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رهایی طالبان به خاطر انتخابات

سعودالفيصلوزيرامورخارجهعربستانسعودیبهمنظور
صلح روند پيشبرد دربارۀ پاكستانی مقامهای با گفتوگو
افغانستان،تحوالتمنطقهيیوروابطدوجانبه،سفررسمی

دوروزهيیبهاسالمآبادخواهدداشت.
امور وزارت از نقل به شنبه پنج روز پاكستان ملی راديو
خارجهاينكشورگزارشداد:... ادامه صفحه 6

رياست انتخابات برگزاری برای آمادهگیها درصد هفتاد
غير مواد انتقال و جمهوریوشورایواليتیگرفتهشده

حساسبهوالياتادامهدارد.
مسووالنكميسيونمستقلانتخاباتافغانستانبااعالماين
خبرمیگويندكهرونداستخدامكارمندانانتخاباتیراتادو

هفتهديگرآغازخواهندكرد.
مستقل كميسيون دبيرخانۀ رييس خيل، امر الحق ضيا
انتخاباتگفتكهمابهشدتتالشمیكنيمكهانتخابات
درافغانستانبهوقتمعينآندرشانزدهمماهحملبرگزار

گردد.
نهادهای گردهمايی يک در پنجشنبه روز امرخيل آقای
به انتخاباتی، روند تحکيم برای افغانستان مدنی جامعۀ
آمادهگیهایكميسيون... ادامه صفحه 6

گروهیازسناتورهایامريکايیدرجريانسفرشانبهكابل،
نسبتبهآزادیشتابزدهتعدادزيادیزندانیكهبهحمله
مردم و افغانستان امنيتی نيروهای امريکايی، نيروهای به

كشورمتهمهستند،هشداردادند.
جمهوریخواه سناتورهای مکكين، جان و گراهام لنزی
حاميان از و كردهاند افغانستانسفر به بارها كه امريکايی
جان همراه به كشورند، اين در امريکا حضور ادامه
كرزی، حامد با ديگر جمهوریخواه سناتور يک باراسو،

كرده ديدار افغانستان رييسجمهوری
ودربارهاقداماتدولتكابلازجمله
آزادكردنزندانيانبگرامبهاوهشدار

دادند.
اين معتقدند، امريکايی مقامات
زندانيانازاعضایطالبانياگروههای
وابستهبهآنهستندكهبهكشتن117
تنازنيروهایافغانستانیيانيروهای

بينالمللیمتهمند.
كه میگويند همچنين سناتورها اين
كرزیشخصًابهآنهادراينخصوصاطميناندادهاست
كههيچيکازكسانیكهبهنيروهایناتوحملهكردهاند،

آزادنخواهندشد.
گراهامپسازديدارباكرزیدراينخصوصگفت:اتخاذ
دوجانبه روابط به غيرقابلجبران ضربهيی تصميمی چنين
خواهدزدوكنگرهامريکانيزواكنشیشديدنشانخواهد

داد.

هشداردربارۀپيامدهایعدمامضایپيمانامنيتی
لنزیگراهامسناتورامريکايیپسازديدارباحامدكرزی
دربارهپيامدهایامضانشدنپيمانامنيتیكابل-واشنگتن

هشدارداد.
لنزیگراهامگفت:اگردولتافغانستان،پيمانامنيتیكابل-
واشنگتنراتايکماهديگرامضانکند،افغانستانبهعراقی

ديگرتبديلخواهدشد.
امنيتی پيمان نشدن امضا صورت در كرد تهديد گراهام
افغانستانقطع به افغانستانكمکهایواشنگتن امريکاو

خواهدكرد.
پيمان امريکادرشرايطكنونیكه افزود: امريکايی سناتور
نيروهای ميزان داندچه نمی نشده امضا كشور دو امنيتی

خودرادرافغانستانحفظكند.
گراهامدرعينحالضمنابرازاميدواریبهامضایسريع
پيمانامنيتیكابل-واشنگتنمدعیشددرديدارباحامد
پيمان زمينه در طرف دو اختالفهای از بسياری كرزی
امنيتیكابل-... ادامه صفحه 6

عربستان دربارۀ سرنوشت 
افغانستان با پاکستان 

گفت وگو می کند

وقتی دومین متفکِر جهان لب به سخن 
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صفحه 7

هشدار سناتوران امریکایی به کرزی:

متوجه عواقب خطرناک آزادسازی زندانیان باشید

کمیسیون انتخابات:

70 درصد آمادۀ برگزاری انتخابات 
هستیم

متفکر  دومین  احمدزی  آقای  واقعًا  اگر 
جهان  بر  وای  كه  گفت  باید  باشد،  جهان 
چون  اندیشه!!  بر  وای  و  علم  بر  وای  و 
سخنان آقای احمدزی حتا در حد یک آدِم 
بی سواد كه هرگز مکتب نرفته و درس 
آقای  نیست!  قبول  قابل  هم  نخوانده 
به مردم  تنها  نه  این سخنان  با  احمدزی 
جهان  به  حتا  كه  كرد،  اهانت  افغانستان 
علم و اندیشه نیز توهین بزرگی را روا 

ادامه صفحه 6داشت.  



حکومتدارِی آخِر روزهای به هرقدر
خطاها میشويم، نزديک كرزی آقای جناب
چشمگيرتری و بزرگتر ندانمكاریهای و
يکی شايد میشويم. شاهد ايشان تيِم از را
كژكاری و اينهمهخطا داليِل اصلیترين از
سرنوشِت بر وخيمی عواقِب و تأثيرات كه
اين میتواند دارد، همراه به افغانستان مردم
رفتنیست كه میداند نيک تيم اين كه باشد
وپيشازرفتنبايدتاجايیكهممکناست،
بهمعامالِتكالنبرسرسرنوشِتاينمردم
خويش اندوختههای تمام از و بيانديشند
كار خود نفِع به دهه يک از بيش طول در
باطالبانهم يامصالحه گيرند.مسالۀمعامله
به بهانههایمختلفو به بدينسو ازچندی
كالن درآمدی راه شگفتانگيزی، روشهای
است. بوده طالبدوستش تيِم و كرزی برای
تاجايیكهاخيراًآزادِیبيشازچندصدتن
نيمی از بيش تقريبًا كه طالبان افرادگروه از
بهجرمدهشتافکنیوبمبگذاری آنها از
ايندست از جناياتی و انتحاری عمليات و
خودشيرينِی و هنرنمايی بودهاند، بند در
میرفت بهشمار طالبی دوستان برای كالنی
كهفردایبعداز2014قراراستدردستگاه
حقی مردم، اين سرنوشِت تعيين و قدرت
نيست تعجب جای باشند!! داشته مقامی و
جناب حکومِت روزهای واپسين در كه
را حاتمبخشیهايی چنين يک كرزی آقای
حساب از حاتمبخشیهايی استيم؛ شاهد
ما مفلوِک و بدبخت مردمِ امنيتی اعتبار و
و دالر به غيرنقدی اعتبارهای اين تبديل و
نسل چند تا بتواند تا رايج، ارزهای ديگر
را افغانستان امروز سياستمداراِن هم بعد
تأمينكند.اماافسوسكهاغلبمیبينيماين
حاتمبخشیها،بهقيميتتضييِعجانومالو
ناموِسمردمیتماممیشودكهبعدازسقوط
طالبان،احساسكردهبودندكهدولِتبهروی
كارآمدهبهكمکجامعۀجهانی،بهواقعبرای
نهادينهكردِنعدالتاجتماعیوتأمينامنيت
است. گرفته شکل افغانستان در سرتاسری
امروز دهه، يک از بيش گذشت از بعد اما
در كسی كمتر كه شده مشخص بهخوبی
اينميانبرایمردممادلمیسوزاندواكثريت
بهفکرمنافِعخويشاستندوتالشدارندكه
افغانستاِنهزارتووهزارچهره، از بهنوعی
منطقهجای در تا برایخود بسازند فرصتی
پايیبرایتأمينمنافِعدرازمدِتخويشداشته

باشند.

طالبانآزادمیشوندوازسویمردمورسانهها
نقدوانتقادآغازمیگردد؛مردمیكهكمكمياد
فرياد باشند، داشته مدنی تجمعات گرفتهاند
و ناهمگون هرچند را خود صدای و بزنند
مقامات به درست، سازماندهی يک بدون
مشق لنگانلنگان كه رسانههايی و بشنوانند،
دموكراسیمیكنندتاهرچهبيشتربهمردماين
اعتماد آنها به كهمیشود بدهند را اطمينان
دستاندركاراِن ندانمكاریهای گاهی و كرد
نابخشودنیست و واضح حدی به قدرت
دم و انداخت پرده آن بر نمیتوان ديگر كه
كاماًل رسانههای حتا كه جايی تا نياورد؛ بر
از حجم اين آزادی نيز وابسته يا و تجاری
در آنهم و حسابوكتاب بدون را طالبان
يکچنينشرايطسختوحساسیمحکوم
كردند.امادرنهايت،تحتفشارافکارعمومی
جناب غربی، متحدان مخالفتهای حتا و
دهند دستور كه گرفتند تصميم كرزی آقای
كهدوبارهپروندۀتنیچندازاينبزرگواراِناز
بندرهاشدهرارویدستگرفتهوبازخوانی
مضحک، ندانمكاری اينهمه از عجبا كنند!!
وقاحتهای اينهمه از و فاحش، خطای

آشکار!

كسینيستكهبگويداينقدرِتبخششو
بندكردن، بندرهاكردنوبعددوبارهدر از
بهچهاستنادوپايهومنطقیبهشمادادهشده
استكهبهاينراحتیمیبخشيد،رهامیكنيـد
پروندۀ كه میگيريد تصميم دوباره بعد و
برخیهارابايدبازخوانیكنيد!!چههزينههايی
كهمردمِمامتحملشدندتااينجنايتكاران
بهشهادت دستگيرشوند،چهجوانهايیكه
رسيدندوچهخونهايیكهبرزمينريختندتا
اينتروريستانودهشتافکنانزندانیشوند،
حالبههمينراحتیوسادهگیبعدازاينكه

پردهازصددرصدشتابزدهواشتباهبودِن
اينتصميماتبرداشتهمیشود،امربهبررسی

دوبارۀاينپروندههادادهمیشود!!
بايدازكرزیصاحبپرسيدبرایدوبارهدر
بندكردناينازبندرهاشدهها،چهتاوانها
چند بپردازيم؟ بايد را ديگری هزينههای و
خون و خاک به بايد وطن اين ديگِر جواِن
كشيدهشودتاكسانیكهبهاشتباهرهاشدهاند،
دوبارهدستگيرشوند؟ومهمترازهمهاينكه
چهتضمينیوجودداردكهدوبارهبتوانبعداز
بازخوانیاينپروندهها،گناهكارانرابازداشت
كرد؟آياعاقالنهايننبودكهقبلازصدورو
اجرایدستورآزادی،هزاربارفکروتحقيق
میشدتاهمينامنيِتنيمبندوشکنندۀمردم

مابهخطرنمیافتاد؟
و نابههنگام و غلط تصميمهای چنين آيا
فاجعهبار،خيانتوجنايِتملینامنمیگيرد؟
اگرازدَرکاينحاتمبخشی،چندهزارشهروند
اينبخشيدهشدهها قربانِیحمالِت ما بیگناه
برگ پای بر كه كسانی مستقيمًا گيرند، قرار
و جرم شريک كردهاند، امضا آنها آزادی

جنايتنيستند؟
روزهای تلخترينوحساسترين روزها اين
بعدازشکلگيریدولتجنابكرزیاست،
بهخاطراينكهقدرتومنابعثروتكشوردر
حالتکهتکهشدنوبهمعاملهگذاشتهشدن
حاكم تيم گروگاِن در چيز همه دارد. قرار
امضای انتخابات، ثبات، امنيت،صلح، است؛
پيمانها،تعهدات،حتاسرنوشتجنگوصلِح
شدهاند گرفته گروگان به روزها اين و... ما
اين دسِت در فساد و خون با كه قدرتی تا
به دوباره گونهيی به يافته، تجمع بزرگواران
نامِآنهاشودوآنگاهشايدگلوگاهفشردۀاين
ملت،ذرهذرهرهاگرددودوبارهمجالتنفسی
نصيِببرایاينمردمميسرشود.درغيراين
صورت،مرگوجنگوناامنیوبحرانهای
زنجيرهيیديگریدرراهاستتابهاينمردم
بارباربفهمانندكهدراينكشورنهدموكراسی
بزرگی مافيايی شبکههای كه عدالت، نه و
نجات راحتیها اين به كه میكنند حکومت
روزها اين طالبان و  نيست ممکن آنها از
مافيای اين قدرتمنِد بازوی يک عنوان به
مطرح بهصورتجدی بُعدی هر در بزرگ
آخرين در كه دارد دليلی چه ورنه، است.
فصلحکومتخود،جنابآقایكرزیبيش
ازمجرمانطالبیراآزادكند ازچندصدتن
كهباتوجهبهموقعيتحساسماكهانتخابات
راپيشروداريم،هركداممیتوانندبهچرخۀ

دهشتافکنانۀشان و تروريستی عمليات
برای تهديِدجدی و يکخطر و گردند باز

سالمتوامنيتانتخاباتشوند؟!!
امابااينهمهبدسگالیوكژكاریوندانمكاری،
ماسختترومستحکمترو بازهمبايدمردمِ
بيش نگذارندكه آيندو ميـدان به قاطعانهتر
ازاينسرنوشتشانبهبازیگرفتهشودوبا
پيش انتخابات سالمِت خود، پوالدين همِت
به كنندـهرچندجنابكرزی راتضمين رو
تعدادهرصندوقرأی،طالبیرااززندانرها

سازد!
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حلیمه حسینی

بررسی پروندهای طالبان بعد از 
رهــــایی!

 

دريافِت دو افغانستان، به امريکايی سناتوران سفر
اين گذاشت. بهجا را مرتبط بههم اما متفاوت
با گراهام و مکكين سناتور مالقاِت از پس تعابير،
رييسجمهوركرزیپيرامونچندیوچونِیپيمانامنيتی
ونيزاظهارنظرآندو،دررسانههابهميانآمدهاست.
دوست متحده اياالت كه گفتهاند امريکايی سناتوران
عراق سرنوشت چونان افغانستان سرنوشت ندارد
گردد.تدوامحضورسايركشورهایهمکار،بستهگیبه
امضایاينپيماندارد.اينپيمانبهطورقطع،بهايجاد
صلحپايداركمکخواهدكرد.همچنينآنهاگفتهاند
كهطالباندشمِنبشريتاندواياالتمتحدهمايلنيست

كهافغانستانبارديگرالنۀدشمناِنبشريتگردد.
و دوستی بوی آن از و دارد آرامی ظاهر پيام، اين
تعهدبهمشاممیرسدوانگار،اياالتمتحدهبادولت
ديگر اماروی است. يافته نتايجیدست به افغانستان
آن،بیترديدكهبهيکهشدارمیماند؛بهاينمعناكه
به متحده اياالت با را پيمان اين افغانستان اگردولت
از پيش بهسالهای ديگر بار افغانستان نرساند، امضا

يازدهمسپتمبربرخواهدگشت.
آقای با ديدارشان كه اند گفته سناتوران اين آنكه با
كرزیاميدواریهاپيرامونامضایاينپيمانرابيشتر
كرده،امادرخبرنامۀرياستجمهوریافغانستانآمده
اين امضای ازای در برخواستههايش آقایكرزی كه

پيمان،هنوزمصراست.
اميدپراگنِی و يأس بازی كه است اين پرسش اكنون
آقایكرزیواوباماتاچهزمانیادامهخواهديافت؟

چندیقبلنيزآقایدادفرسپنتامشاورامنيتملیآقای
اين امضای در توافق درصد 98 كه بود گفته كرزی
پيمانوجوددارد،وتنهادودرصداختالفباقیست
جنجال ادامۀ اما شد. زودیحلخواهد به آنهم كه
برسراينپيماننشانمیدهدكههيچچيزحلنشده
حتا است. نبوده بيش دروغی سپنتا جناب سخنان و
امريکايی،حالِلمشکالت باسناتوران مالقاتكرزی
شرايط وضع، اين ادامۀ و نبوده امنيتی پيمان امضای
مردم بر را و... امنيتی اقتصادی، سياسی، سنگيِن

افغانستانُگستردهاست.
ازهشدارنرموسخِتامريکايیهاكهبگذريم،تأثيرات
قابل مردم روزانۀ زندهگی بر پيمان اين اقتصادی
چشمپوشینيست.ازنرخموادارتزاقیگرفتهتاوسايل
افزايش امنيتی پيمان ماجرای ادامۀ در همه تسخين،
يافتهاند.شرايطامنيتیبهشدتبیثباتومتزلزلشده
استوازسویديگر،نشاندادنچنگودنداِنطالبان

بيشازپيش.
فرار بر آن سوء تأثيرات قدر چه اينكه بماند حاال
سرمايههاازافغانستانمشهوداستوياحکومترااز
نظيرآمادهگیگرفتنبرایانتخابات كارهایاصلیاشـ
مردم روحيۀ تضعيف در چهقدر يا و ساخته غافل ـ

برایآيندهشانموثربودهاست!
بايديادآورشدكههردوطرفبهاندازۀهمبهدروغ
برای كرزی آقای مأموران میشوند. متوسل تزوير و
كار جمهور، رييس شخصی خواستههای پنهانكاری
و میدارند اعالم حلشده را امنيتی امضای پيمان
امريکايیهاهمبرایرسـيدنبهاهدافاستراتژيکو
را پيـمان اين امضای دارندكه استخباراتیشان،سعی
امادرحقيقت،مخالفِتهردو بدارند. تلقی حلشده
طرفبرسرخواستههایشانادامهدارد؛نهآقایكرزی

كوتاهمیآيدونههمامريکايیها.
چهوقت، پيمان اين كه نيست روشن وصف، اين با
رسيد، خواهد امضا به شرايطی چه تحت و چهگونه
اماتبعاتبِدآنهرروزوبيشازپيشمردمافغانستان
رامتضررمیسازد،بیآنكهآقایكرزیوهمکارانش
گوشۀچشمیبهاينگوشۀماجرابياندازندوياانداخته

باشند.

پیمان امنیتی و سایۀ سنگیِن 
آن بر زنده گی مردم

طالبان آزاد می شوند و از سوی مردم و رسانه ها نقد و انتقاد آغاز 
می گردد؛ مردمی كه كم كم یاد گرفته اند تجمعات مدنی داشته باشند، 
فریاد بزنند و صدای خود را هرچند ناهمگون و بدون یک سازمان دهی 
درست، به مقامات بشنوانند، و رسانه هایی كه لنگان لنگان مشق 
دموكراسی می كنند تا هرچه بیشتر به مردم این اطمینان را بدهند كه 
می شود به آن ها اعتماد كرد و گاهی ندانم كاری های دست اندركاراِن 
قدرت به حدی واضح و نابخشودنی ست كه دیگر نمی توان بر آن پرده 
انداخت و دم بر نیاورد؛
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نخستوزيرهنداعالمكردكهحتیدرصورتپيروزی
دوبارهحزبكنگرهدرانتخاباتسالجاریميالدیهند
ازقدرتكنارهگيریخواهد او پياپی، بار برایسومين

كرد.
كنفرانس يک در هند نخستوزير سينگ، مانموهان
انتخاباتدرسالجاری خبریگفت:پسازبرگزاری
ديگری بهشخص را قدرت ماه چند طی من ميالدی

واگذارخواهمكرد.
يک زودی به كنگره حزب كه گفت همچنين سينگ
كانديدایجديدبرایتصدیسمتنخستوزيریهند

معرفیخواهدكرد.
ايندرحالیاستكهپيشبينیمیشودكهحزبكنگره
باهاراتياجاناتاشکست ازحزب انتخاباتپيشرو در
بخورد.ازنارندامودیبهعنوانكانديدایاحتمالیحزب
باهاراتياجاناتابرایتصدیسمتنخستوزيریهندياد

میشود.

سرنوشت ارتش ترکیه چه خواهد شد؟
و شده بيشتر روز به روز چالشها كه حالی در
ارتشتركيهدرحالكوچکترشدناست،آموزش
است. گرفته شدت كشور اين هوايی نيروی در
صنعتدفاعیتركيه،بربرنامههایتمرينیهمچون
راهاندازیمركزشبيهسازیآموزشخلبانیاف16
وتالشبرایبهدستآوردن52هواپيمایآموزش

پايه،تمركزكردهاست.
رو تركيه داخل امنيتی چالشهای كه شرايطی در
افولگذاشته به تركيهرو ارتش است، افزايش به

ارتش فرماندهی اما است.
بهترينراه معتقداستكه
برایمقابلهبااينچالشها،
آموزشبهترچهدراصول

وچهدرعملاست.
تركيه دولت اخير تصميم
خدمت كاهش برای
100 معنای به سربازی
نفرسربازكمتربرای هزار
ناتو بزرگ ارتش دومين

است.
طرح با مطابق اقدام آن
سوی به عملکرد تغيير
نيمهحرفهيیشدنساختار
امايکمشکل نيروهابود.
است ممکن دارد. وجود
ارتشتركيهنتواندبهاندازه

الزمحرفهيیعملكند.
دفاع ييلماز،وزير عصمت
به پاسخ در اخيرا تركيه،
كشور اين پارلمان پرسش
و جنوری در كه گفت

نيروی از فبروریسالجاریميالدی163خلبان
تركيه دولت به نزديک افراد شدند. خارج هوايی
هوايی نيروی از كه خلبانهايی كه شدند مدعی

رفتند،ازمجربترينوباتجربهترينآنهابودند.
به كه میدانيم ما گفت: ارتش ارشد مقام يک
آموزشبهترنيازداريم.مابهمکانيزمیپيشرفتهنياز

داريم.
شبيهسازی آموزش مركز يک گذشته هفته تركيه
تركيه، مقامات گفته به كرد. راهاندازی را 16 اف
بااستفادهازاينپروژهكهدرسال2009كليدآن

زدهشد،میتوانبسياریازپروازهایآموزشیرا
بهجایاستفادهازهواپيماهایواقعیباشبيهسازها
كاهش باعث همچنين برنامه اين داد. صورت
گستردههزينههایپرواز،كاهشتصادفهادرحين
برایهرزمان، پرواز بودن آموزشودردسترس

میشود.
در تركيه دفاعی تأمين آژانس راستا، همين در
هواپيمای 52 دريافت برای مناقصهيی نومبر، ماه
به هواپيماها اين از داد. تدارک پايهيی آموزش

رشته فارغالتحصيالن آمادگی آزمايش منظور
خلبانیبرایادامهدورهآموزشیاستفادهمیشود.

آموزش هواپيماهای ناوگان جای هواپيماها، اين
پايهایاساف260راكهدردهه90ميالدیتحت
ايتالياوتوسطصنايعهوايیتركيهمونتاژ ليسانس

شدندواكنونقديمیشدهاند،خواهدگرفت.
امامقاماتصنايعهوايیتركيهدرعينحالگفتند
كهيکناوگان50فروندیهواپيماهایتمرينیاف
5راكهتوسطشركتصنايعدفاعیالبيتاسراييل
بهروزشدهبودند،دردههدوهزارميالدیدريافت

كردهبودند.
به حال در اكنون تركيه هوايی صنايع همچنين
روزرسانیحدود60فروندتی38استتاآنهارا

جايگزينافپنجهایقديمیكند.
عالوهبراينتركيهحدود41فروندهواپيمای»كی
تیا«كوريایجنوبیرانيزدرناوگانآموزشیخود
داردكهآنهارادرسال2007دريافتكردهاست.
بهجایخريد، كه واقعمیخواهند در ترکها اما

خودهواپيمایآموزشیتوليدكنند.
اخيراً راستا، همين در
آموزشی هواپيمای يک
ساخته و طراحی داخلی،
اجازه توانست و شده
پروازبگيرد.پسازآندر
اجرايی كميته سپتامبر 26
توليد صنايعدفاعیمجوز
را هواپيما اين سريالی
هواپيما اين كرد. صادر
»هوركوش« به موسوم
پرواز اولين برنامه، طبق
2014 درسال را خود

انجاممیدهد.
سرنشين دو هواپيمای
سال 35 كه هوركوش
میتواند دارد، مفيد عمر
574 حداكثر سرعت با
تا و ساعت بر كيلومتر
ارتفاع10.577متریپرواز
هوركوش هواپيمای كند.
درچهارنوعتوليدخواهد
ای« »هوركوش شد.
پيشرفتهتر ورژنی بی« »هوركوش است. غيرمسلح
است.ايندرحالیاستكه»هوركوشسی«مسلح
است درصدد تركيه دفاعی صنايع همچنين است.
در گشتزنی برای را هواپيما اين چهارم ورژن تا

سواحلاينكشورتهيهكند.
،2017 تا كه معتقدند تركيه ارتش مقامات
هواپيماهایكیتیا،هوركوش،تی38،اف16و
هواپيماهایديگریكهآنکاراخواهدخريد،ناوگان

آموزشیتركيهراتشکيلخواهندداد.

نخست وزیر هند: 

کناره گیری می کنم

سازمان ملل:

 جهان در 2014 شاهد بحران های 
بیش تری خواهد بود

اردوغان:

روند اصالحات دموکراتیک تسریع می  یابد
پولیس پاکستان بمب کارگذاشته شده 

نزدیک منزل مشرف را خنثی کرد
اين مردم از تركيه نخستوزير
مبارزه برای تا خواست كشور
حمايت وی از خارجی توطيه با

كنند.
روسيه خبری شبکه گزارش به
اردوغان، طيب رجب اليوم،
سخنانی در تركيه وزير نخست
ميالدی جديد سال مناسبت به
وی از حمايت به را كشور مردم
كه فراخواند توطيهيی مقابل در
طرفهای حمايت با گروههايی

خارجیآنرااجرامیكنند.
ویبابياناينکهتاريخافرادیراكه
دراينبازیدستدارند،نخواهد

بخشيد،تاكيدكرد:تحقيقاتدرخصوص
مسائلفساددرنهادهایپوليسودستگاه
قضايیبرنامهريزیشدهتادولتراازبين
ببردونفوذآنرادرخاورميانهوخارجاز

آنتضعيفكند.
كرد: خاطرنشان تركيه وزير نخست
رشد و تركيه موفقيت از كه نهادهايی
و فعال خارجه سياست و اقتصادی
طرحهایجهانیآنخرسندنيستند،توطيه

جديدیراعليهتركيهاجراكردند.
عليه اعتراضات داشت: عنوان اردوغان
تظاهرات سركوب با كه جون در دولت

عليهتوسعهپارکگزیدرمركزاستانبول
همين از بخشی يافت، تشديد جون در
پارک رخدادهای كه همانطور بود. توطيه
محيط و پارکها درختان، پشت در گزی
17 توطيه میكرد پنهان را خود زيست
پنهان دسامبرخودرادرمقابلپردهفساد

كردهاست.
سالی 2014 سال گفت: ادامه در وی
به تركيه پيوستن برای ما كه بود خواهد
اتحاديهاروپاقدمهایمحکمیبرمیداريم
نيز دموكراتيک اصالحات اجرای روند و

افزايشخواهديافت.

سازمانمللپيشبينیكرد:سال2014سالادامهبحرانهای
بحرانهايی شاهد سال اين در و باشد جهان در موجود

شديدتریدرسراسرجهانباشيم.
بهگزارششبکهخبریالجزيره،والریآموس،معاوندبيركل
مطبوعاتی كنفرانسی در بشردوستانه امور در ملل سازمان
بحرانهای بيشترين با 2013 سال كرد: اعالم درنيويورک
در ويژه به كمکها به فوری و شديد نيازهای و انسانی
سوريهكهشاهدجنگداخلیاستوفيليپينكهدچارتوفانی

سهمگينشدبهپايانرسيد.
ویافزود:پيشبينیمیشودسال2014سالادامهبحرانهای
جديد سال در بحرانها اين حتی و باشد جهان در موجود
ميالدیبدترشودچراكههيچشاخصیوجودنداردكهنشان

دهدكهسال2014باسالگذشتهميالدیتفاوتیدارد.
آموسدرادامهگفت:تنهادرسوريهحدود9ميليونو300
پناهگاه بهداشتیو بهكمکهایغذايی، نيازفوری هزارتن
سر به سوريه داخل در ميليون 6 / 5 ميان اين از كه دارند

میبرندو2/5ميليوننيزدركشورهایمنطقهآوارهاند.
بهخاطرطوفان تن ميليون 14 نيز فيليپين در داد: ادامه وی
كمکهای به نياز گرفت بر در را كشور اين كه سهمگينی
انسانیبرایبقایزندگیشاندارندوحدود800هزارتناز
نيازبهكمکفوریدارندكهاز آوارگانآفريقایمركزینيز
اينميان500هزارنفردرصورتعدمارسالكمکبامرگ

دستوپنجهنرممیكنند.
بنابهگفتهوالریآموسدردرگيریهایسودانجنوبیحدود
194هزارتندرخشونتهایهفتههایاخيرمهاجرتكردند

كهاينگروهنيزنيازبهكمکهایانسانیفوریدارند.
پايان در دوستانه بشر امور در ملل سازمان دبيركل معاون
گفت:سازمانمللاواخرسالگذشتهازكشورهایاهداكننده
خواستتاحدود13ميليارددالردرسالجاریميالدیجهت
ميليون 52 به كمک ارسال و رسان كمک هياتهای تامين
فيليپينجمع و سوريه ازجمله جهان كشور 18 در نيازمند

آوریكنند.

مقاماتپاكستاناعالمكردندكهپوليساينكشوربمبی
راكهنزديکیمنزلپرويزمشرفكارگذاشتهشدهبود،

خنثیكردهاست.
رييس مشرف، پرويز منزل نزديکی در كه بمب اين
گذاشته كار پاكستان ارتش فرمانده و پيشين جمهوری
برایحضوردر ازخروجوی پيش بود،ساعاتی شده
دادگاهرسيدگیبهپرونده»خيانتبهكشور«خنثیشد.

كه كرد اعالم پاكستان پوليس مسووالن از سليم، نير
مقاماتاينكشوردرزمانجستوجودرمسيرمنتهیبه
دادگاهاينبمبخودكاررادركنارجادهكشفكردند.
منزل با كيلومتر دو حدود بمب اين كارگذاری محل

مشرفدرحومهاسالمآبادفاصلهداشت.
ايندومينباریاستكهپوليسپاكستاندرمسيریكه
مشرفبرایحضوردردادگاهازآنعبورمیكند،مواد
منفجرهراكشفمیكند.در30دسمبرنيزچهاربمب

كوچکدرهمانمسيركشفشد.

                                                                                                                          روزنامه حریت



                      

محمدجواد محسنی عراقی 

پسامدرن فلسفههای در اخالقی، نظريۀ
ازسويی بودهاست. كاماًلمحوری موضوعی
فالسفهيینظيرليوتارومکايتنايرباتوجهبه
اخالقی قوانيِن نسبيت بر آدميان، تفاوتهای
امثال ديگر، سوی از و ورزيدهاند تأكيد
وجه را اخالقی گفتوگوی امکان هابرماس
به طريق اين از و دانستهاند انسانها مشترِک

تعميمپذيریقوانيندراخالققايل
به رهيافتها اين دوی هر شدهاند.
بهعالوه مواجهاند. بامشکالتی نظر
فالسفۀ توسط آنها از هركدام
قرار نيز بدفهمی مورد مخالف،
ديد خواهيـم چنانكه گرفتهاند.
بر ليوتار انتقادات از برخی منشای
در ازموضعوی ناآگاهی هابرماس،
میتوان است. بوده اخالق فلسفۀ
بحراِنميانايندونظريهرابهطريق

ذيلجمعبندیكرد:
هركدامازافرادانسانی،جامعه،زمان
ومکانمتفاوتوويژهگیهایفردی
به عناصر، اين همۀ دارند. متفاوتی
بنابراين میدهند. آنهاشکل نظرگاه
بسته و انسانها همۀ تعداد به بايد
بهنوعتفکرهركدام،فلسفۀاخالق
ديگر، عبارت به باشد. داشته وجود
ممکن روی هيچ به اخالقی تعميم
ميست.امادرمقابل،اگرنظرگاههای
در مختلف نظريات مبين فردی،
وجه هيچگونه اگر و باشد اخالق
باب در انسانی افراد ميان مشتركی
اخالقبهدستنيايد،درآنصورت
هركاریمجازخواهدبودواينامر
پستمدرنهاست. فرض مخالف
نظريۀ پيشفرض ليوتار، امثال زيرا
اخالقیشانراتساهلوتسامحقرار
دادهاند.برايناساس،فلسفۀاخالق
نظر به متعارض و متناقض مبحثی
بنبست به آن كههرطرِف میرسد
با آشنايی روی، اين از میانجامد.
و طرفين از كدام هر استداللهای
میتواند يکديگر از انتقاداتشان

راهگشاباشد.


ریشۀ بحث:
و هجدهم قرن در كانت، امانويل
پی آنروزگار، رويدادهای برحسب
عينيت كه بود اخالقی نظامی جوی
اخالقی قوانين برای را ضرورت و
تنها كه روزگاری در آورد. فراهم

توافق محل و اطمينان مورد تجربی، علوم
همچون مهم بسيار اموری میشدند، انگاشته
دين،اخالقو...،نيازمندمبنايیاستواربودندتا
همچنانپایبرجابمانندوازدستاندازیهای
كه میكرد گمان كانت باشند. امان در علوم
قوانين وی است. كرده بنا را نظامی چنين
اخالقیخويشرابرایتمامآدميان،ضروری
در نه را آن مبنای و میپنداشت عينی و
انسانها درون در بلکه خارجی، پديدارهای
میجست.“چنانعملكنكهبتوانیبخواهی
عملتو،بهصورتقانونیهمهگانیدرآيد.”

ضربات و نبود استوار چندان كانت، بنای
از كرد. دريافت منتقدان جانب از كوبندهيی

آنجمله،هگل،درمقابلفلسفۀاخالقكانت،
موضعگرفت.بهاعتقادوی،كانت،تفاوتهای
فردیرادرنظرنگرفتهوبهاصطالحنسخهيی
بر است. پيچيده انسانها تمام برای را واحد
و مستقل ذهنی همچون ديگران اساس، اين
مجزادرنظرگرفتهنشدهاند.مامجازنيستيمكه
طرحیيگانهرابرایتمامیاذهانتجويزكنيم.
انگاشتنساختارذهنیدرتمام بايگانه كانت
افرادبشر،بهسادهسازیمسألهپرداختاست.
ویموقعيتها،ذايقهها،شرايطوخواستهای
نياوردهودر نظر بههيچرویدر را متفاوت
Steue - )ااممطلقانگاریگرفتارآمدهاست.

)man.2000:74
انتقادهگلنيزچندانبینقصنيست؛ امااين
خواستها و شرايط ذايقهها، موقعيتها، اگر
چرا برمیسازند، را اخالقی مختلف نظريات
عوامل همان محصول نيز را هگل انتقاد اين
)Steuerman. 2000:75( ندانيم؟ خاص
حجيت خويش سخن اين برای مسلمًا هگل
اعتقاد وی، سخن اما است، قايل ضرورت و
ايجاب را ضرورت و حجيت امکان عدم به
وجه هيچگونه اگر اين، از گذشته میكند.
مشتركیميانفاعلهایاخالقیدركارنباشد،
و نيست ممکن هيچوجه به اخالقی بحث
بنابراينانتقاداتهگلاصاًلامکانبروزنخواهد

داشت.)هابرماس.32:1381و146-58(
اينبحثهایطوالنی،ازمجرایقرونهجدهم
ونوزدهم،بهسدۀبيسـتمراهيافتندوبهمبحثی
ليوتار، شدند. بدل پسامدرن فالسفۀ ميان در
ايستاده درجبهۀهگل پسامدرن تفکر نمايندۀ
وهابرماسنيزبهعنوانمتفکریانتقادیجانب

كانتراگرفتهاست.

انتقادات هابرماس بر اخالقیات پسامدرن:
هابرماس نظر از پسامدرن، اخالقی نظريات
كلی طور به مواجهاند. اساسی مشکالتی با
رادردوموردخالصه اينمشکالت میتوان

كرد:
ابراز با پسامدرن، فالسفۀ خودارجاعی. 1ـ 
را نظاماخالقیشان واقع نظرياتخويش،در
قانون هيچ ايشان اعتقاد به میكنند. متالشی
اخالقیمطلقیوجودندارد.درنهايت،هرفرد

انسانی،عالموقوانيناخالقیخويشرادارد
وهيچگونهتعميمیدراخالقياتممکننيست.
راطرح ذيل بالفاصلهمیتوانپرسشهای اما
نمود:چهگونهبايداينسخنانراتفسيركنيم؟
مطلقی اخالقی قانون “هيچ كه قول اين آيا
اخالقی تجويزی و قانون خود ندارد” وجود
اين مجوزی چه با پسامدرن فالسفۀ نيست؟
دادهاند، تعميم آدميان تمامی به را سخنان
تعميمی هيچگونه ايشان نگاه از آنكه حال
چهگونه ايشان نيست؟ ممکن اخالقيات در
بااينسخنان میتوانندتکليفهمۀآدميانرا

روشنكنند؟
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عادِت نابه جاِی شکستِن 
قولنــــج

يا انگشتاندست،حركاتسريِعگردن به بافشار بعضیهاعادتدارند
فشارپابررویستونفقراتكمری،بهقولمعروف،قولنجشانرابشکنند
يابهقولخودشان،خستهگیانگشتانياكمرشانراازتنبهدركنند،وبه
قولفيزيوتراپهامفاصلرابهصـدادرآورند.امامتخصصانمیگوينداين

كاردرصورتتکرار،سالمِتمفصلهاورباطهاراتهديدمیكند.
صـداهايیكهبههنگامشکستنقولنجبهگوشمیرسد،فقطبرایآگاهی
منجر صدا ايجاد به حركتی اگر مفصلهاسـت. نامساعد شرايط از شما
شود،فشارزيادیرابهمفصلواردمیكندكهدرنهايتمنجربهصدمه

ديدنشمیشود.
دريکتقسيمبندیسادهمیتواناينصـداهارابهدودستهتقسيمكرد.يک
دسته،صداهایحاصلازحركاتمفصلی؛ودستۀديگرصـدایحاصلاز
قولنجكردِنمفاصلاستكهطیيکفشارشديددرانتهایدامنۀحركتی

ايجادمیشود.
مفاصل حمايتكنندۀ عضالِت مکررِ تضعيف كار، اين عارضۀ مهمترين
در اشکال مفاصل، حمايتی سيسـتمهوشمند در اختالل كه چرا است،
ارسالپيامهاوپاسخندادنبهموقعوقوِیعضالترادرپیداردومفاصل

مربوطهرادوچنداندرمعرضصدمهقرارمیدهد.
ازجملهديگرمضـراتاينكار،آناستكهفشارزيادیبهتمامبافتهای
ازجملهعضالت،رباطهاوكپسولمفصلیواردمیكند. اطراِفمفصل
به میگيرند، قرار بلنـدخود درطول كه مفصل اطراف غيرفعال عناصر
مرورافزايشطولمیدهندوامکانانجامحركاتدقيقراازفردسلب

میكننـد.
لرزِش و آرتروز منتظر باال سن در بايد قولنج( )شکستاندن كار اين با
دستوپاباشيد.احتماللرزشدرسنينباالتربهعلتاختاللدرارتباط
گيرندههاوعضالت،كاهشتمركزوكنترلحركِتدقيقوكاهشثبات
مفصلینيزوجودخواهدداشت.دراينزمينهبروزآرتروزباكاهشفشار

عضالنی،حتمیاست.
منشایبسـياریازسردردهایغيرمشخصوحتاتاریديدنيزدرهمين
عادِتنابهجاوخطرناکوفشـارهایغيرمعمولبهستونفقراتوگردن
به ازگردنعبورمیكنندوهرگونهفشار كنندۀمغز تغذيه است.عروق
آنها،كهبيشتربهواسطۀاسـپاسمعضالتگردنايجادمیشود،مشکالت

مغزواعصابرادرسطوحمختلفايجادخواهدكرد.
پسبهتراستتابهعوارضانجاماينكارگرفتارنشدهايد،عادتتکرار

آنراازسرتانخارجكنيد.

منبع: جام جم سرا

سنجشی 

میان 

اخالقیاِت 

هابرماس 

و لیوتار

بخش نخسـت

منشای بسـیاری از سردردهای غیرمشخص و حتا تاری دید نیز 
به  غیرمعمول  فشـارهای  و  خطرناک  و  نابه جا  عادِت  همین  در 
ستون فقرات و گردن است. عروق تغذیه كنندة مغز از گردن 
واسطۀ  به  بیشتر  كه  آن ها،  به  فشار  هرگونه  و  می كنند  عبور 
اسـپاسم عضالت گردن ایجاد می شود، مشکالت مغز و اعصاب 
به  تا  است  بهتر  پس  كرد.  خواهد  ایجاد  مختلف  سطوح  در  را 
عوارض انجام این كار گرفتار نشده اید، عادت تکرار آن را از 

سرتان خارج كنید!

نبود  استوار  چندان  كانت،  بنای 
جانب  از  كوبنده یی  ضربات  و 
آن  از  كرد.  دریافت  منتقدان 
فلسفۀ  مقابل  در  هگل،  جمله، 
به  گرفت.  موضع  كانت،  اخالق 
تفاوت های  كانت،  وی،  اعتقاد 
به  و  نگرفته  نظر  در  را  فردی 
برای  را  واحد  نسخه یی  اصطالح 
بر  است.  پیچیده  انسان ها  تمام 
هم چون  دیگران  اساس،  این 
نظر  در  مجزا  و  مستقل  ذهنی 
گرفته نشده اند. ما مجاز نیستیم 
تمامی  برای  را  یگانه  طرحی  كه 
اذهان تجویز كنیم. كانت با یگانه 
تمام  در  ذهنی  ساختار  انگاشتن 
افراد بشر، به ساده سازی مسأله 
موقعیت ها،  وی  است.  پرداخت 
خواست های  و  شرایط  ذایقه ها، 
نظر  در  روی  هیچ  به  را  متفاوت 
مطلق انگاری  دام  در  و  نیاورده 

گرفتار آمده است



         هاشم بناء پور  

پيشازاينكهبهبررسيادبياتوسياستازنظرگاهجورج
اين در تاريخي مسألهيي به ميدانم الزم بپردازم، اورول
باباشارهكنم.درخورتأملاستكهدرنزدپارسیزبانان،
اسالو كوستلر، بل، هاينريش اورول، چون نويسندهگاني
هاول،ميالنكوندرا،گرامگرينيافيلسوفانيچونبرلين،
... و آرون ريمون كوالكوفسکي، پوپر، كارل هايک، فون
مغضوِبگروههايچِپپرولتارياييبودهاند،واينغضب
ميكند. و كرده ظهور مختلف درشمايل انحا از بهنحوي
تهمت به معطوف ارادۀ به توسل با همواره گروهها اين
لقب اينها به يا كل در ميكنند. برخورد متفکران اين با
صهيونيستميدهندياجاسوسسيا،ياآنهارابهانگليس
وكذا...منسوبميكنندوگوياايننوعبرخوردهايبدوي

آنهاراپايانينيست.
بالطبع،شعارنميتواندجايگزينآموزههايعقالنيومنطقي
عالم در داد.چراكه بايد انديشه با را انديشه پاسِخ شود.
هستيوساحتجوامع،انديشهزيربناست،نهسياست،نه
اقتصاد،نه...؛همۀاينهاشاخهييازانديشهاند.فحشپراكني،
نشانۀحقارتاستوتهمتوانگزدن،نشانۀدرماندهگي.
جايي به تاكتيکها اين با پرولتاريا ديکتاتوري طرفداران
نميرسند،شايدبتوانندسرعدهييشيرهبمالند،اماسرخود

كه...؟
پُرمسلم،نميتوانباتوسلبهارادۀمعطوفبهخودفريبيو
تهمت،ضعِفخودراپوشاندوآنراتوجيهكرد.تودهيي
اينكه جاي به و نگرفته ياد را نقد الفباي هنوز جماعت
متنرانقدكند،بهنقدانگيزهمؤلفميپردازد.نهتنهابراي
نويسندهگان،بلکهبرايمترجمانآثارِآناننيزانگيزۀسياسی
كه حالی در میكنند. نيتشناسی عبارتی، به و ميتراشند
سركوب نوع آسانترين اتفاقًا و نيست نقد قابل انگيزه
میشوند، متوسل شيوه اين به كه كسانی و است انديشه
اصاًلصالحيتعلميندارند؛بلکهمصونيتسياسيدارند
ودرواقعكارسياسيميكنند.بگذريم،اماجورجاورول.

اولينبارانتشاراتپنگوئنبرگزيدۀمقاالتاورولرامنتشر
كرد.)1(اينكتابمشتملاستبر9جستار.درهمۀمقاالت
آن،ردپايادبياتوسياستديدهميشود.امادرسهمقالۀ
سفرهاي بررسي ادبيات: برابر در »سياست مجموعه: اين
گاليور«،»سياستوزبانانگليسي«و»موانعادبيات«بهطور
اخصبهاينموضوعپرداختهشدهاستكهبهاعتقادمن،
اينجستارهاتريلوژيهستند،همانطوريكهبراينباورم،
هم كاتالونيا بر درود و ،1984 حيوانات مزرعۀ رمانهای

چنيناند،البتهدرقلمرورمان.
كمونيسم آرمانشهر 1984 رمان خود شاهکار در اورول
به كه ميكشد، تصوير به را توتاليتاريسم و وسوسياليسم
واقع»شهريستپُركرشمه!«عکسرفيقاستالينهمهجاي
شهرديدهميشود.دراينرمان،اورولبنيانماركسيسمو
استالينيسمرابهنقدميكشد.شهربهكارخانهشبيهاستو
شهروندانبهكارگران.همانگونهكهماركسشهرراچنين
در حتا رمان اين در بود. چنين آرمانياش شهر و ميديد
مزرعۀحيواناتونيزدرودبركاتالونياكهگزارشگونهيي
مشهود كاماًل انتقادي نگاه هسپانيه، داخلي جنگ از است
كشيده نقد به دروغين آرمانهاي آنها در كاماًل و است

شدهاند.
وزارتخانهاند: چهار زنداني بهواقع مردم 1984 رمان در
بهدروغهايسازمانيافتهوغيرهجنبۀ وزارِتحقيقتكه
ميپردازد؛ جنگ به كه صلح وزارت ميدهد؛ قانوني
و ميدهد؛ انجام پوليسي كارهاي كه عشق وزارتخانۀ

وزارتخانۀفراوانيكهكارشجيرهبندياست.
صدهادوربينمراقِبحركاتورفتارشهرونداناند،اندک
حركتيغيرحزبيبهپوليسافکارگزارشميشود.گويیاين
شهرجابلقاوجابلسايصوفيانۀخودمانراتداعيميكند،
يعنيشهريباهزاردروازهوهردروازهباهزارپاسبان.يکي
درانتهايمغربقرارگرفتهوديگريدرانتهايمشرق.اين
شهرهمسمبولياستازمحليبسياردور.رمزياستاز
ياآخرينمرحلۀسلوک،زيرنظر ارواح،مثال،برزخ عالم

هزارانپاسبان.
و جابلقا جديد. زندان از است تصويري 1984 بهواقع
انسانها شهر، در كه توتاليتاريسم، و كمونيسم جابلساي
پاسبانان حتا و است همهكاره ارشد برادر نيستند، كارهيي
بدوناجازۀاوآبنميخورند.شهروندانبهارواحبرزخي
ميمانند،تکليفشانرياضتكشياستوآيندهشاننامعلوم.
است اين نميآيد«؛ تصور به آينده و است مرده »گذشته
تصويريكهادبياتازتوتاليتاريسموكمونيسمارايهميدهد.
افرادگذشتۀخودرافراموشكردهاند،بايگانيها،كتابها،
روزنامههاوتاريخبازنويسيميشوند.كسيدربارۀانقالب
روز جامعه نميداند. چيزي كمونيستي انقالِب از پيش و
امور، پاسبانان ميشود. كشيده فراموشي سمت به روز به
بهجايبازسازيواصالحجامعه،بهجرحوتعديِلتاريخ

دستميزنند.همهچيزتحتنظارِتحزباستونظارت
در عبارتي به است. نظارتعمومشده حزب،جايگزين
رفيِق و حزب در فقط شناخت سرچشمۀ آرمانشهر، اين

ارشدخالصهميشود.
بيسببنيستكهاورولاينروندغالبرابدترازماجراي
ايمان و دين كليسا وسطا، قرون در ميداند. وسطا قرون
را ايمان فرد كه ميداد اجازه ضمن در ميكرد، ديکته را
به شنبه نميگفت دارد. نگه مرگ هنگام تا تولد روز از
چيزیايمانداشتهباشيدويکشنبهبهچيزیديگر...اين
اصلكموبيشدرهمۀاديانبنيادياعمازمسيحيت،هندو
بوديسممعتبراست.معتقدبههرديني،زندهگيخودرابا
هماندينبهپايانميرساندوعواطفشتحريفنميشود.
امادرحکومتتوتاليترچنيننيست،همهچيزديکتهوبراي

هرروزبرنامهيينوشتهميشود.)2(
غالبًا را سياست اورول كه شيوههاست اين به عطف با
يا احساسات ميخواهندافراد، آن در كه ميبيند بازييي
را اينشيوه اورولاصالحطلب كنند. فدا را شرافِتخود
نمیپسندد،چنانكهدرجستار»موانعادبيات«حملۀخودرا

متوجهادبياتحکومتيميكند:
)اجيرشده( حکومتي نويسندهگان را راديويي »نمايشهاي
رفتار كيفيت و موضوع نمايشها اين در مينويسند.
اين با است. شده تکليف برايشان پيش از شخصيتها،
كارگردان بايد كه هستند اوليهيي مواد نوشتهها اين حال،
وسانسورچيبدانشکلدهد.كتابهاومقاالِتبيشمار
و كوتاه داستانهاي ميشوند. تدوين اينچنين نيز دولتي
دنبالهدارواشعاردرنشرياِتارزانهموارهماشينياند...«)3(
»آنچهمهملنباشد،تهديدياستبرساختاردولت.ادبيات
دست آنها در دستكم يا ميكنند توقيف يا را گذشته

ميبرندتاخطريبرايوضعموجودنباشد«.)4(
ميدهند، قرار مردم اختيار در گروهي رسانههاي آنچه
اغلبهمانكيفيترادارندكهاورولدرايندوپاراگراف
القاي كه گرفت نتيجه ميتوان حال، اين با است. گفته
اينكه حکومتهاست. تکاليِف جزو كاذب، آگاهيهاي
موضعگيري تلويزيون بهويژه رسانهها عليه روشنفکران
ميكنند،بيدليلنيست.همانطوركهميدانيم،كارلپوپر،
تلويزيونراوسيلهييبيخودميداندكهتماشايآناتالف
را دولتی رسانههای كل در هم بورديو پيير است. وقت
بهشعبدهتشبيهميكندكهنگاهمردمرابهسمتيدروغين
هدايتميكنندتاازديدناصلمسألهغافلبمانند.اورول
زبان افول علل انگليسي«، زبان و »ادبيات جستار در حتا
آن يا اين بهخاطر اقتصاديميداند.ميگويد و راسياسي
علت ميشود، زشت انگليسي زبان كه نيست نويسنده
ميشوند. احمقانه ما انديشههاي كه اينجاست در اصلي
)5(يعنيگفتمانسياسي،برايادبياتمانعايجادميكند،و
همينسببضعِفزبانيميشود،سياستمدارانازادبيات
پيشپا ترمينولوژي به توسل با ميكنند گمان و بيبهرهاند
از ميتوانند تا و دهند نشان عالم را ميتوانندخود افتاده

واژههاوجمالِتنامفهوماستفادهميكنندتابامشکلگويي
مفهوم نتواند كه كسي اينكه از غافل كنند فضل اظهار
دامي ميگويد. نميداندچه بهواقعخودهم كند، صحبت
استكهخوددرآنگرفتارميشود.دولتهاگمانميكنند
باتصويبوتبليغچندواژهواصطالحميتوانندبرغنای
زبانبيفزايند،حتازبانراسياسيميكنندوچوباليچرِخ
ادبياتميگذارند.ازاينرهگذراستكهزبانهمپويايي
خودراازدستميدهدوبهصورتمضحکهدرميآيدو
همرنِگجهالتميگيرد.رژيمهايتوتاليترجالباستكه
هموارهبهاستفادهازواژههايُمردهبسيارتأكيدميكنند.به
وارد مردهو واژههاي از استفاده يعني ادبيات آنها، گمان
با همواره كوششها اينگونه زبان. به واژهها اين كردن
بهشکل ماجرا اين اماهميشه است. مواجهشده شکست
كمديتکرارميشود.زبانموقعيقويوبرغنايآنافزوده
ميشودكهنويسندهگانوفالسفهبهدورازخطومرزهاو
خطوطقرمز،بهسهولتبتوانندبنويسندوآثارشانرامنتشر

كنندونيزآثارآنهانقدوبررسيشود،نهانگيزۀشان.
امااورولمعتقداستكهدولتهاباتوسلبهچنينمواردي،
موانعسرراهادبياتايجادميكنند:نخستاينكهمطبوعات
نزدچندسرمايهداردولتيمتمركزميشود؛دوماينكهراديو،
فلمها،تلويزيونو...رابهانحصارخوددرميآورند؛سوم
و معاش امرار براي ميكنند وادار را نويسندهگان اينكه
مقامات اينكه چهارم و بنويسند؛ بازاري زندهگي تأمين
سوژه و ميكنند دخالت مسايل همۀ در امنيتي و دولتي
سفارشميدهند،وكذا...تانويسندهبتواندزندهگيكند.اما
اينروشهاكاماًلسياسياستوسبباتالفوقِتمؤلف
ميتوان فراوان ميبرد. بين از را آنها وخالقيِت ميشود
مثالآوردكهخيليازنويسندهگانبهخاطرهمينمسايل،
كارهايشانتاريخمصرفدارندوپسازمدتيبهفراموشي

سپردهميشوند.
وابسته گروهي يا حزب به را خود كه نويسندهگاني
كه كسي بيافرينند. شاهکاري يا اثر نميتوانند ميكنند،
گرفته را خود تصميم قبل از بهواقع ميانديشد، حزبي
همان در ميخواهد كند، كشف چيزي نميخواهد است.
چارچوِبحزبحركتكندوازخطوطقرمزحزبعبور
نکند.نوشتههايآنانادبينيست،پنداريمانيفستحزب

كمونيستاست.
درنظرگاهاورول،ادبياتكوششياستبراينفوذدرديدگاه
روزافراد،ازرهگذرضبطتجربهوآگاهيكهبهآزاديبيان
و روزنامهنگار بين رهگذر، اين از پس، ميشود. مربوط
نويسندۀغيرسياسيوسياسي،تفاوتفاحشيوجوددارد.
نوشتۀغيرسياسينوشتهييفردياست؛درحاليكهنوشتۀ
سياسي،جمعيومصلحتياست.آزاديدراينقلمروبُعد
بسيارظريفيداردكهاتفاقًااورولخوبازعهدۀتشخيص

آنبرآمدهاست:
برابر در شود مجبور كه هرگاه نيست، آزاد »روزنامهنگار
محدوديت به كند، سکوت يا بنويسد دروغ مهم اخبار

خودآگاهيخودتوجهدارد.نويسندۀغيرسياسینيززماني
كهبخواهددربارۀموضوعاتذهنخوددروغپردازيكند،
آزادنيست.ميتواندبهصورتخوابياكاريکاتوردرآورد
تامفهومومنظورشراروشنسازد،امانميتوانددرارايۀ

محتوياتذهنخوددخالتيكند.«)6(
ميماند؛ تجاوز بهنوعي واقع در ادبيات به سياست ورود
امانتوصداقتكنارگذاشتهميشودودروغحرِفاولو
آخرراميزند.نويسندۀسياسيدروغميگويد،حالآنكه
آنچه و ميانديشد آنچه باب در غيرسياسي، نويسندۀ
ديدگاههايحزب اينكه بدون مينويسد ميكند، احساس
يادولترادرآنواردكند.اورولمعتقداستكهنهتنها
دولتتوتاليترهموارهمانعبيانافکاراست،بلکهپارافراتر
حوزۀ نام به چيزي ميكند. ديکته را انديشه و مينهد
دولت ندارد. نويسندهوجود و برايشهروندان خصوصي
زندهگي بر تا بيافريند، جعلي و كاذب آرماني ميكوشد
رفتار ضابطۀ افراد براي حتا شود. مسلط نويسنده عاطفي
تعيينميكندوازاينرهگذراستكهنويسندهرامنزويو
درجهانيمصنوعيمحبوسميكند؛جهانيكهدرآنمعياري
برايمقايسهوجودندارد.حتاكرداررابهكنترلدرميآورد.
رشد شرايطی چنين در نميتواند ادبيات ميگويد اورول
كند،امامنبراينباورمباهمۀمحدوديتهاييكهسياست
...بهحيات ادبياتوفلسفهو ادبياتايجادميكند، براي
خوددراشکالگوناگونادامهميدهد.نوشتنامريحسي

استودروني،ونميتوانبرآنازخارجنظارتكرد.
غيرسياسي ادبيات باز شود، جهاني اگر حتا توتاليتاريسم
نميتواند غيرسياسي نويسندۀ كه چرا شد؛ نخواهد نابود

»صفحۀگرامافون«باشديانوارضبطصوت.
حتا اورول، قول به اصالحگراست. غيرسياسي، نويسندۀ
نويسنده، مقام در اما دهد؛ رأي كارگر حزب به ميتواند
درجنبشسوسياليستيو...شركتنميكند،چونبههيچ
دولتوحکومتوحزبيتعهدندارد.اوازهيچمانيفسِت
و زشتيها همۀ با را جامعه نميكند، پيروي سياسييی
تصوير به حکومتي و حزبي القائات از دور به زيباييها
ميكند، تشريح جراحي تخت روي را خود حتا ميكشد.
دلورودۀخودرابيرونمیكشد.حتاباورهايخودرانقد
ندارد، را بشريت كردن ادعايخوشبخت كه ميكند،چرا
پسخطرناکهمنميتواندباشد.ولینويسندهگانسياسي
ريسمان به زدن چنگ با ميكنند فکر چون خطرناکاند
دولتي، سياستهاي توجيه و نوشتن سياسي و دولت
اما كنند، راهنمايي سعادت سوي به را بشريت ميتوانند
نميدانندهمينپروژۀخوشبختسازياستكهجهانرابه

جهنمتبديلكردهاست.
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ادبــــیات و ســـــیاست
نگاهی به ارتباط سیاست و ادبیات از نظر جورج اورول
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به  اصالح گراست.  غیرسیاسي،  نویسندة 
كارگر  به حزب  اورول، حتا مي تواند  قول 
رأي دهد؛ اما در مقام نویسنده، در جنبش 
سوسیالیستي و ... شركت نمي كند، چون 
تعهد  حزبي  و  حکومت  و  دولت  هیچ  به 
سیاسي یی  مانیفسِت  هیچ  از  او  ندارد. 
پیروي نمي كند، جامعه را با همۀ زشتي ها 
و  حزبي  القائات  از  دور  به  زیبایي ها  و 
را  خود  حتا  مي كشد.  تصویر  به  حکومتي 
و  دل  مي كند،  تشریح  جراحي  تخت  روي 
رودة خود را بیرون می كشد. حتا باورهاي 
خود را نقد مي كند، چرا كه ادعاي خوشبخت 
خطرناک  پس  ندارد،  را  بشریت  كردن 
نویسنده گان  ولی  باشد.  نمي تواند  هم 
با  مي كنند  فکر  چون  خطرناک اند  سیاسي 
سیاسي  و  دولت  ریسمان  به  زدن  چنگ 
دولتي،  سیاست هاي  توجیه  و  نوشتن 
سعادت  سوي  به  را  بشریت  مي توانند 
راهنمایي كنند، اما نمي دانند همین پروژة 
خوشبخت سازي است كه جهان را به جهنم 

تبدیل كرده است



عربستان دربارۀ سرنوشت...
سعودالفيصلقراراستروزدوشنبهبانوازشريفنخستوزير
وممنونحسينرييسجمهوریپاكستانديدارودربارهگسترش
روابطدوجانبهوافزايشهمکاریهامياناسالمآبادورياضدر

زمينههایمختلفگفتوگوكند.
اتفاقيک به امورخارجهعربستان اينگزارش،وزير براساس
هياتبلندپايهسياسیواقتصادیازاينكشوربامقاماتارشد
سياسیپاكستاندربارهپيشبردروندصلحدرافغانستان،وضعيت
اينكشورپسازخروجنيروهایخارجیوتحوالتمنطقهيی

گفتوگوخواهندكرد.
راديوملیپاكستانافزود:پيشبينیمیشوددراينسفرمقامات
گفتوگوهای روند توقف موضوع درباره رياض و آباد اسالم
بهبرقراریصلحدر امريکابمنظوركمک طالبان)افغانستان(و

افغانستانرانيزموردبحثوبررسیقراردهند.
الفيصل سعود دادند: گزارش گذشته روز پاكستان خبری منابع
وزيرخارجهعربستانسعودیقراراست16جدیوارداسالم
آبادشدهوضمنوگفتوگودربارهروابطدوجانبه،منطقهيیو
مقامهای با را پرويزمشرفومحاكمهوی بينالمللی،موضوع

پاكستانمطرحكند.
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وقتی دومین متفکِر جهان لب به سخن 
می گشایـــد...

          احمـد عمران
چنان و بهسخنگشود لب متفکرجهان)!( دومين
سخناِنحکيمانهوانديشمندانهيیدربابمشکالِت
امروزوفردایافغانستانوحِلعلمِیآنهابرزبان
راندكهتاهنوزآنانیكهاينسخنانراشنيدهاند،در
انتظار بیصبرانه نشنيدهاند، كه آنانی و حيرتاند

شنيدِندوبارۀآنهارادارند.
نامزد احمدزی اشرفغنی گذشته، هفتۀ در
ـ معاونش دو همراه به افغانستان رياستجمهوری
ميان در ـ دانش سرور و دوستم عبدالرشيد جنرال
شماریازهواخواهاِنخودسخنانیبرزبانآوردكه

الزماستبرخیجوانِبآنكندوكاوشود.
نامعلوم نهاد يک سوی از كه احمدزی اشرفغنی
جهانی،نامدومينمتفکرجهانرابهخوداختصاص
تقوای دادكهفضيلت، نشان اينسخنرانی در داده،
علمیوشعورانديشمندانهچيستوچرااوافتخار

دستيافتنبهچنينلقبیراداشتهاست!!
باشد، متفکرجهان دومين احمدزی آقای واقعاً اگر
بايدگفتكهوایبرجهانووایبرعلمووایبر
انديشه!!چونسخنانآقایاحمدزیحتادرحديک
آدمِبیسوادكههرگزمکتبنرفتهودرسنخواندههم
قابلقبولنيست!آقایاحمدزیبااينسخناننهتنها
بهمردمافغانستاناهانتكرد،كهحتابهجهانعلمو

انديشهنيزتوهينبزرگیرارواداشت.
میگويند»تامردسخننگفتهباشد/عيبوهنرش
دهان كردِن باز با احمدزی اشرفغنی باشد«. نهفته
از عماًل كممايه، و سخيف چنان سخنانی ارايۀ و
بیمايهگیوكموزنیخوددرعرصۀدانشوانديشه
آقای كه نيست نخست بارِ اين البته برداشت. پرده
احمدزیچنينسخنانیرابرزبانمیآورد.اوپيشاز
اين،زمانیكهمتصدیپستبرنامۀانتقالمسووليتها
ازنيروهایخارجیبهافغانبودنيزسخنانیشبيهبه
آنچهكههفتۀگذشتهبرزبانآورد،گفتهبود.اودر
يکیازسخنرانیهايشدرهنگامانتقالمسووليتها
گفتهبودكه»ماحاضريمكاهبخوريمولینيروهای
امنيتیخودراتقويتكنيم«.شايددرايناظهارات،
معلوم ولی بوده، خودش احمدزی آقای مخاطب
نيستكهچراازضمير»ما«استفادهكردهبود.بههر

حال،برایدانشمندانازاينمسايلپيشمیآيد!!
باریبرگرديمبهسخنانحکيمانۀدومينمغزمتفکر

جهان!
و جلف لحنی با سخنرانی اين در احمدزی آقای
مورد را رياستجمهوری نامزدهای ديگر بازاری،
خطابقراردادوگفتكهحاضراستباآنهادر34
واليتمناظرهكند.خوباستبهبخشیازسخناِن
بيرون خودشان زبان از كه آنگونه احمدزی آقای
شد،توجهشود:»اگرمناظرهمیكنند،در34واليت
ما ندارند، اگردفتر مناظرهكنيمههههههه. بيايندكه
برایشاندفترخالصمیكنيمههههههههه.اگراسب
برایشان دوستم صاحب جنرال اينه میخواهند،
اسبمیدهدههههههههه.اگرمناظرهكردهنمیتوانند
هههههههبيايندبزكشیكنيم؛جنرالصاحبدوستم
ههههههههههههههههههه.« میكنند بزكشی آنها با
عنوان به احمدزی آقای كه جمالتیست عيِن اين
دومينمغزمتفکرجهاندرآنسخنرانیبرزبانآورد.
گذشته چه سخنان اين شنوندهگاِن سِر بر نمیدانم
تلويزيون پردۀ از و خانه در وقتی من چون است؛

حيرتزده اينكه جای به ميشنيدم، را سخنان اين
و خود حاِل به زار زار كه میخواست دلم شوم،
بياِنفردیكه جامعۀخودبگريم.بگريمكهزبانو
بهانديشمندیدراينكشورشهرهاستتاايناندازه
تُنکوبازاریاست.بگريمبرایهمۀكتابهایخود
كهدرقفسۀكتابخانهامباشنيدناينسخنان،چيزی
جزريشخندنمینمودند.بگريمبهحاِلمردمبيچاره
وبیپناهافغانستانكهاينعده13سالاستكهبر

گردههایشانفرمانمیرانند!
ازسخناِن برخی به مادهوار بهصورت است خوب

آقایاحمدزیپرداختهشود:
1(نشستیكهآقایاحمدزیدرآنشركتورزيده
آغاز زمان برای آورد، زبان بر كه سخنانی و بود
كه اينجاست پرسش اما بود. انتخاباتی مبارزاِت
از يکی كه شده آغاز انتخاباتی مبارزات زمان آيا
صورت به رياستجمهوری انتخابات نامزدهای
آشکاردستبهتخريبديگرانوبرجستهكردِنخود
میزند؟آنهمچهبرجستهكردنی!!چراكميسيونهای
در انتخاباتی شکايات كميسيون بهويژه و انتخاباتی
برابرچنيننشستیكهازآنبویمبارزاتانتخاباتی
بهصورتآشکاربهمشاممیرسد،خاموشیاختيار
انتخاباتی،مستثنا نامزدهای از آيايکعده كردهاند؟
ازديگرانهستندكههروقتدلشانخواستبرای
خودكمپاينكنند؟دراينموردحتاديگرنامزدهای
رياستجمهورینيزآرامنبايدبنشينندوباثبتكردن
به نسبت انتخاباتی، شکايات كميسيون در شکايت

چنينوضعيتیبايدواكنشنشاندهند.
ديگر اگر كه میگويد احمدزی آقای وقتی )2 
نامزدهایرياستجمهوریدفترندارنداوحاضراست
برایشاندفتربازكند،بهچهمعناست؟آيامیخواهد
پولهایخودرابهرخديگرانبکشدوبگويدكهاگر
شماپولنداريد،چرادرانتخاباتشركتكردهايد؟از
جانبديگر،آقایاحمدزیاينهمهپولهایبادآورده
راازچهمنبعیگرفتهكهمیخواهددر34واليتبرای
و دفتر رياستجمهوری، انتخابات ديگر نامزد 10
امکاناتبدهد؟آياآقایاحمدزیثابتكردهمیتواند
كهاينپولهاازراهمشروعبهدستآمدهوبهاصطالح
معماراِنحکومت از احمدزی آقای است؟... حالل
فعلیستودردهسالگذشتهنيزدرسمتهایكالن
وظيفهاجراكردهاست؛ازكجامعلومكهاوپولهايی
غيرقانونی راههای از میكشد، ديگران رِخ به كه را

بهدستنياوردهباشد؟
3(آقایاحمدزیمیگويدكهجنرالصاحبدوستم
رياستجمهوری نامزدهای ديگر برای است حاضر
اين كند. شركت آنها با بزكشی در و بدهد اسب
آقای به نسبت او تحقيرآميِز نگاه نشانۀ آيا سخنان
نشان احمدزی آقای بياِن و لحن نيست؟!... دوستم
میدادكهاوبهجنرالدوستمدرحِديکابزارنگاه
میكندوارزشیبيشترازيکسواركاربرايشقايل

نيست.
آقایاحمدزیدرسال2009همنسبتبهجنرال
نشريههای از يکی در كه مقاله يک طی دوستم
انگليسیبهنشررسيد،چنينديدگاهیراتبارزداده
بود كرده انتقاد كرزی حامد از مقاله آن در او بود.
كهچرادرانتخاباترياستجمهوریدركنارجنرال
دوستمكهبهزعمویقاتلمردماست،قرارگرفته.
ازجانبديگر،اينسخنانآقایاحمدزی،ازنوعی

كشور مليتهای و اقوام ديگر به وی قبيلهيِی نگاه
ناآگاهانه يا و آگاهانه احمدزی آقای دارد. حکايت
نشانمیدهدكهبهديگراقوامومليتهایكشور،تنها
درحديکابزارسياسینگاهمیكندوارزشیبيشتر

ازآنبرایشانقايلنيست.
نامزدهای ديگر اينسخنان، در احمدزی آقای )4 
كرد، دعوت خود با مناظره به را رياستجمهوری
درحالیكهخودادبسخنگفتنومناظرهرانمیداند.
آياتوهينودشنامدادنبهديگران،مناظرۀانتخاباتی
است؟اينسخنانعماًلبامقولۀآزادیبياندرتضاد
قراردارندوبايدازراههایقانونیگويندۀآنمورد
پيگردقرارگيرد.چوندردموكراسیها،آزادیبيانو
جودداردونهآزادیعمل.برخیكلماتوواژهگان
درحدعملقرارمیگيرندوآنوقتاستكهدايرۀ
توهين افترا، دشنام، میشود. شکسته بيان آزادی
و نيستند بيان آزادی قبيل،جزِو اين از وچيزهايی
احمدزی آقای میگيرند. قرار عمل آزادی دايرۀ در
حتاچنينمعيارهايیرانمیداندوآنوقتازديگران
آقای از من بپردازند. مناظره به او با كه میخواهد
است، غره خود چيزفهمی بر اينقدر كه احمدزی
میپرسمكهرویچهمسايلیوباچهدستاوردهايی

میخواهدباديگرانمناظرهكند؟
كارنامۀآقایاحمدزیرادردولتآقایكرزیازهر
طرفكهبخوانيم،كارنامهيیناكاموشکستخورده
است.آقایاحمدزیزمانیكهوزيرماليهوبعدرييس
انتقال برنامۀ بعدتررييسكميسيون دانشگاهكابلو
مسووليتهابود،نشاندادكهچهقدربافوتوفنهای
و بيمار آدمِ او آشناست. مديريت و كشورداری
شکستخوردهيیاستكهحتادرحديکنويسندۀ
هم جهان انگليسیزباِن روزنامههای پاورقینويس
تبارزنداشتهاست.منازآقایاحمدزیمیپرسمكه:
شماباايناوصاف،چهگونهلقبدومينمتفکرجهان
رايدکمیكشيد؟چندكتابوچندرسالۀتحقيقی
ازشمابهنشررسيدهوايننوشتههاچهتأثيریدر
جهاِنفکروانديشهبهجاگذاشتهاست؟درجهانیكه
افرادیچوناسالویژيژکفيلسوفبزرگراـكه
آقایاحمدزیبهَگردشهمنمیرسدـانديشمندو
متفکرنمیدانند،اوباچهتوشهيیاينلقبراازآِن

خودكردهاست؟!!
درضمنمیخواهمبههمۀنامزدهایرياستجمهوری
افغانستانتوصيهكنمكهازمناظرهباچنينفردیكه
بپرهيزند.چونهتک نمیداند، را گفتن ادِبسخن
و مناظره و است چيز يک هوچیگری، و حرمت
گفتنسخناِنسنجيدهومعقول،چيزیديگر.چنانكه
و بايد قوی كه:داليل میكند توصيه بزرگ سعدی
آقای قوی. حجت به گردن رگهای نه / معنوی
احمدزیاگرحرفیبرایگفتندارد،میتواندبازبان
استداللومنطقبيانكندونهبامسخرهگیوحرف

ركيکحوالهكردنبهنشانیديگران.
هم دوستم جنرال از گاليهيی میخواهم پايان در
داشتهباشمكهباگفتنبرخیسخنان،روحيۀتساهل
وديگرپذيریرازيرسوالبرد.بدونشکاودرگفتن
اينسخنانچندانمقصرنيست؛زيراكسانیكهازاو
خواستهبودنداينسخنانرابگويد،اهدافديگری
رادنبالمیكنندكههرگزباآرزوهایجنرالدوستم

همخوانیندارند.
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70 درصد آمادۀ برگزاری...
پرداختهگفت:»همينامروزموادیكهدرنظرگرفته
به و كابلمیرسد به ترتيبوخريداریشده شده،

اساسيکپالنمنظمبه34واليتانتقالمیيابد.«
بهگفتۀرييسدبيرخانۀكميسيونانتخاباتیقراراست
حدود توسط انتخابات مورد در آگاهیدهی برنامه
راه افغانستان سراسر در  مرد و زن كارمند 1500
اندازیشودكهبهگفتهاو50درصدتمركزاينبرنامه
رویبلندبردنآگاهیزناندرموردانتخاباتاست.

مشاركتزنان
آقایامرخيلازعلمایدين،نامزدانووزارتامور
زنانخواستكهمردمرابهسهمگيریدرانتخابات

تشويقكنند.
میگويند زنان امور وزارت مقامات حال، همين در
باغهایزنانهدر20واليتورياستهایامورزنان
در34واليترادرروزانتخاباتدراختياركميسيون
مستقلانتخاباتقرارمیدهندتاازآنبهعنوانمراكز

رایدهیبرایزناناستفادهشود.
مژگانمصطفوی،معينوزارتامورزنانكهدراين
گردهمایحضورداشتناامنیوباورهایسنتیاز
موانععمدهدرراهمشاركتزناندرانتخاباتبشمار

میرود.
خانممصطویافزود:»شايدناامنیهاباالیمشاركت
زناننسبتبهمردانبيشترتاثيرداشتهباشد،اميدوار
امنيت و داخله دفاع، راستاوزارت اين در استيمكه

تدابيرخاصداشتهباشند.«
آقایامرخيلهمپنانگفتازميان3.4مليوننفركه
كارترایدهیاخذكردهاند،35درصدشانرازنان

تشکيلدادهاست.

متوجه عواقب خطرناک...
واشنگتنبرطرفشدهاست.

نامه موافقت امضای بدون كه كرد تاكيد گراهام لنزی
ادامه به امريکانمیتواند امنيتیبهزودی،رييسجمهور
حضورنيروهایامريکايیدرافغانستانبعدازسال2014
امريکا جمهور رييس اگر حتی گفت او بگيرد. تصميم
را آن بودجه نمیتواند كانگرس بگيرد، تصميمی چنين

تصويبكند.
امريکاپيشازاينپايانسال2013رازمانضرباالجل
خودبرایامضایپيمانامنيتیدوكشوراعالمكردهبود.

سناتورگراهامگفتكهبراساستوافقامريکاوافغانستان،
دوسيههایاينزندانيانبايددرنهادهایقضايیافغانستان
قضايی »پيگيری گفت: او بگيرد. قرار بررسی مورد
از را ايتالف نيروهای و افغانستان مردم زندانيان اين

جنايتكارانخطرناکمحافظتمیكند«.

اوباابرازاينكهدستاينزندانياندرخونامريکايیها
آغشتهاست،گفت:»اگرآزادیاينهاادامهيابد،تاثيرمنفی
غيرقابلباوربرآيندهروابطاياالتمتحدهامريکابامردم

وحکومتافغانستانخواهدداشت«.
»تجربهعراقراتکرارنمیكنيم«

جانمکكيندريکكنفرانسخبریدرسفارتاياالت
متحدهامريکادركابلگفت:»ماباورداريمكهاينموافقت
نامهبرایآيندهافغانستان،امنيتاينكشورومنطقهحياتی
است.مااختالفهايیداريموبارييسجمهوركرزیدر

موردايناختالفهاصحبتكرديم«.
جانمکكينگفتكهاختالفهاباحامدكرزیدراين
رابطهمحدودشدهاستودوكشوربهمرحلهيیرسيده
مناقشهرادرظرفچند بتوانندموضوعاتمورد اندكه
روزياچندهفتهحلكنند.اينسناتورامريکايیبااشاره
بهپيشرفتهایچندسالاخيرافغانسستانافزود:»امااين
زيرا داريم، قرار حياتی زمان يک در كه میدانيم نيز را

نمیخواهيمآنچهدرعراقاتفاقافتادتکرارشود،جايی
كهماجنگرابرديموبهدليلخروجكاملنيروهایخود،

صلحراازدستداديم«.
با مالقات برعالوه اينسفر در كه كينگفت جانمک
جوزفدانفورد،فرماندهكلنيروهایامريکايیوناتودر
افغانستان،بادوتنازنامزدانانتخاباترياستجمهوری
نيزديداركردهاست،امافاشنساختكهباكدامنامزدهای

انتخاباتديدارداشتهاست.
دفتررياستجمهوریافغانستانخبردادهاستكهحامد
اين امضای برای خود شرايط بر ديدار اين در كرزی
موافقتنامهتاكيدكردهوگفتهاستكهمردمافغانستان
خواهانصلحاندونمیخواهندكشورشاندوبارهدچار
هرجومرجوملوکالطوايفیشود.كرزیگفتهاست:»ما
خواستارآغازعملیوعلنیپروسهصلحتوامباوحدتو

يکپارچگیافغانستانمیباشيم«.

حکومتافغانستانمیگويد88زندانیيیراآزادمیكند
كهمقامهایامريکايیآنهارا»مجرمينخطرناک«خوانده

اند.
مقامهایكميتۀبررسیدوسيههایزندانيانبگراممیگويند
كهبهدليلنبودمدارکمؤثقجرمیبرعليهاينافراد،آنها

رااززندانآزادخواهندكرد.
پروندههای بررسی كميتۀ عضو دادرس، عبدالشکور
زندانيانبگرامدرصحبتباراديوآشناگفتارتکابجرم
توسطاينافراد»فقطيکادعااست«.بهگفتۀاينعضو
كميتۀرسيدهگیبهپروندههایزندانيانبگرام،افرادیكه

واقعًامرتکبجرايمشدهباشندآزادنمیشوند.
آقایدادرسازمقامهایامريکايیخواستدرصورتی
كهمداركیمبنیبراثباتجرمبراينافرادرادراختيار
ميان در افغانستان حکومت با آنرا بايد باشند، داشته

بگذارند.
نيروهایامريکايیمستقردرافغانستانسالگذشتهبيشتر
ازهفتصدمحبوسافغاندرزندانبگرامرابهحکومت
دولت ازطرف كه كميسيون داد.يک تحويل افغانستان
تشکل زندانيان اين های دوسيه بررسی برای افغانستان
نبوداسنادو آنهارابدليل گرديدهاستحدود650تن

شواهدجرمی،ازبندرهاكردهاست.
مقامهایاينكميسيونگفتهاندنيروهایامريکايیبيشتر
اينافرادرابهظنهمکاریباطالبانمسلح،توقيفكرده

بودند.

عضو کمیتۀ بررسی پرونده های زندانیان بگرام:

88 زندانی دیگر نیز آزاد می شوند



ويران ساختمانهای فيروزكوه انستيوت پيش سال هفت
شدهمرادخانیرادوبارهباچوبوگلبازسازیكرد.امروز
پرورشيافتگاناينبنيادفرهنگینفيسترينتوليداتهنری
كالسيکافغانستانراخلقنمودهوبهبازارعرضهمیكنند.
ترين قديمی اتاقهای از يکی سکوت نی قلم صدای
دختران جا اين در میشکند. كابل قلب در را ساختمانها
خطاطی تابلوهای زيباترين دقت، بسيار با جوان پسران و
رنگ،خلق و نی قلم با بلکه كمپيوتر با نه را ميناتوری و

میكنند.
درعصركمپيوتركهخطاطیوميناتوریبازارشراازدست
دادهاستوخريداریندارداينجوانانمیكوشنداينهنررا

دوبارهزندهكنندوآنرابرایمردممعرفینمايند.
و خطاطی كوه فيروز انستيتوت در كه دختری صغرا
ميناتوریمیآموزدمیگويد:»هنربسيارپيشپاافتادهشده،
مامیخواهيمتالشكنيموخدمتیكنيمبرایهنر.تابرای
جامعه يک ندارد هنر كه جامعهيی قايلشويم. ارزش هنر

مردهاست«.
محصوالتیكهدرافغانستانخريدارندارد

انستيتوتفيروزكوهدرسال2006فعاليتشرادرخانههای
قديمیمرادخانیكابلآغازكرد.مرادخانیقديمیترينمحل
شهركابلاستكهقدامتآنبهقرن18ميالدیبرمیگردد.
هدفاصلیاينانستيتوتاحيایدوبارههنرهايیاستكهدر
نتيجهسهدههجنگ،درحالفراموشیاست.دانشآموزان
فيروزكوهدركنارسايرمضامين،يکیازحرفههایديگررا

نيزمیآموزند.
جوانانیكهمصروفكندنکاریهستندازيکهفتهتايکماه
زحمتمیكشندتايکتابلويايکقابعکسرابسازند.
اينجواناننقشهایظريفیرادررویچوبمیآفرينندو
وسايلیمیسازندكهبسيارمتفاوتازمحصوالتبازاراست.

فيروز انستيوت در كاری كندن استادان از يکی جان سيد
كوهكهعمرشرادركندنكاریگذشتاندهوباشندهواليت
است فراموشی اينحرفهدرحال استمیگويد: نورستان
اماحاالكاسبانو بود نورستانكندنكاریزياد »سابقدر

حرفهيیهادرآنجانماندههمهمهاجرشدهاند«.
اندكی افغانستانخريداران كندنكاریهایرویچوبدر
دارد.توليداتفيروزكوهبيشتردرنمايشگاههاعرضهمیشود

ودركشورهایاروپايیمشتريانزيادیدارد.
زرگریبهسبکكالسيک

را افغانی سنتی آرايشی لوازم كوه فيروز زيورات بخش
میسازد.اينزيوراتبهسبکهایهراتی،پشتونی،تركمنی

وهزارگیساختهمیشوند.
حاجیمحمداسلماستادبخشزيوراتمیگويد:محصوالت
زرگریفيروزكوهكهبادستساختهمیشونددرخارجاز
افغانستانخريدارانزيادیدارد»چوندراثرجنگهااينهنر
ازبينرفتهبود،خوشبختانهباايجادانستيوتفيروزكوهما

خواستيمكههنرهایسنتیخودرادوبارهزندهكنيم«.
ستوریستانکزیدانشآموزبخشزرگریمیگويد:عالقمند
ساختنزيوراتستايلتركمنیاستودستساختهای
اوبازارخوبیدركشورهایاروپايیدارد.»میخواهميک
بتواند كه خانمی باشم. واقعی زرگر يک و هنرمند زرگر
بهدنيانشاندهدكهماهمدرزرگریهنروسبکخودرا

داريم«.
در ارزان قيمت با كه چينی زرگری و نجاری توليدات
كابلوسراسرافغانستانواردمیشود،چالشبزرگیبرای
انستيتوت اين آموزان دانش است. كوه فيروز محصوالت

توانستهاندپسازفراغتصاحبكاروحرفهشوند.

دویچه وله
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احیای هنرهای کالسیک افغانی در مرادخانی 
کـــــــابل

مسی گرانقیمت ترین بازیکن تاریخ جام جهانی ايتاليا فوتبال ملی تيم سرمربی
جامجهانی2014برزيلراجام

جهانیماريوبالوتلیدانست.
ندارد وجود شکی هيچ اين در
بهترين از يکی بالوتلی كه
فوتبال حاضر حال مهاجمان

جهانبهشمارمیآيد.اماحاشيههایزيادیاين
مهاجمملیپوشباعثشدهاستتابيشترازآن
كهازاودرمستطيلسبزبشنويم،خبرهايیدرباره
حاشيههایاودربيرونازفوتبالبشنويم.اودر
رفتارهای خاطر به بارها و بارها منچسترسيتی
بازیتيمشرا ازسکوها عجيبوغريبخود
دنبالكرد.سوپرماريوپسازجدايیازسيتیبه
فوتبالايتاليابازگشتتابرایميالنبازیكند،اما
بهنظرمیرسدكهروسونریهمنتوانستهاستبه

حاشيهسازیاينمهاجمجوانپاياندهد.
ايتاليا فوتبال ملی تيم سرمربی ، پراندلی چزاره
معتقداستكهجامجهانی2014برزيلبهترين
فرصتبرایدرخششماريوبالوتلیخواهدبود.
ماريو جهانی جام ،2014 جهانی جام گفت: او
بالوتلیخواهدبود.براينباورمكهاومیتواند
بازیهایخوبیرابهنمايشبگذاردوبهعنوان

بهترينبازيکنجامانتخابشود.البتهبايدبگويم
به و كند زياد را خود تالش بايد بالوتلی كه
حاشيهسازیهايشپاياندهد.دراينصورتاو

میتواندهمهنگاههارامعطوفخودكند.
پراندلیدربارهاينسوالچهبازيکنانیمیتوانند
بيشتريندرخششرادربرزيلداشتهباشند؟اين
سوآرس لوئيس و مسی ليونل داد: پاسخ گونه
بازيکنانیهستندكهمیتواننددربرزيلبدرخشند،
آنهاكمکزيادیبهتيمخودخواهندكرد.معتقدم
كهليونلمسی،لوئيسسوآرسوماريوبالوتلیاز

حاضر حال بازيکنان بهترين
می شمار به جهان فوتبال

آيند.
بازيکن الشعراوی، استفان
فصل ميالن تبار مصری
را خوبی بازیهای گذشته
حتی و گذاشت نمايش به تيم اين برای
شد، دعوت هم ايتاليا فوتبال ملی تيم به
اضافهشدن از اودرفصلجاریپس اما
بالوتلیبهروسونریدچارافتمحسوسی
شدوتركيباصلیميالنراازدستدادتا
ازروینيمکتذخيرههاكاررادنبالكند.
ديدگی آسيب با پيش روز چند شعراوی
مواجهشدوبهاحتمالزياد10هفتهایدوراز
ميادينخواهدبود.همينمسالهباعثشدهاست

تاشانساوبرایحضوردربرزيلكمشود.
اودر پراندلیدربارهشعراویواحتمالحضور
برزيلاينگونهپاسخداد:شعراویمهاجمخوبی
است.اوبايدهرچهسريعترآرامشخودرابه
جوزپه همچون مهاجمی االن ما آورد. دست
باانگيزهوهيجان روسیرادراختيارداريمكه

بااليیدرحالبازیكردناست.

ترين گرانقيمت فهرست در مسی ليونل
بازيکنانجامجهانی2014برزيلباالتراز
نيماردرردهنخست كريستيانورونالدوو
بازيکن گرانترين عنوان تا گرفت قرار

تاريخاينمسابقاتهملقببگيرد.
گزارشی در آرژانيتن ناسيون ال روزنامه
جهانی جام بازيکنان ارزشمندترين درباره
دالر ميليون با139 ليونلمسی كرد اعالم
است جهانی جام بازيکن گرانقيمتترين
رونالدو كريستيانو از باالتر توانسته و
با67 نيمار و دالر ميليون با104 پرتغالی
ميليوندالرقراربگيرد.اينروزنامهشرايط
فعلیبازيکنانوقيمتفعلیآنانرامورد
ارزيابیقراردادهاست.ايندرحالیاست
با 2013 سال در آرژانتينی فوقستاره كه
گذاشت سر پشت كه مصدوميتهايی
نتوانستدرخششخوددرسال2012را

تکراركند.
*10بازيکنگرانقيمتجامجهانی2014

برزيلرابهشرحزيراعالمكرد:

1-ليونلمسی)آرژانتين(139ميليوندالر
2-كريستيانورونالدو)پرتغال(104ميليون

دالر
3-نيمار)برزيل(67ميليوندالر

ميليون 63 )اروگوئه( كاوانی ادينسون -4
دالر

5-راداملفالکائو)كلمبيا(59ميليوندالر
6-مسوتاوزيل)آلمان(54ميليوندالر

7-آندرساينيستا)اسپانيا(53ميليوندالر
8-ماريوگوتسه)آلمان(48.4ميليوندالر
9-وينرونی)انگليس(48.2ميليوندالر
10-فرانکريبری)فرانسه(46ميليوندالر

ورزش
سرمربی تیم ملی ایتالیا:

جام جهانی 2014 از بالوتلی است

رييسجمهوركرزیبارهاسازیجنايتكارانمتکررجنگیازبازداشتگاهِبگرام،میخواهدبهطالبانامتيازبدهد
وازآنهادرانتخاباتپيشرویرياستجمهوریسودجويد.

بازداشتگاههایكشوروضعيت از بارهاسازیزندانيان اينمطلبمیگويندكه بيان با ازتحليلگران شماری
امنيتیبدترخواهدشد.

كميتۀرسيدهگیبهپروندههایزندانيانبگرامياپروان،650تنرابهبهانۀاينكهاسنادوشواهدیكهنشانبدهد
آنهادرفعاليتهایتروريستدستداشتهاند،اززندانآزادكرد.

مسووالناينكميتهمیگويندكهاينافرادبههميناتهامازخانه،محلكاريابازارتوسطنيروهایامريکايیدر
سالهایگذشتهدستگيروبهزندانانداختهشدهبودند.

اينبازداشتیهانقشداشتهاست،میگويد:

جنرالامراهللامانآگاهنظامیبابياناينكهحکومتنيزدربازداشت

»بازداشتگاهبگرامتازهساختهنشدهاستوبازداشتیهايیكهرهاگرديدهاند،تازهبهاينبازداشتگاهنرفته
بودند،بلسالهاِیزيادیرادربگرامبهسربردهاند؛شکینيستكهدرقسمتبازداشتآنهاادارۀآقای

كرزیدخيلبودهاست.«
اينآگاهنظامیباتصريحاينكهرييسجمهورسهضلعیحکومتمیكند،میگويد:»برایرييسجمهورمتأسف
هستمكهدرروزهایآخرحکومتخود،درتالشاستبارهاسازیاينزندانيانهمچهرۀمردمیازخودنشان
بدهدوبرایمردمبگويدكهخارجیهابازداشتكردندومنرهاساختم؛دركنارآنزمانبرگزاریانتخابات

نزديکاستوآقایكرزیازاينهااستفادۀدلخواهمیكند.«
اماجنرالامراهللامانمیافزايد:»چهرۀملیدرحفظمنافعملی،وحدتملی،ملتسازی،حفظقانوناساسیو
حفظدستآوردهايیكهدرجرياندوازدهسالباريختنخونمردمبهدستآمدهاست،متبلورمیشودورها

سازیزندانيانباايننيت،يکخيانتملیبهحسابمیرود.«
اينآگاهنظامیهمچنانمیگويد:»نگرانیازرهايیبازداشتیهاپيشازايننيزميانمردمافغانستانموجودبود
وآنهاازاينرهايیناراضبودهاند؛چوناينمعافيتدهیحکومت،نتايِجزيانباریرادرقبالداشتهاستو

سببگرديدهاستتاصفوفمخالفينحکومتهموارهبزرگترگردد.«
اينآگاهنظامیتصريحكردهمیگويد،اينعملکردحکومتسببتضعيفروحيهمياننيروهایامنيتیافغانستان

خواهدشدوكاریراكهپيشازاينباعشقوعالقهانجاممیدادند،انجامنخواهندداد.
درعينحال،نقيباهللفايقعضومجلسنمايندهگاندرصحبتهايشبارونامۀماندگارمیگويد،ارگرياست
جمهوریبنابرمصلحتهایسياسیوقبيلهيیشمارزيادیازبازداشتیهارارهاساختهاستكهرهايیاين

بازداشتیهابرایمردمافغانستانبسيارخطرناکاست.
آقایفايقبااشارهبررهايیزندانياندرچندسالاخيرمیافزايد،شماریازاينزندانياِنرهاشدهدوبارهبهگروه

طالبانپيوستهاندودرحمالتانتحاریيیكهصورتگرفت،دوبارهسهمگرفتند.
اينعضومجلسمعتقداست:»رهايیبيشتراينزندانياندركنارابعادسياسیبُعدقبيلهيینيزدارد.بارهامحاسن
سفيدانآمدندنزدرييسجمهوروازاوخواستندكهبنابرمشتركاتقومی،منطقهيیوقبيلهيیكسانیرااززندان

رهاسازدوآقایرييسجمهوربارهابهچنينكاریدستزدهاست.«
بازداشتگاهها آيندهدر افزودكههيچزندانیطالبدر آقایكرزی تباری تأكيدرویسياست با فايق آقای

حضورنخواهندداشتوازاينسياستحکومتمستفيدخواهندشد.
اينعضومجلسهمچنانگفت:»رييسجمهورباانجاماينسياستاشتباهخود،درواقعدرتالشپرداخت
رشوتسياسیاستومیخواهدكهدرانتخاباتپيشروازاينچهرههااستفادهببردوآنهادرمناطقخود

دراينزمينهكاركنند.«
آقایفايقباتأكيدمیگويد،رهاسازیاينبازداشتیهاسببمیگرددتامردمبيشترقربانیگردند.

اينعضومجلسبااشارهبرقوانينموجوددركشورمیافزايد،اينبازداشتیهاهمهتخريبكنندۀامنيتدر
كشوربهحسابمیروندورييسجمهورحقنداردتاآنهارارهاسازد.

همچنان،داكترظهيرسعادتعضوديگرمجلسنمايندهگانمیگويد،رهاسازیبازداشتیهایطالبتنهابرای
گروههایهراسافگندستآوردداشتهوآنهابارهاشدناينبازداشتیهافعاليتهایتروريستیونظامیخود

رابيشترسروسامانمیدهند.
اينعضومجلسمعتقداست،اينعملکردحکومتسببمیگرددتامردمبيشترزيانببينند.

آقایسعادتبااشارهبهنزديکشدنزمانبرگزاریانتخاباتدرافغانستانمیگويد:»حکومتدرصددِايننيز
استتادرزمانبرگزاریانتخابات،نيرویفسادرابيشترسازدوزمينههایمنفعِتخودیرابرایمهندسان

اينروشمساعدسازد.«
به را بگرام زندان ادارۀ زياد،مسووليت ازجنجالهاوكشمکشهای امريکاپس متحدۀ اياالت سالگذشته

حکومتافغانستانواگذاركرد.
امريکايیهاگفتهبودندكهباواگذاریمسووليتاينزندان،حکومتافغانستانتمامیطالبانراآزادخواهدكرد.

درجريانسالگذشتهدههازندانیطالبازسویآقایكرزیآزادشدهاند.
حاالسناتورانامريکايیدرسفریبهكابلبهآقایكرزیهشداردادهاندكهعواقبرهايیزندانيانطالبانرا

درنظرداشتهباشد.

هارون مجیدی 

رهایی طالبان به خاطر انتخابات
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شماره گان: 5000

گفته آلمان انکشافی كمکهای وزير
استكهبرایتداومثباتدرافغانستان
بازسازی بخش در كمکها تداوم به
غيرنظامیضروریاست.ازسویديگر،
افغانستان در آلمانی نيروهای فرمانده
جنگی بیپيلوت هواپيماهای خواستار

شدهاست.
انکشافی كمکهای وزير مولر، گيرد
آلمانگفتهاستكهپارلمان)بوندستاک(
حضور جديد مجوز در كشور اين
بايد افغانستان در آلمانی سربازان
طور به نيز را غيرنظامی مکلفيتهای

دقيقروشنسازد.
در مولر وله، دويچه گزارش به
»راينشه آلمانی روزنامه با گفتوگويی
نشر جمعه روز شماره در كه پست«
شد،گفتهاستكه»درمجوزجديدبايد
بازسازیغيرنظامیجايگاهوسيعیداشته

باشد«.
خروج از بعد كه نمیخواهيم »اگر است: افزوده مولر
باشيم، بزرگی فاجعه شاهد افغانستان( )از رزمی نيروهای
بايدرویايننکتهتوجهكنيمكهمکاتب،جادهها،بازارهاو

مشاغلوكاروجودداشتهباشند«.
430 ساالنه ساحه اين در آلمان حکومت حاضر حال در
آن از »ترس است: گفته مولر میكند. هزينه يورو ميليون
استكهمابرایفعاليتهادربخشبازسازیغيرنظامیپول

بيشترضرورتداشتهباشيم«.
با انکشافیآلمانگفتهاستكهمیخواهد وزيركمکهای
دير فون اورزوال و خارجه وزير ماير شتاين والتر فرانک

الين،وزيردفاعآلماندراينرابطهگفتوگوكند.
مجوزعملياتجنگیسربازانآلمانیدرافغانستانتااخير
ماموريت برای برنامهيی بايد بهار تا است. فبروری ماه
بعدیسربازانآلمانیدرافغانستانتدوينشود.قراراست
و آموزش برای آلمان فدرال اردوی كهحدود800سرباز
مشورتدادنبهسربازانافغانستاندراينكشورباقیبمانند.

هواپيمایبیپيلوتجنگی
اتحاديهاردویآلمانوفرماندهنيروهایآلمانیدرافغانستان
داشتن خواهان شان سربازان جان از حفاظت جهت
هواپيماهایبیپيلوتجنگیشدهاند.ايندرحالیاستكه
درموردمسالهداشتنهواپيماهایبیپيلوتجنگیدرجريان
مذاكراتبرایتشکيلايتالفبزرگحکومتیدرآلماننظر

صريحیبهوجودنيامد.
اندرهووستر،رييساتحاديهسربازاناردویفدرالآلمانبه
خبرگزاریآلمان)دیپیاِی(گفتهاستكههواپيماهایبی
پيلوتجنگی»قابليتیاستكهماهممیتوانيمازآناستفاده
كنيم«.اوافزودهاست:»وقتیكهسربازانبهماموريتفرستاده
دسترسشان در هم مناسب تجهيزات میبايست میشوند،

قراردادهشود«.
در اردوی سربازان فرمانده فولمر، يورگ جنرال تورن
به او است. كرده نظر اظهار ترتيب عين به نيز افغانستان
خبرگزاری)دیپیاِی(گفتهاست:»منبدونترديداينرا

وسيلهيیمیدانمكهبهترينحفاظتممکنرابرایسربازان
ماتضمينمیكند«.هواپيماهایبیپيلوتجنگیمیتوانند
بانی ديده را معين منطقه برای24ساعتيک وقفه بدون
كنندوبااحساسخطراحتمالیسالحمناسبرااستعمال

كنند.
اتحاديهسربازاناردویآلماندرموردداشتنهواپيماهایبی
پيلوتجنگیخواهانتصميمسريعاورزوالفونديرالين،
وزيردفاعآلمانفدرالاست.ايناتحاديهتقاضامیكندكه
بايدپيشازآغازماموريتآموزشیبرنامه سربازانآلمانی
ريزیشدهسرازسال2015چنينهواپيماهايیداشتهباشد.
پارلمان در مسلح نيروهای متصدی كونيگهاوس، هيلموت
آلمانازمطرحشدنجدیموضوعهواپيماهایبیپيلوتدر
مباحثاتجانبداریمیكند.اوبهخبرگزاری)دیپیاِی(
گفتهاست:»مسألهبرسرآناستكهدرقباليکخطربرای
سربازانماويامتحدانمانبايدصرفًانظارهگرباشيم،بلکه
قادرباشيماقدامكنيم...نبايدسربازانرابیدفاعبگذاريم«.

اورزوالفونديراليندرنخستينديدارشباسربازانآلمانی
نياز مورد دادكههمهوسايل اطمينان آنها به افغانستان در
هيچ پرداختن از و سازد می فراهم را شان حفاظت برای

بهايیبرایتهيهاينوسايلخوددارینمیكند.
مسأله حکومتی، مختلف احزاب بين ائتالفی قرارداد در
داشتنهواپيماهایبیپيلوتجنگیردنشدهاست.فرانک
والترشتاينماير،كهقباًلرييسهيأتسوسيالدموكراتها
درگفتوگوهابرسرتشکيلحکومتائتالفیبود،گفتهبود
كهواضحًاتهيههواپيماهایجنگیبیپيلوتبرایايندوره

تقنينيهمطرحنيست.
درحالحاضراردویآلمانتنهابههواپيماهایبیپيلوت
اكتشافیدسترسیدارد.بزرگترينآنهانوع»هيرون1«ساخت
اسرائيلاستكهبرایعملياتافغانستاناجارهگرفتهشده
است.قراردادكنونیاجارهاينهواپيمادرماهاكتوبر4014
نيز ديگر ماه برایشش اينهممیتواند با اما پايانمیيابد.

تمديدشود.

آلمان:
راه جلوگیری از فاجعه در افغانستان کمک غیرنظامی است

نشست نقد شعر جوان کابل برگزار 
شد

شعر بررسی و نقد برنامۀ نهمين و بيست
دريچه فرهنگی كانون توسط كابل، جوان

برگزارگرديد.
مديرمسوول پريانی نظری برنامه، اين در
و شاعر ميران هادی و ماندگار رونامۀ
نقدوبررسیشعرهایخوانده به نويسنده،

شدهتوسطشاعرانپرداختند.
سالمسنگیازسينماگرانبهنامافغانستانیكه
چندیستازغربتبهكشوربرگشتهاست
مهمانويژۀبيستونهمينبرنامۀنقدشعر

جوانكابلبود.
دراينبرنامه،شمارزيادیازشاعرانمقيِم
كابلاشتراکورزيدهوبهخوانشسرودههای
تازۀخودپرداختندكهتوسطمنتقدينبهنقد

گرفتهشد.
اندی و يکسال دريچه فرهنگی كانون
و شاعران از شماری توسط اين، از پيش
نويسندهگانبهمنظورنقدوبررسیكارهای

حال تا و شد پايهگذاری جوانان فرهنگی
بيستونهبرنامهازسلسلهبرنامههاینقدو

بررسیشعررابرگزاركردهاست.
ابرازِ برنامه اين برگزاری از شاعران
ُخرسندیكرده،آرزوبردندتابرگزاریچنين

برنامههايیادامهداشتهباشد.
بيستونهمينبرنامۀنقدشعرجوانكابلبا
زمزمۀشعرهایشهيدعبدالقهارعاصیتوسط
پايان به آزاد گفتوگوهای و سنگی سالم

رسيد.

انتخاب، مستقل كميسيون رسانههای كميسيون  
فعاليتهای تنظيم نام«اليحۀ زير را طرحی
رسانههایهمهگانیدردورانانتخابات«درنشستی
كهدرهوتلكابلاستاربرگزارشدهبود،بامسووالن

وفعاالنرسانهها،شريکساخت.
اليحه اين مورد در بحثهايی نشست، اين در

صورتگرفتوانتقاداتیبرآنواردشد.
است آمده اليحه اين از بخشی در مثال، گونۀ به
مبارزات رسمی آغاز تا نمیتوانند رسانهها كه
سطح به مربوط ونظرسنجیها آمار ...« انتخاباتی:
انعکاس نحوی به كه مردم، دربين كانديدان نفوذ
دهندهكمپاينبهنفعياضرركانديدوياكانديدان

تصورگرددنشر،پخشوچاپنمايند.«
اتحاديۀملیژورناليستانافغانستانبهاينباوراست

كهدربخشهايیازايناليحه،مشکالتونواقصی
وجودداردكهبايدقبلازاجرایآن،رفعگردد.

مثاًلدرهمينموردیكهدرباالذكرشد،اتحاديۀ
كه است باور اين به افغانستان ژورناليستان ملی
اساس بر شان های نظام كه هايی كشور همۀ در
نظر انتخابات از قبل آيد، می وجود به انتخابات
سنجیهايیدرموردنامزانواحتمالپيروزیشان
بهراهانداختهمیشودونتايجآندراختيارمردم،

قرارمیگيرد.
ماتاكيدداريمكهنبايدرسانههاازنشروپخشنظر
سنجیهادرموردنامزدانانتخاباتمنعشوند؛بلکه
بايدميکانيزمیازسویكميسيونمستقلانتخابات
طرحشودكهدقتوشفافيتاينگونهنظرسنجی

هاراتاميننمايد.
و نظريات افغانستان، ژورناليستان ملی اتحاديۀ
دارد اليحه اين مورد در هم ديگری پيشنهادات
كهدريکنامۀرسمیعنوانیكميسيونرسانههای

كميسيونمستقلانتخابات،فرستادهشدهاست.
مستقل كميسيون رسانههای كميسيون مسووالن
دادند وعده گذشته، روز نشست در نيز انتخابات
كهنظرياتوپيشنهاداتمسؤوالنوفعاالنرسانه
يیرادرموردتعديلبخشهايیازايناليحهدر

نظرمیگيرند.
دارد انتظار افغانستان، ژورناليستان ملی اتحاديۀ
تا بکنند، عمل شان، وعدۀ اين به مسووالن، كه
فضایبهتروكاماًلحرفهيیومعياریبرایپوشش
ميسر كشور، خبرنگاران و رسانهها به انتخابات،

گردد.

اعتراض به الیحۀ تنظیم فعالیت های رسانه های 

همه گانی دردوران انتخابات


