
مقام های حکومت افغانستان گفته اند که مال برادر هنوز هم 
تحت نظارت حکومت پاکستان است.

روز  افغانستان  جمهور  رییس  سخنگوی  فیضی،  ایمل 
دوشنبه به صدای امریکا گفت که در پاسخ به درخواست 
آزادی کامل مالبرادر، مقام های پاکستانی گفته اند که برای 

اینکار به تاییدی امریکا نیاز دارند.
آقای فیضی گفت: »ما موضوع رهایی مالبرادر را با مقام های 
پاکستانی مطرح ساختیم و پاسخ آنها این بود که مالبرادر در 
یک عملیات مشترک با امریکا توقیف شده و برای رهایی 

کامل او تایید امریکا حتمی می باشد.«
مالبرادر در سال ۲۰۱۰ در شهر کراچی پاکستان بازداشت 
شد. گزارش هایی وجود دارد که اداره اطالعات امریکا، سی 

آی ای، در دستگیری این مقام پیشین طالبان نقش داشت.
مقام های امریکایی تا حال در باره رهایی مالبرادر واکنش 
دولت  صلح  برنامه  از  که  اند  گفته  اما  اند،  نداده  نشان 

افغانستان حمایت می کنند.
ماه گذشته هیأت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان 
پاکستان صالح  دولت  کارمندان  که  می شود  گفته  و  رفت 
الدین ربانی، رئیس این شورا، را برای مالقات با مالبرادر به 

محل نامشخصی انتقال دادند.
ریاست  پیشین  رییس  صالح،  امراهلل  ماه  همین  اوایل  در 
عمومی امنیت ملی افغانستان در صفحۀ فیسبوک اش نوشت 
که آقای ربانی با پیکر بی حال و هوش مالبرادر دیدار کرد.

پاکستان گفته بود که مال عبدالغنی برادر را در تالشی برای 
بهبود روند صلح افغانستان رها می کند و ممکن او را به 

کشور سومی – عربستان سعودی یا ترکیه – بفرستد.
افغانستان همواره از حکومت پاکستان خواسته است تا با 
رهایی زندانی ها طالبان و کاربرد نفوذ استخبارات آن کشور 

بر طالبان، روند صلح را در افغانستان تسهیل بخشد.
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چاپلوسي، گوینـده و شـنونده را تباه مي کنـد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

از نظر سنجی تا نظرسنجی

شماری از اعضای مجلس سنای کشور، روز سه شنبه 
اعالم کردند که ۶۵۰ زندانی از بازداشتگاه بگرام، بدون 

مجازات رها شده اند.
به شکل  باید  افراد  این  سناتوران، دوسیه  این  گفته  به 
دقیق بررسی شود و مجرمین...              ادامه صفحه6

وزرات دفاع امریکا از حکومت افغانستان تقاضا کرده است 
واشنگتن  با  را  دفاعی  و  امنیتی  همکاری های  توافقنامۀ  که 

امضا کند.
امضای  از  افغانستان  رییس جمهور  کرزی  حامد  اکنون  تا 
توافقنامۀ همکاری های امنیتی و دفاعی با امریکا خودداری 
کرده است، توافقنامه یی که تهداب پالنی را تشکیل می دهد 
از سال  بعد  امریکایی  نیروهای  از  تعدادی  براساس آن  که 

۲۰۱4 میالدی در افغانستان باقی خواهند ماند.
دوشنبه  روز  امریکا  دفاع  وزرات  سخنگوی  ستیف وارن 
گفت: »ما آماده ایم تا این قرار داد را امضا کنیم. ما مکرراً از 
حکومت افغانستان خواسته ایم تا این توافقنامه را امضا کند. 
در صورتی که این توافقنامه امضا نشود، ما مجبور خواهیم 

بود، برای آیندۀ...                             ادامه صفحه 6

افزایش  انتخابات،  مسالۀ  امنی،  نا 
جامعۀ  کمک های  کاهش  بیکاری، 
موافقت نامه  سرنوشت  جهانی، 
امنیتی  خالی  و  امریکا  با  امنیتی 
خارجی  نیروهای  خروج  از  پس 
عمدۀ  چالش های  افغانستان،  از 

افغاستان در سال ۲۰۱4 است. 
سیاسی  تحلیل گران  از  شماری 

 ،۲۰۱4 از  پس  افغانستان  می گویند،  مطلب  این  بیان  با 
روزهای بسیار سخت و دشواری در پیش دارد.

قتل ها،  یافته،  سازمان  جرایم  آمار  آگاهان،  این  باور  به 

ترورهای سیاسی و اختطاف به دلیل افزایش فقر، بیکاری 
و نا امنی بلند خواهد رفت و جرایم و خشونت ها در داخل 

شهرهای بزرگ نیز افزایش می یابد. 
جاوید کوهستانی آگاه مسایل نظامی می گوید: »مهمترین 

چالش ۲۰۱4 ناامنی است؛  بی اعتمادی 
و  امریکا  افغانستان،  حکومت  میان 
برای  را  زمینه  ما،  بین المللی  دوستان 
فعالیت طالبان و افزایش ناامنی بیشتر 

می کند«.
مخالفین  و  »طالبان  افزود:  کوهستانی 
سال  جوزا  ماه  از  پس  دولت  مسلح 
آینده که جمع آوری کوکنار ختم شود، 
تهدیدات امنیتی را افزایش داده و تالش می کنند که مسیر 

راه های ارتباطی را تحت کنترول خود در بیاورند«.
به باور این آگاه نظامی،...                     ادامه صفحه 6

برخی سناتوران در پیوند به رهایی 
زندانیان بگرام:

قاتالن و جنایت کاران جنگی 
را آزاد نکنید

حکومت افغانستان:
بدون تأییدی امریکا، پاکستان مال برادر را آزاد نمی کند
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سال دشــــوار فرا رسید!

سرنوشت افغانستان چه خواهد شد؟

امریکا به حکومت افغانستان:
توافقنامۀ امنیتی را امضا کنید



واکنش های  بگرام،  زندان  زندانِی   ۶۵۰ رهایی 
مقام های  برخی  است.  برانگیخته  را  مختلفی 
امریکایی که یک سال پیش، کنتروِل این زندان 
را به دولت افغانستان واگذار کرده بودند، اکنون 
به این باور اند که این زندانی ها خالف توافِق 
امضاشده میان دو کشور بر سر رهایی زندانی ها، 
می گویند  مقام ها  این  گشته اند.  رها  حبس  از 
حداقل بیش از 8۰ تن از افرادی که رها شده اند، 
مجرمان جنگی اند که در هنگام ارتکاب جرم، از 
صحنه های نبرد بازداشت شده  بودند. مقام های 
امریکایی برای اثبات مدعای خود، مثال هایی را 
نیز ذکر می کنند؛ ولی مقام های کشور و به ویژه 
بگرام،  زندانیان  پرونده های  بررسی  کمیسیون 
مدعی اند که هیچ سند و شاهدی دال بر مجرم 
افراد  این  و  ندارد  وجود  رهاشده  افراد  بودِن 
خودسرانه از سوی نیروهای امریکایی بازداشت 
شده  بودند و سال ها بدون هیچ محاکمه یی در 

زندان به سر  برده اند. 
شخص  به ویژه  و  افغانستان  دولت 
رییس جمهوری، همواره بر کنتروِل زندان ها به 
تأکید ورزیده و تالش  نهادهای داخلی  وسیلۀ 
هیچ  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  که  کرده 
باشند؛  نداشته  اختیار  در  زندانی یی  و  زندان 
ولی از جانب دیگر نیروهای خارجی که عماًل 
دارند،  قرار  طالبان  و  تروریسم  با  جنگ  در 
کنترول  سپردن  خصوص  در  که  می گویند 
زندان ها و زندانیان به دولت افغانستان، به دلیل 
نبود مکانیزم دقیِق نظارت بر زندان ها و اجرای 

مراحل قانونی، تردید دارند. 
زندان بگرام یک سال پیش پس از چانه زنی های 
امریکایی و  مقام های  میان  دوام دار و تنش آلود 
بیرون  امریکایی ها  کنترول  از  سرانجام  افغان، 
قرار گرفت،  افغانستان  اختیار دولت  شد و در 
ولی از همان زمان شک و گمان هایی نسبت به 
گوناگون  حلقات  میان  در  زندانیان  وضعیت 
باور  سیاسی  حلقات  برخی  است.  بوده  مطرح 
دارند که طرح واگذاری زندان بگرام، بر اساس 
برنامۀ از قبل تدارک شدۀ ارگ ریاست جمهوری 
به هدِف رهایی طالبان زندانی و تشویق رهبری 
این گروه برای آغاز مذاکرات صلح، انجام شده 
سیاست مداران،  از  گروه  این  گفتۀ  به  است. 
همان گونه که آقای کرزی تالش دارد زندانیان 
گروه طالبان را از زندان های پاکستان به هدف 
نشان دادِن حسن نیت در مورد مذاکرات صلح 
زندانیان  مورد  در  را  برنامه یی  چنین  کند،  رها 

طالبان در داخل افغانستان نیز انجام می دهد. 
در  اصلی  زندان های  از  شماری  گذشته ،  در 
شمار  که  بگرام  زندان  جمله  از  و  افغانستان 
زیادی از زندانیان گروه طالبان و شبکۀ حقانی 
را در خود جای داده، بیرون از کنترول دولت 
افغانستان قرار داشت؛ اما آقای کرزی با ایجاد 
به  سرانجام  امریکایی ها،  با  فراوان  جنجال های 

ادارۀ این زندان ها دست یافت؛ ولی امریکایی ها 
کنترول  واگذاری  نخسِت  روزهای  همان  از 
این خصوص  در  را  نگرانی خود  بگرام،  زندان 
افغانستان خواستند که   از دولت  بیان کردند و 
زندانیان  رهایی  از  محاکمه،  و  بررسی  بدون 
برخی  که  آن گونه  حاال  ولی  ورزد.  خودداری 
می کنند،  مطرح  کشور  در  حقوقی  کارشناسان 
دو  میان  امضاشده  توافق  خالف  زندانیان  این 
اجرای طرح بررسی پرونده های  کشور و عدمِ 
کشور،  قضایی  نهادهای  طریق  از  زندانیان 
واقعًا  اگر  موضوع  این  شده اند.  رها  زندان  از 

صحت داشته باشد، مایۀ بسا نگرانی است. 
درخواست  به  زندانی  طالبان  رهایی  تجربۀ 
نه  پاکستان،  زندان های  از  کشور  مقام های 
خالف  بل  نکرد؛  کمکی  صلح  روند  به  تنها 
گرم تر  و  جنگ  هیزمِ  بر  نفت  ریختن  به  آن 

کمک  طالبان  نبردِ  جبهه های  بیشتِر  شدن 
کشور  مقام های  وقتی  دیگر،  جانب  از  رساند. 
سخن  صلح  عالی  شورای  دستاوردهای  از 
این شورا هیچ  واقعًا  این که  دلیل  به  می گویند، 
دستاوردی نداشته، زبان شان الکن می شود و به 
چند  می گردند.  متوسل  حیرت آوری  اظهاراِت 
روز پیش، سخنگوی وزارت خارجۀ کشور در 
وقتی  وزارت  این  هفته وارِ  نشست خبری  یک 
صلح  عالی  شورای  دستاوردهای  از  پرسش  با 
نوازش  را  که چشمانش  در حالی  مواجه شد، 
می داد و زبانش بند می آمد، گفت: »این طور هم 
دستاوردی  هیچ  عالی صلح  که شورای  نیست 
زندانی  ده ها  توانسته  شورا  این  است؛  نداشته 
از زندان های پاکستان رها کند و در  طالبان را 
رهایی مال عبدالغنی برادر نیز تالش های جدی 

و فوق العاده یی انجام داده است«. 
اگر واقعًا دستاورد سه سالۀ شواری عالی صلح با 
آن مصارِف چندین میلیون دالری همین هاست، 
تأسف  افغانستان  دولت مرداِن  حاِل  به  باید 
خورد. آیا بازداشِت آنانی که دست به جنایت 
و آدم کشی می زنند، دستاورد است یا رها کردِن 

ارگ  دیدگاه  از  شاید  حاال  افرادی؟!  چنین 
طالبان  جبهه های  بودِن  گرم  ریاست جمهوری، 
آن  شهروندان  و  کشور  امنیت  تأمین  از  مهم تر 
باشد؛ ولی انکار نمی توان کرد که شورای عالی 
صلح و دولت افغانستان در عرصۀ تأمین صلح 
نداشته اند.  دستاوردی  هیچ  کشور  در  امنیت  و 
خارجه  وزارت  سخنگوی  سخنان  که  دوستی 
صلح  عالی  شورای  دستاوردهای  مورد  در  را 
همین  »فقط  می گفت:  شوخی  به  بود،  شنیده 
بمب گذاری های  و  انتحاری  که حمالت  مانده 
دستاوردهای  از  بخشی  نیز  را  کنارجاده یی 

شورای عالی صلح اعالم کنند«. 
این  نیز  بگرام  زندانیان  رهایی  مورد  در  حاال 
اعضای  حتا  بیفتد.  اتفاق  می تواند  وضعیت 
بگرام  زندانیان  پرونده های  بررسی  کمیسیون 
الفاظ  با  و  نمی دانند  بعید  را  نیز چنین موردی 

می گویند  خود  عمِل  توجیه  برای  خنده آوری 
که  نشده  در جهان ساخته  »هیچ دستگاهی  که 
مشخص کند که در ذهن انسان ها چه می گذرد 

و چه تصمیمی برای آیندۀ خود دارند«!
به  طالبان  زندانیان  رهایی  که  کرد  اذعان  باید 
گونۀ تصادفی صورت نمی گیرد، بل این برنامه 
از سوی ارگ نشینان از چند سال به این سو به 
هدف ادامۀ جنگ و ابقای خود در بازی قدرت 
آقای  که  آن چه  خالِف  هنوز  است.  شده  آغاز 
دشمنان  تنها  نه  را  طالبان  او  دارد،  ادعا  کرزی 
افغانستان نمی داند، بل از آن ها به عنوان بخشی 
از پروژۀ خود در راستای ایجاد دولت ایتالفی 
با این گروه استفاده می کند. جنگ زرگری آقای 
کرزی با امریکایی ها نیز بر سر تعریِف تروریسم 
سیاسی  مشارکت  سِر  بر  بل  نیست؛  طالبان  و 
آن ها در قدرت است. حاال نیز با رهایی زندانیان 
اکنون  همین  از  را  آن  تبعاِت  می توان  بگرام، 
تنها کمکی که خواهد  این رهایی،  زد.  حدس 
بیشتِر جبهات طالبان و  کرد، گرم شدِن هرچه 

ادامۀ جنگ و کشتار در کشور است.
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احمد عمران

رهـایی تروریستان؛

 تقــویِت جـبهه های طالبـان
 

هرچند هیوال خواندن سال ۲۰۱4، امر خرافی یی بیش نیست 
این سال مثِل هر قاعدۀ تقویمی  دیگر، یک سال است؛  و 
اما در این اواخر، این سال و رقمش چنان رنِگ سیاسی به 
برای  به عنواِن یک مفهومِ رعب آور  اکنون  خود گرفته که 
همۀ شهروندان افغانستان، معرفی شده و بی گمان که صفِت 
هیوال هم از ترویِج ارعاب پیرامون این سال به میان آمده 

است.
ماجرا از آن جا شروع شد که خارجی ها ابالغ کردند که با 
فرا رسیدن این سال، آن ها از افغانستان رخت سفر خواهند 
ناامنی، فقر، تریاک و ده ها آفت و  بست و طالبان، جنگ، 

فالکِت دیگر دوباره به این سرزمین برخواهند گشت. 
اما حقیقت چه می تواند باشد: ۲۰۱4 واقعًا برای افغانستان 
ساِل هیوال خواهد بود یا ساِل فرشته؛ سال عقب گرد و فرو 
رفتن به کامِ دهشت و مرگ خواهد بود و یا سال سازنده گی 

و رفاه؟
قراین چیزهایی را برای ما روشن می کند. این که در چنین 
سالی نیروهای ناتو و ایتالف از افغانستان خارج می شوند 
و بی گمان که امنیت افغانستان، در نبود این نیروها می تواند 
برگزار  افغانستان  انتخابات  در ۲۰۱4  این که  متزلزل گردد. 
خواهد شد و عدم برگزاری شفاف، سالم و سراسرِی این 
انتخابات می تواند سبب ایجاد هرج ومرج شود. این که پیمان 
و  نرسیده  امضا  به  افغانستان  و  متحده  ایاالت  میان  امنیتی 
این می تواند روی ایجاد و گسترِش ناامنی تأثیرگذار باشد 
نمونۀ دیگر که همه سال ۲۰۱4 را سالی هیوالیی  و ده ها 

می نمایانند.
مردم  که  داریم  هم  را  مسأله  این  دیگر،  سوی  از  اما 
افغانستان، سخت حامی   صلح و ثبات  اند. نسل جدیدی 
روی کار آمده است که تنها به دنباِل دانش و سازنده گی اند. 
طرف دار  همه  که  آمده  کار  روی  نیز  نیم بندی  دموکراسی 
قوامِ آن می باشند. انتخاباتی پیش روست که درصد بیشتری 
را  آینده  رییس جمهور  و  می کنند  حمایت  آن  از  مردم  از 
جلسۀ  در  که  است  قرار  کرد.  خواهند  انتخاب  خودشان 
آجندای ملی ـ که قرار است به تاریخ ۲۲ جنوری برگزار 
ملی  دولت  تشکیل یک  از  انتخابات  نامزدان  همۀ  ـ  گردد 
حمایت کنند و در صورت پیروز شدن، آن را عملی نمایند 
که این خود امید دیگری است. ارتش و پولیسی به وجود 
آمده که بارها ثابت کرده، می توانند از عهدۀ مهار تروریسم 

و طالبان به در آیند و....
بنابراین، نمی توان این سال را به همین ساده گی ساِل هیوال 
خواند و یا هم سال فرشته. همه چیز بسته گی به شرایطی 
دارد که در افغانستان جاری ست و بیشتر از همه، بسته گی 

به موقف ایاالت متحده و سایر کشورهای همکار.
مهم ترین چالش افغانستان همین انتخابات است. انتخابات 
می تواند زمینۀ هرج و مرج را به وجود بیاورد اما اگر ایاالت 
برنگیرند،  همکاری  از  دست  همکار  کشورهای  و  متحده 
مطمینًا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. این همکاری می تواند در 
زمینه های دیگر هم ادامه پیدا کند. در زمینۀ تجهیز و تسلیح 
سرمایه گذاری ها  به  تشویق  زمینۀ  در  پولیس،  نیروهای 
با  مبارزه  در  تعهدات  به  پابندی  زمینۀ  در  افغانستان،  در 
تروریسم و محو کشت مواد مخدر و... که در صورت ادامۀ 

این همکاری، همۀ ترس ها و هراس ها منتفی خواهد شد.
کشورهای  اگر  بود  نخواهد  هیوال  ساِل  همین گونه   ۲۰۱4
همکار با افغانستان، نیتی خالِف تعهدات قبلی خود نداشته 
مردم  با  را  همکاری شان  متحدان  و  امریکا  اگر  باشند، 
به  مخصوص  را  همکاری  این  و  بدهند  ادامه  افغانستان 

دولِت آقای کرزی نکرده باشند.
بعدی  روزهای  و  است   ۲۰۱4 ساِل  نخستین  روزِ  امروز 
آن  برای  فرشته  یا  و  هیوال  صفِت  تعیین کنندۀ  سال،  این 
خواهد بود و بی گمان، اگر هر کدام از این صفات برچسب 
افغانستان گردد، به همان اندازه این برچسب برای ایاالت 
متحده، جامعۀ جهانی و سایر مدعیان مبارزه با تروریسم نیز 

صادق خواهد بود.

2014؛ 
ساِل هیوال یا سال فرشته؟

رهایی زندانیان طالبان به گونۀ تصادفی صورت نمی گیرد، بل این برنامه از سوی 

ارگ نشینان از چند سال به این سو به هدف ادامۀ جنگ و ابقای خود در بازی 

قدرت آغاز شده است. هنوز خالِف آن چه كه آقای كرزی ادعا دارد، او طالبان را نه 

تنها دشمنان افغانستان نمی داند، بل از آن ها به عنوان بخشی از پروژة خود در 

راستای ایجاد دولت ایتالفی با این گروه استفاده می كند. جنگ زرگری آقای كرزی 

با امریکایی ها نیز بر سر تعریِف تروریسم و طالبان نیست؛ بل بر سِر مشاركت 

سیاسی آن ها در قدرت است. حاال نیز با رهایی زندانیان بگرام، می توان تبعاِت 

آن را از همین اكنون حدس زد. این رهایی، تنها كمکی كه خواهد كرد، گرم شدِن 

هرچه بیشتِر جبهات طالبان و ادامۀ جنگ و كشتار در كشور است.



دانشمند زبان شناسی،  نظریه پرداز سیاسی و  نوام چامسکی، 
در 8۵ سالگی هنوز هم به عنوان یک فعال پرکار و متخصص 
مصاحبه یی  در  می کند. وی  فعالیت  از حوزه ها  بسیاری  در 
به تشریح نظریات   )salon.com( اینترنتی سالن پایگاه   با 
خود درباره افشای  جاسوسی های امنیت ملی امریکا، آینده 
کارکردهای  و  آموزشی  سیستم  در  نیولیبرالیسم  رسانه ها، 
اصلی دولت و البته اینکه جهان به سوی مرگ پیش می رود، 

پرداخت.
افشاگری های سال جاری درباره دامنه جاسوسی های دولتی 
یقینًا اولین افشاگری هایی نیستن که توجهات را معطوف به 
که  افشاگری هایی  درباره  آیا  کرده اند.  دولتی  جاسوسی های 
علیه آژانس امنیت ملی امریکا شده است مسأله یی ویژه و یا 

منحصر بفرد وجود دارد؟
نیست.  جدید  اتفاقی  رویداد  این  اصل  در  چامسکی:  نوام 
داشته اند.  دور وجود  گذشته های  از  این  مانند  به  چیزهایی 
کنترل ها  و  جاسوسی ها  این  جاه طلبانه  ماهیت  و  دامنه  اما 
چیز جدیدی است. البته باید چنین چیزی نیز انتظار داشت. 
تاریخ این امر به زمان های دور برمی گردد. برای مثال، اگر 
به یک قرن پیش و به زمان پس از حمله امریکا به فیلیپین 
– تهاجمی ظالمانه که صدها هزار نفر را به کام مرگ کشاند 
آرام دچار مشکل شده  ایجاد جوی  برای  امریکا  بروید،   –
بود. شما چه کاری برای کنترل جمعیت به منظور اجتناب از 

یک خیزش ملی گرایانه دیگر انجام می دهید؟
ویسکونسین،  دانشگاه  در  فیلیپینی  محقق  مک کوی،   آلفرد 
داده  نشان  و  داده  انجام  امر  این  درباره  را  جالبی  تحقیق 
ایجاد  برای  پیچیده ترین تکنولوژی روز  از  امریکا  است که 
منظور  به  اخالل  و  کنترل  جاسوسی،  گسترده  سیستم  یک 
تضعیف هر نوع مخالفت سیاسی و نیز تحمیل کنترل هایی 
بسیار شدید بر روی مردم استفاده کرده. این سیستم به مدتی 
طوالنی و نیز به انحاء مختلف در فیلیپین ادامه داشته و مردم 
امر  بدین  وی  اما  می برند.  رنج  آن  از  هم  هنوز  کشور  این 
اشاره دارد که این تکنولوژی به سرعت وارد امریکا نیز شد. 
ابزار استفاده  دولت ودرو ویلسون چندین سال بعد از این 

کردند. بریتانیایی ها از این ابزار استفاده کردند.
آیا به نظر شما افشاگری ها درباره جاسوسی ها منجر به این 
نهادهای  فعالیت  درباره  امریکا  عمومی  افکار  که  شده  امر 
دولت و نیز چگونگی استفاده از تکنولوژی به فکر فرو رود؟
آنها  هستند.  قدرت  سیستم های  دولت ها  چامسکی:  نوام 
بر جمعیت  قوام بخشیده و  را  دارند که قدرت خود  سعی 
استیالء یابند و با استفاده از هر وسیله ممکن به تعقیب این 
اهداف خواهند پرداخت. هم اکنون این ابزار بسیار گسترده 
این  انتظار داشته باشیم که  و پیچیده هستند و ما می توانیم 
روند ادامه یابد. بنابراین برای مثال، اگر مجالت تکنولوژی 
را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که در چند سال گذشته در 
آزمایشگاه های روباتیک سعی شده است تا پهپادهای کوچک 
که آنها را »پهپادهای سایز مگس« می خوانند تولید کنند که 
می توانند به منازل افراد نفوذ کرده و در حالی که تقریبا غیر 

مطمئن  می توانید  بپردازند.  جاسوسی  به  هستند  دیدن  قابل 
باشید که نیروهای نظامی و اطالعاتی به این تکنولوژی بسیار 
عالقه مند هستند و به زودی استفاده از آن را شروع خواهند 

کرد.
و  ما  دولت  توسط  که  می کنیم  تولید  تکنولوژی هایی  ما 
گرفت.  خواهند  قرار  استفاده  مورد  تجاری  شرکت های 
آنها به  افزایش اطالعات  نیز برای  از قبل  این تکنولوژی ها 
منظور کنترل و استیالء مورد بهره برداری قرار گرفته است. 
آنها  البته،  می کنند.  عمل  طریق  این  به  قدرت  سیستم های 
که  می کنم  فکر  اما  کرده اند.  بازی  را  امنیت  کارت  همیشه 
باید درباره این نوع ادعاها محتاط بود. هر دولتی تقریبا برای 
هر کاری که انجام می دهد یک بهانه امنیتی می آورد و این 
بهانه چنان قابل پیش بینی است که هیچ اطالعات جدیدی 
شد  خواهید  متوجه  کنید،  نگاه  سوابق  به  اگر  برندارد.  در 
برای  برتر  اولویت  یک  و  بوده  بهانه  یک  عموما  امنیت  که 
امنیت  است.  مردم  امنیت  من  منظور  البته  نیست.  دولت ها 
است،  نماینده اش  که  داخلی  منافع  و  قدرت  سیستم  خود 

مورد توجه دولت ها است.
شما اغلب جریان وفاداری های نهادی رسانه های جمعی را 
افشاء کرده اید – باالخص در کتاب »تولید رضایت« ]۱988[. 
درباره وضعیت کنونی رسانه های امریکایی چه نظری دارید؟ 
که  گلینوالد  گلن  مانند  به  افرادی  ظهور  به  زیادی  امید  آیا 
وعده داده اند تمام تالش خود را خواهند کرد تا اشتباهات 

دولت و شرکت ها را برمال سازد، دارید؟
نوام چامسکی: اینترنت دسترسی بسیار آسان تری را به انواع 
مختلفی از اطالعات و نظرات نسبت به گذشته ایجاد کرده 
است. اما من فکر نمی کنم که این تغییر دارای خاصیت کیفی 
راحت تر  کتابخانه  به  رفتن  از  اینترنت  به  رفتن  باشد.  نیز 
است. اما تغییر از عدم وجود کتابخانه ها و وجود کتابخانه ها 

تغییر بسیار متعالی تری نسیت به تحوالت اینترنتی بود.
اینترنت دسترسی بیشتر فراهم می کند – که تا حدی خوب 

تضعیف  از  فرآنیدی  با  اما  دیگر،  طرف  از  اما   – است 
بررسی ها و گزارش دهی های مستقل در خود رسانه ها توأم 
شده است. انتقادات زیادی به رسانه های جمعی وارد است 
از  گسترده ای  طیف  درباره  مداوم  اطالعات  منبع  آنها  اما 

موضوعات هستند.
محدودتر  بسیار  جهانی  دسترسی  در  محلی  روزنامه های 
است.  شده  محدود  نیز  آنها  ملی  دسرسی  حتی  شده اند، 
بررسی و جمع آوری  واقعی  مواد  این دسترسی  در حالیکه 
اطالعات را تشکیل می دهد. ما می توانیم ماهیت و تعصباتی 
را که وارد آن می شوند و محدودیت های نهادی آن را مورد 
انتقاد قرار دهیم اما بدون شک رسانه دارای اهمیتی غیرقابل 
قرار  را مورد سوال  امر  این  اندازه گیری است. من هیچگاه 
نداده ایم. این روند با افزایش دسترسی به ابزار دیگر در حال 
ابتکارات گرینوالد یک مسأله نویدبخش  پایان یافتن است. 
بود. وی خود دارای فعالیت هایی تأثیرگذار در حوزه تفکر، 
تحقیق، تحلیل و گزارش دهی مستقل است. من فکر می کنم 
دالیل خوبی وجود دارد که به قضاوت وی اعتماد کنیم. این 
امر به کجا خواهد انجامید، نمی دانیم؛ هنوز آغاز نشده است 

بنابراین تنها می توان گمانه زنی کرد.
در  نیویورک تایمز  روزنامه  مثال  عنوان  به  می کنم  فکر  من 
می شود  خوانده  رکورد«  »روزنامه  آنچه  عنوان  به  آینده 
باقی خواهد ماند. هیچ رقیبی که بتواند انواع منابع و دفاتر 
خارجی این روزنامه را داشته باشد، ظهور نکرده است. فکر 
اما  است  وارد  زیادی  انتقادات  هم  روزنامه  این  به  می کنم 
بدون شک منبعی ارزشمند است. تحوالت مستقل بسیاری 
وجود دارند که فی النفسه بسیار مهم هستند بنابراین به نظر 
من برخورداری از برای مثال شبکه »دموکراسی حاال!« امی 
گودمن و یا وب سایت سالن و یا هر صدای مستقل دیگری 
بسیار ارزشمند است. اما هیچ نشانه ای نمی بینم دال بر اینکه 
یک شکل جدید و رادیکالی از جمع آوری، گزارش دهی و 

تحلیل اطالعات پدید آمده است .

خوبی  به  که  آکادمیک  و  سیاسی  شخصیت  یک  عنوان  به 
شود  آموزشی  سیستم  در   نگرش ها  تغییر  شاهد  می تواند 
قرض های  آموزشی،  هزینه های  افزایش  درباره  نظرتان 
آموزشی  سیستم  در  و خصوصی سازی  دانشجویان  فزاینده 
چیست؟ آیا به نظر شما تغییری در کل سیستم آموزشی این 

کشور ایجاد شده است؟
ایجاد  خاصی  تغییر  من  شخص  نظر  به  چامسکی:  نوام 
باالتر  مقاطع  آموزشی  سیستم  در  تغییراتی  اما  است.  نشده 
بخواهیم  اگر  است.  بسیار مخرب  نظرم  به  که   ایجاد شده 
در مورد مقطع آموزش عالی صحبت کنیم – بخصوص در 
دوره نیولیبرال- تغییر گسترده ای در راستای خصوصی سازی 
دانشگاه ها و وارد کردن یک مدل تجاری در سیستم آموزش 
افزایش  به  مربوط  آن  از  بخشی  گرفت.  صورت  عالی 
شهریه ها است که شما به آن اشاره کردید. هزینه ها به شدت 
اقتصادی برای  بتوان توجیه  یافته و تصور نمی کنم  افزایش 
آن داشت. مثال در کشور مانند مکزیک که به نسبت امریکا 
کشور فقیرتری به شمار می رود سیستم آموزشی در مقاطع 
عالی وضعیت بسیار خوبی دارد. فنالند کشور دیگری است 
که همواره از لحاظ دستاوردهای آموزشی در وضعیت خوبی 
قرار دارد. هرچند کشور ثروتمندی است اما آموزش در آن 

رایگان است. آلمان و فرانسه نیز همین وضعیت را دارند.
اگر به ۵۰ سال گذشته امریکا در دوره پس از جنگ جهانی 
نگاه کنید متوجه خواهید شد که در آن زمان امریکا کشور 
به مراتب فقیرتری به نسبت حال بود اما برای بخش اعظمی 
از مردم آموزش رایگان بود. جی آی بیل )GI Bill( امکان 
آموزش را برای افرادی فراهم می ساخت که پیش از این به 
هزینه های  دانشگاه شوند. حتی  وارد  نبودند  قادر  هیچ وجه 
دانشگاه های خصوصی نیز با توجه به استانداردهای کنونی 
بسیار پایین بود. بنابراین به نظر من نمی توان توجیه اقتصادی 
افزایش  این  کرد.  مطرح  فعلی  هزینه های  افزایش  برای 
هزینه ها به توسعه عظیم مدیریت در دانشگاه ها مرتبط است.
در سطح مدارس نیز فشار تدریس با هدف آزمون بدترین 
تجربه  و  بوده   مدارسی  در  ما  درواقع  است.  آموزش  نوع 
آنها  به  چندانی  عالقه  که  داشته ایم  را  دروسی  گذراندن 
نداشته ایم. برای امتحان درس می خواندیم و چند روز بعد 

فراموش می کردیم.
چه مسایل دیگری در دوره کنونی موجب نگرانی شما شده 
است؟ آیا از نظر شما نشانه هایی از امید درباره این نگرانی ها 

دیده می شوند؟
نوام چامسکی: می توانیم لیستی طوالنی از مسایلی که درباره 
آنها صحبت کردیم ارایه کنیم اما دو مسأله وجود دارد که 
به شدت بقای انسانی را تهدید می کند. یکی از آنها تهدید 
فزاینده بالیای محیطی است و دیگری تهدید بالیای طبیعی 
از برخی جهات تشدید  بلکه  نیافته  نه تنها کاهش  است که 
دارد.  وجود  تهدید  این  کاهش  برای  روشی  است.  شده 
نبود  معنی  به  این  اما  نمی شوند  دنبال  روش ها  این  اگرچه 
راه و روش نیست. در مورد بالیای طبیعی مشخص نیست 
که حتی راهی برای کنترل یا معکوس کردن آن وجود داشته 
باشد. هرچه بیشتر منتظر بمانیم و تصمیم گیری را به تاخیر 

بیاندازیم با مساله وخیم تری مواجه خواهیم بود.
مواجهه با این مساله بسیار تکان دهنده است که جوامعی که 
سعی در پیدا کردن راه حلی برای این مشکالت دارند جزو 

کشورهای پیشرفته به شمار می روند.
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چامسکی:

دو مسأله بقای انسانی را تهدید می کند

ایاد بن مدنی، رسمًا دبیر کل 
سازمان همکاری اسالمی شد

مصر خواهان درج نام پوتین؛ مرد سال در عرصۀ بین  الملل
اخوان المسلمین در فهرست 
تروریستی اتحادیه عرب شد

به  را  روسیه  رییس جمهور  تایمز  انگلیسی  روزنامه 
علت نقشی که در بحران سوریه و نیز اوکراین ایفاء 

کرد به عنوان مرد بین المللی سال انتخاب کرد.
رییس  پوتین،  والدیمیر  تایمز،  انگلیسی  روزنامه 
جمهور روسیه را »مرد سال در عرصه بین المللی«، 
آمریکایی  معروف  نشریه  نیز   قبل  ماه  دو  نامید. 
»فوربس«، پوتین را در صدر فهرست افراد با نفوذ 

در سیاست جهانی، قرار داد.
هنری  طرف  از  سال«  »مرد  انتخاب  اصلی  معیار 
که  »فردی  بود:  ساده  بسیار  »تایمز«  ناشر  لوس، 

بیشترین تاثیر را در تحوالت سال داشت.«
»بحران  که  کرد  اعالم  انگلیسی  برتر  روزنامه  این 
سوریه ریس جمهور را وادار ساخت تا بار دیگر به 
خط مقدم عرصه سیاست بین المللی بازگردد.« وی 
کشور  این  در  نظامی  مداخله  از  را  غرب  توانست 
برای  مناقشه  از  تشدید  از  دارد. وی سپس  برحذر 
استفاده  بین المللی  عرصه  در  روسیه  نقش  افزایش 

کرد. 
سوریه،  در  دیپلماتیک  کلیدی  پیروزی  بر  عالوه 
سال  در  پوتین  دستاوردهای  مهمترین  از  یکی 
۲۰۱3 زمانی روی داد که وی »اتحادیه اروپا را در 
موضوع اوکراین شکست داد.« با این حال وی در 
روسیه  تصمیم  که  کرد  اعالم  کنفرانس خبری  یک 
کشور  در  دالری  میلیادر   ۱۵ سرمایه گذاری  برای 
میلیارد   7 تخفیف  اعطای  نیز  و  اوکراین  »برادر« 
اقتصادی  واقعیات  اساس  بر  و  عملگرایانه  دالری 

بوده است. 
تاریخی،  دیدگاه  بنیاد  کارشناس  سوتنیکوف،  پاول 

معتقد است که نظر سردبیر، کامال طبیعی است:
تجاوز  عدم  در  کلیدی  نقش  که  بود  پوتین  »این 
اجتناب ناپذیر غرب به سوریه را داشت. و همچنین 
نقش او در حل و فصل، و یا به عبارتی ، »خاموش 
است.  توجه  قابل  نیز  اوکراین  در  بحران  کردن« 
بحرانی که پس از حاضر نشدن ویکتور یانوکوویچ، 
نامه  توافق  امضای  در  کشور  این  جمهور  رییس 
همکاری با اتحادیه اروپا، پدید آمد. در واقع، پوتین 
مرد  گذشته،  سال  در  المللی  بین  های  سیاست  در 

شماره یک است«.
مجله  اخیر  انتشار  از  پس  روسیه  جمهور  رییس 
با  گرفته،  صورت  بندی  رتبه  در  »فوربس« 
خونسردی برخورد کرد. او حتی گفت که انتخاب 
چنین نامزدانی می تواند بار منفی داشته باشد - آنها 
ایجاد  محدودیت  ها،  گیری  تصمیم  در  توانند  می 
حال  در  دائما  ها  بندی  رتبه  این،  بر  عالوه  کنند. 
تغییر هستند، لذا او ترجیح می دهد تا » به آنها توجه 

کمتری » داشته باشد.

امین مدنی روز سه شنبه رسمًا پست دبیرکلی سازمان همکاری  ایاد 
اسالمی را عهده دار شد.

اوغلو،  احسان  الدین  اکمل  روسیه الیوم،  خبری  شبکه  گزارش  به 
جده،  در  تودیع  مراسم  در  اسالمی  همکاری  سازمان  سابق  دبیرکل 
خاطر نشان کرد: من با تمام همکارانم تمام تالش خود را کردیم تا 
عملکرد سازمان همکاری اسالمی را بهبود ببخشیم و آن را به سطح 

سازمان های کارآمد جهانی برسانیم.
یا  و  وی  همانند  وی،  جانشین  مدنی،  امین  ایاد  اینکه  بیان  با  وی 
بیشتر در این راستا تالش خواهد کرد، تاکید کرد: احساس من نسبت 
زمانی  هر  در  من  و  است  نیافته  پایان  عرب  جهان  نگرانی های  به 
تمام تجارب و امکانات خود را در اختیار سازمان همکاری اسالمی 

می گذارم.
نیز تصریح  ایاد بن مدنی دبیرکل منتخب سازمان همکاری اسالمی 
سازمان  دبیرکل  اوغلو،  احسان  الدین  اکمل  که  سالی   9 کرد: ظرف 
این  عملکرد  در  چشمگیری  پیشرفت های  بود،  اسالمی  همکاری 
نقشی  بین المللی  محافل  در  سازمان  این  و  گرفت  صورت  سازمان 
صورت  به  آن  لجستیکی  و  سازمانی  مدیریت  و  کرد  ایفا  پررنگ 

دقیق تری صورت گرفت.

پس از تروریستی شناخته شدن تشکیالت اخوان المسلمین در مصر، 
قاهره از دیگر کشورهای عضو اتحادیه عرب خواست تا توافقنامه 
عربی مبارزه با تروریسم و پولشویی را اجرا کنند و مانع حمایت های 

مالی از اخوان المسلمین شوند.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، اتحادیه عرب در بیانیه یی 
اعالم کرد، دولت مصر از این اتحادیه خواسته تا قوانین مربوط به 
مبارزه با تروریسم را در رابطه با اخوان المسلمین اجرا کند و اتحادیه 

نیز این درخواست را به تمام کشورهای عربی ابالغ کرده است.
بر  که  هستند  مصمم  مصری  مسووالن  کرد،  تاکید  عرب  اتحادیه 
توافقنامه عربی مبارزه  با تروریسم و  توافقنامه  عربی مبارزه  اساس 
با پولشویی و منع حمایت  مالی از تروریسم، اخوان المسلمین را در 

لیست تروریسم قرار دهند.
مصر از کشورهای عربی می خواهد تا توافقنامه منعقد شده در سال 
بدین ترتیب هر گونه  که  کنند  اجرا  اخوان المسلمین  علیه  را   ۱998

حمایت مالی کشورهای عربی از اخوان المسلمین ممنوع می شود.



سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو نهم y چهارشنبه 11 جدی/دی y 1392 28صفرالمظفر y 1435 1 جنوری 42014 www.mandegardaily.com

برخی مزایای بروت برای 
سالمت مردان!

برای مردان مزایایی  اما داشتن بروت  بیاید،  به نظرتان کمی عجیب  شاید 
به همراه دارد. پس بیاییــد در این نوشته با چند مورد از فواید آن بیشتر 

آشنا شوید. 
سپر حفاظتی خوبی در مقابل اشعۀ خورشید است.

درست است که بروت ها فقط قسمتی از پوست باالی بینی را می پوشانند؛ 
اما به هر حال می توانند بخش کوچکی از پوست را در برابر اشعه های مضِر 

خورشید حفظ کنند. 
پژوهش های اخیر نشان می دهند ریش و بروت می توانند پوست مردان را 
نگه  بنفش خورشید مصون  ماورای  اشعۀ  آسیب های  از  تا 9۵ درصد   9۰
سرطان  بروز  احتمال  و  می افتد  تعویق  به  پوست  پیری  نتیجه  در  دارند. 

پوست به حداقل می رسد. 
از  بعضی  هستند.  خورشید  مقابل  در  خوبی  حفاظ  موها  کلی،  طور  به 
عمل   )SPF( حفاظتی  فاکتورهای  مانند  موها  دارند  اعتقاد  متخصصان 
می کنند. هر قدر موهای صورت بلند و متراکم تر بوده و ضخامت بیشتری 
را  پوست  پیری  عالیم  و  است  قوی تر  حفاظتی شان  فاکتور  باشند،  داشته 

می پوشانند. 
یا می خواهند پیری پوسِت اطراف  افرادی که خطوط خندۀ عمیقی دارند 
بگیرند.  کلفت کمک  و  بلند  بروت  از یک  است  بهتر  بپوشانند،  را  لب ها 
افراد مناسب به  این قبیل  از بروت ها، نعل اسبی هستند که برای  گروهی 
نظر می رسد؛ چون دنباله های بروت روی خط خنده امتداد می یابد و اثری 

از خنده باقی نمی ماند. 
عفونت ها و جوش های پوستی را كاهش می دهد.

 وقتی بخشی از صورت با بروت پوشیده شده، دیگر الزم نیست موهای 
این قسمت هر روز تمیز شوند. در نتیجه احتمال عفونت باکتری ها و آکنۀ 
رفع  حدی  تا  نیز  آن  از  ناشی  بعدی  مشکالت  و  می شود  کمتر  صورت 

می شوند.
 متخصصان پوست و مو می گویند در این شرایط فولیکول های مو عفونت 
نمی کنند و به دلیل بسته شدن فولیکول ها، جوش ها و آکنه های صـورت 

ایجاد نمی شوند. 
عاليم حساسیت و آسـم را به حداقل می رساند.

اما گروهی  ندارد،  توافق جمعی وجود  بروت  این ویژه گی  اگرچه دربارۀ 
می توانند  صورت  موهای  که  باورند  این  بر  مو  و  پوست  متخصصان  از 
عالیم آسم و حساسیت را کاهش دهند و نقش حفاظتی در سیستم تنفسی 
دارند. البته بعضی ها هم کاماًل با این فرضیه مخالف اند. با این وجود، نتایج 
و  حساسیت زا  عوامل  به  نسبت  که  افرادی  می دهد  نشان  پژوهش  چند 
بهره  این مزیِت بروت  از  آلوده گی های محیطی حساس هستند، می توانند 
ببرند. موهای پایین بینی، مانند فیلترهایی عمل می کنند که می توانند از ورود 

ذرات و عوامل حساسیت زا به بینی جلوگیری کنند.

منبــع: مجلۀ تن درستی   

بخش دوم و پایانی

یوروفــم؛               تجــربۀ
 ایتــالیا و نـــاروی

گردآوری و ترجمه: زهره دودانگه 
دانشگاه فمنیستی در ناروی

 NFU(( شمالی  فمنیستی  دانشگاه 
در  خصوصی  نهاد  یک  عنوان  به   ))3
نوردلند،  ایالت  توسط   ۱99۱ اکتوبر 
شهرداری های محلی و افراد خصوصی 

در شمال ناروی بنیان گذاری شد.
منطقۀ  یک  در  که  نظر  این  از  دانشگاه 
شمال  در  دور  و  کم جمعیت  بسیار 
قرار  شمال  قطب  مدار  باالی  ناروی، 
آن  در  سفر  و  جابه جایی  و  ـ  گرفته 
پُرهزینه  و  طوالنی  دشوار،  اغلب 
است ـ منحصر به فرد است. عمل کرد 
ارایۀ دوره های علمی  از  دانشگاه فراتر 
است، بلکه مرکزی علمی است که در 
قابل رویت،  زنان  دانِش  و  تجارب  آن 
و  شده  ارزش  حاوی  و  بازشناسی 
توسعه می یابد. یک مکان مالقات است 
و  رسمی  عملی،  و  نظری  دانش  میاِن 
غیر رسمی. این دانشگاه هم چنین امکان 
آموزشی  توسعۀ شبکه ها، فرصـت های 
و استراتژی های کاری را فراهم می کند.
ماریت  بود؛  زن  دو  ابتکار  پروژه،  این 
و   )Marit Stemland( استملند 
 Berit Woie( برگ  ووآ  بریت 
 Steigen شهرستان  در  که   )Berg
می کردند.  زنده گی  نوردلند  ایالت  در 
میزان  به  و  به شدت  آن ها  هردوی 
برابری درگیر کار در شهرداری بودند. 
ایده، حاصِل مالقات با بنیان گذار اولین 
و  ناروی  جنوب  در  فمنیستی  دانشگاه 
استادی از دانشگاه اسلو بود. در مرحلۀ 
برای  اصلی  فعاالن  پروژه،  از  پیش 
دولت  با  ارتباط  ایجاد  و  کردن  البی 
تالش  ایالت  شهرداری های  تمام  و 
کردند. هم چنین ارتباطاتی با موسسات 
تا  برقرار شد  ایالت  از  آموزشی خارج 
نیازهای یک دانشگاه فمنیستی سنجیده 
دوستانی  آن که  مهم تر  همه  از  و  شود 
در  پیدا شوند.  کلیدی  در سازمان هایی 
روی  بر  پروژه  از  پیش  مرحلۀ  طول 
گرفتن سرمایه، تأسیس دانشگاه، توسعۀ 
شبکه ها،  ایجاد  آموزشی،  دوره های 
یک  ایجاد  و  اطالعات  جمع آوری 

ساختار سازمانی تأکید می شد.
نخستین هدف پروژه، تأسیس یک مرکز 
آموزشی بود، اما در مرحلۀ برنامه ریزی 
دانشگاه  یافت.  تغییر  هدف  توسعۀ  و 
آموزشی  دوره های  مرکز  به یک  بیشتر 
تبدیل شد؛ تبدیل به مرکزی شد که به 
جمع آوری کلیۀ انواع تجارب و دانش 
اولویت  زنان  دربارۀ  و  زنان  سوی  از 
دانش  دانش هم شامل  این  و  می دهد، 

عملی و هم دانش نظری می شود.

به موقع  فمنیستی  دانشگاه  برای  ایده 
 ،۱98۰ دهۀ  از  پیش  که  چنان  بود. 
نارویی  منطقه یی  سیاست  جهت گیری 
جایگاه  در  را  زنان  که  بود  سویی  به 
از  مراقبت  مانند  محدودی  وظایف 
قرار  فرزندان و سالمندان و خانه داری 
دهد. در آغاز دهۀ ۱98۰ در سطح ملی 
روشن شد که توجه باید به سوی نقش 
هدایت  منطقه یی  فضای  در  زنان  مولد 
شود. این مسأله تصدیق شد که زنان در 

برای  را  زیادی  پتانسیل  وسیعی  سطح 
رشد در زنده گی اقتصادی و جامعه ارایه 
می دهند، هم به عنوان نیروی کار و هم 
دارای  که  به رشدی  رو  بدنۀ  عنوان  به 
]حضور[  گسترش  است.  صالحیت 
زنان به عنوان مشارکت کننده گان فعال 
را  مناسبی  بستر  منطقه یی،  سیاست  در 
فراهم کرده است که ایدۀ یاد شده آغاز 

شود و دانشگاه تأسیس گردد.
سوی  از  پروژه  سرمایه گذاری 
ایالت  شد.  انجام  ایالت  و  شهرداری ها 
برای  فرصتی  عنوان  به  پروژه  این  به 
که  کرد  نگاه  موسسه یی  از  حمایت 
از  که  را  دانشی  و  تجارب  می تواند 
پروژۀ زنان )که در آن زمان توسط ایالت 
آغاز و حمایت شده( به دست می آید، 
جمع آوری کرده و ارایه دهد. پروژه از 
در  رده  باالترین  در  متخصصانی  سوی 
سیاست مداران،  شهرداری ها،  و  ایالت 
شهردار و کمیته های شهرداری و ایالتی 
و گروه حمایت گری از زنان مردمی در 

شهرداری حمایت می شد.
پروژه اکنون توسط گروه هدایت کننده یی 
می کنند،  تعیین  را  کار  اولویت های  که 
پروژه، مجری و مدیر  راهنمای  و یک 
پیش  می کنند،  اجرا  را  اولویت ها  که 
یک  طریق  ار  پروژه  کارکنان  می رود. 
فرهنِگ  کار می کنند.  ساختار همکارانه 

تعریف شده باز و دموکراتیک است.
دور  به  پروژه  این  پروژه ها،  تمام  مانند 
است،  نبوده  چالش ها  و  دشواری  از 
]خصوصًا[ با توجه به این که یک بنیاد 
و  بوده  آموزش  زمینۀ  در  خصوصی 
گرفته  قرار  ناروی  از  ناحیه یی  در  نیز 
است که فواصل طوالنی و رفت وآمدی 
این  با  مواجهه  در  دارد.  پُرهزینه 
دشواری ها، دانشگاه به رشد ادامه داد و 
االن 3۰ درصد از سرمایه اش را از دولت 
دوره هایی  هم چنین  دانشگاه  می گیرد. 
 ،)leasership( رهبری  حوزۀ  در 
آموزش  و  بزرگ ساالن  آموزش  زبان، 
ابتکاری  برنامه های  نیز  و  کارآفرینی 
به  ]دانشگاه[  نقش  می کند.  ارایه  دیگر 
قادر  را  آن ها  زنان  دانش  مرکز  عنوان 
کرده تا در طیفی از شبکه ها و پروژه ها 
و  ملی  منطقه یی،  محلی،  سطوح  در 

بین المللی درگیر شوند.
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سرمایه گذاری پروژه از 
سوی شهرداری ها و ایالت 
انجام شد. ایالت به این 
پروژه به عنوان فرصتی 

برای حمایت از موسسه یی 
نگاه كرد كه می تواند 

تجارب و دانشی را كه از 
پروژة زنان )كه در آن 

زمان توسط ایالت آغاز و 
حمایت شده( به دست 

می آید، جمع آوری كرده و 
ارایه دهد. پروژه از سوی 
متخصصانی در باالترین رده 

در ایالت و شهرداری ها، 
سیاست مداران، شهردار 
و كمیته های شهرداری و 

ایالتی و گروه حمایت گری از 
زنان مردمی در شهرداری 

حمایت می شد. پروژه اكنون 
توسط گروه هدایت كننده یی 
كه اولویت های كار را تعیین 

می كنند، و یک راهنمای 
پروژه، مجری و مدیر كه 

اولویت ها را اجرا می كنند، 
پیش می رود. كاركنان 

پروژه ار طریق یک ساختار 
همکارانه كار می كنند. 

فرهنِگ تعریف شده باز و 
دموكراتیک است

افرادی که خطوط خندۀ عمیقی دارند یا می خواهند پیری پوسِت اطراف لب ها را 
بپوشانند، بهتر است از یک بروت بلند و کلفت کمک بگیرند. گروهی از بروت ها، 
نعل اسبی هستند که برای این قبیل افراد مناسب به نظر می رسد؛ چون دنباله های 

بروت روی خط خنده امتداد می یابد و اثری از خنده باقی نمی ماند 



       منوچهر دین پرست
اما  است،  اندیشیدن  شایسته  فلسفه،  مثابۀ  به  فلم 
فلسفیدن در باب فلم در واقع حاکی از جدی گرفتن 
برخی زوایای آشکار و پنهاِن انتزاعی فلم است. اغلب 
تصور می شود که فلسفه خشک و فنی است، با مسایل 
انتزاعی و اصول کلی سر و کار دارد و از آن چه در سینما 
تا به این حد ملموس و بی واسطه به نمایش درمی آید، 
بسیار دور است. فلم حاکی از واقعیتی حقیقی یا خیالی 
میان  این  در  فلسفه  و  دارد  بر  در  را  معنایی  که  است 

می کوشد تا به قدر توان معنای آن را آشکار کنـد.
عنوان  به  فلم  مطالعۀ   )filmosophy( فلم  فلسفۀ 
اندیشیدن است و تیـوری هستی فلم و ُفرم فلم، هر دو 
را در برمی گیرد. فلموسوفی در پی فلسفۀ فلم بوده گی 
و  زیباشناختی  پیش فرض های  فلموسوفی  در  است. 
مثابۀ  به  فلم  و  می شوند  میدان  وارد  شناخت شناسی 
در  می گیرد.  قرار  نظر  مد  اندیشگون  فرآینــدی 
اهمیت بی چون و چراست،  فلموسوفی آن چه واجد 

همانا اندیشیدن است.
فلسفی  نظام  ارایۀ  هنگام  که  فیلسوفانی  هستند  اما 
خویش از تصور بصری بهره برده اند و ذهن مخاطب 
اند.  ساخته  درگیر  انتـزاعی  هرچند  تصاویری  با  را 
جزیی  و  ملموس  تصورات،  که  می شود  گمان  اساسًا 
هستند در حالی که فلسفه با امر انتزاعی و کلی سر و 
کار دارد. این یک پیش داوری است که احتماالً به یک 
فیلسوف  افالطون  به  بازمی گردد،  کهن  فلسفی  سنت 

یونانی.
قدرتمند  اسطوره یی  جمهوری،  کتابش  در  افالطون 
اسطورۀ  غار.  اسطورۀ  کرد،  تدوین  را  تسخیرکننده  و 
از عالقه منـدان حوزۀ فلسفۀ سینما  برای بسیاری  غار 
تلقی  سینما  فلسفۀ  روشن بینی  برای  الگویی  عنوان  به 
می شود. افالطون در این اسطوره از تصویری آشکار 
را روشن  فلسفی خودش  تا موضوع  کند  استفاده می 
کند.  منتقل  بگوید،  خواهد  می  را  آن چه  از  معنایی  و 
تصویری که افالطون به کار می برد، توهم یا نمایش 
نیست که ما باید به اکراه چشمان خود را بر آن ببندیم 

تا فلسفیدن را بیاغازیم.
فلسفۀ فلم زیرشاخه یی از زیبایی شناسی یا فلسفۀ هنر 
است که دربارۀ ماهیت فلم به عنوان یک رسانۀ هنری 
تأمل می کند. اما هنگامی که فلسفۀ فلم به عنوان یک 
را  استقالل خود  زیبایی شناسی،  زیرشاخۀ مستقل در 
به دست آورد، پرسش دربارۀ شکل آن سر برمی آورد. 
به این معنی که فالسفه با موضوع چه گونه گی تأسیس 
فلسفه فلم به عنوان یک رشته برای مطالعه سر و کار 

دارند. نقش تفسیر فلم در این رشته چیست؟
تیــوری  مباحث  با  چه گونه  خاص  فلم  هر  مطالعۀ 
دربارۀ  و  کرد؟  خواهد  برقرار  پیوند  رسانه یی  چنین 
فلسفۀ درون فلم چه طور یعنی نحوۀ عامیانه اندیشیـدن 
دارد  وجود  واحـدی  مدل  آیا  فلم؟  دربارۀ  فلسفی 
تحقیق  شدۀ  احیا  تازه  قلمرِو  این  خصیصۀ  بتواند  که 
دربارۀ  اندیشـیدن  عمومی  روش  بنمایاند؟  را  فلسفی 

فلسفۀ فلم عبارت است از مدل سازی برای آن بر مبنای 
نظریه پردازی علمی.

اگرچه اختالفاتی دربارۀ جزییـات دقیق چنین طرحی 
وجود دارد، اما هواداران آن اصرار دارند که مطالعات 
نظر  در خور  ارتباطی  با  علمی  رشتۀ  فلم چونان یک 
فلم  فلسفه  گفت  توان  می  شود.  نگریسته  عمل  و 
رویکردی تیـوریک به فلم است که از آن به عنوان یک 
شکل هنری پرسش می کند. از آن جا که سینما در میان 
هنرها قدمت زیادی ندارد و هنر هفتم یعنی رشته یی که 
بعد از شش هنر اصلی به این نام مفتخر شده، طبیعی 
است که قبل از سینما، فلسفه با هنرها ارتباطی داشـته 
است. همان طور که گفته شد، فلسفۀ فلم زیرحوزه یی 
از فلسفۀ هنر یا زیبایی شناسی است. البته این امر به 
آن معنا نیست که این رشته به موضوعات متافیزیکی 
فلم  اخالقی  یا  شناختی  معرفت  شناختی(  )هستی 
به  فلم  در پس زمینۀ  این موضوعات  بلکه  نمی پردازد، 

عنوان شـکلی هنری مطرح می شوند.
نوشتن  به  که  فیلسوفی  نخستین  مونستربرگ،  هوگو 
کتابی دربارۀ فلم دست زد، تالش کرد فلم را از طریق 
ادوات فنی یی که برای روایت کردن به کار می گرفت، 
کلوزآپ ها  فالش بک ها،  کند.  متمایز  هنرها  دیگر  از 
دست  این  از  نمونه هایی  تدوین ها  و  نزدیک(  )نمای 
موضوِع  کردن  روایت  برای  فلم سازان  که  هسـتند 
فلم های خود به خدمت گرفته و می گیرند و تیـاتر از 
آن ها بی نصیب است. به باور مونستربرگ، فلم به خاطر 

استفاده از این اسباب، از تیاتر جدا و خود شکل هنری 
که  پرداخت  این مسأله  به  او هم چنین  است.  مستقلی 
چه گونه بیننده گان فلم قادرند به کارکرد این تکنیک ها 
در روایت کردن پی ببرند. وی عقیده دارد این فنون، 

عینیت بخشی فرآیندهای ذهنی اند.
مغز  کارکرد  عینیت یافتۀ  )کلوزآپ(  نزدیک  نمای  مثاًل 
در تمرکز کردن روی یک شیء است. مخاطبان به طور 
چه گونه  سینمایی  ابزارهای  این  که  دانند  می  طبیعی 
عمل می کنند، چون خود با فعالیت مغز خویش آشنا 
را  او  مونستربرگ  نظریه  از  جنبه  این  اگرچه  هستند. 
او  اما  دهد،  می  پیوند  فلم  فیلسوفان شناخت گرای  به 
توضیح نمی دهد که چه گونه مخاطبان می دانند آن چه 

می بینند تجسم یک فرآیند ذهنی است. 
می گوید:  فلم  نظریه پردازان  دیگر  از  کارول  نوئل 
تیـوریسین های کالسیک در توضیح ماهیت فلم راه به 
اشتباه پیموده اند، آنان سعی کرده اند ماهیت فلم را با 
استناد به شیوه های خاصی از فلم سازی توضیح دهند. 
فلم صورت  ماهیت  توضیح  برای  که  اخیری  کارهای 
گرفته، سعی بر این داشته تا نسخه یی اصالح شده از 
ادعاهای بازن را دربارۀ فلم به مثابه رسانه یی واقع گرا 

به دست دهد.
آری فلم از واقعیت استفاده می کند اما آن را می گیرد 
و به سرعت به آن شکل می دهد و بعد دوباره آن را 
ادراکی  عنوان  به  تفسیر،  عنوان  به  و  می کند  برجسته 
بیننده گان قرار می دهد. حاال فلم به  دوباره در مقابل 
عنوان چیزی که جهان خود را مستقل خلق می کند، 
درک می شود؛ چیزی که هر صحنه یا شی یی که می 
خواهد را در مقابل ما قرار می دهد. فلم بیشتر بدل به 

واقعیتی جدید شده است.
رویکرد صحیح واحدی به فلم وجود ندارد. تحلیل ها 
از چشم اندازهای تیوریک متفاوتی ناشی می شوند که 
باعث غنای یکدیگر می شوند، در نتیجه موجب درک 
پیچیده تر و رساتری از فلم خواهند شد. به این ترتیب، 
فلسفۀ فلم جنبه های متفاوتی از فلم را به عنوان رسانۀ 
از:  عبارت اند  آن ها  از  برخی  و  کند  می  تبیین  هنری 
مفهوم فلسفۀ فلم، ماهیت فلم، فلم و مولف، درگیری 
یا  دانش  منبع  عنوان  به  فلم  جامعه،  و  فلم  هیجانی، 

بینش.
های  روش  بر  فلم  فلسفۀ  اصـول  پایه گذاری  ایدۀ 
شناخت گرای  نظریه پردازان  میان  در  طبیعی  علوم 
فلم، طرف داران زیادی دارد. در این رهیافت تأکید بر 
پردازش آگاهانۀ فلم از سوی مخاطب است و با عقیدۀ 
ناخودآگاهانۀ  پردازش  بر  که  سنت گرا  پردازان  نظریه 
به طور  متفاوت است.  اند،  بیننده مصر  از جانب  فلم 
علمی  منظر  از  را  فلم  مطالعۀ  نظریه پردازان،  این  کلی 

می نگرند.
بر این نظریه از جنبه های گوناگون ُخرده گرفته اند. 
فیلسوفان  های  نوشته  بر  تکیه  با  فیلسوفان  بعضی 
پراگماتیست، این ایده را که علوم طبیعی وسیلۀ مفید 
مطالعۀ فلم از سوی فیلسوفان است زیر سوال برده اند. 
اثر هنری  مثابۀ یک  به  فلم  بودن  بر خاص  این جا  در 
کلی گویی های  سوی  به  آن  تعمیم  تا  شود  می  تاکید 
علمی. دیگران نیز با استفاده از نظرات ویتگنشتاین و 
سنت هرمنوتیک، رویکرد علمی تفکر فلسفی در باب 
را  فلم  مطالعۀ  این دسته  اند.  طلبیده  مبارزه  به  را  فلم 
باشد  قرار  اگر  که  دانند  می  انسان گرایانه  مسالۀ  یک 
به آن صبغه یی از علوم طبیعی داد، به درستی فهمیده 

نمی شود.
بحث های این چنیـنی جدیداً باب شده و آن هـم به این 
یافته  رواج  اخیراً  فلم  به  علمی  نگاه  که  است  خاطر 
است. شاید به همین دلیل است که در میان فیلسوفان 
فلسفی  موضوعات  با  طریقی  به  فلم  نوع  چهار  فلم 

پیوند می خورند: 
فیلسوفی  اصلی شان  موضوع  که  فلم هایی  نخست، 
خاص و آثارش است، مانند سه گانۀ روبرتو روسلینی: 
سقراط )۱97۰(، بلز پاسکال )۱97۱(، اگوستین هیپویی 

)۱97۵( یا ویتگنشتاین )۱993( ساختۀ درک جارمان.
دوم، فلم هایی که ممکن است بر اساس آثار ادبی مـلهم 
از فلسفه ساخته شده باشند، مانند غریبه )سرجیو گوبی 
و لوکینو ویسکونتی، ۱9۶7( بر اساس کتاب آلبرکامو 
و نام گل سرخ )ژان ژاک آنو، ۱9۶8( بر اساس رمانی 

از امبرتو اکو. 
کننده  بیان  خودآگاهانه  و  آشکارا  که  فلم هایی  سوم، 
یا برانگیزانندۀ وضع و آرای فلسفی اند، مانند سـتارۀ 
)وودی  مرگ  و  عشق   ،)۱97۲ کارپنتر،  )جان  تاریک 
آلن، ۱97۵( و بسیاری از فلم های مانتی پایتن از جمله 

معنای زنده گی. 
می توان  صحنه های شان  از  که  فلم هایی  آخر،  دست 
برای بررسی و بحث دربارۀ موضوعات فلسفی استفاده 
کرد، هرچنـد که ضرورتًا مسایل و آرای فلسفی آشکارا 

در آن ها به کار نرفته باشند.
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هوگو مونستربرگ، نخستین فیلسوفی كه به نوشتن كتابی دربارة فلم دست زد، تالش كرد فلم را از طریق ادوات 
فنی یی كه برای روایت كردن به كار می گرفت، از دیگر هنرها متمایز كند. فالش بک ها، كلوزآپ ها )نمای نزدیک( و 
تدوین ها نمونه هایی از این دست هسـتند كه فلم سازان برای روایت كردن موضوِع فلم های خود به خدمت گرفته 

و می گیرند و تیـاتر از آن ها بی نصیب است. به باور مونستربرگ، فلم به خاطر استفاده از این اسباب، از تیاتر 
جدا و خود شکل هنری مستقلی است. او هم چنین به این مسأله پرداخت كه چه گونه بیننده گان فلم قادرند به 

عینیت بخشی فرآیندهای ذهنی اندكاركرد این تکنیک ها در روایت كردن پی ببرند. وی عقیده دارد این فنون، 

تأملی در باب فلـــــــم 

            فلســـــفه
 و



قاتالن و جنایت کاران جنگی...
به جزای شان رسانده شوند.

محمد یونس تخاری، از عضای مجلس سنا گفت: »دست 
و  است  آغشته  افغانستان  مردم  خون  به  بگرام  زندانیان 
نشده  بررسی  حقیقی  صورت  به  آنان  جرمی  پرونده های 

است«.
او می گوید که حکومت این زندانیان را بدون مجازات آزاد 

کرده است.
جرمی  پرونده های  دقیق  بررسی  خواستار  تخاری،  آقای 

زندانیان بگرام شد.
 « گفت:  مجلس  این  دیگر  عضو  اساس  داوود  همچنان، 
برخی زندانیان طالب که از بگرام آزاد شده اند، دست شان 
به خون افغان ها آلوده است. به عنوان مثال، یک زندانی آزاد 
یک  قتل  در  امریکایی  نیروهای  معلومات  اساس  بر  شده 

پولیس دست داشته است«.
که  ورزید  تأکید  حکومت  عملکرد  از  تند  انتقاد  با  او 
پرونده های زندانیان کار قوه قضاییه است و  به  رسیده گی 
تشکیل کمیسیون رسیده گی به پرونده های زندانیان بگرام، 

کاماًل غیر قانونی است و مشروعیت ندارد.
نیست  راهی  این  کنونی،  شرایط  در  افزود:  »  اساس  آقای 
و  امریکا  به ضد  را  بگرام  زندانیان  افغانستان  که حکومت 
در  فساد  از  نمونه یی  کند.  این  رها  غیرقانونی  صورت  به 

افغانستان است«.
و  چیچینیان  عرب،  القاعده،  بگرام  زندان  در  او،  گفته  به 
پاکستانیان به عنوان دشمنان مردم افغانستان وجود دارند که 

پرونده های آنها نیازمند دقت و بررسی بیشتر دارد.
روز دوشنبه حکومت افغانستان ۶۵۰ زندانی را از بازداشتگاه 
بگرام آزاد کرد که این کار، با واکنش های گسترده یی روبرو 

شد.
که  اند  کسانی  افراد،  این  که  می گویند  ناظران  از  شماری 
بر ضد حکومت و نیروهای خارجی جنگیده اند و ممکن 

است که مرتکب جنایت هایی نیز شده باشند.
همچنان محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا می گوید 
که پرونده زندانیان بازداشتگاه بگرام باید به صورت درست 

و قانونی بررسی شود.
اما عارف پشتون، عضو دیگر سنا می گوید که زندانیان آزاد 
شده از بگرام، هیچ کسی را به قتل نرسانده، بلکه به خاطر 
ریش دراز و داشتن اسلحه از سوی امریکایی ها بازداشت 

شده بودند.
بدون  کشور،  شهروندان  از  زیادی  شمار  که  کرد  تاکید  او 
زندانی  بگرام  بازداشتگاه  در  هنوز  جرمی،  کدام  ارتکاب 

هستند و باید در مورد رهایی آنان اقدام شود.
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از نظر سنجی تا نظرسنجی

فساد با چند پروژۀ...
 در آن صورت امکان فساد وجود دارد اما کارهای ما 
با شوراها به پیش می رود و ما ۱4 هزار شورا داریم.«
معارف  شاگردان  آگاهی دهی  برنامه  دور  دومین  این 
در مورد زیان های فساد است. در دور اول که شش 
ماه را در برگرفت، 79۵ هزار شاگرد مکتب در مورد 

ضررهای فساد آموزش دیدند.
در همین حال، غالم حسین فخری، رییس اداره عالی 

راه اندازی  از  هدف  که  گفت  اداری  فساد  با  مبارزه 
با  فساد  با  مبارزه  اهداف  کردن  شریک  برنامه  این 

بزرگترین کتلۀ اجتماعی یا معارف است.
است  این  ما  اعظمی  »کوشش  گفت:  فخری  آقای 
تا حد  را  اداری  فساد  زمینه های  که  بکنیم  کاری  که 
زیادی کاهش ببخشیم و اگر خدا بخواهد مهار شود. 
فساد اداری ریشه های بسیار مغلق و پیچیده فرهنگی، 

اجتماعی و سیاسی در کشور ما دارد«.
زیادی  برنامه های  افغانستان  در  فساد  با  مبارزه  برای 

راه اندازی شده است، اما این کشور هنوز در صدر 
کشورهای آلوده به فساد قرار دارد. رییس اداره عالی 
به  نیاز  فساد  با  مبارزه  گفت  اداری  فساد  با  مبارزه 
با چند پروژه کوچک عملی  بسیج اجتماعی دارد و 

نمی شود.
به باور آقای فخری مبارزه با فساد به حمایت قاطع 
مقام های دولتی نیاز دارد و تا زمانی که این حمایت 
مشکل  فساد  با  مبارزه  کامیابی  باشد،  نداشته  وجود 

است.

انتخابات  نامزدان  دربارۀ  نظرسنجی   آخرین 
نظر  به  غیرواقعی  افغانستان،  ریاست جمهوری 
می تواند  نظرسنجی ها  چنین  ادامۀ  و  می رسد 
اعتبار نظرسنجی در کشور را زیر پرسش برده و 

ذهنیت  ها را مغشوش سازد.
یک  جانب  از  نظرسنجی   که  آخرین  بنیاد  بر 
اشرف  است،  امریکایی صورت گرفته  موسسۀ 
پیشتاز  آرا  درصد   ۲9 کسب  با  احمدزی  غنی 
معرفی  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 

شده است. 
در ماه گذشته دو نظرسنجی دیگر، یکی از سوی 

سوی  از  دیگری  و  انترنشنل«  »دموکراسی  نهاد 
»تلویزیون  همکاری  با  که  آر«  تی  »آی  موسسۀ 
خصوصی طلوع« صورت گرفته بود، داکتر عبداهلل 

عبداهلل، در مقام نخست قرار داشت. 
در  تفاوت جالب  به  توجه  با  آگاهان  از  برخی   
نظرسنجی  اخیر می گویند که اگر این نظرسنجی ها 
ضربه  توانند  می  باشند،  مسلکی  غیر  و  سیاسی 
محکمی را بر پیکر حرکت های مدرن در کشور 

وارد کنند.
این آگاهان باور دارند که نظرسنجی اخیر نشان 
نظرسنجی  یک  می تواند  نامزد  هر  که  می دهد 
یک  برابر  در  یا  و  کند  راه اندازی  خود  نفع  به 
نظرسنجی واقعی نظر سنجی های غیر واقعی نیز 

می تواند سر بزند. 
به  توجه  با  نامزدان  برخی  آگاهان  گفته  به 
رابطه هایی که با برخی موسسات خارجی دارند، 
نفع خویش نظرسنجی یی را سامان  به  می توانند 

دهند. 

شکی نیست که نظرسنجي ابزار ارزشمندي براي 
موضوعي  هر  در  افکارعمومي  وضعیت  ارزیابي 
باید  اما  مي رود؛  به شمار  انتخابات  در  از جمله 
مسلکی  و  علمی  روش های  با  نظرسنجی ها 
نظرسنجی یی  نوع  هر  در  البته  گیرد.  صورت 
نیز می تواند وجود داشته  نواقص و کاستی هایی 

باشد.
آن گونه که می دانید نظرسنجي عبارت از اجراي 
اقدامات و تالش های سازمان یافته براي نشان دادن 
عقاید مردم نسبت به یک موضوع، در یک محل 

خاص و در یک مقطع زماني معین است. 
نظرسنجی ها  است،  مشخص  که  همان طوری 
در کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال 
منازعه، نمی تواند از اعبتار الزمی برخوردار باشد.
نظرسنجی ها تعهد اخالقی و مسلکی می خواهند 
و اگر چنین تعهدی وجود نداشته باشد، نمی توان 

به نتیجۀ این نظر سنجی ها خوش بین بود.
وجود  سنجی ها  نظر  این  در  هم  تعهدی  اگر 
را  سنجی ها  نظر  این  که  نهادهایی  باشد،  داشته 

برگزار می کنند، قادر نیستند در کشوری مانند 
افغانستان که هم اکنون درگیر خشونت و جنگ 

است، معیارها و قواعد الزم را رعایت کنند.
از سوی دیگر، نهادهایی که این نظرسنجی ها را 
نیستند. هم  نفوذ  قابل  راه اندازی می کنند، غیر 
کشورهای خارجی و هم شخصیت های صاحب 
سنجی ها  نظر  این  نتیجۀ  در  می توانند  نفوذ 
نقش آفرینی کنند. تضاد در نظرسنجی های اخیر 

این مسأله را به وضوح نشان می دهد.
تحلیلگران سیاسی می گویند که نظرسنجی های 
تخریش  را  عامه  اذهان  جانبدارانه  و  سلیقه یی 
کشور  شهروندان  سردرگمی  باعث  و  کرده 

می شود.
تحقیقاتی  موسسۀ  سوی  از  اخیر  سنجی  نظر 
»گلفیم اسوسییت« به همکاری موسسۀ تحقیقاتی 

افغانی »ای آی آر سی« صورت گرفته است.
با آنکه انتشار نظرسنجی ها، انتقاد برخی نامزدهای 
بر  را  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات 
انگیخت، اما کمیسیون مستقل انتخابات آن را یک 

عمل رایج در تمام کشورهای جهان دانست.
افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مقامات 
می گویند: در صورتی که نظرسنجی ها بر اساس 
دانسته  تخطی  شود،  انجام  مردم  با  صحبت 

نمی شود.
انجام  حالی  در  افغانستان  در  سنجی ها  نظر  این 
می شوند که بیشتر از 3 ماه به برگزاری انتخابات 
این  در  والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست 

کشور باقی مانده است.
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سرنوشت افغانستان...
به شدت  تولید مواد مخدر  این سال حجم کشت و  در 
افزایش خواهد یافت و این بار نیز ما در ترافیک، تولید 
و کشت خشخاش ریکارد قایم خواهیم کرد که محصول 
ناامنی، فعالیت و کنترول طالبان بر مزارع کشت خشخاش 

پس از ۲۰۱4 خواهد بود.
به گفتۀ کوهستانی، مساله دیگر اینکه همزمان با خروج 
بیکاری  از  با موجی  ما  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای 
مواجه می شویم و در سال ۲۰۱4 حد اقل ۵۰ هزار کارمند 
که  داخلی  موسسات  و  خارجی  موسسات  به  مربوط 

تمویل کنندۀ آنان خارجی ها اند، بیکار می شوند.
 او افزود: »کاهش بودجه به دلیل کاهش همکاری جامعه 
بین المللی سبب سقوط پول افغانی در برابر دالر می شود و 
به دنبال بیکاری و سقوط پول افغانی در برابر دالر، موجی 

از مهاجرت ها آغاز خواهد شد«. 
وی گفت: »آمار جرایم سازمان یافته، قتل ها و ترورهای 
سیاسی و اختطاف به دلیل افزایش فقر، بیکاری و نا امنی 
و  در سال ۲۰۱4 جرایم  بنابراین  بلند خواهد رفت؛  نیز 
خشونت ها در داخل شهرهای بزرگ نیز افزایش می یابد«. 
وی تاکید کرد: »اما اگر انتخابات بدون تقلب برگزار شود 
و قدرت سیاسی به گونه خوب انتقال یابد، اوضاع امنیتی 
بهتر خواهد شد و به دنبال آن فساد کاهش پیدا کرده و 
مردم به حکومت اعتماد می کنند و باالخره جامعه جهانی 
کمک های خود را از سر خواهد گرفت و طالبان مجبور 
به گفت وگو خواهند شد؛ بنابراین وضعیت پس از ۲۰۱4 

به یک انتخابات شفاف و عادالنه بسته گی دارد«.
کابل  دانشگاه  استاد  رفعت  احمدضیا  حال،  این  در 
می گوید: »یکی از مواردی که مردم افغانستان انتظار دارند 
که در سال ۲۰۱4 تحقق پیدا کند، سرنوشت موافقت نامه 
که  است  این  بیشتر  انتظارهای  و  است  امریکا  با  امنیتی 

هرچه زودتر این موافقتنامه به امضا برسد«.
او افزود: مورد دوم تامین امنیت برای برگزاری انتخابات 
پای  در  بتوانند  مردم  که  شود  فراهم  زمینه  باید  است. 

با  باشند.   داشته  پررنگ  صندوق های رأی دهی حضور 
حضور گسترده مردم، میزان مشروعیت انتخابات و دولت 

آینده تضمین  می شود.
استاد رفعت گفت: »موضوع سوم و بسیار مهم اینکه مردم 
صرف نظر از مسایل قومی، زبانی، مذهبی و سمتی بتوانند 
توانمندی  که  کنند  انتخاب  را  شایسته یی  رییس جمهور 

حفظ دست آوردهای ۱۲ ساله را داشته باشد«.
وی اضافه کرد: »چهارمین مورد خروج نیروهای خارجی 
که  شود  انجام  گونه یی  به  باید  که  است  افغانستان  از 
خالیی در امنیت افغانستان وارد نکند و نیروهای امنیتی 
نیروهای  خروج  از  پس  امنیت  تامین  به  قادر  کشور 

خارجی باشند«.
بحث  مورد  »آخرین  گفت:  همچنان  دانشگاه  استاد  این 
این است که  انتظارها  و  افغانستان است  ادامه جنگ در 
راه حل هایی جست وجو  افغانستان  در  برای ختم جنگ 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  توانایی های  افزایش  که  شود 

یکی از این راه حل ها می تواند باشد«.
امضا  به  امریکا  با  امنیتی  اگرموافقت نامه  کرد،  تاکید  وی 
طالبان  و  همسایه  مداخله گر  کشورهای  دست  برسد، 
کوتاه خواهد شد و هیچ شانسی برای متالشی کردن نظام 

افغانستان پیدا نمی شود.
نماینده گان  مجلس  عضو  مهدی  محی الدین  داکتر  اما 
در  بسیار چشم گیری  تحوالت   ۲۰۱4 از  »پس  می گوید: 
به  مسایل  از  بسیاری  و  افتاد  نخواهند  اتفاق  افغانستان 

همان روال گذشته ادامه خواهد یافت«.
داکتر مهدی تاکید کرد، مهمترین چالش در پس از ۲۰۱4 
مانند سال های گذشته چالش امنیتی خواهد بود و مساله 

طالبان نیز حل ناشده باقی خواهد ماند.
او گفت: »افغانستان پس از ۲۰۱4 روزهای سختی را در 
پیش روی خواهد داشت و بسیاری از مناطق به کنترول 
طالبان در می آید و مساله مهم دیگر اینکه بحران اعتماد 
میان دولت افغانستان و امریکا بر سر چگونه گی امضای 

موافقت نامۀ امنیتی ادامه خواهد یافت«.
وی افزود: »تمام این مشکالت سایۀ سنگینی می اندازد بر 

انتخابات و در صورتیکه امنیت تامین نشود و  برگزاری 
اعتماد میان دولت افغانستان و امریکا وجود نداشته باشد، 
چگونه گی شفافیت انتخابات را با چالش مواجه می کند«.

داکتر مهدی اضافه کرد، در صورتی که  ما شاهد برگزاری 
یکبار  افغانستان  نباشیم،  عادالنه  و  شفاف  انتخابات  یک 
دیگر به طرف جنگ های داخلی سوق داده خواهد شد و 

مشکالت دوباره از سر گرفته می شود.
این عضو مجلس می گوید: »مشکالت اقتصادی و مساله 
می شود  تمویل  خارجی  منابع  از  که  افغانستان  بودجه 
نیز پس از ۲۰۱4 همچنان با پس کشیدن پای امریکا از 

افغانستان با مشکالتی جدی مواجه خواهد بود«.  
در همین حال، عزیز رفیعی رییس جامعه مدنی می گوید: 
اتفاق  افغانستان  در  خارق العادۀ  مورد   ۲۰۱4 از  »پس 
نخواهد افتاد و وضعیت همچنان که است ادامه می یابد«.

رفیعی گفت: »اگر در افغانستان یک دولت نامشروع هم 
روی کار بیاید، یک دولت خواهد بود و اگر مشروع هم 
باشد یک دولت خواهد بود، چرا که جامعه جهانی مجبور 
است که دولت آینده را به دلیل منافع خود شان که دارند، 

مشروعیت ببخشند«. 
عدم  دلیل  به  طالبان  »اما  مدنی،  جامعه  رییس  گفتۀ  به 
حمایت سیاسی و نظامی پاکستان مجبوراً حاضر به گفتگو 
خواهند شد، چون راهی به جز مذاکره نخواهند داشت«.

صلح  طرف  به  منطقه  کشورهای  »چون  کرد:  تاکید  او 
با  که  می شود  حاضر  پاکستان  که  زمانی  و  می روند 
و  صلح  به  است،  دشمن اش  اساسی ترین  که  هندوستان 
با  وارد جنگ  که  بود  نخواهد  برود، پس حاضر  مذاکره 
افغانستان شود و تمام این موارد نشان می دهد طالبان پس 

از ۲۰۱4 وارد مذاکره خواهند شد«.
وی افزود، طالبان پس از ۲۰۱4 دو راه بیشتر ندارند: یا 
وارد مذاکره خواهند شد و یا از سیاسیت حذف می شوند، 
زیرا پشتوانه نظامی و سیاسی خود را از دست داده اند؛ 
یا حذف  با حکومت جدید مصالحه می کنند  یا  بنابراین 

می شوند.
ناجیه نوری

توافقنامۀ امنیتی را...
 بعد از سال ۲۰۱4 میالدی که نیروهای امریکایی در 

آن جا حضور نخواهند داشت، برنامه ریزی کنیم .«
به نوشتۀ روزنامۀ  گاردین چاپ بریتانیا، ایاالت متحده، 
به طور ناموفقانه تالش کرد تا سایر مقامات حکومت 
در  امریکا  مدت  دراز  حضور  تایید  به  را  افغانستان 

افغانستان تشویق کند.
آنچه که برنامۀ پنتاگون یا وزرات دفاع امریکا را دشوار 
از جنگ  مورد حمایت  در  تازه  پرسی  می سازد، همه 
افغانستان است که توسط سی. ان. ان )CNN( و او. 
پایین ترین سطح  و  )ORC( صورت گرفت  آر. سی 
حمایت از جنگ هایی را نشان می دهد که امریکا در آن 

دخیل بوده است.
شد،  نشر  دوشنبه  روز  که  پرسی  همه  این  اساس  بر 
8۲ درصد مردم امریکا با جنگ افغانستان مخالف اند، 
حالیکه  در  می کنند.  آن حمایت  از  درصد   ۱7 صرف 
مخالفت مردم امریکا  از جنگ ویتنام در ماه می سال 

۱97۰ میالدی ۵۶ در صد بود.
و  امریکایی  نیروهای  فرمانده  دنفورد  جوزف  جنرال 
ناتو در افغانستان به حمایت از حضور ۱۰ تا ۱3 هزار 
عسکر در افغانستان صحبت کرده است. بدون توافقنامۀ 
هشدار  متحدۀ  ایاالت  دفاعی  و  امنیتی  همکاری های 
عراق  مانند  را  نظامیش  نیروهای  همۀ  که  است  داده 
افغانستان خارج خواهد ساخت. به عقیدۀ مقامات  از 
نیروهای  حضور  با  افغان ها  اگر  حتی  استخبارتی، 
امریکایی هم موافقت کنند، بعد از سال ۲۰۱4 میالدی 
دستاوردهای حاصل شده، شاید در جریان چند سال 

تبخیر شود.
وزرات  سخنگوی   )Steve Warren( وارن  ستیف 
مقامات  نظریۀ  مورد  در  تبصره  از  امریکا  دفاع 
استخبارتی خود داری کرده، اما آن را یکی از عناصر 

پروسۀ تصمیم گیری پالیسی ساز، خوانده است.



نخست وزیر پاکستان در دیدار رییس حزب 
جمعیت علمای اسالم شاخه سمیع معروف 
به پدر معنوی طالبان، روند از سرگیری گفت 
نظامیان  شبه  و  دولت  میان  و گوهای صلح 
مذهبی  رهبر  این  از  و  بررسی  را  طالبان 
مذاکره  این  انجام  در  نقش  ایفای  خواستار 

شد.
از  دفاع  شورای  رییس  الحق  سمیع  موالنا 
پاکستان )متشکل از ائتالف 4۰ گروه مذهبی 
و سیاسی( و رییس مدرسه علوم دینی جامعه 
حقانیه که به عنوان پدر معنوی شبه نظامیان 
طالبان در این کشور شناخته می شود روز سه 
شنبه با نواز شریف در کاخ نخست وزیری 

در اسالم آباد دیدار کرد.
الحق  سمیع  موالنا  سخنگوی  حنیف  بابر 
دیدار  در  با خبرنگاران گفت:  در گفت وگو 
حزب  رییس  و  پاکستان  وزیر  نخست 
جمعیت علمای اسالم شاخه سمیع که یک 
و نیم ساعت بطول انجامید؛ دو طرف درباره 
دولت  میان  صلح  وگوهای  گفت  پیشبرد 
اسالم آباد و گروه تحریک طالبان گفت وگو 

کردند.
در همین حال، دفتر نخست وزیری پاکستان 
کرد:  اعالم  رسمی  بیانیه  انتشار  با  نیز 
درباره  الحق  سمیع  موالنا  و  شریف  نواز 
با منافع ملی  موضوعات مختلفی در ارتباط 

پاکستان تبادل نظر کردند.
اکوره  شهر  در  حقانیه  جامعه  دینی  مدرسه 
افزود:  مطبوعاتی  بیانیه  انتشار  با  نیز  ختک 
بر  تاکید  ضمن  پاکستان  وزیر  نخست 
ازسرگیری مذاکره های صلح با شبه نظامیان 
موالنا  کمک  و  مشارکت  خواستار  طالبان؛ 

سمیع الحق در این خصوص شد.
در این بیانیه آمده: سمیع الحق بر نیاز بررسی 
سیاست خارجی پاکستان، اقدام های فوری 
بدون  هواپیماهای  حمالت  توقف  برای 
پاکستان  قبایلی  مناطق  به  آمریکا  سرنشین 

عملیات  هرگونه  با  و  تاکید 
کشور  این  ارتش  نیروهای 
در منطقه قبیله یی وزیرستان 

شمالی مخالفت کرد.
پاکستانی  های  رسانه 
روز  دیدار  دادند:  گزارش 
گذشتۀ نواز شریف و موالنا 
سمیع الحق در حالی انجام 
روز  حمله  از  پس  که  شد 
نوامبر  ماه  )اول  عقرب   ۱۰
قبیله یی  منطقه  به  آمریکا  پهپادهای  گذشته( 
وزیرستان شمالی که منجر به هالکت حکیم 
طالبان  تحریک  معدوم  فرمانده  محسود  اهلل 
میان  صلح  وگوهای  گفت  شد؛  پاکستان 
دولت اسالم آباد و شبه نظامیان متوقف شد .
طالبان پاکستان در واکنش به هالکت فرمانده 
با دولت  انجام هرگونه گفت وگو  از  خود؛ 
نیز  آباد  اسالم  مقابل  در  و  کرده  مخالفت 
تاثیر  تحت  برای  اقدام عمدی  به  را  آمریکا 
قرار گرفتن مذاکره های صلح میان پاکستان 

و شبه نظامیان طالبان، متهم کرد.
محافل سیاسی و مذهبی در پاکستان با اشاره 
شبه  میان  در  الحق  سمیع  موالنا  نفوذ  به 
نظامیان طالبان پاکستان و افغاستان، معتقدند 
را  طالبان  جویان  ستیزه  است  قادر  وی  که 

برای پیوستن به مذاکره صلح تشویق کند.
وزیر  نخست  شریف  نواز  دوشنبه  روز 
کشور،   این  مقامات  با  نشستی  در  پاکستان 
امنیتی کشور و ازسرگیری  آخرین وضعیت 
گفت وگوهای صلح با طالبان را بررسی کرد.

رییس  و  ارتش  فرمانده  که  نشست  این  در 
وزرای  همراه  به  ارتش  اطالعات  سازمان 
نواز  داشتند؛  آن حضور  در  پاکستان  دولت 
شریف با تاکید بر سرعت عمل برای تدوین 
این  در  تروریسم  ضد  جد  قوانین  وضع  و 
دشمنان  برای  فضایی  هیچ  افزود:  کشور 
دادن  قرار  هدف  در  که  بیگانه  عناصر  و 
نیروهای  و  پاکستان  در  گناه  بی  شهروندان 
مسلح این کشور دست دارند؛ در نظر گرفته 

نخواهد شد.
نواز شریف گفت: دولت سیاسی و نیروهای 
مسلح پاکستان مواضع مشترکی درباره مقابله 
با تروریست ها در مناطق قبایلی و عملیات 
جنوب  در  کراچی  شهر  در  تروریستی  ضد 

این کشور دارند.

مصدق پارسا
قهرمانی فوتبال افغانستان در رقابت های جنوب آسیا، 
بزرگ ترین افتخار ورزشی افغانستان در سال گذشته 
از بعد ورزشی رویداد، جشن مردمی که  بود. جدا 
به راه  افغانستان  خیابان های  در  قهرمانی  این  برای 
افتاد، نه تنها در یک سال و یک دهه پسین که شاید 

در چند دهه اخیر، اتفاقی تازه و بی پیشینه بود.
ده ها هزار پیر و جوان، با نواخته شدن سوت پایان 
به  افغانستان  شهرهای  در  کاتماندو،  شهر  در  بازی 
قهرمانی  این  نیمه های شب،  تا  و  ریختند  خیابان ها 
را جشن گرفتند. مردم افغانستان حتی در سال های 
یک  که  نداشتند  به یاد  را  رویدادی  چنین  نیز،  دور 
پایکوبی شبانه در  پیروزی ورزشی، سبب جشن و 

خیابان شود.
بر اساس آماری که یک شبکۀ تلویزیون خصوصی ـ 

در همان زمان ـ اعالم کرد، سیزده ملیون نفر در افغانستان 
بینندۀ  بیشترین  ریکارد  رقم،  این  و  بودند  آسیا  جنوب  فینال  بینندۀ 

تلویزیونی را در این کشور شکسته است.
مالدیو  برابر  تساوی  و  سریالنکا  و  بوتان  برابر  پیروزی  با  افغانستان 
با هفت امتیاز از گروه دوم، به مرحلۀ نیمه نهایی، صعود کرد. در این 
نیپال میزبان را در  افغانستان  بازی سخت و نفس گیر،  مرحله در یک 
برابر بیش از بیست و پنج هزار تماشگرش، حذف کرد و راهی فینال 

شد تا در برابر هند بایستد.
ده ها هزار پیر و جوان از پیروزی افغانستان در برابر هند در خیابان های 

این کشور تجلیل کردند
بازی کرده بود و پس  برابر هند  فینال  نیز در  افغانستان در دور پیش 
از اخراج دروازه بانش، شکست سنگینی را متحمل شده بود. این بازی 
برای تیم افغانستان، حکم فرصتی برای انتقام را داشت. با آغاز بازی 
را گشود  ابتدایی دروازۀ هند  دقایق  آزادزوی در همان  فینال، مصطفا 
این سنجر  نیمۀ دوم،  اندکی راحت شود. در  افغانستان  تا خیال مردم 
احمدی بود که تیر آخر را زد و با به ثمر رساندن گل دوم، قهرمانی را 

قطعی کرد.
در  و  کرد  »چلنج کپ« صعود  بازی های  به  قهرمانی  این  با  افغانستان، 
برگزار   ۲۰۱4 سال  اواسط  در  که  بازی ها  این  در  قهرمانی  صورت 

می شود، به طور مستقیم به جام ملت های آسیا صعود خواهد کرد.
کرکت و سالم به جام جهانی

 تیم ملی کریکت افغانستان در سال ۲۰۱3 راه خود را به سوی جام 
جهانی باز کرد

کرکت افغانستان، مثل همۀ سال ها در سال ۲۰۱3 نیز، افتخار آفرید؛ اما 
این بار افتخاری بسیار بزرگ که صعود به جام جهانی نامیده می شود.

مسابقات کرکت بیست آوره در امارات متحدۀ عربی در جریان بود و 
اما خبر پیروزی برابر  افغانستان بازی سختی را در برابر کینیا داشت. 
بیشترینه  از شادمانی روبرو ساخت.  با موجی  کینیا، یک باره کشور را 
شادمانی به دلیل این بود که افغانستان با این پیروزی، سهمیۀ حضور 
در رقابت های جام جهانی کرکت را به دست آورد که در سال ۲۰۱۵ در 

استرالیا برگزار می شود.
از  کشور،  ارشد  مقامات  شادمانی  جهانی،  جام  به  کرکت  تیم  صعود 
جمله رییس جمهوری را نیز در پی داشت و وی با پیام تبریک و دادن 

هدیه، ملی پوشان کرکت را تشویق کرد.
کابل، میزبانی پس از چهار دهه

پس از سی و شش سال، افغانستان میزبان یک بازی ملی فوتبال بود. این 

بازی در ورزشگاه شش هزار نفری »پروژۀ گل« در کابل برگزار شد و 
افغانستان میزبان تیم ملی پاکستان در یک بازی دوستانه بود. طعم این 
میزبانی زمانی شیرین تر شد که افغانستان بازی را با حساب قاطع سه 
 بر صفر برد و ورزشگاهی پر از جمعیت، سرشار از فریاد و خوشحالی 

شد.
سنجر احمدی در دقیقه ۱9، آرش هاتفی در دقیقه ۵7 و معروف محمدی 
در دقیقه 7۱ سه گل تیم افغانستان را به ثمر رساندند و نخستین تجربۀ 

میزبانی پس از نزدیک به چهار دهه، خوش آیند و به یاد ماندنی بود.
میزبانی این بازی از یک سو فرصت دیدن بازی تیم ملی را از نزدیک، 
برای شهریان پایتخت فراهم کرد و از سوی دیگر، آغازی برای میزبانی 
زیادی  زیان   با  را  افغانستان  فوتبال  که  مسأله یی  شد.  ملی  بازی های 
مواجه کرده بود. پیش از آن، تیم ملی افغانستان بازی های رسمی اش 
بیشترینه شهر دوشنبه تاجیکستان،  را در کابل میزبانی نمی توانست و 

به جای کابل میزبان بازی های تیم ملی این کشور بود.
یک سال، یک ستاره : منصور فقیریار

 فقیریار اخیرا از سوی شبکه تلویزیونی ESPN دومین فوتبالیست برتر 
سال آسیا انتخاب شد

افغانستان بی هیچ تردیدی،  منصور فقیریار، دروازه بان تیم ملی فوتبال 
خبرسازترین و بهترین ورزشکار سال در افغانستان بود. او با دریافت 
فقط یک گل در تمام بازی های جنوب آسیا و درخشش خیره کننده اش 
در بازی نیمه نهایی برابر نیپال )دفع دو پنالتی(، نقش بزرگی در رسیدن 
جنوب  بازیکن«  ارزش ترین  »پر  عنوان  داشت.  قهرمانی  به  افغانستان 

آسیا، همزمان با جام قهرمانی، به گونۀ فردی به فقیریار تعلق گرفت.
پس از بازگشت کاروان تیم ملی به کابل، رئیس جمهوری و مقامات 

کشور نیز، از منصور فقیریار به طور جداگانه تقدیر به عمل آوردند.
فقیریار در واپسین روزهای سال ۲۰۱3 میالدی، افتخار دیگری آفرید 
و به انتخاب شبکۀ جهانی ESPN، دومین فوتبالیست برتر سال آسیا، 
شد. کارشناسان شبکۀ »ای.اس.پی.ان« عنوان کرده اند که دروازه بان ها 
به ندرت در این فهرست قرار می گیرند، اما درخشش فقیریار آن قدر 
بوده است که او نه تنها در میان ده چهرۀ برتر فوتبال آسیا قرار بگیرد که 

در این میان، مقام دوم را نیز بگیرد.
سومین افتخار فقیریار نامزدی اش برای جایزۀ »پدیدۀ سال« ورزش در 
ناحیۀ شرق آلمان است. در رای گیری که تا روز ششم سال نو میالدی 
ادامه خواهد یافت، فقیریار با اختالف زیادی در صدر ایستاده است و 
افتخار  این  برندۀ  اکنون  از همین  او را  آرا، نشان می دهد که  اختالف 

نیز باید دانست.
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نواز شریف دست به دامن
 پدر معنوی طالبان

2۰۱3؛ سال پر افتخار برای ورزش افغانستان

آلگری: 
این آخرین کریسمس من در میالن است

انتقال  شایعات  به  ژرمن  سن  پاری  سویدنی  مهاجم 
مسی به پاری سن ژرمن واکنش نشان داد و بازی کنار 

او را یک افتخار برای خود دانست.
در روز های گذشته شایعات زیادی درباره سرنوشت 
لیونل مسی مطرح شده است. و خیلی ها مدعی شدند 
فوق ستاره آرژانتینی در سال آینده به پاری سن ژرمن 

عملکرد  نیمار  با وجود  زیرا  می رود 
او در بارسلونا مانند قبل نیست.

سویدنی  مهاجم  ابراهیموویچ  زالتان 
پاری سن ژرمن که یک فصل در کنار 
کرده  بازی  بارسلونا  در  مسی  لیونل 
لیونل  آمدن  شایعات  درباره  است 
مسی به تیم فرانسوی گفت:  اگر مسی 
پاری  باشد،  انتقاالت  و  نقل  بازار  در 
نخواهد  درنگ  لحظه یی  ژرمن  سن 
او  گرفتن  خدمت  به  برای  و  کرد 
پاری  در  خیلی ها  کرد.  خواهد  اقدام 
سن ژرمن آرزو دارند تا با مسی بازی 
افتخار  مسی  لیونل  کنار  بازی  کنند. 
پاری  در  او  حضور  و  است  بزرگی 

سن ژرمن مانند یک رویا است.
زالتان در گفتگو با روزنامه الپاریسیان 
در ادامه گفت: من از شرایط او آگاه 
است  خوشحال  بارسلونا  در  او  می کنم  فکر  نیستم. 
این را اعالم کرده است که دوست دارد در  بارها  و 
باعث شده را رسانه ها  این جوی که  بماند.  بارسلونا 
درست کردند. مسی بازیکن بزرگی است و به همین 
خاطر رسانه ها دوست دارند تا درباره او گمانه زنی های 

زیادی داشته باشند. مسی تنها جواب این سوال را می 
داند که فصل آینده به فرانسه خواهد آمد یا خیر.

در  هفته  این  پنجشنبه  است  قرار  ژرمن  سن  پاری 
کنند.  بازی  رئال مادرید  با  قطر  در  دوستانه  دیداری 
آنچلوتی  کارلو  جالب  تقابل  می تواند  دیدار  این 
سرمربی رئال مادرید با شاگردان سابق او و البته تقابل 

کریستیانو رونالدو و زالتان ابراهیموویچ باشد.
گفت:  مادرید  رئال  با  دوستانه  بازی  درباره  زالتان 
احساس خیلی خوبی برای این بازی دوستانه دارم و 
منتظرم تا آن شروع شود. این بازی دوستانه به بازی 
دوستانه بزرگی برای دو تیم خواهد بود. هر دو تیم 
لیگ  و  لیگ  در  بازی های حساسی  در فصل ۲۰۱4 
فرصت  قطر  مردم  داشت.  خواهند  اروپا  قهرمانان 
خوبی خواهند داشت تا این دیدار را از نزدیک تماشا 
کنند. این بازی مانند فینال لیگ قهرمانان اروپا است اما 
خوشبختانه این بازی یک بازی دوستانه است و من 

امیدوار هستم که تیم ما برنده این بازی باشد.
ایبرا در پایان درباره اینکه کدام بازیکن شایسته دربافت 
توپ طالی فوتبال جهان است گفت: هم ریبری، هم 
کریستیانو رونالدو و هم لیونل مسی شایسته دریافت 
توپ طالی فوتبال هستند و باید منتظر ماند و دید این 

جایزه در نهایت به کدامیک خواهد رسید.

فصل  این  کرد  اعتراف  میالن  سرمربی 
میالن  تیم  در  او  فصل حضور  آخرین 
خواهد بود و او پس از پایان آن از این 

تیم جدا خواهد شد.
میالن در این فصل عملکرد ضعیفی از 
خود در سری A ایتالیا نشان داده و از 
۱7 بازی خود تنها ۱9 امتیاز کسب کرده 
و در ردۀ سیزدهم قرار گرفته است. اما 
این تیم در لیگ قهرمانان اروپا تنها تیم 
ایتالیایی است که به مرحلۀ یک هشتم 
نهایی صعود کرده و باید در این مرحله 
با تیم آتلتیکو مادرید اسپانیا دیدار کند.

میالن  سرمربی  آلگری  ماسیمیلیانو 
ایتالیایی  رسانه های  با  گفت وگو  در 
این  پایان  در  را  میالن  از  جدایی اش 
کرد:  اعالم  و  دانست  قطعی  فصل 
تیم چه کسی  نمی دانم سرمربی جدید 
خواهد بود. البته این مشکلی است که 
آخرین  این  نمی شود.  مربوط  من  به 
کریسمس من در تیم میالن است و من 

در پایان این فصل از تیم میالن خواهم 
رفت. تصمیم گرفته بودم که در میالن 
بمانم و کارم را در این تیم تمام کنم اما 
چهار سال ماندن در یک تیم زیاد است.
درباره  ادامه  در  میالن  سرمربی 
ما  گفت:   A در سری  تیم  این  شرایط 
جمع  در  حضور  برای  سختی  شرایط 
لیگ  سهمیه  کسب  و  صدرنشینان 
قهرمانان داریم و با توجه به ۱7 امتیازی 
داریم  فاصله  جدول  سومی  رده  با  که 
فکر می کنم کارمان بسیار بسیار سخت 
باشد که بتوانیم این فصل سهمیه لیگ 
حال  این  با  بگیریم.  را  اروپا  قهرمانان 
آخر  هفتۀ  تا  باید  و  ناامید شویم  نباید 
اینها می تواند  با قدرت کار کنیم. همه 
فصل  این  در  ما  برای  خوبی  انگیزۀ 

باشد.
میالن در هفتۀ هجدهم سری A ایتالیا 
این هفته در خانه از تیم آتاالنتا پذیرایی 

خواهد کرد.

ورزش
زالتان:

بازی کنار مسی افتخار است
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به  افغانستان  اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  ادارۀ 
برنامۀ  جدید  دور  معارف  وزارت  همکاری 
آگاهی دهی در رابطه به فساد اداری برای شاگردان 
مکاتب را آغاز کردند تا زمینه های اجتماعی فساد 

در آینده محو گردد.
در برنامۀ جدید وزارت معارف و اداره عالی مبارزه 
با فساد اداری، قرار است برای ده ها هزار معلم و 
افغانستان در رابطه به شیوه های  متعلم در سراسر 
مبارزه با فساد اداری و شفافیت در کارهای اداری 

آموزش داده شود.
فاروق وردک، وزیر معارف روز سه شنبه در یک 
کنفرانس خبری گفت که وزارت معارف خود را 
کتله  یک  عنوان  به  را  کودکان  تا  می داند  مکلف 

بزرگ انسانی از آفت فساد اداری 
به  زمینه  این  در  و  نگهدارد  دور 

نسل جوان آگاهی داده شود.
افغانستان  دولت  نهادهای  این 
تالش دارند که فکر و ایده فساد را 
از ذهن کودکان پاک کنند و آن ها 
فساد  از  عاری  آینده  یک  برای  را 
معارف  وزارت  دهند.  آموزش 
 ۱۶۶۰۰ حاضر  حال  در  می گوید 
مکتب در سراسر افغانستان فعال اند 
از  حمایت  شورای  هزار   ۱4 و 

مکاتب نیز عماًل فعالیت می کنند.
مشارکت مردم

وزارت معارف افغانستان می گوید 
به منظور جلوگیری از فساد در پروژه های وزارت 
معارف به خصوص ساخت مکتب ها، تمام جزییات 
قرار  معارف  شوراهای  اختیار  در  را  پروژه ها  این 
آگاه  قراردادها  از جزییات  این شوراها  و  می دهد 

می شوند.
آقای وردک گفت پیشبرد مشارکتی در ساخت وساز 
مکاتب سبب جلوگیری از فساد می شود چون همه 
در چنین وضعیتی  و  اعضای شورا خبر می شوند 

امکان فساد وجود ندارد.
مرکزی  )امور(  که  اندازه  هر  »به  گفت:  وردک 
تصمیم  انسان  یک  و  می  شود  روی  تک  می شود، 
می گیرد،...                             ادامه صفحه 6

رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد:

فساد با چند پروژۀ کوچک از بین 
نمی رود

تظاهرات سمنگان به خشونت کشیده 
شـــــــد

بیکزاد، فرمانده پلیس والیت  محمد اکرم 
نتیجه  در  که  گفت  بی بی سی  به  سمنگان 
درگیری که میان ماموران پلیس و معترضان 
دو  سمنگان،  والیت  مرکز  ایبک  شهر  در 

نفر کشته و شش نفر زخمی شده اند.
میان  از  زخمی ها  و  شدگان  کشته  همه 

معترضان هستند.
والی  انوش،  اهلل  خیر  علیه  تظاهرات 
و  آغاز شده  اول جدی  روز  از  سمنگان، 

همچنان ادامه داشته است.
در  بی بی سی  خبرنگار  شیبان،  اهلل  حیات 
شنبه  سه  روز  می گوید  افغانستان  شمال 
تدابیر  تحت  داشته  قصد  سمنگان  والی 

تند  واکنش  با  که  برود  کارش  محل  به  امنیتی  شدید 
معترضان رو به رو شد.

از  شماری  که  می گوید  سمنگان  پلیس  فرمانده 
دفاع  برای  پلیس  ماموران  و  بودند  مسلح  معترضان 
که  نیست  معلوم  اما  شلیک شدند  به  مجبور  از خود 

تلفات، نتیجه شلیک کدام طرف است.

 
ده ها شهروند والیت سمنگان در شمال افغانستان از ده 
روز پیش به این سو با راه اندازی تظاهراتی، خواهان 

برکناری والی این والیت شده اند.
معترضان در مقابل ساختمان والیت سمنگان چادر زده 
و گفته بودند تا زمانی که خیراهلل انوش از سمت خود 

برکنار نشود، دست از اعتراض نخواهند کشید.
و  سنا  مجلس  پیشین  عضو  عظیمی،  آصف  محمد 
در  فساد  که  می گوید  راهپیمایی  این  سازماندهان  از 

دستگاه والیت سمنگان مردم را به تنگ آورده و اهالی 
تحمل  را  وضعیت  این  نمی توانند  دیگر  والیت  این 

کنند.
و  اداری  فساد  »قتل،  به  را  سمنگان  والی  معترضان، 
زورگویی« متهم کرده و گفته اند که برخی از مسووالن 
هم دست  انوش  آقای  با  سمنگان  در  محلی  ادارات 

هستند.
اتهامات  اعتراضات،  این  آغاز  در  سمنگان  والی 
معترضان را بی جا خواند و گفت که سازماندهان این 
با گروه طالبان را دارند و  راهپیمایی سابقه همکاری 
می خواهند زمینه ورود مخالفان مسلح دولت به شهر 

را هموار کنند.
این ادعا از سوی معترضان رد شده است.

خیرا هلل انوش که پیشتر عضویت حزب جنبش اسالمی 
بوده، سه سال و نه ماه است که سمت والی سمنگان 

را در اختیار داشته است.

وزارت خارجه روسیه گزارش خبرگزاری 
افغان های  از  پژواک درباره طرح شماری 
مقیم روسیه برای کودتا در کشورشان را 

تکذیب کرده است.
قول  از  پیش  روز  دو  پژواک  خبرگزاری 
این  که  نوشت  اعتماد«  مورد  منبع  »یک 
 - دوما  عضو  یک  با  دیدار  در  افغان ها 

مجلس سفالی پارلمان فدرال روسیه - طرح »تغییر نظام در 
افغانستان« با استفاده از نفوذ سیاسی و نظامی را مطرح کردند.
به نوشته پژواک، طراحان کودتا خواستار حمایت روسیه شدند، 
اما پارلمان روسیه این درخواست را با سفارت افغانستان در 
مسکو در میان گذاشت و سفارت هم موضوع را به وزارت 

خارجه در کابل مخابره کرد.
دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه روسیه در اطالعیه یی این خبر 
را »دورغ پردازی مغرضانه«خوانده و آن را تالشی برای آسیب 

رساندن به روابط دوستانه افغانستان و روسیه دانسته است.
پژواک منبع خبر خود را فاش نکرده و وزارت خارجه روسیه 
خبری  چنین  پخش  از  که  است  نوشته  خود  اطالعیه  در 

»شگفت زده« شده است.
این  که  کرده  تاکید  روسیه  خارجه  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
به  بی امضا«  و  »بی نام  منابع  از  را  خود  اطالعات  خبرگزاری 

دست آورده و می بایست آن را پیش از پخش بررسی می کرد.
که عزیزاهلل  است  نوشته  در گزارش خود  پژواک  خبرگزاری 
اظهار  خبر  این  مورد  در  روسیه  در  افغانستان  سفیر  کرزی، 
بی اطالعی کرده و جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه 

تا حال  که  است  گفته  افغانستان هم 
افغان های  دیدار  رسمی  مرجع  هیچ 
دومای  عضو  با  پژواک  اشاره  مورد 

روسیه را تایید نکرده است.
ناریشکین،  سرگئی  پیش  هفته  یک 
رییس دومای روسیه با هدف تقویت 
روابط کشورش با افغانستان در کلیک 
سفری به کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری، عبدالرووف 
نمایندگان، و فضل هادی مسلمیار،  رئیس مجلس  ابراهیمی، 

رئیس سنای افغانستان دیدار کرد.
از زمان فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان، این نخستین سفر 

یک مقام بلندپایه دولت فدراسیون روسیه به این کشور بود.
در نظام حکومتی روسیه، از نظر قدرت سیاسی، رئیس دوما 
محسوب  وزیر  نخست  و  رئیس جمهوری  از  پس  سوم  نفر 

می شود.
نفوذ تندروهای اسالمگرا و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به 
آسیای میانه و روسیه، از نگرانی های اصلی دولت روسیه در 

روابط با افغانستان است.
روسیه از روند جاری در افغانستان حمایت می کند و معتقد 
یک  کشور  این  در  بین المللی  نیروهای  حضور  که  است 

ضرورت است.

روسیه در پیوند به گزارش کودتا علیه دولت افغانستان:

شگفت زده شده ایم
اعـــالن داوطلبی

اعمار  و  ترمیم  پنجشیر  عامه  فواید  ریاست 
عنابه  لسوالی  و  فراج  کیلومتر سرک   7 مجدد 
را که از اسر سرازیر شده سیالب های موسمی 
گذارد.  می  داوطلبی  اعالن  به  گردیده  تخریب 
افراد موسسات داخلی و خارجی که  اشخاص 
در  اشتراک  و خواهش  باشند  ایسا  اداره  ثبت 
مدت 21  الی  باشند  داشته  داوطلبیرا  مجلس 
یوم بعد از نشر اعالن در خواست های خویش 
عامه  فواید  ریاست  ساختمان  مدیریت  به  را 
والیت پنجشیر واقع پاراخ سپرده شرطنامه را 
مالحظه فرموده تضمین آفر مبلغ )٪5( از نرخ 

ارایه شده شرکت نقدآ اخذ میگردد.

دولت جمهوری اســــــــالمی افغانستان 
وزارت فــــواید عـــامه 

ریاست عمومی حفظ و مراقبت سرکها
ریاست فواید عامه والیت پنجشیر

مدیریت ساختمان


