین نقض قانون یا تخلف، توجه 
عموم را به سوی فرد جلب کرده و او را در 
موقعیتی استثنایی نسبت به سایر افراد قرار 
می دهد. تمامی هنجارها، تا زمانی که فرد 
از آن ها فاصله نگیرد، به عنوان چیزی که 
دارای اهمیت خاص و مثبتی باشد در نظر 
گرفته نمی شود. این امر به طور خاص از 
ویژه گی های مد است که اطاعت اجتماعی 
حال،  عین  در  و  می کند  جامعه  تسلیم  را 
شکلی از تمایز در افراد را ایجاد می کند. مد 
این کار به دلیل طبعیت و سرشت خاِص 
و  دادن  ارایه  آن،  که  می دهد  انجام  خود 
بازنمایی کردن استندردهایی است که بعضًا 
مورد قبول همۀ افراد قرار نمی گیرد. درحالی 
که مد، مقدار خاصی از مقبولیت عمومی را 
بی اهمیت  معنای  به  اما  می شمارد،  بدیهی 
شمردن توصیف اشخاص نیست، چرا که 

بر شخصیت خود نه فقط از طریق حذف، 
تأکید می ورزد.  نیز  از طریق مشاهده  بلکه 
در افراد شیک پوش، تقاضای اجتماعی مد، 
غالبًا با بزرگ نمایی همراه است و از آن ها 
منحصربه  کاماًل  شخصیتی  تا  می خواهد 
از  یکی  این  دهند.  ارایه  را  ویژه  و  فرد 
که  است  شیک پوش  افراد  ویژه گی های 
خود  در  افراطی  به صورت  را  ُمد  عناصر 
ایجاد می کنند. مثاًل وقتی کفش نوک تیز مد 

دماغۀ  شبیه  که  می پوشد  کفشی  او  است، 
کشتی است و یا وقتی آویزان کردن مهره 
در نظر عام امری ناپسند است، او مهره هایی 
آویزان می کند که تا نزدیکی گوشش پایین 
علمی  سخنرانی های  وقتی  یا  می آیند، 
دربارۀ مد باشد، شما نمی توانید او را هیچ 
فرد  این  بنابراین  کنید.  پیدا  دیگری  جای 
می کند  بازنمایی  را  فردی  به  منحصر  چیز 
عناصری ست  کّمی  افزایش  دربردارندۀ  که 
که طبقه اش به او داده است. او می خواهد 
در  همه گی  درحالی که  باشد  راه  این  رهبر 
یک راه مشابه حرکت می کنند. او این راه 
را طوری نشان می دهد که انگار بر قله های 
جذابیت عمومی غلبه کرده و جلوتر از بقیه 
در  است.  پیروزی  مارش  انجام  حال  در 
بسیار  موقعیت  این  در  که  آن چه  حقیقت، 
صحیح به نظر می رسد این است که رابطۀ 
این  به  بین اشخاص و گروه ها را می توان 
اجازه  خود  رهبر  واقع  در  داد:  تعمیم  فرد 

می دهد تا او را راهنمایی کنند.
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بخش سوم

همه چیـز دربارة 
»خودزشت پنداری زنانه«

    این روزها من زشت ترم!
عوامل زیادی وجود دارد که احساس زشت بودن را در میان انسان ها تقویت 
می کند. شاید دانستن این عوامل بتواند به فرد در ریشه یابی احساسات منفی 

کمک کند و زنده گی شادتری را برای او به ارمغان بیاورد.
 

    زن بودن
شاید عجیب به نظر برسد، اما آمارها نشان می دهد از هر ۸ زن فقط یک نفر 
آن قدر اعتماد به نفس دارد که خود را زیبا بداند. متأسفانه داشتن ظاهری 
زیبا، یکی از مهم ترین فاکتورهای داشتن اعتماد به نفس به شمار می آید، 
به طوری که بیش از 50 درصد از زنان عنوان کرده اند در صورتی که ظاهر 
فاصل»  در  می شد.  حال  از  بیشتر  هم  نفس شان  به  اعتماد  داشتند،  بهتری 
زمانی بین 1۸ تا 24 سال، زنان کمترین اعتماد به نفس را از لحاظ داشتن 
ظاهرشان  به  زنان  عالقۀ  سال   29 تا   25 بین  فاصلۀ  در  دارند.  زیبا  چهرۀ 
میزان خود  کمترین  به  عالقه  این  سال   55 از  بعد  و  می کند  پیدا  افزایش 
می رسد. در مورد مردان این موضوع کاماًل متفاوت است. تحقیقات نشان 
می دهد مردان دید مثبت تری به ظاهر و بدن خود نسبت به زنان دارند و 
حتا ممکن است در مورد زیبایی خود، دچار توهم شوند و خود را بهتر از 

آن چیزی که هستند، بدانند.
  

    نگاه کردن به آینه
بیشتر  یا  دقیقه   10 مدت  به  آینه  به  شدن  خیره  می دهد  نشان  تحقیقات 
احساس ناامیدی و افسرده گی را در مورد شکل ظاهری افزایش می دهد، 
حتا اگر شما در دقایق اولیه از ظاهر خود راضی بوده باشید. به نظر می رسد 
افراد  به چشم  بیشتر  ظاهری  نواقص  آینه،  در  کردن طوالنی مدت  نگاه  با 
می آید و بعد از 10 دقیقه بسیاری از افراد به شدت تحت تأثیر این موضوع 
قرار می گیرند. بر اساس تحقیقات، زنان تقریبًا 3۸ بار و مردان نزدیک به 1۸ 

بار خود را در آینه می بینند.
 

    عالیم بیماری چیست؟
معموالً شناسایی افرادی که به این بیماری دچار هستند، آسان است. این 
افراد معموالً به طور افراطی از لوازم آرایشی استفاده می کنند، ساعت ها در 
این سواالت را  از دوستان خود  مورد شکل ظاهری خود فکر می کنند و 
می پرسند: آیا من زشتم؟ آیا بینی من بزرگ است؟ لکه های صورتم مشخص 

است؟
نگاه کردِن  اشاره کرد:  به موارد زیر  بیماری می توان  این  از دیگر عالیم   
مرتب صورت خود در آینه، شیشه و حتا عینک دیگران، پرسیدن از دیگران 
در مورد ظاهر خود، کندن جوش های صورت، خیره شدن به دیگران که 
در بیشتر موارد این کار با هدف مقایسه با خود انجام می شود، مراجعۀ دایم 
به پزشکان پوست، مو، زیبایی و عالقۀ شدید به انجام عمل های جراحی 

زیبایی.

 این یکی از ویژه گی های افراد 
شیک پوش است که عناصر 
ُمد را به صورت 
افراطی در خود 
ایجاد می کنند. مثاًل 
وقتی کفش نوک تیز 
مد است، او کفشی 
می پوشد که شبیه 
دماغة کشتی است 
و یا وقتی آویزان 
کردن مهره در نظر 
عام امری ناپسند 
است، او مهره هایی 
آویزان می کند که 
تا نزدیکی گوشش 
پایین می آیند، یا 
وقتی سخنرانی های 
علمی دربارة 
مد باشد، شما 
نمی توانید او را 
هیچ جای دیگری 
پیدا کنید. بنابراین 
این فرد چیز 
منحصر به فردی را 
بازنمایی می کند که 
دربردارندة افزایش 
کّمی عناصری ست 
که طبقه اش به 
او داده است. او 
می خواهد رهبر این 
راه باشد درحالی که همه گی در 
یک راه مشابه حرکت می کنند

بررســی پدیده یی به نام 
ُمــد

بخش هفتـم و پایانی



نیستند؛  معرفت بخش  لزومًا  زیبایی شناختی،  تجربیات 
لزومًا  زیبایی شناختی  تجربۀ  هر  که  نیست  چنین  یعنی 
بتوان  که  باشد  شناسه هایی  و  معارف  رشته  یک  حاوی 
در روشنایی آن گام زد و کارکردهای خویش را بر مبنای 
آن عیار کرد و سنجید. با این توضیح، کاماًل مبرهن است 
که پیروی از شاعر آن هم در تجربیات به شدت شخصی، 
نایک سان و نه لزومًا معرفت بخش، امری شایسته و معقول 
نیست. بی سبب نیست که قرآن کریم مشخصًا کسانی را 

که از شعرا پیـروی می کنند، اغوا شده می خواند.
    نکتۀ دوم:

دومین نکته این است که هر تجربه یی، زبانی متناسب با 
پرداخت.  آن  تفسیر  و  توضیح  به  بتوان  تا  آن می خواهد 
از آن جایی که تجربیات زیبایی شناختی، توصیف ناپذیر و 
حتا در مواقعی با زبان بسیط، غیرقابل ترجمه اند؛ شاعر به 
مثابۀ فردی تجربه گر، برای بیان یافته های درونی خویش، 
به  و  می جوید  پنـاه  استعاره  و  تشبیه  چتر  به  بالفاصله 
منظور ترجمۀ یافته های به شدت پیچیده و توصیف ناپذیر 
نمادین و مجازی روی می کند که در  زبانی  به  خویش، 

نفس خویش قرائت زا و تفسیربردار است.
می کند،  وفات  اسالم  بزرگوار  پیامبر  که  زمانی  مثاًل 
حضرت فاطمه رضی اهلل عنها برای بازنمایی اندوه و ماتم 

خود، بیت زیر را به تکرار می خواند:
صبت علّي مصائب لو أنها

صبت علی األیام صرن لیالیًا 
روزها  بر  اگر  )که(  ریخت  مصیبت هایی  من  بر  ترجمه: 

ریخته می شد، شب می شدند.
حاالت درونی یا ادراکات حضوری انسان ها با ترکیب های 
سادۀ زبانی قابل توصیف نیست، لذا پناه بردن به استعاره 
و تشبیه برای بیان کیفیات نفسانی، خود امری ضروری و 
حایز اهمیت است که اهمیت آن هم لزومًا از ضرورتی که 

به آن وجود دارد، ناشی می شود.
    نکتۀ سوم:

هالۀ  در  ماندن  شعرا،  سورۀ   225 آیۀ  در  کریم  قرآن 
عالم  به  التفات  عدم  یا  ناواقع گرایی  بهای  به  تخیالت 

واقع، از مواصفات دیگری است که عمدتًا  شعرا به آن 
به  شعرا  پیروان  از  این که  از  بعد  کریم  قرآن  متصف اند. 
مثابۀ اغوا شده گان اخبار می کند، در آیۀ بعدی با التفات 
از شخص غایب به مخاطب )که یکی از محسنات لفظی 
شمرده می شود( تصریح می کند این که: »آیا ندیدی؟ آن ها 
)شعرا( در هر وادی یی سرگردانند؟!« این آیۀ قرآن کریم 
که به صورت استفهام انکاری ـ که خود نوعی ویژه گی 
بزرگی  واقعیت  از  پرده  است،  عنوان شده  ـ  است  ادبی 
منجالب  در  رفتن  فرو  و  ناواقع گرایی  آن  و  برمی دارد 

تخیل است. 
مدلول تضمنی این آیۀ کریمه، همانا مذمت شعرایی است 
که یک سره در تخیالت خویش فرو رفته اند و هیچ اعتنا و 
احساس مسوولیتی در برابر جامعۀ خویش ندارند، گویی 
قرآن کریم هنر محض را آن گونه یی که در مکتب پارناس  
مطرح بوده است، قابل ایراد خوانده و بر تعهد در ادبیات 

به ویژه شعر، پای می فشارد.
اسالم به مثابۀ آخرین نسخۀ الهی، اعتقاد و تعهد را یکی از 
اصولی می داند که بایست در مواجهه با هم نوعان خویش 

مطمح نظر باشد.
     نکتۀ چهارم:

مهم تر از همه این که در قرآن کریم سوره یی به نام »شعرا« 
وجود دارد که بیشتر از پیش بر اهمیت شعر در زنده گی 
اجتماعی انسان ها اشاره می کند. نفس نام گذاری یکی از 
سوره های قرآن کریم به نام شعرا،  توضیح می دهد که شعر 
و شاعر از منظر اسالم اهمیت فراوانی دارد. هرگاه شعرا 
توأم با ایمان و عمل صالح وارد کارزار اجتماعی گردند، 

نقش آن قابل توجه و حتا تعیین کننده است.
 227  -224 پایانی  آیات  این که،  همه  از  تأمل انگیزتر 
استناد  از آن به حرمت شعر  سورۀ شعرا که در مواردی 
می شود، شاعرانه ترین نوع کاربرد زبانی دارد و علی رغم 
برخورداری از وزن و قافیه، از ژرفا و عمق قابل مالحظه یی 
برخوردار است و رساترین نوع زبان به کار گرفته شده 
است. اما آن چه تذکر رفت، به این معنا نیست که قرآن 
کریم شعر است. زیرا در آیات متعدد قرآن عظیم الشان، 
شعر بودن قرآن صراحتًا رد گردیده است، از باب مثال: 
»َوَما ُهَو بَِقْوِل َشاِعٍر َقلِیاًل َما تُْؤمِنُوَن ]الحاقۀ-41[ ترجمه: 
اما  می آورید«.  ایمان  کمتر  اما  نیست،  شاعری  گفتۀ  »و 

نمي توان از »شعر نبودن« قرآن کریم، نکوهیده بودن شعر 
را نتیجه گرفت و نیز نمی توان استنباط کرد که جلوه های 
به سزایی  کاربرد  شعر  در  که  معنوی  و  لفظی  محسنات 
بالعکس،  بلکه  است؛  نرفته  کار  به  قرآن  زبان  در  دارد، 

لحاظ  از  که  یافت  می توان  کریم  قرآن  در  زیادی  موارد 
ساختار زبانی، شباهت بسیاری با شعر دارد با این حساب 
که تخیل جوهرۀ اصلی شعر را برمی تابد، اما قرآن کریم 
کدام  راه هر  این جاست  و  پندآموز.  و  کتابی ست روشن 

جدا می شود.
عالمه طباطبایی در ذیل تفسیر آیات فوق چنین می نگارد:
»َو الشعراءُء یَتَّبُِعُهُم الْغاُوونَ  ... یَْفَعُلوَن«، این آیه پاسخ از 
تهمتی است که مشرکین به رسول خدا )ص( می زدند و 
او را شاعر می خواندند و این جواب از تهمت دوم ایشان 
است و اولی آن، این بود که می گفتند او شیطانی دارد که 

قرآن را به وی وحی می کند.
به هر حال، کلمۀ »غاوون« جمع اسم فاعل است و مفرد 
که  دارد  معنایی  غی  و  است  غی  و مصدرش  غاوی  آن 
خالف معنای رشد است و رشد به معنای اصابه به واقع 
است و رشید کسی را گویند که اهتمام نمی ورزد مگر به 
آن چه که حق و واقع باشد و در نتیجه، غوی کسی است 
این  و  باشد  منحرف  راه حق  از  و  برود  را  باطل  راه  که 
بر  اساسش  که  است  از مختصات صناعت شعر  غوایت 
تخیل و تصویر غیر حق و غیر واقع است به صورت حق 
و واقع. و به همین جهت کسی به شعر و شاعری اهتمام 

می ورزد که غوی باشد و با تزیینات خیالی و تصویرهای 
به غیر حق  از حق  این که  از  و  بوده  موهومی سرخوش 
برگردند،  غوایت  سوی  به  رشد  از  و  شوند  منحرف 
خوش شان  کسانی  هم  شعرا  این  از  و  شوند  خوشحال 
نیز غاوی و  که خود  پیروی می کنند  را  ایشان  و  می آید 
گمراه باشند و جملۀ »َو الشعراءُء یَتَّبُِعُهُم الْغاُووَن« همین 

معنا را می رساند.
 ]روایاتی دربارۀ شعر و شعرا و نزول آیۀ: »َو الشعراءُء 

یَتَّبُِعُهُم الْغاُووَن ...«[
و در اعتقادات صدوق آمده که شخصی از امام صادق )ع( 
از آیۀ »َو الشعراءُء یَتَّبُِعُهُم الْغاُوونَ « سؤال کرد، حضرتش 

در پاسخ فرمود: منظور شعرا داستان سرا هستند.
حمید  بن  عبد  و  شیبه  ابن  که  است  الدرالمنثور  در  و 
ابن  و  ابن جریر  و  ناسخ خود(  کتاب  )در  داوود،  ابو  و 
الحسن  ابی  از  مردویه،  ابن  و  حاتم  ابی  ابن  و  منذر 
آیۀ  وقتی  که گفت  کرده  روایت  براد)برده فروش(،  سالم 
»َوالشعراءُء ...« نازل شد، عبداهللهَّ بن رواحه، و کعب بن 
مالک و حسان بن ثابت، با چشم گریان به خدمت رسول 
! خدای تعالی  خدا وارد شده عرضه داشتند: یا رسول اهللهَّ
که این آیه را فرو فرستاده می داند که ما از شعراییم، آیا ما 
نیز هالک شدیم؟ دنبال این سوال این جمله نازل شد: »إِلَّ 
الِحاِت«، رسول خدا فرستاد نزد  الَِّذیَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ

سوال کننده گان و این آیه را براي شان خواند .
ْعَر َوَما یَنبَغِی  امام فخر رازی در ذیل آیۀ َوَما َعَلّْمنَـاُه الِشّ

لَه... آورده است:
مورد  را  لفظی  شاعر  گاهی   .« لحکمۀ  الشعر  من  »إن   
توجه قرار می دهد که موافق حکمت است و گاه حکیم 
معنایی را اراده می کند که موافق وزن شعری است، با این 
تفاوت که حکیم به سبب این موافقت وزن، شاعر خوانده 
نمی شود، اما شاعر بسبب تذکر )نکات( حکمت، حکیم 

نامیده می شود. 
ادبیات  شاید از همین جاست که برخی شعرا در تاریخ 
گفته  چنان که  گردیده اند  ملقب  حکیم  به  فارسی  زبان 
می شود: حکیم ناصر خسرو بلخی، حکیم نظامی گنجوی، 

حکیم فردوسی و غیره... .
از  روایتی  شعرا،  آیۀ  تفسیر  ذیل  در  بحرالعلوم  صاحب 
به صورت  را  نبی کریم  از  ابن عباس  از  نقل  به  عکرمۀ 
عباس  إبن  عن  قال  عکرمۀ  عن  روي  است:  آورده  زیر 
الشعر لحکمۀ  قال إن من  النبي صلی اهلل علیه وسلم  أن 
وإن من الشعراءء لحکماء وفي روایۀ أخری إن من الشعر 
لحکما وإن من البیان لسحرا.  ترجمه: جز این نیست که 
بعضی شعر حکمت است و بعضی شعرا صاحبان حکمت 
اند، و در روایت دیگری )آمده است(: جز این نیست که 
بعضی اشعار )مملو از( حکمت هاست و جز این نیست 

که بعضی بیان ها سحر اند.
با این توجه، به درستی می توان نسبت میانۀ دانش و شعر 
را سنجید و مناسبت میان آن ها را درک کرد. از آن چه که 

در فوق ذکر کردیم، ظاهراً دانسته می شود که نسبت میان 
شعر و حکمت، عموم و خصوص من وجه است. توضیح 
این که: هریک از شعر و حکمت دارای مصادیق مشترک 
بوده و در پاره یی مصادیق دیگر از هم تفکیک می شوند. 
یا به تعبیر دیگر، شعر و حکمت دارای نقاط اشتراک و 
در  و  شده  جمع  هم  با  موارد  پاره یی  در  و  بوده  افتراق 

مواردی از هم رفع می گردند.
اشاره به وضعیت اجتماعی یی که بزرگ ترین معجزۀ الهی 
مطلب کمک  بیشتر  توضیح  به  فرستاده شد،  فرو  آن  در 
خواهد کرد و آن این که قرآن عظیم الشأن در عصری نازل 
زبان  توان مند  به فصاحت و حضور  اعراب  که  می گردد 
عجم  را،  خودشان  غیر  و  می ورزیدند،  مباهات  خویش 

)دارای لکنت زبان( می پنداشتند.
یکی از ویژه گی های معجزه آن است که متناسب با شرایط 
نیز  و حاالت همان زمان فرستاده می شود و قرآن کریم 
مشحون  که  کریم  قرآن  نزول  نیست.  مستثنا  امر  ازین 
یک چنین وضعیتی؛  در  است،  لغوی  و  معنایی  اعجاز  از 
معجزه یی آشکار و روشن برای عرِب آن زمان است که 

هیچ معجزۀ دیگری به پای آن نمی رسد.
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هر تجربه یی، زبانی متناسب با آن می خواهد تا بتوان به توضیح و تفسیر آن پرداخت. 
از آن جایی که تجربیات زیبایی شناختی، توصیف ناپذیر و حتا در مواقعی با زبان 
بسیط، غیرقابل ترجمه اند؛ شاعر به مثابۀ فردی تجربه گر، برای بیان یافته های درونی 
خویش، بالفاصله به چتر تشبیه و استعاره پنـاه می جوید و به منظور ترجمۀ یافته های 
به شدت پیچیده و توصیف ناپذیر خویش، به زبانی نمادین و مجازی روی می کند که 
در نفس خویش قرائت زا و تفسیربردار است

عبدالبشیر فکرت - بخش دوم
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دیده بان شفافیت در روز جهانی مبارزه فساد:

افراد فاسد مجازات نمی شوند

افغانستان تنها... 
معنی است که ما نمی توانیم از نیروهای خود پس از 2014 
به  ما  بین المللی  هیچ شریک  کنیم،  محافظت  افغانستان  در 
خواهد  تنها  حقیقت  در  افغانستان  آمد.  نخواهد  افغانستان 

ماند.«
وزیر دفاع امریکا اضافه کرد که آرزو دارد تا رییس جمهور 
کرزی در مورد موافقتنامۀ امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن 

تصمیم درست بگیرد.
این درحالی است که رییس جمهور کرزی روی شرط هایش 
در  ثبات  و  باید صلح  امریکا  که  است  گفته  تأکید کرده و 
انتخابات شفاف و دموکراتیک در این  افغانستان، برگزاری 
مردم  خانه های  باالی  حمله  از  و  کند  تضمین  را  کشور 

افغانستان دست بردارد.

نگرانی از نفوذ برخی...
انتخابات  در  را  زنان  نقش  نشست  این  کننده گان 

بررسی کردند.
زنان  اهمیت حضور  بررسی  منظور،  به  این همایش 
در انتخابات و یافتن راهکارهای برای بیرون رفت از 
دشواری هایی با حضور 50 زن فعال از 11 والیت 

شمال و شمال شرق کشور راه اندازی شده است.
غیر  مسلح  افراد  گسترده یی  حضور  امنیت،  نبود 
انتخابات،  شفافیت  عدم  مسلح،  مخالفان  و  مسوول 
نفوذ  روابط،  براساس  اشخاص  تقرر  اداری،  فساد 
نیز  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  کاندیدان 
از  عکس  بدون  و  تقلبی  کارت های  موجودیت 
چالش هایی است که این زنان به آنان اشاره می کنند.

شرکت کننده گان این همایش معتقد هستند که عمده 
ترین چالش در برابر انتخابات حضور افراد مسلح غیر 
قانونی و مخالفان مسلح دولت می باشد و حکومت 
باید تدابیر جدی را برای از میان برداشتن این مشکل 

روی دست گیرد.
پروسه  در  زنان  اهمیت حضور  بر  تاکید  آنان ضمن 

مستقل  کمیسیون  مسووالن  از  آینده  انتخابات 
در  را  زنان  حضور  زمینه  که  خواهند  می  انتخابات 

سراسر کشور فراهم سازند.
برگزار  زمانی  در  انتخابات  که  باورند  براین  آنها 
دست  دور  بخش های  در  طرف  یک  از  که  می شود 
از  و  اقلیمی  مشکالت  و  ها  راه  بودن  دشوار  بنابر 
سویی دیگر در بسیاری از بخش ها دور دست، مراکز 
رای دهی ایجاد نگردیده است که این وضعیت سبب 

کمرنگ شدن حضور زنان در انتخابات می شود.
نیز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  زن  فعاالن  این 
مرکزهای  ایجاد  برای  را  الزم  تدابیر  که  می خواهند 
رای دهی در بخشهای دور دست و دشوارگذر روی 

دست گیرد.
مستقل  کمیسیون  که  ساختند  خاطرنشان  زنان  این   
انتخابات مکلف است تا از شفافیت پروسۀ انتخابات 
مردم را مطمین ساخته و نیز تالش کند تا افراد شایسته 

و کار فهم را در مراکز انتخاباتی استخدام کند.
فعاالن حقوق زنان در شمال، برگزاری انتخابات آینده 
را گذار سالم و گزینه بهتر انتقال مسالمت آمیز قدرت 

موفقیت  و  مشروعیت  که  دارند  عقیده  و  دانستند 
مردم  که  انتخابات هنگامی تضمین می شود  پروسه 

)مرد و زن( در این پروسه ی ملی شرکت کنند.
پروسۀ  جریان  در  را  شان  همکاری  فعاالن  این 
مستقل  کمیسیون  مسووالن  و  حکومت  با  انتخابات 
می  همکاری  هرنوع  آماده  و  کرده  اعالم  انتخابات 

باشند.
آنان همچنان از عالمان دین نیز می خواهند که در پرتو 
رسالت های  به  را  مردم  اسالم،  مبین  دین  ارشادات 
اجتماعی شان متوجه ساخته و آنها را به اشتراک فعال 

در روند انتخابات تشویق کنند.
بلخ،  های  از والیت  زن  فعاالن حقوق  است  گفتنی 
تخار،  فاریاب،  پروان،  سمنگان،  جوزجان،  سرپل، 
همایش  این  در  بغالن  و  بدخشان  کاپیسا،  کندوز، 

گردهم آمده اند.
ریاست  آینده  انتخابات  که  است  حالی  در  این 
جمهوری و شوراهای والیتی کشور در 16 حمل سال 
1393 همزمان با بیرون شدن نیروهای بین المللی از 

افغانستان برگزار می شود.

دیده بان شفافیت افغانستان 
جهانی  روز  مناسبت  به 
مبارزه با فساد در مراسمی 
مبارزه  که  گفت  کابل  در 
با  افغانستان  در  فساد  با 
مواجه  زیای  چالش های 
کشور  این  در  زیرا  است، 
مجازات  فاسد  افراد 

نمی شوند.
این نهاد از افرادی که در 
مبارزه با فساد سهم گرفته 

اند، تقدیر کرد. 
مسووالن دیده بان شفافیت 
چالش های  می گویند 
بزرگی در برابر نظارت از 
پروژه های بازسازی وجود 

دارد.
می گویند  شفافیت  بان  دیده  نهاد  مسووالن 
می شوند  تهدید  والیات  در  نهاد  این  ناظران 
و یا تالش صورت می گیرد که این ناظران به 

حقایق دسترسی نداشته باشند.
روز  شفافیت  بان  دیده  رییس  ترابی،  یما 
دوشنبه در مراسمی که در کابل برگزار شده 
بازسازی  پروژه های  در  فساد  مورد  در  بود، 
ما  شود،  طرح  برنامه  این که  از  »پیش  گفت: 
اما شش  می شد،  آباد  تعمیر  که  بودیم  شاهد 
ماه بعد چپه می شد، سرک جور می شد، بعد از 
باریدن یک باران از بین می رفت. ما توانستیم 

کیفیت این پروژه ها را بلند ببریم«.
دشواری های مبارزه با فساد

می گوید  افغانستان  شفافیت  بان  دیده 
پروژه های بازسازی، استخراج معادن، کارهای 
ساختمانی، جلسات قضایی و عرضه خدمات 
نظارت  نهاد  این  ناظران  سوی  از  صحی 
می شود. این نهاد تاکنون از امور بازسازی در 

9 والیت افغانستان نظارت می کند و برای این 
کار 700 ناظر را استخدام کرده است.

اما آقای ترابی گفت دیده بان شفافیت برای 
با چالش های  بازسازی  پروژه های  از  نظارت 
زیادی مواجه است: »افراد زیادی در حلقات 
اند،  آغشته  فساد  به  که  حکومت  مختلف 
مجازات نشده اند. شما در دوازده سال اخیر 
کسی را ندیده اید که به زندان برود. کار در 

چنین کشوری چالش زا است.«
این  ناظران  گفت  شفافیت  بان  دیده  رییس 
نهاد نمی توانند به صورت درست از پروژه ها 
مقام های  او  گفته  به  زیرا  کنند،  نظارت 
حکومتی حاضر نیستند که کاپی قرارداد را به 
ناظران بدهند. او گفت در صورتی که ناظران 
از جزییات قرارداد خبر نباشند، نمی توانند از 

پروژه ها نظارت کنند.
بین  شفافیت  سازمان  لیست  در  افغانستان 
جهان  کشورهای  فاسدترین  از  یکی  الملل، 
است. برای مبارزه با این مشکل در افغانستان 

هایی  کمیسیون 
است،  شده  تشکیل 
این  عمل  در  اما 
ای  نتیجه  ها  تالش 

در پی نداشته است.
نقاشی علیه فساد

دختران  از  شماری 
نقاش،  پسران  و 
تابلوهایی را که علیه 
کرده  نقاشی  فساد 
بودند در نمایشگاهی 
برگزار  کابل  در  که 
نمایش  به  بود،  شده 
این  بیشتر  گذاشتند. 
دهنده  نشان  تابلوها، 
که  بود  هایی  آسیب 

فساد در یک جامعه به بار می آورد.
شکیال یک تن از نقاشان در مورد تابلویی که 
نقاشی کرده گفت: »من این را به مناسبت روز 
مبارزه با فساد نقاشی کردم. من این را نقاشی 
کردم که بگویم خورشید با دو انگشت پنهان 
نمی  پنهان  هم  فساد  گونه  همین  شود،  نمی 

شود.«
نقاشی  تابلویی  دیگر  نقاش  قاسمی،  حمیرا 
کرده که نشان می دهد تنها دیده بان شفافیت 
او  کند.  مبارزه  فساد  با  تنهایی  به  نمی تواند 
فساد  با  مبارزه  در  مردم  همه  باید  که  گفت 
سهم بگیرند: »باید مردم با کمیسیون شفافیت 
این ننگ ملی و این  تا  افغانستان بسیج شود 

روسیاهی ملی را پاک کنیم و از بین ببریم.«
مورد  در  را  سوژه هایی  نقاشان  از  برخی 
بودند.  کرده  نقاشی  فساد  عامالن  مجازات 
نقاشی  را  تابلویی  افغان  نقاش  یک  کتایون 
افراد  کرده و در آن خواستار مجازات چنین 

شده است.
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از پروسة صلح در افغانستان...
منطقه قبیله یی پاکستان و همچنین وجود پناهگاه های طالبان 
افغانستان داخل مرزهای پاکستان، به شدت تیره و تار شده 

است.
با  دیدار  در  اعالم کرد شریف  بیانیه یی  در  پاکستان  دولت 
بر حمایت پاکستان از روند آشتی و صلح  هیگل، »مجدداً 

در افغانستان تاکید کرد«.
شدید  نگرانی  همچنین  وزیر  »نخست  بیانیه،  این  براساس 
و  ابراز  امریکایی  پهپادهای  حمالت  ادامه  از  را  پاکستان 
تاکید کرد حمالت پهپادها به تالش های ما برای مبارزه با 

تروریسم لطمه می زند«.
و  پاکستان  کرد  اعالم  دیدار  این  در  نیز  امریکا  دفاع  وزیر 
افغانستان »منافع متقابل و مشترک زیادی« دارند و وی منتظر 

بحث درباره مسائل منطقه یی است.
یک مقام دفاعی بلندپایه امریکا نیز در گفت وگو با خبرنگاران 
اعالم کرد: هیگل »برای به رسمیت شناختن حمایت فوق العاده 
و  است  پاکستان  در  تروریسم«،  با  مبارزه  جریان  در  پاکستان 
قصد دارد بر ادامه کمک نظامی امریکا از آن کشور تاکید کند.

هیگل  و  دارد«  وجود  روابط  در  تنش  »اندکی  افزود:  وی 
می خواهد »رو در رو« به این مسئله رسیدگی کند.

ارتش پاکستان نیز پس از دیدار هیگل با فرمانده ارتش اعالم 
دوجانبه  مناسبات  دفاعی،  روابط  به  مربوط  »مسائل  کرد: 

پاکستان-امریکا و ثبات منطقه یی مورد بحث قرار گرفت«.
بنابر اعالم مقامات امریکایی، از سال 2002، این کشور بیش از 

16 میلیارد دالر به پاکستان کمک کرده است.
هیگل که هفته گذشته با دیدار از بحرین سفر دوره ای خود را 
آغاز کرد، پس از دو روز دیدار از افغانستان به پاکستان سفر 

کرد.
امریکا روز دوشنبه عازم عربستان سعودی و قطر  دفاع  وزیر 

شد.

به دلیل ناامنی نامزدان...
کمرنگی  دولتی،  منابع  از  احتمالی  استفاده  سوء   
دخالت حلقات  از  کاندیدان  ترس  و  زنان  اشتراک 
داخلی و خارجی در این انتخابات، از نگرانی های 

دیگر آنان اند.
شماری از چهره های برجسته مانند کارل اندرفورت 
دستیار سابق وزیر خارجه امریکا برای امور جنوب 
فدرال  پارلمان  سابق  عضو  الفلین  مک  ادری  آسیا، 
شبکه  مدیره  هیأت  رییس  مگبوال  داماسو  کانادا، 
پیتر  و  فلپین  در  عادالنه  انتخابات  برای  آسیایی 
شامل  ملی  دیموکراتیک  انستیتیوت  رییس  مانیکاس 

این هیأت اند.

آنان از تاریخ سوم تا نهم دسمبر سال جاری فضای 
که  عواملی  و  آینده  انتخابات  چهارچوب  سیاسی، 
ممکن بر درستی روند انتخابات افغانستان تاثیر منفی 

بگذارد را به بررسی گرفته اند.
با  انتخابات  برگزاری  به  رابطه  در  هیأت  این 
مسووالن  انتخابات،  کاندیدان  کرزی،  رییس جمهور 
و  مدنی  جامعۀ  نماینده گان  و  انتخابات  برگزاری 

رسانه ها گفتگو کرده اند.
سلسله  یک  ملی  دموکراتیک  انستیتیوت  همزمان، 
پیشنهادها را به کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات 
آگاهی  برنامه های  راه اندازی  در خصوص  انتخاباتی 

دهی به مردم مطرح کرده است.

به اساس این پیشنهادها، دو نهاد انتخاباتی افغانستان 
از  جلوگیری  برای  را  دهی  آگاهی  برنامه های  باید 
مداخله  عدم  روحیه  تقویت  و  امنیت  تامین  تقلب، 
و بی طرفی حکومت در انتخابات سال آینده، روی 

دست بگیرد.
هیأت ارزیابی انستییوت دموکراتیک ملی که در سال 
همچنان  کرده  آغاز  افغانستان  در  کارش  به   2002
روند  این  از  تا  است  خواسته  جهانی  جامعه  از 

دیموکراتیک در افغانستان حمایت کند.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  است  درحالی  این 
ریاست  انتخابات  عادالنۀ  برگزاری  بر  همواره 

جمهوری تأکید کرده است.

حمایت امریکا برای نصب... 
ماشین آالت به هزینه 6 میلیون دالر در مدت 4 تا 6 
ماه تکمیل می شود و مرحله دوم نصب توربین جدید 
است که 5،1۸ میگاوات برق را در تولید برق این بند 
افزایش می آورد. به این بخش حدود 6۸ میلیون دالر 
اختصاص داده شده که تا ختم سال 2015 میالدی به 

اتمام می رسد.
مالیه  وزارت  اداری  معین  مستور،  مصطفی  همچنان، 
نیز گفت: » دو سکتور مهم که اول اعمار سرک و خط 
آهن و در قدم دوم ساخت و ساز در بخش انرژی و 
آب می باشد؛ در سطح اولویت کارهای وزارت مالیه 

قرار دارد«.
برخی رسانه ها خبر  از سوی  وی خاطرنشان کرد که 
تقلیل کمک های ایاالت متحده امریکا به نشر رسیده که 
امضای چنین قراردادهایی، بیانگر افزایش کمک های 

این کشور می باشد.
آقای مستور تصریح کرد که هزینه نصب پروژه توربین 
امریکا  انکشافی  اداره  از سوی  کجکی،  برق  بند  دوم 
پرداخت و از طریق بودجه ملی وزارت مالیه به مصرف 
می رسد که این پروژه 6 تا ۸ ماه آینده به بهره برداری 

سپرده خواهد شد.
آقای جیبری بیسون، نماینده اداره انکشافی امریکا نیز 
بیان داشت که کشورش در راستای ساخت و ساز زیر 
بناها، از جمله اعمار بند برق و پروژه های برق رسانی 

در افغانستان، به کمک هایش ادامه می دهد.
به گفته وی، امریکا و افغانستان دو کشوری است که 
تاکنون روابط دوستانه داشته و برای همکاری های دو 

جانبه تالش می ورزند.
باید گفت که بند برق کجکی در سال 1329 خورشیدی 
توسط ایاالت متحده امریکا اعمار و در سال 1333 به 

بهره برداری سپرده شد.
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امریکا می گذرد؛  علیه  القاعده  زمان حمالت  از   12 سال 
برجای  کشته   3000 گفت  می توان  تقریبًا  که  حمالتی 
گذاشت و باعث تغییراتی در تاریخ امریکا شد و هم اکنون 
با وجود انجام تمهیدات مختلف برای مقابله با تروریسم به 
منظور از میان برداشتن این گروه شبه نظامی از جمله کشتن 
اسامه بن الدن، رهبر سابق این گروه، برخی مدعی هستند 

این شبکه تروریستی بیش از هر زمان دیگری قوی  
شده است.

مجلس  اطالعات  کمیته  رییس  راجرز،  مایک 
ایالت  از  خواه  جمهوری  یک  که  امریکا  نمایندگان 
میشیگان است، می گوید القاعده هم اکنون یک تهدید 
در  تهدید  این  و  امریکاست  داخل  در  بزرگ  بسیار 
حال حاضر بیش از زمان حمالت 11 سپتامبر 2001 

میالدی است.
این ارزیابی یک روز پس از آن صورت گرفت که 
نشنال ژورنال گزارش داد: مرگ بن الدن مرحله یی 
را در زایش مجدد القاعده به عنوان تهدید به وجود 

آورده است.
بنابراین آیا زمان آن رسیده که بیش از گذشته نسبت 
مقابله  کارشناسان  نه.  دقیقًا  بپردازیم؟  مساله  این  به 
با تروریسم به The Week گفتند که این سازمان 

بتواند  می رسد  نظر  به  بعید  و  شده  ضعیف  تروریستی 
حمالت گسترده ای در داخل امریکا انجام دهد و بنابراین 

بر اهداف دیگری خارج از ایاالت متحده متمرکز است.
در  سیاست  و  اقتصادی  علوم  کالج  استاد  جرجس،  فواز 
انجام  القاعده  زمینه  در  زیادی  میدانی  تحقیقات  که  لندن 
داده، می گوید: مرکزیت القاعده به عنوان یک سازمان فعال 
آنچنان که باید دیگر وجود ندارد. اکثر رهبران باتجربه و 
سرداران آن یا کشته یا دستگیر شده اند. این گروه دیگر قادر 
نیست که عملیات گسترده همانند آنچه که در 11 سپتمبر 

2001 در امریکا صورت داد، انجام دهد.
در 10 سال گذشته، این گروه به مار چند سر زخمی )هیدرا 
در افسانه های یونان( تشبیه شده است که هر بار یکی از 
فرماندهانش کشته یا دستگیر می شود، یکی دیگر جای آن 

فرد را می گیرد.
در  کالیفرنیا  دانشگاه  در  سیاسی  علوم  استاد  وبر،  استیون 
برکلی، می گوید: تمام افراد با این مسأله موافقند که ایاالت 
متحده برای از میان بردن روسای این سازمان تروریستی به 

نحو خوبی فعالیت کرده است.
آکی پرتیز، مشاور ارشد سیاسی و تحلیلگر سابق تروریسم 
ژورنال  نشنال  به  )سیا(  امریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان 
می گوید: به عنوان مثال، ابومصعب السوری، بن الدن بعدی 
است. او کسی است که به مدت چندین سال نامی از او 
بیندازید،  زندان  به  یا  بکشید  را  او  که  اگر  نمی شد.  برده 

نمی تواند رهبری یک سازمان ارشد تروریستی را برعهده 
بگیرد.

کمتری  »سرهای«  و  شده  کوچکتر  جدید  القاعده  امروزه 
کمتر  گذشته  به  نسبت  بنابراین،  و  دارد  قبل  به  نسبت 
باشد.  داشته  گسترده  فعالیت  جهان  سراسر  در  می تواند 
در  تروریستی  گروه  این  از  شاخه  پنج  هم اکنون دست کم 

و  معتقدند  اصلی  گروه   به  که  هستند  فعال  جهان  سراسر 
با آن بیعت کرده اند. این شاخه ها در یمن، عراق، سومالی، 
شمال آفریقا و سوریه هستند. همچنین سازمان های جهادی 
واقع  در  اما  می کنند  همکاری  القاعده  با  که  دارند  وجود 
نهایت  در  و  نکرده اند  بیعت  تروریستی  سازمان  این  با 
فورت  »تیرانداز  نظیر  تروریستی  سازمان  این  طرفداران 
گروه  این  با  ملموسی  ارتباط  هیچ  اما  دارند  وجود  هود« 

تروریستی ندارند.
اگر از لحاظ سطحی به این گروه  تروریستی نظر بیفکنیم، 
متوجه می شویم که گسترش و تکثیر این گروه های مختلف 
دلهره آور  و  وحشتناک  حتم  طور  به  القاعده  تاثیر  تحت 

است.
این  که  دارد  اشاره  مساله  این  به  راجرز  مایک  سناتور 
را  قابلیت  و  توانایی  این  القاعده  برای  جدید  گروه های 
ایجاد می کنند که بیش از پیش برای امریکا خطرناک  باشد.

اما این مساله یی است که کارشناسان مقابله با تروریسم با 
مدیر  دستیار  که سث جونز،  به طوری  نیستند؛  موافق  آن 
مرکزیت  القاعده  که  زمانی  از  می گوید:   RAND انجمن 
و محوریت خود را از دست داده، اکثریت قریب به اتفاق 
حمالت این گروه علیه آنچه که ما آن را »دشمن نزدیک« 
از  حمالت  مثال،  عنوان  به  می گیرد.  صورت  می نامیم، 
می گیرد.  صورت  سومالی  داخل  در  تقریبًا  الشباب  سوی 
اگر حمالت این افراد به آنچه که ما همان دشمن داخلی 

ما  برای  تروریست هایی  چنین  شود،  محدود  می نامیم، 
خطرناک نیستند.

عقیده  این  موافق  امریکا  ملی  امنیت  مدیر  کالپر،  جیمز 
است. او در »ارزیابی تهدید مارچ 2013 میالدی« نوشت: 
القاعده در سال  ارشد  یا زندانی شدن پرسنل  کشته شدن 
گروه  این  عقب نشینی  و  سنگین  تلفات  میالدی،   2012
از دست  باعث  میالدی،  از سال 200۸  تروریستی 
این  و  شده  گروه  این  محوریت  و  مرکزیت  دادن 
انجام حمالت  به  نمی توانند  باید،  آنچنان که  افراد 
حمالت  و  بزنند  دست  ما  دیپلماتیک  مراکز  علیه 

گسترده در غرب انجام دهند.
بنا به گفته جونز و کالپر تهدیدی که ملموس است، 
علیه اهداف دیپلماتیک امریکا در خارج از ایاالت 
متحده است؛ نظیر سفارت های این کشور در سایر 
مناطق دنیا. اما این حمالت همچنان نسبت به 20 
وزارت  داده های  بنابر  شده اند.  کمتر  گذشته  سال 
 Mother Jones توسط  که  امریکا  خارجه  امور 
اهداف  علیه  انجام شده  جمع آوری شده، حمالت 
دیپلماتیک امریکا در دهه 1990 میالدی به ازای هر 
سال بیش از 30 مورد بود اما در سال 2010 میالدی 

این حمالت به پنج مورد کاهش یافت.
به داده های جمع آوری  با توجه  امریکا  امنیت ملی  آژانس 

شده، به انجام حمالت از طریق پهپادها می پردازد.
نوشته های  بنابر  نشدند.  متقاعد  توجیه  این  با  کارشناسان 
سایت  هافینگتون پست، اطالعات آژانس مذکور در مورد 
و  تروریستی  اقدامات  از  جلوگیری  برای  حمالت  تعداد 
نقش برنامه های نظارتی فاقد انسجام کافی است. همچنین 
است  اساس  براین  نیز  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  گزارش  
دستگیری  افشا  شده  که  نمونه هایی  بزرگترین  از  یکی  که 
اتهام  به  که  است  میالدی   2009 سال  در  زازی  نجیب اهلل 
صورت  نیویورک  متروی  در  بمب گذاری  برای  توطیه 
گرفت. این دستگیری توسط اطالعات انگلیس و نه آژانس 

امنیت ملی امریکا انجام شد.
جمع آوری  ضرورت  که  می کنم  فکر  می گوید:  جونز 
اطالعات خارج از امریکا وجود دارد و این اطالعات برای 
مقابله با توطئه های تروریستی علیه سفارت خانه های امریکا 
مورد استفاده قرار می گیرند. اما کاهش حمالت در امریکا 
به این معناست که ما درباره آنچه که جمع آوری اطالعات 

از شهروندان این کشور می دانیم، با دقت عمل کرده ایم.
وبر از دانشگاه برکلی می افزاید: هیچ چیز بدتر از آن نیست 
که مردم در مکالمات و مناظرات دموکراتیک بگویند اگر 
دولت آن چیزی را که من می دانم بداند با من موافق است. 

آیا به آن ها اعتماد می کنید؟ چه فکر می کنید؟
سی.ان.ان- ایسنا

د ټيلیفوين مکاملو اورېدل...آیا کار القاعده تمام شده است؟

د  امریکا  چې  شوه  افشا  کې  وروستیو  دې  په  وویل،  هغه 

څاريل  هم  مکاملې  ټېلیفوين  هېوادونو  اروپايي  یوشمېر 

دي.

ښاغلی مبارز د یوه هېواد له لوري د بل هېواد د ټېلیفوين 

مکاملو اورېدل د نړۍ والو اصولو او قوانینو خالف عمل 

بويل.

هغه وايي، چې د افغانستان د ټيلفوين مکاملو اورېدل او 

څارل د افغانستان په چارو کې السوهنه او تېری دی.

وروستیو  دې  په  زیاتوي،  شنناندی  دغه  چارو  سیايس  د 

کلونو کې د افغانستان ګاونډیانو په هېواد کې دومره پراخ 

نفوذي پرمختګ کړی، چې هېڅ اړتیا نه لري د افغانستان 

يې  دوی  چې  څه  هغه  هر  ځکه  واوري؛  مکاملې  پټې 

وغواړي پرې خرب يش او یا یې تر السه کړي د خپلو نفوذي 

عواملو له الرې یې ترالسه کوي.

او  مخابراتو  د  ورځ  په  یکشنبې  د  چې  ده،  وړ  یادونې  د 

معلومايت ټکنالوژۍ وزیر امیرزي سنګین مرشانو جرګې ته 

وویل، چې د افغانستان ټېلیفوين مکاملې خوندي نه دي.

ځینو  د  افغانستان  د  شته  امکان  دې  د  وویل،  سنګین 

سیايس څیرو ټیلیفونې مکاملې د ځینو بهرنیو ادارو له خوا 

هغه  اوسه  تر  موږ  لري،  امکان  وایم  زه   (( يش:  واوریدل 

پر مخ تليل وسایل نه لرو او دا په دې معنې ده چې ښایي 

ستاسې ټیلیفونې مکاملې د ځینو نورو ادارو له خوا په غیر 

قانوين توګه واوریدل يش.((

کې  نړۍ  ټوله  په  چې؛  وویل  راز  همدا  سنګین  امیرزي 

توګه  قانوين  او غیر  قانوين  په دوه ډوله  ټیلیفوين مکاملې 

څیړل کیږي.

ميل  د  یواځې  مهال  دا  کې  افغانستان  په  چې؛  وایي  هغه 

پر  موادو  د مخدره  وزارت  کورنیو چارو  د  او  اداره  امنیت 

ضد د مبارزې معینیت په قانوين توګه د ټیلیفوين مکاملو د 

اوریدو حق لري.

تود  هغې  له  وروسته  بحث  اوریدو  د  مکاملو  ټیلیفوين  د 

کوونکي  افشا  ادارې  استخبارايت  د  امریکا  د  چې؛  شوې 

اډوارډ سنوډن افشا کړه چې؛ امریکايي چارواکو د نړۍ د 

ځینو هېوادونو د مرشانو تیلیفوين مکاملې اوریديل دي.

ډېرو  د  امریکا  چې  شوي،  ویل  کې  افشاګریو  په  هغه  د 

مکاملې  ټېلیفوين  هېوادونو  نورو  یوشمېر  او  اروپايي 

له هغو رهربانو  لومړۍ وزیره هم  د جرمني  اورېديل دي. 

له  امریکا  دي.  اورېديل  خربې  یې  امریکا  چې  وه،  څخه 

نیوکو الندې راغلې  تر سختو  امله د خپلو مالتړو  همدې 

وه.

شنناندي وايي، د ټیلیفوين مکاملو د خونديتوب لپاره باید 

مخابرايت رشکتونه د مخابراتو له وزارت رسه په همغږۍ کې 

د مصوونیت پروګرامونه پيل کړي.

كاسیاس: 
از سیستم قرعه کشی جام جهانی راضی نیستم

مسابقه  داور  از  انتقاد  با  ونگر  آرسن 
می گوید گل اورتون در شرایط آفساید به 

ثمر رسیده است.
آرسنال در هفته  پانزدهم لیگ برتر انگلیس 
در خانه برابر اورتون با تساوی یک بر یک 

متوقف شد.
از  پس  آرسنال  سرمربی  ونگر،  آرسن 
توقف تیمش گفت: گل اورتون کامال در 
نمی دانم  رسید.  ثمر  به  آفساید  موقعیت 
چرا داور آفسایدی به آن واضحی را ندید. 
فکر می کنم که در این دیدار قربانی شدیم. 
باید سه امتیاز مسابقه را به دست بیاوریم. 
دیدار  این  در  پیروزی  کسب  مستحق  ما 
بودیم. وقتی در دقیقه  ۸0 به گل رسیدیم 
خیالم راحت شد اما در یک لحظه به خاطر 

اشتباه داور دروازه مان باز شد.

ما  تیم  که  وقت  هر  گفت:  ادامه  در  او 
خوبی  به  اورتون  می شد  توپ  صاحب 
برنامه  با  آنها تیمی منظم و  پرس می کرد. 
که  می گویم  تبریک  آنها  به  و  هستند 

توانستند یک امتیاز را به دست آورند.
روبرتو مارتینس، سرمربی اورتون نیز پس 
چندین  گفت:  آرسنال  برابر  تساوی  از 
موقعیت برای گلزنی داشتیم. فکر می کنم 
هر چقدر از بازی گذشت تیم ما بهتر شد. 
در نیمه نخست دو تیم بازی پایاپایی را به 
که  کنم  اعتراف  باید  اما  گذاشتند  نمایش 
آرسنال در نیمه دوم از ما بهتر بود و بازی 

بهتری را به نمایش گذاشت.
آرسنال با تساوی برابر اورتون 35 امتیازی 
شد تا فاصله خود را با تیم دوم جدول با 

پنج امتیاز افزایش دهد.

مدال  دالر  میلیون   1.5 پرداخت  با  ناشناس  فردی 
آن خود  از  مزایده  یک  در  را  اوونز  طالی جسی 

کرد.
اوونز  جسی  المپیک  طالی  مدال  مزایده  یک  در 
 1.5 خیره کننده  رقم  با  برلین   1936 المپیک  در 
میلیون دالر به فروش رفت. این بیشترین رقم برای 
خرید یک مدال المپیک تا به حال بوده است. در 
طول چند ساعتی که از مزایده مدال طالی اوونز 
گذشت، بیش از 30 پیشنهاد برای خرید این مدال 
برای  پیشنهاد  گران ترین  این  از  پیش  شد.  ارائه 
خرید یک مدال المپیک به مدال لیک پالسید، عضو 
آمریکا برمی گردد که در سال  تیم هاکی روی یخ 

2010 با قیمت 310 هزار دالر به فروش رفت.
اوونز در المپیک 1936 برلین موفق شد در چهار 
ماده 100 متر، 200 متر، پرش طول و 4 در 100 

متر به مدال طال برسد.

فیفا  است  معتقد  کاسیاس 
باید سیستم قرعه کشی  اش را 
طوری طراحی می کرد که دو 
فینالیست جام جهانی قبلی در 
روبرو  هم  با  گروهی  مرحله 

نشوند
ایکر کاسیاس، کاپیتان تیم ملی 
نباید  که  است  معتقد  اسپانیا، 
گروهی  مرحله  در  تیم  این 
هلند  ملی  تیم  با  جهانی،  جام 

در یک گروه قرار می گرفت.
جام  فینال  در  تیم  دو  این 
قرار  مقابل هم  جهانی گذشته 
با  شد  موفق  اسپانیا  و  گرفتند 
رو  پیش  از  را  هلند  گل  یک 
و  شیلی  گروه  این  در  بردارد. 

حضور  هم  استرالیا 
دارند. کاسیاس معتقد 
است فیفا باید سیستم 
را  اش  کشی  قرعه 
می  طراحی  طوری 
فینالیست  دو  که  کرد 
در  قبلی  جهانی  جام 
مرحله گروهی با هم 

روبرو نشوند.

او به خبرنگاران گفت:« درست 
است که من با این قرعه کشی 
نهایت  در  اما  نیستم.  موافق 
این ما نیستیم که در این مورد 
آنها  کنیم.  می  گیری  تصمیم 
گیرند  می  تصمیم  که  هستند 
دیگر  تیم  از  بهتر  تیمی  چه 
است. این قرعه دشواری برای 
مقابل  را  ها  رقابت  ما  ماست. 
نایب قهرمان جام جهانی قبلی 
مرحله  در  که  کنیم  می  آغاز 
مقدماتی بسیار خوب کار کرد. 
که  است  شیلی  بعدی  حریف 
ما در چند سال اخیر به سختی 
رسیده  پیروزی  به  آنها  مقابل 
تورنمنت  سال  چند  در  ایم. 

اخیر مانند جام جهانی قبل، ما 
در دیدارهای اول کمی مشکل 
باالتر  مراحل  در  اما  داشتیم 
توانستیم تیم هایی مانند ایتالیا 

و آلمان را شکست بدهیم.«
کرد  تاکید  همچنین  کاسیاس 
که تیمش تالش زیادی خواهد 
قهرمانی  سه  از  بعد  تا  کرد 
های  تورنمنت  در  پیاپی 
بزرگ، این بار هم به موفقیت 
انگیزه  را  مسئله  این  و  برسند 
ما   « دانست.  تیمش  برای  ای 
می  مسابقات  به  هدف  این  با 
به  دیدار  اولین  از  که  رویم 
ببینیم  باید  و  برسیم  پیروزی 
داد.  خواهد  رخ  چه  ادامه  در 
هم  بقیه  کنم  می  فکر 
اصلی  مدعی  را  ما 
سوی  از  اما  دانند  می 
که  دانیم  می  دیگر 
آنها  اینکه  رغم  علی 
کنند  می  ستایش  را  ما 
هم  زیادی  انگیزه  اما 
ما  دادن  شکست  برای 

دارند.«

ونگر با انتقاد از داور:

 گل اورتون کاماًل آفساید بود
فروش 1.5 میلیون دالری طالی 

المپیک 1936

ورزش
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وزارت  مخابراتو  د  چې  هغې  له  وروسته 

مخابرايت  افغانستان  د  چې  وویل،  چارواکیو 

شته  امکان  دې  د  او  دي  نه  خوندي  مکاملې 

ټېلیفوين  مرشانو  افغان  د  هېوادونه  بهرين  چې 

وايي،  غړي  جرګې  وليس  د  واوري،  مکاملې 

د دې مکاملو نه اورېدو په اړه ورته په وار وار 

چارواکیو تضمینونه ورکړي ول.

د  چېرې  که  وايي،  غړي  جرګې  وليس  د 

افغانستان ټېلیفوين مکاملې اورېدل کېږي دغه 

اغېز  ناوړه  او سیاست  اقتصاد  افغان  پر  به  کار 

وکړي.

ګاونډي  وايي،  شننونکي  یوشمېر  همدارنګه 

امله  له  افغانستان کې د پراخ نفوذ  په  هېوادونه 

اړتیا نه لري، چې ټېلیفوين مکاملې واوري.

د وليس جرګې غړي ډاکټر نقیب الله فایق ماندګار ورځپاڼې ته 

په مرکه کې وویل، چې د افغانانو د ټېلیفوين مکاملو اورېدل به 

د افغانستان په امنیت او اقتصاد ناوړه اغېز وکړي.

سوداګرو  مرشانو،  سیايس  ډېرو  کې  هېواد  په  وايي،  هغه 

ځینو  د  چې  وي؛  کړي  تبادله  رازونه  ځينې  کسانو  نورو  او 

هېوادونو، ادارو او کړیو له لوري د دوی د ټېلیفوين مکاملو په 

اورېدلو رسه د هغو پروګرامونو او حتی ژوند ته خطر پېښوي: 

)) زیاتو خلکو خپل رازونه په همدې ټېلیفون کې ویيل، دا چې 

خلک وپوهېږي چې سیايس رهربانو او سوداګرو څه ویيل، 

چې هغه یې په زیان وي، د هغه سوداګر او رهرب مخه نیيس.((

نوموړی زیاتوي څو ځله یې په دې اړه له حکومتي چارواکیو 

د  مکاملو  ټېلیفوين  د  ورته  هغوی  او  دي  کړي  خربې  رسه 

د  چې  وايي،  حکومت  خپله  اوس  خو  کړې؛  خربه  تضمین 

افغانستان ټېلیفوين مکاملې خوندي نه دي.

ښاغلی فایق په دې اند دی، چې د ټېلیفوين مکاملو اورېدل 

یوه درنه رضبه ده چې افغانستان خوړلې او زرګونه کسان به 

د دې ټېلیفوين مکاملو له امله له ستونزو رسه مخ شوي وي.

هغه زیاتوي، افغانستان یو غریب هېواد دی او هر هېواد چې 

وغواړي د افغانستان ټېلیفوين مکاملې واوري، په یوې وړې 

رسه  پرانستې  په  دفرت  دیوه  کې  افغانستان  په  یا  او  پانګونې 

کوالی يش ټيليفوين مکاملې واوري.

همدارنګه د سیايس چارو شننونکی عبدالحمید مبارز ماندګار 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، د بهرنیو هېوادونو له لوري د 

ته  امنیت  او  سیاسیت  افغانستان  د  اورېدل  مکاملو  ټېلیفوين 

صدمه رسوي او دا یو غیر قانوين عمل دی.

ټېلیفوين  د  کې  قانون  اسايس  په  افغانستان  د  وینا،  په  ده  د 

د  او هیڅوک نيش کوالی چې  اورېدل خوندي دي  مکاملو 

باصالحیته محکمې له حکم پرته د چا ټېلیفوين مکامله واو

ري....                                                       ادامه صفحه 7 

د ټيلیفوين مکاملو اورېدل به پر سیاست او 
اقتصاد منفي اغېز وکړي

رییس جمهور کرزی برای شرکت در مراسم یادبود ماندال 
رهسپار آفریقای جنوبی شد

مراسم  در  شرکت  برای  کرزی  رییس جمهور 
یادبود نلسون ماندال رهبر مبارزات ضد تبعیض 
نژادی آفریقای جنوبی، عازم ژوهانسبورگ شد.

دفتر رییس جمهوری افغانستان روز گذشته در 
وبسایت خود نوشت که حامد کرزی کابل را به 

قصد ژوهانسبورگ ترک کرده است.
آمده  کرده،  منتشر  وبسایت  این  که  خبری  در 
که قرار است آقای کرزی در کنار سایر رهبران 
آفریقای جنوبی  به »رییس جمهور اسبق  جهان 
نژادی«،  تبعیض  مبارز بزرگ ضد استعمار و  و 

ادای احترام کند.
ماندال روز پنجشنبه گذشته درگذشت و مرگ او 
قرار  جهان  سراسر  رسانه های  خبرهای  سرخط 

گرفت.
قرار است رهبران ده ها کشور جهان و از جمله 
باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا در مراسم 

یادبود آقای ماندال شرکت کنند.
این مراسم از فردا سه شنبه دهم دسامبر شروع 
می شود و قرار است یک هفته ادامه یابد. در این 
یک هفته پیکر آقای ماندال برای ادای احترام در 

محل خاصی نگهداری می شود
یکشنبه  ماندال  آقای  خاکسپاری  رسمی  مراسم 

15 دسامبر برگزار خواهد شد.
زمانی  در  مراسم  این  در  کرزی  حامد  حضور 
که جنجال های قومی در کشورش داغ است، از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سیاسی  محافل  و  رسانه ها  در  روزها  این 
چگونه  که  است  مطرح  سوال  این  افغانستان 
می شود از روش ماندال برای حل مسایل نژادی 
در افریقای جنوبی، در حل اختالف های قومی 

در افغانستان استفاده کرد.

ادای  برای  هفته  یک  مدت  ماندال  آقای  پیکر 
احترام در محل خاصی نگهدای می شود

ماندال،  نلسون  درگذشت  از  پس  کرزی  آقای 
زندگی  در  ماندال  »نلسون  که  گفت  پیامی  در 
مردم عادی سیاه پوستان آفریقای جنوبی و اعاده 
با  و  آورد«  وجود  به  دایمی  تغییر  حقوق شان 
مبارزه علیه تبعیض نژادی، »الهام بخش« رهبران 

جهان شد.
نلسون ماندال در جریان مبارزاتش 27 سال در 
گرفتن  به دست  و  آزادی  از  پس  و  بود  زندان 
قدرت در آفریقای جنوبی، دشمنان سابق خود 
تمامی  به عنوان رییس جمهوری،  را بخشید و 
و  ملی  وفاق  و  آشتی  برای  را  خود  تالش 
همزیستی و همکاری تمامی نژادها در کشورش 

به کار گرفت.
آپارتاید،  رژیم  آمیز  خشونت  تاریخ  وجود  با 
از  یکی  عنوان  به  جنوبی  آفریقای  از  امروزه 
می شود.  برده  نام  جهان  موفق  دموکراسی های 
»بریکس«،  گروه  اعضای  از  یکی  کشور  این 
چشم  و  سریع  رشد  از  برخوردار  کشورهای 

انداز روشن اقتصادی است.

قرارداد پروژه نصب توربین دوم بند 
و  برشنا  شرکت  میان  کجکی  برق 
امریکا  متحده  ایاالت  انکشافی  اداره 

به امضا رسید.
جمهور،  خبرگزاری  گزارش  به 
شرکت  رییس  صمدی،  عبدالرازق 
برشنا با جیبری بیسون، نماینده اداره 
انکشافی ایاالت متحده امریکا قرارداد 
برق  بند  دوم  توربین  نصب  پروژه 

کجکی را به امضا رساندند.
این  امضای  جریان  در  آقای صمدی 

ظرفیت  کجکی  برق  بند   « گفت:   داد  قرار 
 20 که  باشد  می  دارا  را  برق  میگاوات   150
میگاوات برق به والیت های هلمند و قندهار 

توزیع شده است«.
به کمک دونرهای  ما   « افزود:  آقای صمدی 

های  سیستم  که  هستیم  مصمم  خارجی 
کنیم  ایجاد  کشور  داخل  در  را  برق  پیشرفتۀ 
تا از مصرف و ضایعات برق جلوگیری شود«.
وی تصریح کرد که این پروژه، در دو مرحله 
ارزیابی  اول،  مرحله  در  می گردد:  تطبیق 
توربین جدید و دیگر...       ادامه صفحه 6

حمایت امریکا برای نصب بند دوم برق کجکی www.mandegardaily.com      
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