
پناهنده گان  امور  در  متحد  ملل  سازمان  مسووالن   
زمستانی  کمک های  آغاز  از  کشور،  شمال  حوزه  در 
کننده گان،  بازگشت  خانواده های  برای  اداره  این 

بیجاشده گان و نیازمندان خبر دادند.
امور  در  متحد  ملل  سازمان  سخنگوی  همدرد  فهیم 
در  می گوید:  افغانستان  شمال  حوزه  در  پناهنده گان 
کمک  نیازمند  خانواده  هزار   26 افغانستان  سراسر 
خانواده های  این  برای  متحد  ملل  سازمان  که  هستند 

کمک زمستانی را در نظر گرفته است.
امور  در  متحد  ملل  سازمان  سخنگوی  گفته  به 
پناهنده گان، از جمله 26 هزار خانواده 5 هزار آنان در 
9 والیت شمال افغانستان زندگی می کنند که برای آنها 
در جریان روزهای آینده کمک های زمستانی صورت 

می گیرد.
در  متحد  ملل  سازمان  زمستانی  کمک های  برنامه 

شده  آغاز  اکنون  که   )UNHCR( پناهنده گان  امور 
در  بسته زمستانی  است در حدود 2 هزار 300  قرار 
والیت های فاریاب و قندوز، 600 بسته در جوزجان، 
500 بسته در بلخ، 470 بسته در بغالن، بیش از 300 
بسته در تخار، بیش از 360 بسته در سرپل، 80 بسته 

در بدخشان و 50 بسته در سمنگان توزیع می شود.
اکنون در شهر...                          ادامه صفحه 6
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باورهاي  بیان  جاي  به  است  بهتر  دارد،  تردید  و  موردي شک  در  آدمي،  که  هنگامي 
نادرست، به راستي، به بیـاِن دیدگاهِ خود بپردازد.
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برخی سناتوران:

 انتخابات به تعویق انداخته شود
یک دورۀ دیگر به کرزی فرصت بدهیم!

با  دیوید کامرون در جریان سفری غیرمنتظره برای مالقات 
نیروهای انگلیسی مستقر در افغانستان به والیت هلمند این 

کشور رفت.
نخست وزیر  کامرون،  دیوید  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
انگلیس تأکید کرد، هیچ نیروی انگلیسی تا پایان سال 2014 
نقش رزمی در...                                   ادامه صفحه 6

پاکستان روز سه شنبه اقدام نظامی علیه طالبان را رد کرد و 
وعده داد این شورشیان را از طریق مذاکرات صلح متقاعد 

کند سالح های خود را زمین بگذارند.
مال فضل اهلل رهبر جدید طالبان پاکستان با صراحت پیشنهاد 
عنوان  به  است  شده  متعهد  و  کرده  رد  را  صلح  مذاکرات 
بخشی از تالش خود برای سرنگون کردن دولت مرکزی و 
تشکیل یک حکومت اسالمی در پاکستان، حمالت در این 

کشور را شدت بخشد.
روی کار آمدن فضل اهلل باعث مطرح شدن گمانه زنی هایی 
در این خصوص شد که پاکستان ممکن است امیدهای خود 
را برای آتش بس با طالبان از طریق مذاکرات از دست بدهد 
و متوسل به اقدام نظامی علیه این شورشیان شود که بیشتر 
در مناطق پشتون نشین...                      ادامه صفحه 6

به  مجددی  آقای  که  گفته  مجددی  اهلل  فرزند صبغت 
بلکه  نه،  بود  داده  کرزی  حامد  به  که  هشداری  دلیل 

برای درمان بیماری خود به خارج سفر کرده است.
آقای مجددی که رییس لویه جرگه مشورتی بود، در 
جمهوری  رییس  کرزی  حامد  به  آن  اختتامیه  مراسم 
امضا  را  امریکا  با  امنیتی  توافقنامه  اگر  که  داد  هشدار 
نکند، او مجبور خواهد شد در پایان عمر از افغانستان 

»هجرت« کند.
مجددی سه روز پس از این اظهارات به دانمارک رفت 
و به دنبال این سفرش، این گمانه مطرح شد که شاید 
امضای  از  کرزی  آقای  خودداری  به  اعتراض  در  او 
این توافقنامه، به گفته خودش از افغانستان »هجرت« 

کرده است.
و  افغانستان  جهادی  رهبران  از  مجددی  اهلل  صبغت 

نخستین کسی است که بعد از سقوط رژیم دکتر نجیب 
اهلل، وارد کابل شد و به عنوان رییس دولت مجاهدین 

قدرت را برای مدت محدودی به دست گرفت.
اما روز سه شنبه ذبیح اهلل مجددی، پسر آقای مجددی، 
قبل  از  سفر  یک  در  پدرش  که  گفت  خبرنگاران  به 
زودترین  به  و  رفته  دانمارک  به  شده  برنامه ریزی 

فرصت ممکن به کشور باز خواهد گشت.
بر  مجددی(  )صبغت اهلل  حضرت  »جناب  افزود:  او 
اساس ضرورت صحی اش این سفر را قبال برنامه ریزی 
کرده بود و به دلیل مشکالت صحی خود سفر کرده 

است.«
ذبیح اهلل مجددی که دبیر حزب جبهه نجات اسالمی نیز 
هست که پدرش ریاست آن را به عهده دارد، همچنین 
تاکید کرد...                                ادامه صفحه 6

واكنش ها به اظهارات كامرون:

کار در افغانستان به 
پایان نرسیده است

سازمان ملل برای پنج هزار خانواده در 
شمال کمک می کند

چرا کرزی 
امتیاز 

عضویت در 
شورای امنیت 

را به هند 
می سپرد؟

2

4

7

5

پایانی بر یک 
موفقیِت 16ساله 

در هالیوود
نگاهی به 
زنده گی و 

بازیگرِی ویل 
اسمیت

سومین نشست 
مشورتی 

آجندای ملی- 
پنجشیر 

گفت و گوهای 
اشتراک 
کننده گان

در برگ ها

درد سر 
های 

حقیقت

صفحه 6

فرزند صبغت اهلل مجددی:

کرزی با بهانه جویی می  خواهد تیمش در قدرت بماند

پاکستان اقدام نظامي علیه 
            طالبان را رد کرد  



انتشار  ماندگار  روزنامۀ  که  گزارشی  بنیاد  بر 
داده، گفته می شود که رییس جمهور کرزی از 
عضویت سازمان ملل در سال 2021 انصراف 
داده است. این انصراف زمانی صورت گرفته 
که جناب کرزی به هند سفر کرد و جالب تر 
این که، کشور هند در همین زمان نامه یی را به 
سازمان ملل فرستاده و خواستار عضویت در 
شورای امنیت این سازمان شده است. شورای 
امنیت سازمان ملل چهارده عضو دارد که پنج 
عضو آن دایمی  و نه عضو دیگر، هر دو سال 

تعویض می شود.
پنهانی یی  معامالت  که  است  آن  بر  گمانه ها 
در کار بوده که جناب رییس جمهور این گونه 
در  را  فرصتی  چنین  مالحظه یی  هیچ  بدون 
پرسش  اما  است.  داده  قرار  هندوستان  اختیار 

آن است که این معامله چه می تواند باشد؟
پیش از این که پاسخ این سوال دریافته گردد 
شورای  در  عضویت  اهمیت  که  گفت  باید 
تلقی  خیز  تختۀ  یک  مثابۀ  به  ملل  سازمان 
افغانستان-  مثل  کشوری  که  این  می گردد. 
گرفته  ازش  چانسی  چنین  که  صورتی  در 
نمی شد- با اشتراک در این شورا می توانست 
در سراسر جهان سهیم  فراهم آوری صلح  در 
ایجاد صلح  این که، در  از همه  گردد. مهم تر 
پایدار در خود کشور می توانست موثر باشد. 
در  افغانستان  امنیتی  عمدۀ  مشکالت  طرح 
نوعی  می توانست  خودش  امنیت  شورای 
کشورهای  دخالت  مجال  که  باشد  البی گری 
از  جدای  می گرفت.  آنان  از  نیز  را  همسایه 
امنیت  افغانستان در شورای  این، حتا حضور 
سازمان ملل می توانست نوعی وجهه و اعتبار 
این خود  که  ببخشد  این کشور  به  بین المللی 
می توانست سود دیگری برای افغانستان تلقی 

گردد.
اما سوگ مندانه که همۀ این ها، اکنون آرزوهای 
یک  در  جمهور  رییس  که  اند  رفته  برباد 
تصمیم- به احتمال قوی شخصی و سلیقه یی- 

آن را از حقیقت به دور ساخت.
می کنیم  مطرح  را  باال  سوال  دیگر  بار  اینک 
که چه دلیلی باعث شد تا آقای کرزی چنین 
را  بگیرد و آن  افغانستان  از  را  چانس طالیی 

دربست به هند ببخشد؟
به نظر می رسد که دو گمان بیشتر وجود ندارد 
که رییس جمهور را وادار به چنین کاری کرده 

جمهور  رییس  که  است  این  نخست  است. 
بدون هیچ دلیل و منطقی و شاید هم در یک 
هند  به  را  چانسی  چنین  عقده مندانه  حرکت 
این که تصور کرده  باشد. شاید  واگذار کرده 
باشد که وقتی افغانستان در وضعیت بد امنیتی 
قرار دارد، این کشور را به عضویت در شورای 
سازمان امنیت ملل چه کار؟ شاید هم سنجیده 
باشد که تا سال 2021 زمان زیادی باقی است 
امتیازی در دورۀ کاری  به هیچ وجه، چنین  و 
نمی شود،  چنین  وقتی  نمی آید،  دست  به  او 
رقبای سیاسی او یا رییس جمهور آینده چرا 
این امتیاز را به دست بیاورند؟ و چندین دلیل 
برنامه های  در  ریشه  می توانند  همه  که  دیگر 
به  او و هم چنان بسته گی  شخصی و گروهی 

شرایط روانی وی داشته باشند.
که  می نماید  آن  موجه تر  و  منطقی تر  دلیل  اما 
شاید رییس جمهور کرزی، هند را جاگزینی 
برای ایاالت متحده در نظر گرفته باشد. از آن 
جایی که امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و 

ایاالت متحده منتفی دانسته شده، شاید رییس 
جمهور کرزی، جهت توقعاتی را که در زمینۀ 
به  داشته  متحده  ایاالت  نظامی  از  کمک های 
حدس  این  باشد.  ساخته  متوجه  هند  سوی 
این  یکی  باشد.  منطقی  می تواند  دلیل  دو  به 
پاکستان  برابر  در  افغانستان  و  هند  منافع  که 
را  پاکستان  تقریبًا  دو  هر  و  است  مشترک 
دشمن خود می دانند و دلیل دیگر این که هند 
مسلح  نیروهای  تجهیز  زمینۀ  در  سابقۀ کمک 
افغانستان، آموزش و پرورش نیروهای امنیتی 
و هم چنان کمک های بالعوض در عرصه های 

دیگر داشته است که تا کنون جاری می باشد.

بنابراین، محتمل است که جناب کرزی برای 
اعتماد  که  این  برای  و  هدف  این  به  رسیدن 
در  عضویت  امتیاز  کند،  جلب  را  هند  بیشتر 
شورای سازمان ملل را تقدیم هند کرده باشد. 
با این همه به نظر نمی رسد که جناب کرزی 
باشد،  داده  انجام  هند  با  را  پرسودی  معاملۀ 
چندان  افغانستان  برای  هند  کمک های  زیرا 
پرسود نبوده که جناب کرزی در بدل آن امتیاز 
عضویت در شورای امنیت سازمان ملل را از 
دست داد و انگهی چنین تصمیمی،  حق آقای 
کرزی نبود که آن را یک تنه به انجام رسانیده 
در  را  آن  عدم  یا  و  اشتراک  تصمیم  است. 
و  پارلمان  باید  ملل،  سازمان  امنیت  شورای 

سایر نهادهای قانون گذار می گرفت.
در هر حال، با چنین گمانه زنی هایی نمی شود 
این  در  را  کرزی  آقای  تصمیم  اصلی  دلیل 
زمینه پیدا کرد. آقای کرزی باید مستقیمًا مورد 
بازخواست قرار گیرد و از او پرسیده شود که 
چرا چنین کاری را انجام داده است؟ هر چند با 

توجه به نظام سیاسی یی که در افغانستان حاکم 
است، رییس جمهور باالترین مرجع صالحیت 
موردی  چنین  در  مگر  داراست،  را  قانونی 
بر  که  است  علیای کشور مطرح  منافع  مسالۀ 
بنیاد پیش بینی قانون اساسی آقای کرزی باید 
در این زمینه وضاحت دهد. ترس از آن است 
که چنین مساله یی مهم به باد فراموشی سپرده 
خاک  آن  بر  دیگر  مسالۀ  ده ها  نظیر  و  نشود 
از  قانون گذار  نهادهای  بر  پس  نگردد،  ریخته 
جمله پارلمان کشور است که چندی و چونی 
را  کرزی  آقای  غریب  و  عحیب  تصمیم  این 

مورد بازجویی قرار دهند.
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منوچهر

چرا کرزی امتیاز عضویت در 
شورای امنیت را به هند  سپرد؟

 

مأموریت  بریتانیا گفته است که  دیوید کامرون نخست وزیر 
نیروهای این کشور در افغانستان »با موفقیت انجام شده« و 

اکنون، زمان بازگشِت آن ها به خانه است.
آقای کامرون این سخنان را روز 16 دسمبر )25 قوس(، در 
جریان بازدید از پایگاه نظامِی نیروهای بریتانیایی در والیت 

هلمند بر زبان رانده است.
الزم«  امنیِت  »حداقل  اکنون  که  گفته  بریتانیا  نخست وزیر 
با  می توانند  بریتانیایی  نیروهای  و  برقرار شده  افغانستان  در 
»سربلندی« به کشور خود باز گردند. در همین حال، این مقام 
انگلیسی  نیـروهای  خروج  وجود  با  که  کرده  تأکید  بریتانیا 
به  به کمک  متعهد  را  افغانستان، کشورش هم چنان خود  از 

افغانستان می داند.
اما این اظهاراِت نخست وزیر بریتانیا در حالی مطرح می شود 
که افغانستان از امنیِت چنـدانی برخوردار نیست و هر روز 
سوی  از  و  است  گسترش  به  رو  کشور  در  ناامنی ها  دامنۀ 
شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  دیگر، 
این  در  افغانستان  بنابراین  روست.  پیش  در  کشور  والیتی 
روزها پیش از هر زمان دیگری، به امنیت و ثبات نیاز دارد 
احساس  به شدت  بین المللی  نیروهای  کمِک  ضرورِت  و 
می شود. ولی قضاوِت ساده انگارانۀ نخست وزیر بریتانیا مبنی 
بر پایاِن موفقانۀ مأموریت شان در افغانستان، نشان می دهد که 
نگاه  افغانستان  به  واقعیت  خالف  انگلیسی،  سیاست مداران 
والیِت  وضعیت  فقط  کامرون،  آقای  اگر  چنان که  می کنند. 
هلمند را مورد مطالعه قرار می داد، به روشنی درک می کرد که 

قصۀ امنیت در افغانستان چه گونه است.
افغانستان  امنیتی  نیـروهای  که  شرایطی  در  صورت،  هر  به 
هنوز آن توانایی و ظرفیِت الزم برای تأمین امنیت در کشور 
را پیدا نکرده اند و هنوز دامنۀ ناامنی ها هر روز نسبت به روز 
افغانستان  در  امنیت  که  ادعا  این  می شود؛  گسترده تر  دیگر 
به خوبی تأمین شده، یک خوش  خیالِی محض و در مواردی 
هم یک رویکرد کاماًل سیاسی به حساب می آید. زیرا واقعیِت 
و  ناامنی  در  تاهنوز  افغانستان  مردم  اکثر  که  است  این  امر 
هراس از وضعیت به سر می برند و به غیر از مراکز برخی از 
والیات، دیگر نقاط کشور همواره دست خوش بدامنی، ناامنی 

و حرکت های دهشت افگنانه است.
نیـروهای  حضور  عدمِ  یا  حضور  که  است  پُرواضح  البته 
بریتانیایی و یا هر کشور خارجی دیگر در افغانستان، صرفًا 
منافع و  بلکه آن ها  نیست؛  امنیت در کشور  تأمین  به هدف 
اهداف مهم تِر دیگری نیز در این کشور و منطقه برای خود 
تعریف کرده اند. چنان که دو سال قبل یک مقام بریتانیایی به 
گونۀ صریح گفت که سربازان آن ها برای تأمین امنیت افغان ها 
در افغانستان نمی جنگند؛ بل آن ها به این هدف در این کشور 

حضور دارند که امنیت در جاده های لندن برقرار شود. 
نیروهای خارجی  فلسـفۀ حضور  نظری،  ابراز  مسلمًا چنین 
نفِس  که  نیست  هم  شکی  اما  می دهد.  نشان  را  کشور  در 
حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، خواسته یا ناخواسته 
تأثیرات مثبتی در تمام عرصه های زنده گی مردمِ ما از جمله 
در عرصۀ امنیت داشته است. از این رو اکنون که افغانستان در 
شرایط حساس و خطیِر انتخابات ریاست جمهوری و تعویض 
حاکمیت و در عین حال انتقال کامِل مسوولیت های امنیتی به 
نیروهای داخلی قرار گرفته، این نگرانی  نیز به شدت به میان 
آمده که مبادا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، دامنۀ 
موجود  نیم بنِد  ثبات  شیرازۀ  که  یابد  وسعت  چنان  ناامنی ها 
را از هم بپاشاند و برگزاری یک انتخاباِت سالم را ناممکن 

سازد!
با این اوصاف، انتظار می رود که خروج نیروهای بین المللی 
از کشور، خروجی هوشیارانه و مبتنی بر واقعیت های موجود 
خروج  گونه  هر  زیرا  باشد.  افغانستان  در  سیاسی  و  امنیتی 
ناشیانه، شتاب زده و یک بارۀ نیروهای خارجی از افغانستان، 
می تواند نظامِ موجود را به کامِ دشمنان ساقط سازد و تمام 
دستاوردهای دوازده سالۀ کشور را به باد فنـا دهد. هرچنـد 
تمام مردم افغانستان از خروج نظامیان خارجی از افغانستان 
و آغازِ دفاع مستقالنۀ ارتش و پولیس ملی استقبال می کنند، 
معنای  به  هرگز  خروج  این  که  دارند  هم  را  انتظار  این  اما 
واگذارِی کشور به دشمناِن قسم خورده و بازگشت به گذشتۀ 

تاریک نباشـد.

خوش خیالِی دیوید 
کامـرون

 افغانستان با اشتراک در این شورا می توانست در فراهم آوری صلح در 
سراسر جهان سهیم گردد. مهم تر از همه این كه، در ایجاد صلح پایدار در 
خود كشور می توانست موثر باشد. طرح مشکالت عمدة امنیتی افغانستان 
در شورای امنیت خودش می توانست نوعی البی گری باشد كه مجال دخالت 
كشورهای همسایه را نیز از آنان می گرفت. جدای از این، حتا حضور 
افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل می توانست نوعی وجهه و اعتبار 
بین المللی به این كشور ببخشد كه این خود می توانست سود دیگری برای 
افغانستان تلقی گردد.
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چرا اوکراینی ها با انقالب های زیادی 
روبرو هستند؟

به  است  ممکن  بی اعتنا،  و  بی تفاوت  ناظر  یک  برای 
مواجهند.  انقالب  با  همواره  اوکراینی ها  که  برسد  نظر 
اعتراضی گسترده خیابانی در سال های 2004  تظاهرات 
است،  معروف  نارنجی  انقالب  به  که  میالدی،   و 2005 
باعث تغییر در روند انتخاباتی شد که با تقلب همراه بود 
و پس از آن رهبران اوکراینی متعهد شدند تا دولتی به 
مراتب بهتر و پاک تر به وجود بیاورند. هم اکنون، صدها 
هزار اوکراینی بار دیگر به خیابان های کی یف، پایتخت و 
سایر شهرها آمده و خواهان یک انتخابات جدید و دولتی 

پاک تر )درمیان سایر خواسته ها( هستند. اعتراضات 
گسترده ای پیش از برگزاری انقالب نارنجی به وقوع 
پیوسته بود و درگیری های خیابانی عادی و منظمی 
پیش و پس از بروز انقالب رخ داد. حال باید به این 

نکته پرداخت که مشکل اوکراین چیست؟
قضیه  این  به  خارج  از  که  افرادی  از  برخی  برای 
نگاه می کنند )به ویژه روسیه( مشکل، خود اوکراین 
سابق  شوروی  اصلی  جزو  که  کشور  این  است. 
فروپاشی  از  پس  و  میالدی   1991 سال  در  است، 
یافت.  استقالل  سابق،  شوروی  جماهیر  اتحاد 
سرزمین هایی که هم اکنون به عنوان اوکراین خوانده 
می شوند، پیشتر در میان روسیه، لهستان، امپراتوری 
اتریش-مجارستان، قلمروی دوک لیتوانی و خانات 
کریمه )خانات کریمه دولتی بود که تاتارهای کریمه 
از 1441 تا 1783 میالدی بر آن حکومت می کردند. 
تیمور،  توغا  نوادگان  همگی  کریمه  خاقان های 

هیجدهمین پسر جوچی فرزند بزرگ چنگیزخان، بودند. 
مغوالن،  طالیی  اردوی  بازماندگان  میان  در  خانات  این 
بیشترین مدت حیات را داشتند. این خانات سرانجام در 
1783 میالدی به دست امپراتوری روسیه فتح شدند( قرار 
معناست  این  به  متالشی،   و  گسسته  تاریخ  این  داشت. 
طبیعی  و  منسجم  کشور  یک  آنکه  از  بیش  اوکراین  که 
باشد، یک سرزمین مصنوعی و ساخته دست بشر است. 
همچنین در میان مردم این کشور شرق اروپا، ما شاهد 
تفاوت های گسترده فرهنگی و سیاسی به ویژه میان مردم 
در غرب که به زبان اوکراینی سخن می گویند و افرادی 
می کنند،  تکلم  روسی  زبان  به  شرق  و  جنوب  در  که 

هستیم )مناطق آخری به ویژه بسیار صنعتی هستند(.
تنش های بسیار شدید، گهگاه درباره موضع دولت کی یف 
و استفاده از دو زبان اوکراینی و روسی در این کشور به 
وجود می آید. عالوه براین، سرسپردگی ها و تبعیت های 

سیاسی نیز به نظر می رسد که با اختالفاتی همراه است؛ 
جمهوری  ریاست  انتخابات  به  می توان  نمونه  عنوان  به 
سال 2010 میالدی اشاره کرد که اکثر سکنه در جنوب 
و شرق اوکراین، به ویکتور یانوکویچ، رییس جمهوری 
کی یف(  )و  غرب  در  درحالیکه  دادند  رای  کشور  این 
و  سابق  وزیر  نخست  تیموشنکو،  یولیا  به  مردمی  آرای 
رغم  علی  و  هم  امروز  حتی  بود.  کشور،  این  محبوس 
تعدد ناکامی های یانوکوویچ چون زندانی کردن مخالفان 
و شیوع پارتی بازی، او همچنان از حمایت قابل توجهی 

از سوی مردم در جنوب و شرق برخوردار است.
برای  خارجی  قدرت های  مداخله  می رسد  نظر  به 
تاثیرگذاری و تقویت این مضمون و احساس، مبتنی بر 
است.  ناامیدکننده  و  امیدواری  بدون  و  منفصل  عینیتی 
تا  والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه تالش کرده 
اوکراین را برای پیوستن به اتحادیه جدید گمرکی تحت 
ریاست مسکو اغوا و تهدید کند و این عقیده با توجه به 
این مساله است که اوکراین را بخشی از محدوده قدرت 
بوده  امیدوار  اروپا،  اتحادیه  درضمن،  می داند.  روسیه 
است که توافقنامه تجارت آزاد و همکاری را با اوکراین 
در ماه گذشته میالدی به امضا برساند. تصمیم یانوکوویچ 
بروز تظاهرات  باعث  توافقنامه  این  امضای  از  امتناع  در 
اخیر در اوکراین شده است. رسانه های دولتی روسیه این 
نتیجه  در  که  انگار  دادند  جلوه  گونه ای  به  را  تظاهرات 
تمهیدات غرب بوده است. البته این نوع پوشش خبری 

اهداف  با  دیپلمات های غربی  اگرهم  است؛  غیرمنصفانه 
معترضان اوکراینی همدردی کرده باشند، آنها به صورت 

خودجوش و طبیعی دست به این تظاهرات زده اند.
بنابراین، اوکراین کشوری است پیچیده و حتی شکننده. 
با این حال، علت اصلی و اولیه این انقالب های دوره ای، 
ساده است: فساد و دولت بد. در دو دهه گذشته از زمان 
اداره  نامطلوب  به صورت  این کشور  اوکراین،  استقالل 
است.  گمانه زنی  و  مناقشه  از  فراتر  مساله  این  و  شده 
سایر  و  اروپا  در  امنیت  و  همکاری  سازمان  از  ناظرانی 
ناظران از گروه های دیگر مکررا نسبت به برگزاری 
کرده اند.  بیان  را  انتقاداتی  اوکراین  در  انتخابات 
این  قضایی  سیستم  شدت  به  اروپایی  مقام های 
کشور را مورد انتقاد و شماتت قرار داده اند. شفافیت 
بین الملل که یک گروه ناظر است، می گوید فساد در 
عدم  آن  علت  و  است  وخیم  و  بد  بسیار  اوکراین 
حمایت از تولیدات داخلی و ادغام سیاست و منافع 
اقتصادی است. این گروه نظارتی در نظرسنجی های 
صورت گرفته از 177 کشور، رتبه 144 را در مورد 
این کشور  اقتصاد در  داده است.  اوکراین  به  فساد 
در وضعیت خطرناکی واقع شده است و به سرعت 
نیازمند وام از سوی صندوق بین المللی پول یا سایر 
یا  اوکراین  پارلمان  است.  جهانی  مالی  موسسات 
»رادا« همچون باغ وحشی است که اکثر اوقات در 
پارلمان صورت  میان اعضای  آن زد و خوردهایی 
می گیرد. به نظر می رسد که عامل تحریک قیام اخیر 
در اوکراین به واسطه تاثیرات اتحادیه اروپا باشد؛ چراکه 
در این مورد، تنها معترضان علیه دولت کی یف دست به 

اعتراض زدند.
این مشکالت – فساد، سیاست و اقتصاد تحت سلطه یک 
گروه معدود و انتخابات توام با تقلب – شباهتی را میان 
اوکراین و سایر کشورهای استقالل یافته شوروی سابق 
به وجود می آورد. در بسیاری از این کشورها )جمهوری 
آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان( نخبگان فاسد کنترل و 
اداره کشور را در سال های دهه 1990 میالدی به دست 
گرفتند و این مساله را به اثبات رساندند که بیرون راندن و 
از کار برکنار کردن شان کاری بس دشوار است. بنابراین، 
از این جهت هم، انقالب های اوکراین را باید احتماالً به 
عنوان درخواستی برای خالصی یافتن از عادات ذهنی و 
فکری و میراث امپراتوری شوروی سابق دید؛ به عبارتی 

نبردی نهایی که هنوز پیروزی برای آن رخ نداده است.

تصویر جدیدی از فیدل کاسترو منتشر مرکل؛ قدرتمندترین زن جهان
شد

جوان ترین وزیر خارجه اروپا در 
کابینه اتریش

در حالی که فیدل کاسترو 77 ساله چند ماه 
نداشت و  انظار عمومی حضور  در  که  بود 
و  بود  نکرده  پیدا  انتشار  وی  از  تصویری 
پیامی  ماندال  نلسون  مرگ  مناسبت  به  حتی 
در  وی  از  جدید  تصویر  یک  بود،  نداده 
جریان مالقات با یک خبرنگار اسپانیایی در 

مصاحبه با وی منتشر شد.
به نوشته روزنامه دیلی میل، فیدل کاسترو، 
رهبر  ماندال  نلسون  و  کوبا  انقالب  رهبر 
جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی چندین 
دهه با یکدیگر دوست و همپیمان بودند و 
برادر فیدل کاسترو یعنی رائول در مراسم یاد 

بود ماندال حضور پیدا کرد.
تصویری جدید از فیدل کاسترو اخیراً منتشر 
شده و این رهبر ناخوش احوال کوبا با یک 
خصوص  در  و  دیدار  اسپانیایی  خبرنگار 
دو ساعت  از  بیش  مدت  به  اخیر  تحوالت 

گفت وگو کرده است.
روز دوشنبه تصویری از این مصاحبه در رسانه های 
رسمی منتشر شد. چند روز بود که گمانه زنی هایی 
به  کاسترو  فیدل  سالمت  وضعیت  خصوص  در 

وجود آمده بود.
در  کاسترو  فیدل  که  افتاد  آن  از  پس  اتفاق  این 
خصوص مرگ نلسون ماندال اظهارنظر علنی نکرده 

بود.
دلیل  به  جنوبی  آفریقای  سابق  جمهوری  رئیس 
نیروهای  با  که  آنگوالیی  مبارزات  از  کوبا  حمایت 
آفریقای  آپارتاید  دولت  سوی  از  شده  حمایت 
از  یکی  می کردند  مبارزه   1980 دهه  در  جنوبی 

همپیمانان نزدیک فیدل کاسترو شد.

رامونت،  ایگناسیو  با  جمعه  روز  کاسترو  فیدل 
طی  نفر  دو  این  و  کرده  دیدار  اسپانیایی  خبرنگار 
بیش از دو ساعت طیف وسیعی از عناوین را مورد 

بحث قرار دادند.
در تصویر جدید فیدل کاسترو نشسته و یک گرمکن 
آبی به تن دارد و به ایگناسیو رامونت با جدیت نگاه 

کرده و دست چپش را تکان می دهد.
گرفته  جمعه  روز  عکس  ان  که  گفت  که  رامونت 

شده است.
این خبرنگار به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که 
وی و فیدل کاسترو طیف گسترده ای موضوعات از 
جمله نلسون ماندال سیاست ونزوئال و تغییرات آب 

و هوایی را مورد بحث قرار داده اند.

خبرگزاری فرانسه
دختر روحانی یی که در سیستم کمونیستی بزرگ شد، برای سومین 
بار به عنوان صدراعظم آلمان برگزیده شد و اکنون بزرگترین اقتصاد 

اروپا را رهبری می کند و به نوعی قوی ترین زن جهان است.
آنگال مرکل، روز سه شنبه برای سومین بار به عنوان صدراعظم آلمان 
سوگند یاد کرد. او که فرزند یک روحانی بود چنان در خانه خشک 
و با اعتماد به نفس رفتار می کرد که به او لقب »مومیایی« داده بودند.

مرکل به دلیل رهبری ایمن آلمان درجریان بحران اقتصادی در این 
کشور بسیار محبوب است اما در کشورهای بحران زده اروپایی از او 

به بدی یاد می شود.
سپتامبر   22 انتخابات  در  آلمان  زن  صدراعظم  کار  محافظه  حزب 
اکثریت آراء را به دست آورده و باعث شده که مرکل برای سومین 

بار این سمت را احراز کند.
پیش از این تنها هلموت کهل، پدر اتحاد ملی آلمان و کنراد آدنائر 
که هر دو از حزب محافظه کار بودند، توانستند به این رکورد دست 

یابند.
مرکل که پیش از این هشت سال در این پست بود، به دلیل هدایت 
آلمان در بحران و قویتر کردن این کشور توانست دوباره رای ها را 

به دست آورد.
اما در عین حال معترضان خشمگین در آتن، لیسبون و مادرید او را 
به دلیل کاهش بودجه ای که منجر به جلوگیری از رشد مورد نیاز در 
کشورهایشان شده، سرزنش کرده و کاریکاتورهایی از مرکل در لباس 

نازی ها را حمل کردند.
این در حالی است که مرکل دائما می گوید: من می خواهم که اروپا 
قویتر از پیش بحران را پشت سر بگذارد و آلمان تنها در کنار اروپایی 

قوی، قدرتمند است.
منتقدان، مرکل همیشه محافظه کار را به این متهم می کنند که هنر کم 
گویی و خودداری از تعهد را به بهترین نحو اجرا کرده و اینکه کشور 

موفق آلمان را با شعار پوچ امنیت، خام می کند.
این خصوص  در  سایت،  دی  معتبر  نامه  هفته  ناشر  جوفه،  جوزف 
به  یکم  و  بیست  قرن  در  را  آلمان  مردم  احساسات  مرکل  نوشت: 
خوبی شکل می دهد. نباید انتظار سیاستی جدید از او داشت. انعطاف 
پذیری او به خوبی قابل پیش بینی است و سیستم انتخاباتی آلمان نیز 
این انعطاف را دوست دارد زیرا از خطر کردن بیزار است. مرکل از 

ماست و ما از مرکل هستیم.
گرد النگوت، شرح حال نویس مرکل از یک ویژگی مرموز در مرکل 
خبر می دهد که باعث می شود او در شرایط نامساعد نیز به پیروزی 

و موفقیت کامل برسد.
در حالیکه مرکل در حزبی که اکثریت آن را کاتولیک های ناحیه غنی 
جنوب غربی آلمان تشکیل می دهند، به گونه ای وصله ناجور است 
اما توانسته همه رقبای خود را کنار بزند و به رهبری حزب اتحادیه 

دموکراسی مسیحی برسد.
او که در ناحیه شرقی آلمان و در دوره حکومت کمونیستی بزرگ 
بی بدیل  رهبری  به  ندارد  فرزندی  ازدواج  دوبار  رغم  علی  و  شده 

محافظه کاران نسل خود تبدیل شده است.
صدرعظم آلمان با نام آنگال کاسنر در 17 جوالی 1954 متولد شد 
ولی چند هفته پس از آن به همراه پدرش که یک مبلغ پروتستان بود، 

هامبورگ را به مقصد آلمان شرقی ترک کرد.
استبدادی  حکومت  در  او  سرشار  بصیرت  و  هوش  از  محلی  افراد 

شوروی سخن می گویند.
او پس از کسب دکترای فیزیک با فردی به نام اولریش مرکل ازدواج 
کرده و سپس طالق گرفت. مرکل تا فروپاشی دیوار برلین در سال 

1989 از سیاست به دور ماند.
پس از آن کهل که صدراعظم وقت بود او را وزیر امور زنان و سپس 
امور زیست محیطی کرد. او همچنین لقب »دخترک« را به مرکل داد.
اما مرکل تازه وارد تنها کسی بود که در سال 2000 جرأت کرد تا 
به دلیل رسوایی بودجه از کهل بخواهد که کناره گیری کند و به این 

ترتیب به ریاست حزب دموکرات مسیحی رسید.
وی در سال 2005 موفق شد جای گرهارد شرودر از حزب سوسیال 
دموکرات  را گرفته و به اولین و جوانترین صدراعظم  زن آلمان تبدیل 

شود.
او همچنین پس از مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق انگلیس، اولین 

زنی است که یک قدرت اروپایی را رهبری می کند.
رقیب  با  اجباری  ائتالف  یک  اول صدراعظمی خود  دور  در  مرکل 
دیرینه خود، حزب سوسیال دموکرات تشکیل داد )در دور سوم هم 

همین اتفاق رخ داده است.(
مجله فوربس مرکل را قویترین زن جهان در هشت سال اخیر معرفی 

کرده است.
مرکل، اُپرا، نوشیدنی های فرانسوی و پیاده روی در ارتفاعات ایتالیا 

را دوست دارد.
وی هم چنین از تجمل گرایی دور گزیده، شلوار گشاد می پوشد، آخر 
هفته ها را در خانه  معمولی اش در شمال برلین سپری می کند و خرید 

از سوپر مارکت های تخفیف دار را دوست دارد.
او در سال 1998 دوباره ازدواج کرد. یواخیم سویر، شوهر شیمی دان 
مرکل آنقدر کم در انظار عمومی ظاهر می شود که به او لقب »شبح 

اُپرا« داده اند.

ائتالفی  به کار دولت  با شروع  اروپا  امور خارجه  جوان ترین وزیر 
جدید اتریش، دوره خدمتش را آغاز کرده است.

از شرکت در  سباستین کورتز، که 27 سال دارد، روز گذشته پس 
مراسم ادای سوگند، رسما کار خود را در سمت وزیر امور خارجه 

جدید اتریش شروع کرد.
رییس جمهوری  فیشر،  هاینس  که  است  وزیری  دوازده  از  یکی  او 

اتریش حضورش را در کابینه جدید اتریش تائید کرده است.
آقای کورتز پیش از این وزیر مشاور در امور ادغام بود.

در انتخابات سراسری اتریش که در ماه سپتمبر برگزار شد، سوسیال 
دموکرات ها و حزب محافظه کار مردم پیروز شدند.

سوسیال دموکرات ها 27.1 درصد آرا و محافظه کاران 23.8 درصد 
آرا را به خود اختصاص دادند.

از سباستین کورتز به عنوان ستاره رو به صعود در عرصه سیاست 
اتریش یاد شده است.

ادغام، مسئول فراهم کردن زمینه حضور موثرتر  به عنوان وزیر  او 
مهاجران در جامعه بود. یکی از برنامه او در این مورد، تاکید بر آن 
بود که فرزندان مهاجران باید پیش از ورود به مدرسه زبان آلمانی 

فرا بگیرند.
او همچنین کالس های رایگان زبان را برای روحانیون مسلمان راه 

انداخت و مجمعی را برای گفت و گو با اسالم تاسیس کرد.

                                                                                                                           اکونومیست
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بخش دوم و پایانی

آزادی تان را قربانی افراد 
ریاست طلب نکنیـد!

خودبه خود  دیگر  چیزهای  باشد،  شما  زنده گی  اولویت  آزادی تان  وقتی 
آزادی  نمی تواند  ریاست طلب  فرد  یک  که  باشد  یادتان  می شوند.  درست 
شما را بگیرد مگر این که خودتان اجازه این کار را به او بدهید. آزادی تان را 
باید فراتر از پول، روابط و سایر انواع امنیت های کاذب بدانید که ذهن تان 
ممکن است به دنبال آن باشد. وقتی از درون احساس آزادی کنید، واقعیت 
بیرونی تان به طور خودکار عوامل مثبت را به سمت خود جذب می کند. 
اگر بخواهید آزادی فردی تان را قربانی افراد ریاست طلب کنید، باید همۀ 

عمرتان را تحت تسلط آن ها زنده گی کنید.

4ـ موضع تان را مشخص کنید
خیلی مهم است که موضع خودتان را با قطعیت بیان کنید و وقتی کسی 
سعی دارد بر شما ریاست کند، نظرات تان را ابراز کنید. تنها راه و روش کنار 
آمدن با افراد ریاست طلبی که سعی می کنند به شما دستور بدهند این است 

که به آن ها نشان دهید چنین رفتارهایی را تحمل نخواهید کرد. 
آرامش  با  فقط  نگیرید،  به خود  دفاعی  حالت  و  نکنیـد  رفتار  احساساتی 
حرف تان را بزنید. سعی نکنید طرف  مقابل را تحقیر کنید، فقط موضع تان 
را مشخص کرده و به آن ها بگویید چه می خواهید یا چه نمی خواهید. از 
محکم  موضع تان  بر  و  کنید  حفظ  را  خود  آرامش  نترسید،  آن ها  واکنش 

بایستید. 
5ـ یادتان باشد که هیچ اجباری در کار نیست

اجباری وجود  و  باید  هیچ  نیست.  می میری«  یا  بده  انجامش  »یا  زنده گی 
ندارد مگر این که خودتان برای خودتان تعیین کرده باشید. شما می توانید 

آزاد زنده گی کنید و هیچ محدودیتی برای این آزادی وجود ندارد.
این که  دلیل  از ذهن خودتان ریشه می گیرد.  محدودیت های زنده گی شما 
مغلوب افراد ریاست طلب می شوید این است که تصور می کنید برای این که 
زنده گی امنی داشته باشید، باید از دستورات آن ها اطاعت کنید. در واقعیت 
هیچ امنیتی در اسارت وجود ندارد و با این که آزادی به نظر قطعی نمی رسد، 
اما در واقعیت خالف آن است؛ وقتی آزادی را به امنیت ترجیح دهید، امنیت 

خودبه خود از انتخاب شما پدیدار می شود.

سخن آخر
برای کنار آمدن با افراد ریاست طلب باید سعی کنید بر ترس و ناامنِی 
خود غلبه کنید و امنیت را در راهنمای درونی خود بیابیـد. ممکن است 
ذهن تان ترسیده باشد، اما قلب تان همیشه راه درست را خوب می داند. 
به ندای قلب تان گوش دهید و به ذهن تان آموزش دهید که از آن چه که 
قلب تان درست می داند، دفاع کند. آزادی واقعی زمانی به وجود می آید 
که انتخاب کنید که قلب تان را بر ترس های ساختة ذهن تان مقدم بدانید.
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آلنکا زوپانچیچ

برگردان: صالح نجفی، علی عباس بیگی

حقیقت بخشی از یک گرایِش اخالقی 
معین است؛ چیزی که »همواره ممنوع 
بوده است.« این شعارِ تخطی آمیز که »ما 
در پِی ممنوعه ایم« نیز از این نظر بسی 
مستلزمِ  که  نگرش  این  پُرمعناست.  
تصدیِق »بی رحمِی معرفت« و استقامتی 
شجاعانه در این بی رحمی است، چیزی 
و  می کند  نقد  توأمان  نیچه  که  است 
که  نگرش،  این  زیرا  می گیرد-  به کار 
استوار است بر ژسِت قرار دادِن حقیقت 
در امر واقعی، در کنِه چیزی جای دارد 
که نیچه آن را آرمان زهد می خواند، و 
یعنی  آن  شکِل  آخرین  در  مخصوصًا 
که  حقیقتی  آن  صادقانه«]8[.  »الحادِ 
پشتوانه  و ضمانتش را در دیگرِی بزرگ 
از دست می دهد )یا انکار می کند( با امِر 
واقعی یکی می شود، و پس از آن خود 
به  می یابد.  واقعی«  امر  »شورِ  دچارِ  را 
بیاِن دیگر، حقیقت )که دوباره بگوییم، 
نه مقوله یی معرفت شناسانه، بلکه بیشتر 
از مقولۀ هستی و حیات است( خود لبۀ 

تیِز امور، و تیِغ برندۀ حیات است.

این جا  در  حقیقت  که  همین روست  از 
نُماینده  زنده گی  برای  خطرناک  امری 
می شود، یعنی همچون چیزی که نه تنها  
را  لذت  اصِل  حیاتی  وتوازن  تعادِل 
زنده ماندن  یا  بقا  نفِس  همچنین  بلکه 
این همه،  با  و  کند.  تهدید  می تواند  را 
معیارِ  گونه یی  همان حال  در  حقیقت 
یا  حیات،  ارزش  سنجش  برای  سلبی 

قّوِت آن است:
حقیقی  یا  راست  است  ممکن  چیزی 
باشد، هرچند به باالترین درجه زیان مند 
حتا  راستش  و  باشد؛  نیز  خطرناک  و 
هستی،  سرشِت  نظِر  از  است  ممکن 

اساسی باشد که فهِم کامِل آن به نابودِی 
و  قّوت  این رو  بیانجامد.از  خودمان 
باید  احتماالً  انسان  هر  روِح  استحکامِ 
با این اندازه گرفته شود که او قادر به 
تحّمِل چه قدر »حقیقت« است یا به بیاِن 
دقیق تر، او تا چه حد نیاز دارد حقیقت 
تلطیف شده،  مبدل،  شده،  رقیق  برایش 

مالیم و دروغ آمیز شود.]9[
نوری  تصور، حقیقت همچون  این  در 
بی  اندازه شدید است: اگر مستقیم بدان 
می کند.  نابودمان  یا  نابینا  شویم،  خیره 
)یا  سایه  ایجادِ  راهِ  از  می توانیم  تنها 
کاستِن شدت آن( تا حّدی بدان نزدیک 
نیست  جامه یی  »حقیقت  گزارۀ  شویم. 
که بر قامِت انسان دوخته باشند«، شیوۀ 
دیگری است برای بیاِن همین مطلب ـ 
مضمونی که با مضموِن »انساِن نو« )که 
بخِش بزرگی از قرِن بیستم دل مشغوِل 
حقیقت  نیست.  بی ارتباط  بود(  آن 
کارکرد های  از  گسست  یا  انفصال  در 
وجود و بقا تثبیت می  شود. با این همه، 
پویا  ماهیتی  متقابل  طردِ  یا  فصل  این 
)و نه ساختاری( دارد. این نکته بسیار 
ما کمک خواهد  به  زیرا  است،  حیاتی 
کرد تا تفاوت ِ بگذاریم میاِن آن برداشِت 

از حقیقِت نیچه یی که در بحِث کنونی 
از  دیگری  برداشِت  و  است  مطرح 
این  بودِن  پویا  نیچه.  نزد  در  حقیقت 
معناست  بدین  متقابل  طردِ  یا  فصل 
تنگاتنگی  پیونِد  نظر  موردِ  طردِ  که 
وزِن  قدرت.  متفاوت  درجاِت  با  دارد 
و  قدرت مند تر  واقعی/حقیقت،  امِر 
بتوانیم  که  است  آن  از  خشونت بارتر 
مدفون  را  ما  می تواند  کنیم؛  تحمل 
را  روح  یک  قّوت و استحکامِ  و  کند، 
این سنجید که چه قدر حقیقت  با  باید 
آورد.  تاب  یا  کند  تحّمل  می تواند  را 
این برداشت از حقیقت از قبل مستلزمِ 

تفاوِت  و  حقیقت  میان  پیوندی خاص 
ظریف است )حقیقت باید که تا رقیق 
گردد، لباِس مبدل پوشد، تلطیف شود، 
و مالیم...(. اّما این پیونِد خاص را باید 
با دقت متمایز ساخت از آن چه می توان 
ظریف  تفاوِت  نیچه یی  حقیقتًا  مقولۀ 
نامید، مقوله یی که در قطعۀ مشهور ذیل 
نسبتًا  بر تصوری  )و  است  مطرح شده 

متفاوت از حقیقت استوار است(:
و اگر بخواهید با شور و شوِق اخالقی 
و خامِی برخی فیلسوفان، »جهاِن ظاهر« 
را یک سره از میان بردارید- و گیرم که 
آد م هایی چون شما در این کار کامیاب 
نیز شوید- در این صورت از »حقیقِت« 
ماند!  نخواهد  جای  بر  چیزی  نیز  شما 
را  ما  چیز  چه  اول  وهلۀ  در  راستی ، 
یا  دروغ  و  راست  میاِن  می کند  مجبور 
ببینیم؟  ذاتی  تفاوتی  کاذب  و  حقیقی 
درجاِت  به  قایل  که  نیست  کافی  آیا 
مختلِف ظهور شویم، و به تعبیری قایل 
ضعِف  و  شدت  و  سایه روشن ها  به 
قایل  نقاشان،  اصطالح  به  و  ـ  ظهور 
در  شویم؟]والور  مختلف  والورهای  به 
می شود  اطالق  رنگ  ارزِش  به  نقاشی 
یعنی به درجاِت مختلِف اشباع یا تندِی 
جهانی  که  کجا  از  رنگ[  یک 
که به ما مربوط می شود افسانه 

نباشد؟]10[
بین  شر،  و  خیر  فراسوی  در 
نقل  که  آخری  عبارِت  دو 
کردیم، دو صفحه بیشتر فاصله 
نیست و عجبا که این همه فرق 
بین شان است: یکی می خواهد 
قّوت و استحکامِ یک روح را 
چه قدر  که  بسنجد  بدین طریق 
حقیقت را می تواند تاب آورد؛ 
تا  فرامی خواند  را  ما  دیگری 
مهم  برای مان  به راستی  اگر 
بپذیریم.  را  افسانه یی  است، 
بیهوده گی  باید  واقعیت  این 
دهد  نشان  را  تالشی  نوع  هر 
نهادِن  تمایز  با  می خواهد  که 
نیچۀ  و  جوان  نیچۀ  میاِن 
یا  تناقض ها  این گونه  پخته، 
را  نیچه  فلسفۀ  تعارض های 
مانع  باید  همچنین  کند.  رفع 
نقِل  به ساده گی  از آن شود که 
و  بگیریم  نادیده  را  اّول  قوِل 
صّحه  قویّا  دّوم  نقلِ قوِل  بر 
در  اشتباهی  چنین  گذاریم. 
به غفلت  است  تفسیر، ممکن 
نقِل قوِل  بیانجامد که  این نکتۀ مهم  از 
دّوم نیز تابِع شکِل خاصی از »شورِ امر 
حودِ  تأکیِد  در  )نکته یی  است.  واقعی« 
می شود«  مربوط  ما  »به  آن چه  بر  نیچه 

نمایان است.(
این شور کماکان حضور دارد، و چنان که 
که خواهیم دید، حقیقت و واقعی نیز، 
متفاوتی  پیکربندِی یک سره  اّما در یک 
است با آن چه در نقِل قول اّول دیدیم. 
شاید بهترین راه برای این تفاوت، اشاره 
تفاوِت  واژۀ  متفاوِت   کاربردِ  دو  به 

ظریف )یا سایه روشن یا والور( باشد.

درد سر های حقیقت
بخش چهــــــارم



علمی  اکشِن  از  سینما  تماشاگراِن  پاییِن  استقبال 
تخیلِی »پس از زمین« فلم جدید ویل اسمیت، باعث 
ارایۀ این تحلیل شـده که دوران موفقیِت این بازیگر 
سینما  اقتصادی  تحلیل گران  است.  آمده  به سر  نیز 
می گویند؛ اتفاقات اخیر نشان می دهد که تماشاگران 
مثل گذشته به فلم های این بازیگِر سیاه پوست روی 
علمی  اکشن  قبل،  ماه  چند  نمی دهند.  نشان  خوش 
تخیلی و دلهره آورِ »پس از زمین« با یک افتتاحیۀ 27 
امریکای  در  را  خود  عمومی  نمایش  دالری  میلیون 
شمالی شروع کرد و طی 10 روز اول نمایش در این 
دالری دست  میلیون  کلی 46  فروش  به یک  محل ، 
پیدا کرد. اما در مقایسه با رقم باالی فروش بسیاری 
از فلم های دیگر سینمایی، این رقم فروش پایین و 
ناامیدکننـده ارزیابی شده است. فروش کلی فلم پس 
به  امریکای شمالی  نمایش عمومی در  پنج هفته  از 
57 میلیون دالر رسید. این در حالی است که هزینۀ 
تولید فلم، چیزی حدود 130 میلیون دالر بوده است. 
نگاهی به آمار فروش فلم هایی مثل »مرد آهنی 3«، 
درون  به  ستاره یی  »سفرهای  و   »6 آتشی  و  »سریع 
تاریکی« که در زمانی نزدیک به »پس از زمین« اکران 
عمومی شده اند، حکایت از آن دارد که جماعت اهل 
فلم و سینما، استقبال خوبی از فلم جدید ویل اسمیت 
نکرده اند. این در حالی است که درام علمی تخیلی 
دالری  میلیون   130 باالی  هزینۀ  با  بازیگر  این  تازۀ 
اقتصادی  تحلیل گران  از  گروهی  و  است  تهیه شده 
سینما، در ابتدای فصل تابستان از آن به عنوان یکی 
از کارهای ناموفق و کم فروِش این فصل اسم بردند 
لقِب یکی از شکست های  از زمین«،  و گفتند »پس 
اصلی جدول گیشۀ نمایش در ایام تابستان را خواهد 
ایرادهای  حرفه یی  سینماروهای  و  منتقدان  گرفت. 
زیادی به قصه و ساخِت این فلم گرفته اند و گروهی 
نایت شاماالن کارگردان فلم  ام  بودِن  بدیُمن  از  هم 
چند  فلم های  کلی،  نگاه  یک  در  می کنند.  صحبت 
نمایش  گیشۀ  جدول  در  فلم ساز  این  اخیر  سال 
فلم های  از  یک  هیچ  و  خورده اند  تجاری  شکست 
او نتوانسته اند فروش خوب و باالیی در این جدول 
باشند. به گفتۀ اهل فن، بدیمنی و بدشانسی  داشته 
این فلم ساز، دامن ویل اسمیت را هم گرفت و او را 

وارد صف آدم های بدبیارِ دنیای سینما کرد!
شکست مالی تازه ترین فلم ویل اسمیت این نکته را 
مطرح می کند که آیا دوران موفقیت بازیگران مطرح 
خیر.  یا  است  رسیده  فرا  سینما  اخیر  دهۀ  دو  یکی 
تحلیل گران اقتصادی سینما و اهل فن، طی چند ماه 

گذشته به ارایۀ تحلیل های مشابهی در رابطه با نام هایی 
چون تام کروز، آرنولد شوارتزنگر، بروس ویلیس و 
سیلوستر استالونه پرداخته اند و گفته اند این بازیگران 
مشترک  نقطۀ  بروند.  تازه یی  شغل های  به دنبال  باید 
در  فلم هایشان  مالی  موفقیت  عدم  افراد،  این  تمام 
جدول گیشۀ نمایش سینما و فاصله گیری تماشاگران 
سینما از فلم های آنان است. نکته یی که در ارتباط با 
ویل اسمیت و وضعیت جدید او مطرح می شود این 
است که با توجه به عدم استقبال تماشاگران از فلم 
آخر او، سرنوشت پروژه های بعدی او چه می شود 
حضور  با  آن ها  تولید  بحث  که  فلم هایی  سر  بر  و 
در  اسمیت  ویل  آمد.  خواهد  چه  شده،  مطرح  وی 
حال حاضر مشغول مذاکره با تهیه کننده گان پنج فلم 
سینمایی است که سه تای آن ها، قسمت های جدید 
چند فلم موفق دو دهۀ گذشتۀ وی هستند. البته چند 
فلم های  دوم  قسمت  تولید  بحث  که  است  سالی 
»من، روبات« »هنکوک« و قسمت سوم »پسرهای بد« 
قصد  می گویند  آن ها  تهیه کننده گان  و  است  مطرح 
را  پولیسی  و  تخیلی  علمی  اکشن های  این  ساخت 

دارند.
 

فلم ها  این  تهیه کننده گان  قبل،  سال  دو  یکی  شاید 
بسیار مشتاق بودند تا آن ها را با بازی ویل اسمیت در 
نقش اصلی بسازند. اما در شرایط فعلی بعید به نظر 
استوار  قبلی شان  بر سر تصمیم  هنوز  آن ها  می رسد 
پرسش  این  فن  اهل  که  است  در حالی  این  باشند. 
بدون  را  فلم ها  این  می توان  آیا  که  می پرسند  را 
آن ها  اصلی  کاراکترهای  نقش  در  اسمیت  حضور 
جلوی دوربین برد؟ در عین حال، اگر کاراکتر ویل 
اسمیت در این فلم ها حذف شود و یک کاراکتر تازه 
جایگزین کاراکتر وی شود )تا به بهانۀ آن، بتوان یک 
بازیگر جدید را وارد ماجراجویی های قصه کرد(، آیا 
قصۀ این فلم ها جذابیت قبلی خود را خواهد داشت 
و آیا این کار با اعتراض ویل اسمیت روبه رو نخواهد 
شد؟ ویل اسمیت در قسمت های قبلی »من،روبات«، 
»هنکوک«، »پسرهای بد« و هم چنین »روز استقالل« 
)که مدتی قبل، بحث تولید قسمت دوم آن پس از 
شانزده سال اعالم شد و ناگهان اخبار مربوط به آن 
نقش  در  رسید(  حداقل  به  گروهی  رسانه های  در 
اصلی  خط  که  شد  ظاهر  ماجراجویی  کاراکترهای 
نمی توان  دلیل،  به همین  پیش می برد.  به  را  قصه ها 
بازیگر  و  او خط کشید  کاراکتِر  و  نام  ناگهان روی 
سوی  از  کرد.  وی  جایگزین  را  تازه یی  کاراکتر  یا 

دیگر در خبرها آمده بود که ویل اسمیت در فلم های 
»فوکوس« و »امریکایی می تواند« هم در نقش اصلی 
ماجراها بازی خواهد کرد. اما از آن جا که این فلم ها 
در مرحلۀ پیش تولید قرار دارند و قسمت های تازه یی 
نمی آیند،  حساب  به  دیگر  پرفروش  فلم  یک  از 
برای تهیه کننده گان آن ها کنار گذاشتن ویل اسمیت 
که  می شود  شنیده  می رسد.  نظر  به  راحت تری  کار 
تهیه کننده گان این فلم ها این روزها در حال ارزیابی 
با  احتمالِی همکاری مشترِک خود  و بررسی مجدد 

اسمیت هستند.
قصۀ هر دو فلم به گونه یی است که هر بازیگر جوان 
در  را  اسمیت  ویل  جای  می تواند  دیگری  موفق  و 
آن ها بگیرد و در نقش کاراکترهای اصلی آن ها ظاهر 
»پس  عمومی  اکران  از  قبل  که  اسمیت  ویل  شود. 
از زمین« در مصاحبه های مطبوعاتی زیادی شرکت 
گیشۀ  جدول  در  فلم  پایین  فروش  از  پس  کرد، 
نمایش، از انظار عمومی دور شده و حاضر به انجام 
هنوز  دلیل  همین  به  است.  نشده  تازه یی  مصاحبۀ 
به وضعیت جدیدش  نسبت  او  احتمالی  واکنش  از 
در دل صنعت سینما اطالعی در دست نیست. این 
با  این پرسش جالب و  در حالی است که اهل فن 

انجام  صورت  در  وی  که  می کنند  مطرح  را  نمک 
یک مصاحبۀ تازه، چه حرفی برای گفتن دارد و چه 
چیزی را می خواهد بگوید! ویل اسمیت تابستان سال 
گذشته و پس از چهار سال دوری از دنیای سینما و 
بازیگری با قسمت سومِ اکشن علمی تخیلی »مردان 
سپاه پوش«، دوباره به دیدار تماشاگران سـینما آمد. 
بازگشت دوبارۀ او پس از این غیبت عجیب وغریب 
تماشاگران  باالی  و  گرم  استقبال  با  خودخواسته  و 
همراه نبود. این در حالی بود که رسانه های گروهی 
و  دادند  تازه اش  فلم  و  او  نام  روی  زیادی  مانور 
نشریات و سایت های انترنتی پُر از خبرهایی شد که 
اختصاص به وی داشت. اما آمار و ارقام حکایت از 
آن دارد که بازگشت دوبارۀ این بازیگر سیاه پوست 
با موفقیت همراه نبوده است. »مردان سیاه پوش 3« با 
هزینۀ کالن تولید 225 میلیون دالری خود، فقط 180 
میلیون دالر در امریکای شمالی فروش کرد. اهل فن 
و تهیه کننده گان فلم بر این تصور بودند که »مردان 
سیاه پوش 3« بیش از 300 میلیون دالر در امریکا و 
کانادا فروش خواهد کرد. قسمت اول و دومِ فلم در 
سال های 1997 و 2002 به فروش های 190 و 250 

میلیون دالری در امریکای شمالی دست پیدا کردند.
وضعیت فروش »مردان سیاه پوش3« در ایام تابستان 
اقتصادی  تحلیل گران  و  فن  اهل  نگاه   ،2012 سال 
سینما به ویل اسمیت را تغییـر داد. آن ها به صورت 
پنهان در این باره صحبت کردند که شواهد و قراین، 
وی  موفقیت  دوران  رسیدِن  پایان  به  از  حکایت 
اعالم  بلنـد  با صدای  را  تحلیل   این  آن ها  اما  دارد. 
این  بعدی  فلم  تا  می مانند  منتظر  گفتند  و  نکردند 
بحث  به  آن،  از  پس  و  شود  عمومی  اکران  بازیگر 
کلی دربارۀ اسمیت می پردازند. چنین به نظر می رسد 
که آن ها هم اکنون به نتیجۀ مورد نظر خود رسیده اند 
صورت  به  را  اسمیت  دربارۀ  داوری  و  قضاوت  و 
از  بعد  اسمیت  ویل  می کنند.  اعالم  علنی  و  شفاف 
تام کروز، اولین بازیگر دنیای سینماست که پنج فلم 
پرفروش  فلم هایی  به  تبدیل  پی  در  پی  او  سینمایی 
و صد میلیون دالری شدند. اما وی از تام کروز هم 
جلوتر زد و صاحب تعداد بیشتری فلم صد میلیون 
دالری در کارنامۀ سینمایی خود شد که اتفاقًا پشت 

سر هم موفق به کسب چنین موفقیتی شدند.
»پسرهای بد« )1995( اولین فلم موفق ویل اسمیت 
در یک نقش اصلی بود. او پس از بازی در تعدادی 
مجموعۀ تلویزیونی پُربیننده و یکی دو فلم معمولی، 
با »پسرهای بد« تبدیل به یک بازیگر موفق ژانر اکشن 
از دو نقش اصلی  این فلم در یکی  شد. اگر او در 
بازی کرد، در»روز استقالل« )1996( در قالب کاراکتر 
اصلی ظاهر شد. پس از آن، وی فلم های پرفروش 
»مردان سیاه پوش«، »دشمن دولت« )1998( و »غرب 
وحشی وحشی« )1999( را بازی کرد. »افسانۀ بگر 
ونس« در سال 2000، فروش باالیی در جدول گیشۀ 
نمایش نداشت ولی یکی از همکاری های خوب او 
با رابرت ردفورد )در مقام کارگردان( بود. درام شرح 
حال گونۀ »علی« در سال 2001، او را نامزد دریافت 
مایکل  کرد.  سال  مرد  بازیگر  بهترین  اسکار  جایزۀ 
نقش  در  آن،  در  اسمیت  و  بود  فلم  کارگردان  مان 
جهان  مشت زنی  مسلمان  قهرمان  کلی  علی  محمد 
بازی کرد. این فلم هم مثل همکاری غیرمتعارِف او با 
رابرت ردفورد، فروش باالیی را برای فلم در جدول 

گیشۀ نمایش به همراه نداشت.  اما فلم های بعدی این 
بازیگر در فاصلۀ سال های 2003 تا 2008 )»پسرهای 
»افسانۀ  انیمیشن کمپیوتری  و  روبات«  »من،  بد«، 
خوشبختی«،  جست وجوی  »در  »هیچ«،  کوسه«، 
باالیی  افسانه هستم« و »هنکوک«( فروش های  »من 
پاوند«  »هفت  داشتند.  نمایش دهنده  درسینماهای 
با  فلم  این  بود.  مستقل سینمایی  درام  )2008( یک 
وجود فروش 70 میلیون دالری در امریکای شمالی، 
لقب یک کار موفق را گرفت. هزینۀ تولید فلم 55 
میلیون دالر بود. بعد از این فلم، ویل اسمیت برای 
چهار سال از صنعت سـینما دور شد و در هیچ فلم 
سینمایی بازی نکرد. گروهی از تحلیل گران سینمایی 
عقیده دارند همین دوری چهارساله، یکی از دالیل 
اصلی عدم موفقیت فلم های او در شرایط و دوران 
مدت  این  در  وی  اگر  می گویند  آن ها  است.  تازه 
هم چنان به بازی در فلم های سینمایی ادامه می داد، با 

وضعیت فعلی روبه رو نمی شـد.

گرفته شده از: مد و مه 
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پایانی بر یک موفقیِت 16ساله در 

هالیوود
نگاهی به زنده گی و بازیگرِی ویل اسمیت
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برخی سناتوران:

 انتخابات به تعویق انداخته شود
یک دورۀ دیگر به کرزی فرصت بدهیم!

نگذارید سوریه افغانستانی... 
همین راستا گفت: ما نمی توانیم ایجاد افغانستانی دیگر در قلب 
خاورمیانه را تحمل کنیم. درخواست سازمان ملل برای کمک 
وضعیت  یک  برای  درخواستی  مبلغ  بیشترین  که  سوریه  به 
نجات  کمیته  گزارش  انتشار  با  است  تاریخ  در  اضطراری 
بین المللی همزمان شد. طبق این بررسی قیمت نان در برخی 
نواحی سوریه در دو سال اخیر 500 درصد افزایش یافته و اکثر 
کسانی که مورد بررسی قرار گرفتند، بزرگترین نیاز خود را غذا 
می دانستند. طبق این بررسی، دیگر لوازم همچون پتو نیز در 
دسترس همگان نیست و دسترسی به آب تمیز و لوازم پزشکی 

پایه ای نیز محدود است.
باردار  با هدف قرار گرفتن زنان  اظهار کرد که  وی همچنین 
نقض  بین الملل در سوریه  بشری  قوانین حقوق  پزشک ها،  و 

شدند.
سازمان ملل تخمین زد که حدود سه چهارم از جمعیت 22.4 
میلیون نفری سوریه در سال 2014 به کمک های بشردوستانه 

نیاز خواهند داشت.
سازمان ملل به مبلغ 2.3 میلیارد دالر برای کمک به 9.3 میلیون 
نفر سوری در این کشور و 4.2 میلیارد دالر برای کمک به 4.1 
پنج  در  آنها  میزبان  اجتماعات  و  سوری  پناهنده  نفر  میلیون 

کشور اردن، لبنان، ترکیه، مصر و عراق نیاز دارد.

سازمان ملل برای پنج...
کمک های  توزیع  بلخ  والیت  مرکز  مزارشریف 
پناهنده گان  امور  در  متحد  ملل  سازمان  زمستانی 
برای  بار  نخستین  برای  و  شده  آغاز   )UNHCR(
500 خانواده در بلخ بسته های کمک های زمستانی 

انجام یافت.
کمک های  بسته های  این  داشت:  بیان  همدرد  فهیم 
لباس های زمستانی، کمپل، خیمه   ( زمستانی شامل 

پالستیکی، بشکه آب و نیز مواد غذائی( می باشند.
جامعه  در  قشر  پذیرترین  آسیب  که  می شود  گفته 
بزرگساالن و کودکان هستند که  افغانستان معلوالن، 
کنندگان  بازگشت  و  بیجاشدگان  های  خانواده  در 

زندگی می کنند.
نبود امنیت، حضور مخالفان مسلح دولت و نیز فقر و 
تنکدستی از اصلی ترین چالش های است که برخی 
از خانواده های را در سراسر افغانستان بیجا کرده اند 

که این خانواده ها نیز از این عوامل یاد می کنند.

از  اند  آمده  گردهم  کمک  دریافت  برای  که  آنان 
پناهنده گان  امور  در  متحد  ملل  سازمان  مساعدت 
ابراز خرسندی کرده و از دولت می خواهند که برای 

خانواده های نیازمند کمک انجام دهد
این در حالی که سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان 
با همکاری و تعهد دولت افغانستان همه ساله برای 
خانواده های آسیب پذیر در سراسر افغانستان کمک 
انجام می دهد که با استقبال گرم خانواده ها نیازمند 

مواجه می شوند.

شماری از سناتوران با ابراز این که زمینۀ برای برگزاری 
انتخابات فراهم نیست، خواستار تعویق در برگزاری 

انتخابات آینده ریاست جمهوری شدند.
به  نیز  دیگر  دورۀ  یک  که  می گویند  همچنان  آنان 
رییس جمهور کرزی فرصت داده شود تا برنامه هایش 

را بهتر تطبیق کند.
خان محمد خاگی سناتور مردم پکتیا در جلسۀ روز 
برگزاری  برای  زمینه  که  گفت  سنا  مجلس  گذشتۀ 
انتخابات آینده ریاست جمهوری مساعد نیست و باید 

انتخابات به تعویق انداخته شود.
انتخابات  تعویق  برای  بهانه  یگانه  را  امنیت  نبود  او، 
این روند،  ادامه  تأکید کرد که در صورت  خوانده و 
برگزاری انتخابات شفاف ناممکن است و افغانستان با 

بحران مواجه خواهد شد.
پیش از این مسووالن کمیسیون انتخابات نیز ناامنی ها 
را یگانه چالش در برابر انتخابات اعالم کرده و گفته 
اند که این کمیسیون برای برگزاری انتخابات آماده گی 

کامل دارد.
بود که  این کمیسیون گفته  نور سخنگوی  نورمحمد 
انتخابات آینده نسبت به گذشته شفاف برگزار خواهد 
شد؛ زیرا آنان تجربه های کافی در زمینه کسب کرده 

اند.
با آنکه مقام های امنیتی کشور بارها اعالم کرده اند که 
می توانند زمینه برگزاری انتخابات را فراهم سازند؛ اما 

دیده می شود که این نگرانی هنوزهم پا برجاست.
را  امنیتی  نیروهای  تالش  سناتوران  حال،  همین  در 

برای برگزاری انتخابات کشور بسنده نمی دانند.
هدایت اهلل رهایی، عضو دیگر مجلس سنا نیز خواستار 

تعویق انتخابات ریاست جمهوری بود.
برگزاری  زمینۀ  کنونی،  شرایط  در   « افزود:  رهایی 
به  هم  دیگر  دوره  یک  باید  نیست؛  برابر  انتخابات 
رییس جمهور کرزی فرصت داده شود تا برنامه هایش 

را در کشور درست تطبیق کند«.
خالقداد بالغی نیز بیان داشت که تا صلح در کشور 
تأمین نگردد؛ برگزاری انتخابات شفاف ممکن نیست.
او افزود: » تا زمانی که تالش های صلح دولت افغانستان 
به نتیجه نرسد و امنیت تأمین نشود، انتخابات برگزار 
نخواهد شد و اگر برگزار شود؛ پایه و اساس نخواهد 

داشت«.
در همین حال، برخی از سناتوران، برگزاری به موقع 

انتخابات را تنها راه نجات افغانستان عنوان می کنند.
انتخابات  برگزاری   « داشت:  بیان  نیز  حسینی  نجیبه 

تنها راه حل مشکالت افغانستان است. شاید انتخابات 
آینده نیز نواقص خود را داشته باشد؛ اما برگزاری آن 

یک موفقیت برای مردم افغانستان است«.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا نیز چالش های 
امنیتی را می پذیرد؛ اما انتقال قدرت سیاسی از طریق 
انتخابات را نیز برای آینده کشور امری حیاتی خواند.

آقای مسلم یار افزود: » حق سناتوران است که ابراز 
ندارد.  وجود  انتخابات  برای  بدیلی  اما  کنند؛  نظر 
فراهم  را  زمینه  انتخابات  کمیسیون  و  رییس جمهور 

کرده اند«.
حق  سناتوران  انتخابات  برگزاری  برای  که  افزود  او 
دارند که بر ارگانهای امنیتی کشور فشار بیشتری وارد 
اعضای  همچنین  و  سازند  برقرار  را  امنیت  تا  کنند 
شورای ملی با استفاده از نفوذشان بر روند انتخابات 

نظارت کنند.
پیش از این نیز برخی از حلقات خواستار تعویق زمان 
انتخابات آینده ریاست جمهوری و تمدید  برگزاری 
مسووالن  اما  بودند؛  شده  کرزی  آقای  ریاست  دوره 
رد  را  درخواست  این  شدت  به  انتخابات  کمیسیون 

کرد.
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کار در افغانستان به...
 افغانستان نخواهد داشت.

این  در  نیز  انگلیس  فوتبال  ملی  تیم  بازیکن سابق  اوون،  مایکل 
سفر دیوید کامرون را همراهی می کند.

اردوگاه  از  غیرمنتظره  سفر  این  جریان  در  اوون  و  کامرون 
 Camp« نیروهای انگلیسی در والیت هلمند افغانستان موسوم به

Bastion« بازدید کردند.
با  افغانستان  در  این کشور  نیروهای  ماموریت  که  کامرون گفت 
به کشورشان  بازگشت آن ها  اکنون، زمان  انجام شده و  موفقیت 

است.
وی ادامه داد، اکنون حداقل امنیت الزم در افعانستان برقرار شده و 
نیروهای انگلیسی می توانند با سربلندی به کشور خود باز گردند.
خروج  وجود  با  انگلیس  که  کرد  تأکید  حال  عین  در  کامرون 
نیروهایش از افغانستان، همچنان خود را متعهد به کمک به این 

کشور می داند.
سخنان نخست وزیر انگلیس در افغانستان یادآور سخنانی مشابه 
از سوی جورج بوش، رییس جمهوری سابق امریکاست. بوش 
نیز در سال 2003 در رابطه با جنگ عراق سخنرانی کرد و گفت: 

»ماموریت انجام شد.«
بسیاری از منتقدان بوش با زیر سوال بردن ماموریت امریکا در 
عراق، این سخنان را »ابتدایی و نارس« توصیف کردند چرا که بعد 
از این سخنان، جنگ یک دهه دیگر نیز ادامه پیدا کرد و به مرگ 

ده ها هزار غیرنظامی در عراق انجامید.
که  این  بر  تأکید  با  خود  سخنان  ادامه  در  انگلیس  نخست وزیر 
انگلیس به جدول زمانی برای خارج کردن همه نیروهای خود از 
افغانستان تا پایان سال 2014 پایبند است، به اهمیت دستیابی به 
اطمینان خاطر درباره چارچوب مأموریت های  به منظور  توافقی 
آموزشی و حمایت از عملیات مبارزه با تروریسم به منظور تأمین 

امنیت در دوره انتقالی و پس از سال 2014 اشاره کرد.
منتقدان دیوید کامرون نیز بر این باورند که این اظهارات کاماًل 
به وجود می آورد. پل  گمراه کننده هستند و نگرانی های بسیاری 
فیلین،  از قانونگذاران اپوزیسیون حزب کارگر با انتقاد شدید از 
سخنان کامرون گفت: این جنگ هزینۀ بسیاری هم از لحاظ جانی 
و هم از لحاظ مالی بر دوش مردم انگلیس گذاشت. وی با ذکر 
جزئیات تلفات نیروهای انگلیسی در جنگ گفت: »ماموریت تمام 
افغان های بی شماری  اما 446 تن کشته،  2000 تن زخمی،  شد« 

به کام مرگ کشیده شدند و 40 میلیارد پوند انگلیس هزینه شد.
نیز  افغانستان  امنیتی  توافقنامه  به  هم چنین  انگلیس  نخست وزیر 
پرداخت و اعالم کرد: این آشکارا به نفع افغانستان است. این به 
نفع امریکا و ناتو نیز است و من مطمئن هستم که پس از برخی 

گفت وگوها، توافقنامه امضا خواهد شد.
انگلیسی  قانونگذاران  دیگر  از  کوکر،  ورنون  انتقادها،  ادامه  در 
عضو حزب کارگر گفت: در شرایطی که سربازان انگلیسی هنوز 
پایان  از  بخواهیم  که  است  زود  بسیار  می جنگند،  افغانستان  در 
جنگ سخن بگوییم. کار هنوز در افغانستان به پایان نرسیده است.

کرزی با بهانه جویی...
 که پدرش به دلیل »سیاست های غیرمسووالنه« رییس 

جمهوری ناراحت است.
اسالمی  جمهوری  رییس  کرزی  »حامد  گفت:  او 
ملی،  شورای  موضع  به  احترام  با  باید  افغانستان 
نظرسنجی ها،  نتایج  مدنی،  جامعه  سیاسی،  احزاب 
خود،  کابینه  اعضای  از  تعدادی  غیررسمی  اظهارات 
قطعنامه  باالخره  و  سیاسی  و  روحانی  شخصیت های 
امنیتی  قرارداد  زودتر  چه  هر  مشورتی،  جرگه  لویه 
را مرفوع  نگرانی ملت  امضا و  را  امریکا  افغانستان و 

کند.«
به  را  توافقنامه  این  امضای  مجددی  صبغت اهلل  پسر 

سود منافع ملی افغانستان دانست و گفت که خودداری 
این قرارداد، بی اعتنایی به  از امضای  رییس جمهوری 
منافع ملی و بی احترامی به آراء 2500 عضو لویه جرگه 
عنوان یک شخصیت  به  آقای مجددی  به  »توهین«  و 

روحانی خواهد بود.
اما آقای کرزی گفته که به شرطی حاضر به امضای این 
توافقنامه است که سربازان امریکایی خانه های مردم را 
تامین صلح در کشور  نکنند و دولت آمریکا  بازرسی 

را تضمین کند.
با  گفتگویی  در  اخیراً  افغانستان  جمهوری  رییس 
یک  مانند  امریکا  که  گفته  لوموند  فرانسوی  روزنامه 
»قدرت استعماری« با کشورش برخورد می کند و و اور 

تحت فشار قرار می دهد که این قرارداد را امضا کند.
به  سمتش  از  امسال  بهار  که  مجددی  ذبیح اهلل  ولی 
مطبوعاتی  کنفرانس  در  رفت،  کنار  کابل  والی  عنوان 
روز گذشتۀ خود این اظهارات آقای کرزی را »بهانه« 
خواند و افزود که رییس جمهوری قصد دارد تیمش بر 

سر قدرت باقی بماند.
این  که  داشتند  تاکید  امریکا  مقام های  این  از  پیش 
امضا  میالدی  جاری  سال  پایان  از  پیش  باید  قرارداد 
گفته  آمریکا  خارجه  وزیر  کری  جان  اخیرا  اما  شود، 
که اگر آقای کرزی آن را امضا نکند، فرصت آن وجود 
دارد که رئیس جمهوری بعدی افغانستان آن را امضا 

کند.

پاکستان اقدام نظامي...
 در مرز افغانستان متمرکز هستند.

لفاظی های  کرد  اعالم  روز گذشته  پاکستان  دولت  اما 
به معنی شکست مذاکرات صلح در  تند رهبر طالبان 

این کشور نیست.
طارق  آباد،  اسالم  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
نخست  شریف  نواز  دولت  بلندپایه  مقامات  از  عظیم 
آنچه  با  آنها  علنی  گیری  موضع  گفت  پاکستان  وزیر 
که در پس پرده رخ می دهد متفاوت است. آنها ظاهراً 
را  خود  سرسختانه  موضع  دهند  نشان  می خواهند 
دنبال می کنند اما در پشت پرده نشان می دهند مایل به 

مذاکرات هستند.
دسترسی به اعضای طالبان برای دریافت اظهار نظر آنها 

در این زمینه هنوز فراهم نشده است.

دو شرکت خواستار خرید کابل بانک نو شدند

رییس خزائن وزارت مالیه افغانستان گفته است 
بانک  کابل  که عالقمند خرید  که چهار شرکت 
مسووالن  به  را  اسنادشان  شرکت  دو  بودند،  نو 
را  اسناد  ما  دادند،  تحویل  کشور  مالیه  وزارت 

بررسی کرده و تصمیم می گیریم.
هفته  دو  تا  داشت:  اظهار  کوهستانی  آقا  محمد 
کمیته  از سوی یک  این دو شرکت  اسناد  دیگر 

ویژه ارزیابی خواهند شد و هر شرکت که بهترین 
پیشنهاد را برای خرید کابل بانک نو ارائه کرده 
و شروط دولت را برای خرید این بانک در نظر 
شورای  به  تأیید  برای  اسنادشان  باشند،  گرفته 

وزیران فرستاده خواهد شد.
از چهار شرکتی که از امریکا، کانادا، هنگ کنگ 
و امارات متحد عربی عالقمند خرید کابل بانک 

آی«  جی  وی  »سی  شرکت های  تنها  بودند  نو 
امارات  از  کاپیتال  کرول  شرکت  و  امریکا  از 

متحدعربی درداوطلبی حضور داشتند.
افغانستان،  مرکزی  بانک  رییس  دالوری  نوراهلل 
گفته است: بعد از آن که مرحله اول بررسی اسناد 
پیشنهاد شده شرکت های داوطلب غرض صدور 

جواز بانکی به بانک مرکزی معرفی می شود.
هر شرکت که برنده شد بانک مرکزی با در نظر 
شده  یادآوری  قانون  در  که  ظرفیت های  داشت 
بانک،  اداره  چگونگی  نظرداشتن  در  با  و  است 
همان بانک مرحلۀ نخست آن تکمیل می گردد و 

برای آن جواز صادر می شود.
در همین حال، رییس خزائن وزارت مالیه افزوده 
داشتن  بانک  کابل  خرید  شروط  از  یکی  است 

بیست میلیون دالر پول نقد است.
هر  افزاید  می  افغانستان  مرکزی  بانک  رییس 
بخرد،عملیات های  را  نو  بانک  کابل  که  شرکتی 
تا  نظارت خواهد شد  به گونۀ جدی  آن  بانکی 

اعتباراین بانک دوباره احیاء گردد.
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بخش چهارم

یادداشت :سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، 
استادان و  فرهنگیان،  سیاسی،  نخبه گان  با حضور  اخیراً 

دانشجویان در والیت پنجشیر برگزار گردید.
و  پیشنهادها   اشتراک کننده گان  نشست،  این  در 
ملی  اجندای  طرح  خصوص  در  را  دیدگاه های شان 
ارایه کردند و هم چنان حمایت شان را از این طرح ابراز 

داشتند.
رییس  مسعود  ولی  احمد  سوی  از  ملی  اجندای  طرح 

عمومی بنیاد شهید مسعود ارایه شده است.
بن بست  از  خروج  طرِح  ارایة  ضمن  طرح  این  در 
کنونی، در خصوص تأمین صلح پایدار در افغانستان نیز 

راه کارهایی ارایه شده است.
جمله  از  خارجی  نهادهای  استقبال  با  اجندای،  طرح 
سازمان ملل متحد و نهادهای داخلی کشور رو برو شده 

است.
پس از این، گفت  وگوهای سومین نشست مشورتی طرح 
اجندای ملی را که در والیت پنجشیر برگزار شده بود، 

به ترتیب در روزنامه به نشر می سپاریم.

جهش فعال مدنی:
با ابراز تشکر از این که زمینه برای من مساعد گردید تا از 

عقب این جایگاه با شما عزیزان چند حرفی داشته باشم.
صاحب  والی  و  مسعود  احمدولی  جناب  چند  هر 
بازهم  ولی  داشتند،  پیوند  این  در  خوبی  صحبت هایی 
می خواهم از یک منظر دیگری، بسیار فشرده روی اهمیت 
آجندای ملی و چالش های فراروی این آجندا تا زمانی که 

سرتاسری شود؛ صحبت کنم.
اگر به سه قرن گذشته یک نگاه کوتاهی کنیم و به طرف 
قبال  در  را  بزرگ  قدرت های  سیاست های  و  افغانستان 
بنگریم، می بینیم که مشکالت  دیدگاه علمی  از  افغانستان 

افغانستان به چندین هزار مورد می رسد.
زمانی که از نگاه افغانیروی این قضایا تمرکز کنیم می بینیم 
که افغانستان خانۀ یک خانواده گردیده بود که اعضای این 
خانواده سخت تشنۀ به قدرت رسیدن بودند و به جایی این 
که به خیر و فالح کشور توجه نمایند در جهت سرکوبی 
هم دگر می کوشیدند و گاه گاهی برادری برادر خود را به 
زندان میفرستاد و حتا گاه گاهی برادری چشم برادر خود 
این  که  می کرد؛  پنچر)کور(  قدرت  به  رسیدن  به خاطر  را 
فرهنگ در زمان حکومت داری طالبان نیز در سرزمین ما 

به تجربه گرفته شد.
هزار  چندین  ناهنجاری ها  همه  این  نتیجۀ  در  خالصه 
مشکالت به کور گره های دیگری مبدل شد که باز کردن 
این گره های کور برای مردم و ملت افغانستان کاری ست 
نیازمند یک برنامه و آجندای سراسری و  بسیار دشوار و 

ملی می باشد. 
بعد از سقوط نظام کمونیزم 
که  دیدیم  ما  کشور  در 
ارایه  را  مدلی  مجاهدین 
تا  می خواستند  و  کردند 
بسازند  نرم  را  گره ها  این 
ولی مجاهدین توسط عمال 
این  تا  نشد  گذاشته  بیرونی 
کور گره ها را باز می کردند.

طالبان  سیاه  حکومت داری 
با مدلی بود که  هم ضمیمه 
با قیام مردم افغانستان روبرو 
جامعۀ  هم دستی  با  و  شدند 
هم  طالبان  نظام  جهانی 

خاتمه یافت. 
با  کرزی  آقای  حکومت 
و  جهانی  جامعۀ  حمایت 
دالر  میلیارد  ده ها  کمک  با 
مدلی دیگری از دیموکراسی 
تا  آورد  افغانستان  در  را 
افغانستان  مشکالت  که  این 

کاهش یابد. اما دیدیم که این مدل هم کارآیی خودش را 
نداشت، پس چه باید کرد؟

من زمانی به این حقیقت که راه حل وجود دارد پی بردم که 
در هفتۀ گذشته با جناب احمد ولی مسعود صحبت هایی 
داشتم و آن ها از آجندای ملی صحبت کردند که واقعًا من 
کنار  در  می نگرم؛  را  مملکت  و فالح  برنامه خیر  این  در 
خود  روی  پیش  نیز  را  دیگری  فراوان  مشکالت  ما  این 
داریم که شاید دست هایی دیگری هم وجود داشته باشد 
تا  می دارند  ارایه  افغانستان  ملت  برای  را  برنامه هایی  که 
نگذراند آجندای ملی، ملی شود و نگذارند که همه مردم 

برنامه  این  محور  دور 
جمع شوند.

هر زمانی که هر کسی 
این برنامه را می خواند 
حتمًا پی می برد که این 
برنامه آرمان های او نیز 

می باشد.
که  را  دیگری  مشکل 
تطبیق  راستای  در  من 
این  شدن  همه گانی  و 
طرح می نگرم این ست، 
زمان  مدت  چون 
در  من  است  زیادی 
و  می برم  سر  به  آلمان 
نتیجۀ پژوهش هایی  در 
که در این زمینه داشتم 
شد،  اثبات  برای 
باالی  که  خارجی هایی 
سیاست افغانستان تأثیر 
مراجع  هستند  گذار 
در  آن ها  تصمیم گیری 
زیادی  زمان  مدت  از  است.خارجی ها  کشورشان  داخل 
موضوعات  روی  مشاور  منحیث  را  چهره ها  از  شماری 
افغانستان با خود شان دارند و افغانستان را از عینک همان 
مشاورین خود می نگرند، اگر خواسته باشیم تا این برنامه 
در  مشکالت  حل  راه  تنها  برنامه  این  و  شود  سراسری 
از  بیرون  و  داخل  در  را  آجندا  این  باید  باشد.  افغانستان 
همه گان  گوش  به  را  آن  صدای  و  بدهیم  وسعت  کشور 

برسانیم.
احمداهلل- عالم دین:

با عرض سالم.

من روی چند موضوع صحبت هایی دارم؛ آجندای ملی یک 
آغاز خوبی است و نیازمند زمان زیادی است تا این طرح 

بتواند همه پذیر شود.
ما در بحث های خود در محور  آجندای ملی باید افت های 
مردم  باشیم؛  داشته  نظر  در  را  افغانستان  مردم  فکری 
افغانستان از پس منظر فکری مشکالت فراوانی دارند، تا 
لحاظ  از  مردم  و  می رود  باال  فکری  افت  این  که  زمانی 
با عقالنیت  را  بِد خود  و  می شوند و خوب  پخته  فکری 

درک می کنند راه و زمان طوالنی را نیاز دارد.
بافت قومی بسیار نا متجانس در افغانستان حضور دارد که 
داشته  میان خود هم پذیری  در  ما  که  این  به جایی  امروز 
طریق  از  که  روزها  این  در  به ویژه   _ بافت ها  این  باشیم 
جای  واقعًا  می شود_  کشیده  همه گان  ُرخ  به  شبکه هایی 
بسیار تأسف است؛ به جایی این که ما را بپذیرند و یک 
اجتماع هم پذیر را بسازند به ما توهین و ناسزا روا می دارند.

زمانی که ما بتوانیم حرکت کنیم خود را بسازیم و از این 
آمرصاحب  به گونه یی که  بیرون سازیم  را  بحران ها خود 
و  کشید  بیرون  بحران ها  از  را  و خود  کرد  شهید حرکت 
از همه ساخت و ما دیدیم که همه محور  باالتر  خود را 
بودیم، طرح داشتیم و وطن به گردِ ما می چرخید؛ما امروز 
ما را  تا دیگران  نیاز داریم  برنامه های ملی  به طرح و  نیز 
بپذیرند؛ اگر ما در همین حالت قرار داشته باشیم و زمانی 
که هویت مردم را خدا و قرآن می پذیرد و آن ها نمی پذیرند 

بحران زیاد می شود.
ما می خواهیم قرآن را در زنده گی  دارند،  ادعا  کسانی که 
به  می کنند،  پشنهاد  را  طرحی  روز  هر  سازیم  پیاده  مردم 
این  تا   این میان بسیار مشکل است  ضد قرآن است؛ در 
چهره هاِی شناخته شده و تفرقه انداز حرف ما را قبول کنند.

مسعود  ولی  احمد  جناب  از  من  که  را  موضوعی  یک 
کردن  برای هضم  ملیت  قالب  که  این ست  دارم  خواهش 
از  را  طرح  این  اگر  است،  کوچک  بسیار  مختلف  اقوام 
چون  می شود؛  بهتر  بسیار  بسازیم  مطرح  دینی  منظرهای 
را  آن  می گردد  قومیت  و  ملیت  محور  در  که  موضوعاتی 
دین قبول دارد زیرا که خود دین می گوید که ملیت به خاطر 
شناخت بیشتر است، زمانی که مردم باورمند شدند انشااهلل 

ما به پیروزی می رسیم.
ممنون.

نظری پریانی:
موارد  که  اهلل  احمد  صاحب  مولوی  از  فراوان  سپاس  با 
اساسی و بنیادی را اشاره فرمودند، دقیقًا نشست مشورتی 
و  طرح ها  گونه  این  تا  می خواهد  شما  از  ملی  آجندای 

پشنهادهای ثمر بخش خود را مطرح سازید. 
در نزاع هایی که در این روزها در مور هویت ها مطرح شده 
است ما باید بسیار بکوشیم تا با کف زدن دیگران نقرصیم 
و حرکتی را خدای نخواسته به راه نیندازیم تا کسانی که 

منتظر نزاع هستند سود ببرند.
دارالمعلمین  استاد  خراسانی  الدین  اکرام  استاد  از  حال 

پنجشیر می خواهم تا صحبت نمایند.

سومین نشست مشورتی آجندای ملی- پنجشیر 

گفت و گوهای اشتــراک کننده گان

ماتا:
 دروگبا اسطوره است و همه از او استقبال می کنیم

سرمربی بارسلونا معتقد است تیم انگلیسی دوست 
نداشت در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 

اروپا با بارسلونا رو در رو شود.
از حساس ترین   بارسلونا و منچستر سیتی در یکی 
قهرمانان  لیگ  نهایی  یک هشتم  مرحله  بازی های 

اروپا با یکدیگر رو در رو خواهند شد.
سرمربی بارسلونا درباره رویارویی با منچستر سیتی 
در لیگ قهرمانان اروپا گفت: انتظار چنین بازی یی 
لیگ  در  تیم ها  همه  داشتیم.  مرحله  این  در  را 
چنین   با  رویارویی  و  هستند  باکیفیت  قهرمانان 
آنها  شاید  است.  اجتناب ناپذیر  خوبی  تیم های 
تیمی  برای  اما  باشند  ناراحت  ما  با  رویارویی  از 
تیم های  با  بازی  نباید  شود  قهرمان  می خواهد  که 

مختلف فرقی داشته باشد. منچستر سیتی مهاجمان 
نمی خواهم  می زند.  گل  راحتی  به  و  دارد  خوبی 
با  را  تیمم  می خواهم  بدانم.  را  موضوع  این  دلیل 
نهایت آمادگی برابر سیتی به میدان بفرستم. حس  
نمی کنم که نسبت به تیم حریف برتری داریم که 
می خواهیم از دقیقه یک تا دقیقه 90 در این دیدار 

بجنگیم.
را  تیم ها  فرم  باید  البته  داد:  ادامه  مارتینو  خراردو 
در ماه فبروری در نظر بگیرید نه در حال حاضر. 
باید ببینیم سیتی می تواند فرم خوب خود را تا ماه 
فبروری ادامه دهد یا خیر. چیزی که مشخص است 
این که آنها تیمی بسیار خوب و با کیفیت هستند اما 

نمی خواهم خیلی زود این تیم را تحلیل کنم.
هم  پیگرینی  مانوئل  با  رویارویی  درباره  مارتینو 
گفت: همیشه گفته ام که او از مربیانی است که به 
کارش اعتقاد دارم. از این که با او در این مرحله 
رو به رو می شوم، خیلی خوشحالم. پیگرینی یکی 

از بهترین مربیان جهان است.

پرداخت  دروگبا  دیدیه  از  ستایش  به  چلسی  اسپانیایی  هافبک 
در  همه  گفت  ماتا  داد.  لقب  چلسی  باشگاه  اسطوره  را  او  و 

استمفوردبریج از دروگبا استقبال خواهند کرد.
به مصاف  باید  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  در یک هشتم  چلسی 

گاالتاسرایی برود که دست به شگفتی زد و با شکست تیم بزرگ و 
پرمهره یی چون یوونتوس جواز صعود به مرحله یک هشتم نهایی را 

کسب کرد.
رویارویی چلسی - گاالتاسرای برای یک بازیکن از جذابیت زیادی 
پیراهن چلسی  با  او دیدیه دروگباست که سال ها  برخوردار است و 
این تیم قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در  با  درخشید و موفق شد 

فصل 2011-2012 را کسب کند.
خوآن ماتا در گفت وگویی با سایت رسمی باشگاه چلسی به ستایش 
داد. هافبک  استمفوردبریج لقب  او را اسطوره  از دروگبا پرداخت و 
اسپانیایی چلسی گفت: رویارویی با گاالتاسرای این فرصت را به ما 
می دهد که با یکی از بهترین بازیکنان تاریخ باشگاه چلسی دیدار کنیم. 
از این که دروگبا را در زمین می بینیم، بسیار خوشحال هستم و خود 

را خوش شانس می بینم.
از  بسیار خوبی در چلسی داشت و یکی  ماتا فصل گذشته عملکرد 
با آمدن ژوزه مورینیو  این حال  با  بود.  لیگ جزیره  بازیکنان  بهترین 
به نیمکت ذخیره ها منتقل شده و جایگاه خود را در ترکیب اصلی از 

دست داده است.
بازگشت  از  ما  همه  است.  چلسی  باشگاه  اسطوره  دروگبا  گفت:  او 

او به استمفوردبریج خوشحال 
که  همچنان   شد؛  خواهیم 
معتقدم او نیز از این بازگشت 
شد.  خواهد  خوشحال 
در  که  سالی  چند  در  دروگبا 
عملکرد  کرد  بازی  چلسی 
بارها  و  داشت  خیره کننده ای 
با پیراهن این تیم گلزنی کرد. 
و  است  بزرگی  بازیکن  او 
احترام  او  به  چلسی  در  همه 

می گذارند.
گاالتاسرای  مهاجم  دروگبا، 

هم که روی تک گل تیمش برابر یوونتوس تاثیرگذار بود، از رویارویی 
با چلسی در این مرحله بسیار خوشحال است. او در صفحه اجتماعی 
اروپا  قهرمانان  لیگ  فرد  من خوشبخت ترین  نوشت:  توییتر  در  خود 
هستم؛ چرا که در هر دو دیدار رفت و برگشت در خانه ام به میدان 

می روم.
تیم چهارشنبه 26 فبروری و دیدار برگشت سه شنبه  دیدار رفت دو 

18 مارچ خواهد بود.

مارتینو : 

سیتی دوست نداشت با ما روبه رو شود

ورزش
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پیتر پوفام - روزنامه ایندیپندنت
دیوید کامرون ادعا کرده است که اکنون حداقل امنیت الزم 
می توانند  بریتانیایی  نیروهای  و  شده  برقرار  افعانستان  در 
که  کرده  تاکید  وی  گردند.  باز  خود  کشور  به  سربلندی  با 
افغانستان به محل امنی برای تروریست ها تبدیل نشده است.
 446  ،2011 سال  از  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  اما 
نیروی انگلیسی در افغانستان کشته شده اند و خطر طالبان 
در بسیاری از بخش های این کشور در حال افزایش است. بر 
اساس گزارشی که اخیر امریکا منتشر کرده است در حالی که 
در سال 2009 حدود 68 درصد از افغانستان برای بازسازی 
از ایمنی کامل برخوردار بود، این میزان اکنون به 45 درصد 
کاهش یافته است و پیش بینی می شود تا سال آینده نصف 
شود و فقط به مناطق تحت نظارت در کابل، قندهار و هرات 

محدود شود.
زمانی که در سال 2001 نیروهای ائتالفی به افغانستان حمله 
نبودند.  برخوردار  حقی  هیچ  از  کشور  این  زنان  کردند، 
دختران حتی در کابل اجازه رفتن به مکتب را نداشتند. اگر 
هم مکتب دخترانه یی وجود داشت به صورت مخفی فعالیت 
می کرد. براساس قانون شریعت طالبان، زنان اجازه کار کردن 
نداشتند و مجبور بودند برقع بپوشند و فقط همراه یکی از 

مردان خانواده خود از خانه خارج شوند.
در سال گذشته به یمن تالش های جدی دولت های غربی و 
سازمان های غیر دولتی اوضاع کاماًل متحول شده است. در 
سال 2011 ادعا شد که 4/2 میلیون زن افغان مشغول تحصیل 
هستند، در پنج سال گذشته 120 هزار دختر دوره مکتب را 
به پایان رسانده اند و اکنون 40 هزار نفر درحال تحصیالت 
تکمیلی هستند. در سال 2009 نیز قانونی برای جلوگیری از 

اعمال خشونت برضد زنان به تصویب رسید.
اما با خروج نیروهای غربی از افغانستان تمام این پیشرفت ها 
عقب گرد خواهد کرد. در حال حاضر هم تعداد نماینده گان 

زن مجلس از 25 به 20 درصد کاهش یافته است درحالی که 
هم اکنون نیز پارلمان قوانین مربوط به منع ازدواج کودکان 
اسالم  با  مغایر  را  زنان  تحصیل  حق  و  اجباری  ازدواج  و 

تشخیص داد و آنها را لغو کرد.
در زمینه اقتصادی هم باید گفت در سال 2001 که نیروهای 
انگلیسی وارد افغانستان شدند، این کشور یکی از فقیرترین 
کشورهای جهان بود. این وضع تغیییر کرده است اما تقریبًا به 
یمن کمک های خارجی که در سال 2010 بالغ بر حدود 97 

درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
پنهان  معدنی  مواد  از  عظیمی  ثروت  افغانستان  کوه های  در 
با  اما  است،  نگرفته  قرار  برداری  بهره  مورد  هنوز  که  شده 
خروج نیروهای خارجی از این کشور خطر سرمایه گذاری 

در این معادن به شدت افزایش می یابد.
رئیس  کرزی،  حامد  میان  دیرین  بست  بن  دیگر  طرف  از 
جمهور افغانستان و امریکا بر سر امضای توافق امنیتی باعث 
انتخابات ریاست  کاهش اطمینان سرمایه گذاری شده است. 
را  نگرانی ها  برگزار شود،  بهار  قرار است  جمهوری هم که 
افزایش می دهد. میزان بیکاری هم دراین کشور همچنان باال 

است.

مسکو به كابل: هشدار از عقب  گرد در افغانستان

عواقب توافقنامه  را در نظر گیرید
روسیه  خارجه  امور  وزارت 
مقامات  برخی  ادعای  کرد  اعالم 
که  خصوص  این  در  امریکایی 
شخصًا  روسیه  جمهوری  رییس  
پیمان  خواسته  کرزی  حامد  از 
را  واشنگتن  با  امنیتی  دوجانبه 

امضا کند، صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری اینترفکس، 
روسیه  خارجه  امور  وزارت 
برخی  از سوی  منتشره  اطالعات 
رابطه  این  در  امریکایی  مقامات 
که گویا رهبران روسیه از دولت 
پیمان  تا  خواسته اند  افغانستان 
امضاء  امریکا  با  امنیتی  دوجانبه 

کند، را تکذیب کرد.
سایت  در  دوشنبه  روز  که  بیانیه یی  در 
قرار گرفت،  رسمی وزارت خارجه روسیه 
آمده است: والدیمیر پوتین رییس جمهوری 
حامد  با  خود  مذاکرات  جریان  در  روسیه 
حاشیه  در  افغانستان  رییس جمهور  کرزی 
 13 تاریخ  در  که  شانگهای  سران  نشست 
این  بر  شد،  برگزار  بیشکک  در  سپتامبر 
مسئله تاکید کرد که دولت مستقل افغانستان 
کاماًل حق دارد تا بطور مستقل در خصوص 
امضای قراردادهای دوجانبه با سایر کشورها 
تصمیم گیری کند. وی در عین حال یادآور 
شده بود که مقامات کابل باید عواقب چنین 
اقداماتی را نیز در نظر گرفته و نباید اجازه 
دهند تا این توافقات منافع کشورهای ثالث 

را نیز در معرض خطر قرار دهد.

این  از  پیش  که  است  یادآوری  به  الزم 
نماینده  دابینس  جیمز  که  گردید  مشخص 
پاکستان  و  افغانستان  امور  در  امریکا  ویژه 
از مقامات دهلی خواسته تا حامد کرزی را 
در  واشنگتن  با  امنیتی  پیمان  امضای  برای 
خصوص حضور نظامیان امریکایی در خاک 

افغانستان بعد از سال 2014 متقاعد سازد.
به گفته این مقام امریکایی، روسای جمهوری 
روسیه و چین و نخست وزیر پاکستان نیز 
توافقنامه  این  امضای  منافع  به  این  از  پیش 
است  کرده  ادعا  دابینس  کرده اند.  اذعان 
سران  نشست  زمان  در  پوتین  والدیمیر  که 
شانگهای در بیشکک شخصًا از حامد کرزی 
امضاء  را  امریکا  با  امنیتی  پیمان  تا  خواسته 

کند.

در حالی که سازمان ملل برای کمک 6.5 میلیارد دالری 
آژانس  یک  رییس  است،  داده  درخواست  سوریه  به 
کمک رسان پرنفوذ هشدار داد که جهان باید از تبدیل 

شدن سوریه به افغانستانی دیگر جلوگیری کند.
گفت  نجات  بین المللی  کمیته  رییس  میلیبند،  دیوید 
سوریه،  در  زمستانی  کوالک  اولین  وقوع  از  پس  که 
گرسنگی و قحطی تعداد زیادی از سوری ها را تهدید 

می کند.
بی بی سی گفت:  با شبکه خبری  میلیبند در گفت وگو 
سوریه با یک فاجعه قطعی روبروست. این کشور در 

مقابل چشمان ما در حال نابودی است.
میلیبند که پیشتر در دولت حزب کارگر انگلیس، وزیر 
قابل  در  جهانی  جامعه  که  گفت  بود،  خارجه  امور 
سوریه کوتاهی کرده است و از رهبران جهان خواست 
نیازهای گسترده بشردوستانه در  به  برای رسیدگی  تا 

سوریه، اقدامات گسترده یی را اتخاذ کنند.

در  درگیری  دهه  سه  از  بیش  که  است  حالی  در  این 
افغانستان، بحران انسانی گسترده یی را به وجود آورده 
است و بسیاری از افغان ها به پاکستان و ایران پناهنده 
شده اند. اکنون جمعیت پناهنده های افغان 2.58 میلیون 
رکورد  این  از  سوریه  که  می رود  انتظار  اما  است  تن 

پیشی بگیرد. 
میلیبند در...                               ادامه صفحه 6

دیوید میلیبند:
 نگذارید سوریه افغانستانی دیگر شود
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