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وزیر مالیه:

نابرابری اقتصادی 
افزایش یافته است

عناوین مطالب امروز:

] در صفحه 6[

حمله در خوست
6 کشته و 4 زخمی

درگيرى که صبح دیروز در شهر خوست آغاز 
شمول  به  تن  ده  شدن  زخمی  و  کشته  با  شد، 

چهار حمله کننده، خاتمه یافت.
با اسلحه سبک  انتحارى  که  چند حمله کننده 
پنج  ساعت  حوالی  بودند،  مجهز  سنگين  و 
ترافيک والیت  به مدیریت  صبح روز گذشته 
خوست داخل شده و با نيروهاى امنيتی درگير 

شدند.
عبدالجبار نعيمی والی خوست، روز گذشته در 
از  بعد  یک نشست خبرى گفت که درگيرى 
حدود ده ساعت، حوالی ساعت دو بعد از ظهر 

خاتمه یافت.
اسلحه  با  که  حمله کننده  چهار  که  افزود  وى 
تعمير  وارد  بودند،  مجهز  سنگين  و  سبک 
امنيتی  نيروهاى  بر  و  شدند  ترافيک  مدیریت 

تيراندازى  کردند.
جریان  در  حمله کننده  یک  نعيمی،  گفته  به 
درگيرى خود را منفجر ساخت و سه تن دیگر 

از طرف نيروهاى امنيتی کشته شدند.
تيراندازى  نتيجه  در  که  نمود  عالوه  وى 
اردوى  سرباز  دو  پوليس،  سه  حمله کنندگان، 
ملی و یک غيرنظامی کشته شده و سه پوليس 

و یک افسر اردوى ملی مجروح شده اند.
نخست  حمله کنندگان  که  مي گوید  وى 
و  داشتند  تن  به  را  سرحدى  پوليس  یونيفورم 
زماني که از پوسته اول شهر عبور کردند، لباس 
مردم ملکی را به تن نمودند. اما زماني که وارد 
ملی  پوليس  لباس  ترافيک مي شدند،  مدیریت 

را به تن داشتند.
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حمله از روی ناچاری 
یک  باالی  را  حمله هایی  گذشته  روز  دو  در  طالبان 
شفاخانه در کابل و شهرداری خوست انجام دادند. قبل 
از این نیز دو هفته قبل طالبان مسلح، در والیت قندهار 

از هوتل ها و مکتب ها به عنوان سنگر استفاده کردند. 
حمله های  بیشتر  که  می دهد  نشان  طالبان  رویکرد  این 
اخیر بیش از آن که یک موفقیت نظامی باشد، بیشتر در 
از  پس  طالبان  می گیرد.  وجود صورت  اظهار  راستای 
مرگ بن الدن و احتمال هدف گیری رهبران این گروه به 
شدت دستپاچه شده و در تالش اند تا با حمله های کور 

به همرزمان خود امید کاذب بخشند. 
نظامی  دست آورد  یک  آن که  از  بیش  طالبان  اقدام  این 
عدم  از  نشان  آید،  شمار  به  حکومت  با  رویارویی  در 
رعایت قوانین جنگی و هدف گیری افراد ملکی از سوی 

این گروه دارد. 
حمله بر هوتل، شفاخانه و شهرداری سبب شده است تا 
چهره ی غیرمردمی طالبان نمایان شود و نفرت بزرگی 
اکنون برای طالبان هر  نمایند.  ایجاد  را در میان مردم 
خوب  سوژه ی  یک  ملکی  اداره  هر  و  افغان  شهروند 
عملیاتی شده است. برهمین اساس است که آنها به هیچ 
کس و نهادی رحم نکرده و با قساوت تمام آنها را هدف 
قرار می دهند. اما از نظر روانی تاثیر این گونه حمله ها به 
زیان طالبان است زیرا مردم بیش از هر وقت دیگر به 
ماهیت اصلی عامالن این رویدادها پی می برند. به نظر 
می رسد که درآستانه ی مصالحه با طالبان و فشارهای 
سیاسی که هم اکنون از هر طرف باالی پاکستان صورت 
شد.   خواهد  بیشتر  روز  هر  حمله ها  نوع  این  می گیرد، 
حکومت پاکستان در تالش  است تا با بزرگ نمایی خطر 
طالبان بار دیگر خود را در نقش محوری قرار دهد و 
در بازی های موجود به باج گیری و امتیازهای سیاسی 

دست پیدا کند. 
گذشته از این حکومت پاکستان با این شیوه های عملیاتی 
درصدد است که زمینه ها و فرصت های خلق شده برای 
گفتگوهای طالبان با حکومت افغانستان و ایاالت متحده 
حیات  که  پاکستان  حکومت  ببرد.  بین  از  را  امریکا 
سیاسی خود را در موجودیت و بقای این گروه می بیند 

در تالش است تا این گفتگوها هرگز به نتیجه نرسد. 
حضور  از  که  رسوایی هایی  از  پس  اکنون  پاکستان 
در  شده،  کشور  این  نصیب  اسالم آباد  در  بن الدن 
تالش است تا از یک سو با حمایت از این گونه حمله های 
انتحاری روحیه ی طالبان را در افغانستان زنده نگهدارد 
و از سوی دیگر خود را باالی جامعه ی جهانی و منطقه 

تحمیل نماید. 
حمله ها  گونه   این  که  می دانند  خوبی  به  اکنون  طالبان 
چه پیامدهای منفی را در افغانستان برای آنها به همراه 
و  ناچاری  از روی  انتحار  و  که جنگ  زمانی  اما  دارد. 
صرفا در راستای اظهار وجود و اعالم حضور باشد، 

دست آ وردی بیش از این نیز به همراه نخواهد داشت. 
این اقدامات طالبان بیش از هر وقت دیگر با واکنش های  
تند  حکومت، جامعه ی جهانی،  نهادهای حقوق بشری و 

مردم همراه شده است. 
این اقدام های طالبان ذهنیت های ایجاد شده برای گفتگو 
و مصالحه بااین گروه را نیز عمال از بین برده و بیشتر 

ذهنیت ها برای مقابله با این پدیده متمرکز شده است. 
حکومت  تا  می گردد  سبب  طالبان  اخیر  عملکردهای 
از هر وقت  با طالبان بیش  افغانستان درباره مصالحه 
دیگر محتاطانه عمل کند و افکار عمومی را که اکنون در 

ضدیت با گروه طالبان می باشد، در نظر گیرد. 
بیش  افغانستان  حکومت  که  دارند  انتظار  اکنون  مردم 
از هر وقت دیگر برای مقابله با این جریان ضدمردمی 
اقدام  آنان  برای سرکوبی  قوی  اراده  با  و  آماده شود 

نماید. 
محکمه ی  ایجاد  جای  به  که  دارند  انتظار  مردم 
جنجال برانگیز دادگاه ویژه انتخاباتی، برای تروریستان 
بازداشت شده دادگاه ویژه ای ایجاد شود و حداقل در 
مطابق  و  نموده  محاکمه  را  آنان  عمومی  افکار  برابر 
ده  در  متاسفانه  برساند.  اعمال شان  سزای  به  قانون 
تروریستان  محاکمه  برای  دادگاهی  هیچ  گذشته  سال 
صورت  به  یا  بازداشت شده  طالبان  و  نشده  برگزار 
گروهی فرار داده شده  و یا هم طی معامله های گنگ و 

مبهم رها گردیده اند. 

زنگ اول
 ترکیه و  افغانستان  تاجران  میان 

گفت  و  کرد  توصیف  بااهمیت 
در  می تواند  ترکیه  با  تجارت  توسعه 
بهبود وضعیت شرکت های ساختمانی 
سکتور  افزود  او  کند.  کمک  کشور 
نخستین  جمله  از  ترکیه  خصوصی 
افغانستان  در  که  بودند  سکتورهایی 
در بازسازی سهم گرفتند و پروژه های 

بزرگ اقتصادی را به پایان رساندند.
همچنین مصطفی گردو، رییس انجمن 
افغان-ترک  صنعت گران  و  تاجران 
نمایشگاها  چنین  بازگشایی  که  گفت 
میان  روابط  تحکیم  روی  می تواند 

تاجران دو کشور کمک کند.
جوزا  چهارم  تا  که  نمایشگاه  این 
کارشناسان  گفته ی  به  دارد،  ادامه 

اوبه  چشمه  امنیتي  پاسگاه  بر  طالبان  از 
نیروهاي  زماني که  و  کردند  حمله 
کمکي پولیس به محل واقعه مي رفتند، 
جاده اي  کنار  ماین  با  حامل شان  موتر 

برخورد کرده است. 

پولیس مي گوید که در جریان درگیري 
طالبان   و  پولیس  میان  منطقه  در  که 
تلفاتی  نیز  طالبان  به  گرفت،  صورت 
وارد شده است، اما از آمار آن اطالعي 

وجود ندارد. 

23 زندانی 
از محبس تخار 

رهاشدند
حامد  فرمان  اساس  بر  تخار:  8صبح، 
هجدهمین  مناسبت  به  و  کرزی 
از  23تن  مجاهدین  پیروزی  سالگرد 
و  شدند  آزاد  تخار  محبس  زندانیان 
محبوسین  از  تن  در مدت حبس 208 

دیگر تخفیف آورده شد.
استیناف  سارنوال  جاللی،  احمد  وزیر 
والیت تخار گفت: 23 تن از محبوسین 
که در جرم های عادی از جمله حادثات 
ترافیکی و مجروح نمودن افراد بی گناه 
مدت  در  و  شده  رها  داشتند،  دست 
این  از محبوسین دیگر  حبس 208 تن 
زندان از 3ماه الی یک سال تخفیف به 
است  یادآوری  قابل  است.  عمل آمده 
تخار  محبس  در  تن  تعداد 517  به  که 
و  خانم   42 میان شان  در  که  زندانی اند 

32 کودک شامل می باشد. 

چنین  برگزاری  اقتصادی، 
آشنایی  زمینه  می تواند  نمایشگاهایی 

صنعتکاران افغانستان را با صنعتکاران 
سازد. مساعد  ترکیه 

نمایشگاه  نخستین  کابل:  8صبح، 
خانگی  لوازم  و  ساختمانی  مواد 
افغان- تاجران و صنعت گران  انجمن 

ترک در کابل گشایش یافت.
غرفه  سی و دو  نمایشگاه  این  در 
ساختمانی،  مواد  بخش های  در 
و  فرنیچر  و  مبل  برقی،  سامان  آالت 
و  داخلی  تولیدات  از  خانگی  لوازم 
از  ترکیه  کشور  تولیدات  همچنین 
صنعت گران  و  تاجران  انجمن  سوی 
اتاق  همکاری  با  افغان-ترک 
نمایش  به  افغانستان  صنایع  و  تجارت 

گذاشته اند.
هیات  رییس  حقجو،  قربان  محمد 
کشور،  صنایع  و  تجارت  اتاق  عامل 
روابط  تحکیم  در  را  نمایشگاه  این 

8صبح، هرات: در اثر انفجار یک ماین 
بر موتر رنجر پولیس ملي در مربوطات 
یک  شمول  به  هرات،  به  او  ولسوالي 
افسر، سه پولیس کشته و سه تن دیگر 

زخمي شده اند.
طالبان  حمله  با  همزمان  حادثه  این 
نزدیکی  در  پولیس  امنیتی   برپوسته 

ولسوالی او به، به وقوع پیوسته است.   
دفتر مطبوعاتي فرماندهي پولیس هرات 
گفته  رسانه ها   به  خبرنامه اي  ارسال  با 
است که این حادثه حوالي ساعت یک 
تنگه  منطقه  در  یک شنبه  بامداد  بجه 
نزدیک چشمه اوبه صورت گرفته است. 
در خبرنامه آمده است که ابتدا گروهي 

افتتاح نخستین نمایشگاه مشترک افغان-ترک در کابل

شش پولیس در هرات کشته و زخمی شدند
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س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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با را آتش«خواهری و دود ورای »از امروز گزارش در
از میانگروهی رادرجنگهای برادرش داریمکه خود
دستدادهودرفراقاوشبوروزگریهمیکند.اوآن
حادثهتلخوجانگدازراچنینبیانمیدارد:»روزهایکیاز
پیدیگرمیگذشتومالحظهشماریمیکردیمکهشاید
روزیبرسدکهمادرسایهدرختصلحزندگینماییمو
تا باشیم،اماحسرتچنینروزیرا کشوریآزادداشته
بهامروزمیخوریم.زیرادرنخستینروزهایزندگی،ما
دچارمشکالتزیادیبودیمزیرابهگفتهمردمانقالب7
ثوراتفاقافتادهبود.عساکرروسیواردکشورشدهوآن
رابهاشغالخویشدرآوردهبودند.دولتکمونیستیهم
نیروهایخارجی و امکاناتیکهدردستداشت تمام با
به اشغالگردراختیارشانمیگذاشت،بیرحمانهمردمرا
نامهایمختلفبهقتلمیرساندندومیخواستندکهعقاید
وباورهایشانراباالیمردممسلمانومتدینافغانستانبه
جبروزوربقبوالنند.امامردمهمسرسختانهدرمقابلایشان
ایستادگینمودندوتعدادزیادیدراینراهجانهایشانرا
ازدستدادند.تاباالخرهخونپاکهمانشهدایجهاد،

نیرویابرقدرتشورویوقتراباشکستمواجهساخت
بیرون وجانی مالی هنگفت باخسارات ازکشور آنها و
شدندونیروهایکمونیستینوپاراتنهاگذاشتند.آنهاهم
نتوانستند بود بیگناهآغشته مردم بهخون کهدستانشان

هر تنظیم و گروه باالی دیگر احساس برتری می نمود و حق دیگران را پایمال 
می کرد گویا که تنها گروه آنها جهاد نموده و روس ها را شکست داده است. 
به همین سبب جنگ و درگیری هایی در بین این احزاب به وقوع پیوست که 
عواقب آن جز تباهی و بدبختی چیزی دیگر نبود. زیرا جنگ آنها سبب شد که 
مردم بیچاره، آواره و دربدر گردند و تعدادی از کشور بیرون شدند و کسانی 
که توان مالی نداشتند مجبور در کشور باقی ماندند و از نظر مالی و انسانی 
متضرر شدند. در نتیجه همان جنگ های خانمان سوز بود که راکت و مرمی از 
هر طرف می آمد. برادرم که 29 سال داشت و شغل اش غریب کاری بود، به 

خاطر جنگ در خانه بود.

نیروهای به را کشور ناچار به و نمایند حکومت که
پاشید هم از کمونیستی نظام و نمودند تسلیم مجاهدین
ونیروهایمجاهدینواردشهرهاشدندورسماحکومت
اسالمیراپایهگذارینمودند.امابسیارزوداینحکومت

شد. تفرقهاندازی و خودخواهی دستخوش ناپخته و خام
زیراهرتنظیموگروهباالیدیگراحساسبرتریمینمود
تنهاگروهآنها پایمالمیکردگویاکه وحقدیگرانرا
جهادنمودهوروسهاراشکستدادهاست.بههمینسبب
جنگودرگیریهاییدربینایناحزاببهوقوعپیوست
کهعواقبآنجزتباهیوبدبختیچیزیدیگرنبود.زیرا
دربدر و آواره بیچاره، مردم که شد سبب آنها جنگ
گردندوتعدادیازکشوربیرونشدندوکسانیکهتوان
مالینداشتندمجبوردرکشورباقیماندندوازنظرمالیو
انسانیمتضررشدند.درنتیجههمانجنگهایخانمانسوز
بودکهراکتومرمیازهرطرفمیآمد.برادرمکه29
سالداشتوشغلاشغریبکاریبود،بهخاطرجنگدر
خانهبود.ناگهانبهخانهماراکتیازطرفیکیازگروهها
اول ثانیههای همان در برادرم نتیجه در و نمود، اصابت
شهیدشد.«اشکدیگراورامجالندادتااینکهسرشرا
بلندنمودوبهادامهسخنانشچنینافزود:»آنروزشومرا
نمیتوانمکههرگزفراموشکنموازخداوندمیخواهم
جزای به را شدهاند مرتکب را جنایات این که کسانی
اعمالشانبرساندومنخواهانعدالتهستم،زیراجسد
آغشتهبهخونبرادرجوانمرادرمقابلچشمانممیبینم.«



آن روز شوم را نمی تو انم فراموش کنم 

مدت که میگویند داخله ام��ور وزارت مقامهای
تعلیماتابتدایینیروهایپولیسازششهفتهبههشت
هفتهافزایشیافتهاست.بهگفتهیاینمقامها،هدفاز
بلندبردنمدتتعلیماتنیروهایپولیس،بیشترساختن

قابلیت،کیفیتوظرفیتایننیروهاست.
سازمان اخیرا که میشود بیان حالی در اظهارات این
بودن مدت کوتاه از گزارشی در آکسفام بینالمللی
دولت از و کرده انتقاد امنیتی نیروهای آموزش زمان
کیفیت به که بود خواسته جهانی جامعه و افغانستان
زمان و کنند توجه بیشتر امنیتی نیروهای تعلیمات
خیریه سازمان سازند. بیشتر را نیروها این آموزش
پولیس آموزش مورد در خود گزارش در آکسفام
حتا که دارند وجود پولیس هزار »دهها است: گفته
آنهاآموزشبسیارابتداییدریافتنکردهاند.کسانیکه
آموزشدیدهاند،برنامهآموزشیآنهابیشتربهتجارب
نظامیمتمرکزبودهکهازمجموعهشتهفتهآموزش
تنهایکهفتهآنبهآموزشحفاظتنظموپاسداری
مدنی،رسیدگیبهجرایموحاکمیتقانوناختصاص
اخالق از کم آگاهی با پولیس  ب��ود. ش��ده داده
افغانستان اساسی قانون جنایی، طرزالعمل پاسداری،
آکسفام همچنین نمود.« ظهور بشر حقوق قانون و
به اساسی آموزش »زمان مینویسد: خود گزارش در

قانونی صالحیتهای و اساسی قانون ترافیک، قانون
پولیسمیشوند.بااینحال،سخنگویوزارتداخله
تعلیمات گذراندن از پس پولیس افراد که میافزاید
نیز درازمدت تعلیمات و میانمدت تعلیمات ابتدایی،
میبینندکهبهگفتهیاوبرایسهسالمامورانپولیس
نوع سه »ما گفت: وی میگیرند. قرار آموزش تحت
اینشامل از بعد ابتداییکه تعلیمات تعلیماتداریم،
هشتهفتهمیباشد،تعلیماتمیانمدتکهازچهارماه
الیششماهاستوتعلیماتدرازمدتکهبهمدتسه
سالبهپولیسافغانستانتدریسمیشودودرختماین
یاکمیسارکهرتبه لیسانس بهدرجه پولیس تعلیمات،
دومسارناستازآکادمیملیپولیسفارغمیشوند.«
تعلیمات زمان افزایش که کرد امیدواری اب��راز او
پولیس،باالیبهبودفعالیتایننهادامنیتیتاثیرمثبت

بگذارد.

تا یافتهاست.نصابتعلیمیاساسی ششهفتهکاهش
و دربرمیگیرد را گرم اسلحه از استفاده اساسا اکنون
که میشوند داده آموزش نظامی منسوبین آن توسط
هیچسابقهپولیسینداشتهاند.«اما،مقامهایوزارتامور
داخلهمیگویندمدتزمانیکهبرایتعلیماتابتدایی
نبوده بود،مدتزمانالزم نظرگرفتهشده پولیسدر
وازهمینرو،اینوزارتباحمایتجامعهبینالمللی،
است. کرده بیشتر را پولیس ابتدایی تعلیمات زمان
زمریبشری،سخنگویوزارتداخلهروزگذشتهدر
یکنشستخبریگفت:»وزارتامورداخلهافغانستان
باحمایتجامعهبینالمللیتعلیماتابتداییپولیسملی
راکهدرشرایطکنونیششهفتهاستبههشتهفته
ارتقادادهوهدفازارتقایمعیادتعلیمیایناستتا
پولیس در را قابلیتدرستی و بتوانیمکیفیت،ظرفیت
مضامینی افزود بشری آقای بیاوریم.« بدست افغانستان
در نظرگرفتهشدهاند، در پولیس به تدریس برای که
که موضوعاتی تدریسخواهندشد. هفته طولهشت
درزمانآموزشابتداییبرایپولیستدریسمیشوند،
شاملمسایلیدرموردامنیتونظمعامه،حقوقبشر،
روند با آشنایی تفتیش، امور حسابدهی، و شفافیت
مبارزه منازل، تالشی قوه، استعمال مشروعیت صلح،
وکشف، استخبارات تعبیهشده، بمبهای و ماینها با

هفتاد و چهار درصد افزایش تلفات غیرنظامیان
نظامی مراکز به طالبان شدنحمالت بیشتر با همزمان
تلفات گفت داخله وزارت سخنگوی غیرنظامی، و
غیرنظامیاندرجریانهفتهگذشتههفتادوچهاردرصد
نسبتبههفتهماقبلآنافزایشرانشانمیدهد.زمری
بشریافزودکهدرجریانهفتهگذشتههشتادودوتن
ازغیرنظامیانبهاثرحمالتطالبانکشتهویکصدو
هشتتندیگرزخمیشدهاند.اوهمچنینمیگویدکه
شش نیز پولیس تلفات شمار گذشته هفته جریان در
جریان در او، گفتهی به است. داشته افزایش درصد
هفتهگذشتهبیستونهتنازمامورانپولیسکشتهو
پنجاهوپنجتندیگرزخمیشدهاند.سخنگویوزارت
هفتهگذشتهیکصد درجریان داخلهعالوهکردکه
کشور سراسر در تخریبی و تروریستی حمله بیست و
نزدیک اینحمالت انجام اتهام به که گرفته صورت
وی شدهاند. بازداشت طالبان افراد از تن دوصد به
گفتدرجریاندرگیریهاییکهمیاننیروهایامنیتی
هفتهگذشتهصورت درطول دولت مسلح مخالفان و
گرفتهاست،یکصدویازدهتنازافرادطالبانکشتهو
سیوپنجتنشانزخمیشدهاند.باوجودیکهتلفات
گذشته، هفته جریان در پولیس ماموران و غیرنظامیان
داخله وزارت سخنگوی اما میدهد، نشان را افزایش
قابل صورت به کشور در جنایی جرایم که میگوید
در گفت بشری آقای است. یافته کاهش مالحظهای
هفتهگذشتهنودودوواقعهجرمیدرسراسرکشوربه
وقوعپیوستهکهبهارتباطاینوقایعپنجاهوهشتتن
بازداشتشدهوچهلویکموردآنازسویپولیس

کشفشدهاست.


دوره آموزش پولیس 
طوالنی تر می شود

:ظفرشاهرویی
همزمان با بیشتر شدن حمالت طالبان به مراکز نظامی و غیرنظامی، سخنگوی 
وزارت داخله گفت تلفات غیرنظامیان در جریان هفته گذشته هفتاد و چهار 
درصد نسبت به هفته ماقبل آن افزایش را نشان می دهد. زمری بشری 

افزود که در جریان هفته گذشته هشتاد و دو تن از غیرنظامیان به اثر حمالت 
طالبان کشته و یک صد و هشت تن دیگر زخمی شده اند. او همچنین می گوید 

که در جریان هفته گذشته شمار تلفات پولیس نیز شش درصد افزایش 
داشته است. به گفته ی او، در جریان هفته گذشته بیست و نه تن از ماموران 

پولیس کشته و پنجاه و پنج تن دیگر زخمی شده اند.

ACKU



4سال پنجم   شماره مسلسل 1161    دو شنبه 2 جوزا 1390  

8صبح، روزنامه ی صدای مخالف است، عمدتا صدای 
مخالف دولت. در بازار رسانه های غیردولتی، تعبیر از 
پرداختن به امور سیاسی عبارت است از نقد دولت از 

جنبه های مختلف.
 فرق مهم 8صبح با بسیاری از مطبوعات دیگر در این 
است که نویسندگان خوبی را برای این کار جمع کرده 
و می توان رد پای گفتمان سیاسی و فرهنگی افغانستان را 
در صفحات آن جستجو کرد. در عین حال که روزنامه 
جای خود را در میان خوانندگان سخت گیر اش فراختر 
می نماید، توقعات نیز افزایش پیدا می کند. کم نیستند 
نویسندگان و منتقدان با نام و نشانی که به مدیرمسوول 
و صاحب امتیازش زنگ زده و از کاستی های آن گله 
می نمایند؛ این نشانه ی جدی بودن روزنامه ای است که 
آن  با  فعال  ارتباط  یک  به  وادار  را  خود  خوانندگان 

می نماید. 
تا  روز  روزنامه  که  است  این  دیگر  مثبت  مهم  نکته 
و  درس گرفت  کاستی های خود  و  اشتباهات  از  روز 
گردید،  افزود  آن  صفحات  بر  شد.  بهتر  روز  به  روز 
و  یافت  گسترش  فعالیت اش  و  پوشش  پخش،  حوزه 
اکنون نه تنها در کابل که در بسیاری از والیات دیگر 
قابل  روزنامه فروشی ها  و  کتابفروشی ها  پیشخوان  در 
غیردولتی  روزنامه نگاری  تاریخ  در  است.  دست یافت 
افزایش  والیت،  چند  در  همزمان  فعالیت  افغانستان، 
اعتبار و دادن صدا به منتقدان مستقل، به عنوان بخشی 

از دستاورد های 8صبح، بی سابقه است. 
روزنامه نگاری  در  تجربه های جدید  به  نیاز  اما 8صبح 
دارد. من در کل در رسانه های افغانستان یک بن بست 
از  را  خالقیت  عنصر  که  می نمایم  احساس  را  کشنده 
به  را  رسانه ها  نبودش  که  عنصری  است؛  ستانده  آن 
است.  کرده  تبدیل  مبتذلی  کسل کننده ی  موجودات 
بیشتر  کشور  تصویری  رسانه های  مورد  در  مساله  این 

صادق است.
در گام نخست، رسانه های تصویری، صنعت رسانه های 
تجارتی هند را مدل کار خود قرار داده و به عنوان یک 
»صنعت مقلد« به نسخه برداری از برنامه های شبکه های 
تلویزیون طلوع که  ماهواره ای هندی می پردازند. حتا 
افغانستان  رسانه های  در  جدید  تجربه های  ارایه  در 
رسانه های  از  تقلید  ماشین  جز  چیزی  است،  نام آشنا 
از  یک  هر  نمی باشد.  امریکایی  و  هندی  عامه پسند 
برنامه های  روی  از  دیگر  نسخه ای  آن،  برنامه های 
مشهور رسانه های مذکور است. هم طلوع و هم بسیاری 
از رسانه های دیگر، مجذوب موفقیت های تجاری خود 
یک  ایجاد  که  کنند  درک  نمی خواهند  ولی  هستند 
صنعت تقلیدی رسانه ای نشان دهنده غیرحرفه ای بودن 
و فقدان خالقیت در مدیران و برنامه سازان آن است؛ 
مدیرانی که به مفاد تجاری سریال های هندی بیشتر از 
فکر  رسانه ای  خالقیت  و  حرفه ای  موفقیت  نوآوری، 
می کنند. خالقیت عبارت از فارسی ساختن برنامه های 

خارجی نیست.
در  اقتصادی  مفاد  نداشتن  دلیل  به  چاپی  رسانه های 
به  کابل،  هفته نامه  دارند.  قرار  بدی  خیلی  وضعیت 
بازماند.  فعالیت  از  بار  چند  اقتصادی  مشکالت  دلیل 
مطبوعات در نظام اقتصادی و تجاری نوپای افغانستان 
با تلویزیون ها جای بی نهایت اندکی دارند.  در رقابت 
اگر رسانه های چاپی مشکالت مالی خود را از طریق 
یک برنامه تجاری موفق حل نکنند، روزی روزگاری 
بزرگ  شرکت های  قومندان ها،  تبلیغات  آژانس  به 
به دوران رسیده  تازه  افغانستان و خرپول های  تجارتی 

تبدیل می گردند.
غیبت مردم

موفقیت یک روزنامه در این است که با مخاطب خود 
یک رابطه درست و تاثیرگذار برقرار نماید. روزنامه ای 
مانند 8صبح، به لحاظ سیاسی همواره در خط دفاع از 
نمایندگی  این  تجلی  و  است،  گرفته  قرار  مردم  حق 
نظر من  به  اما  بوده است.  از دولت  نقد صریح  مدنی، 

دیگر این نوع نگاه کافی نیست.
زمانی که هر صبح صفحات  عنوان مخاطبان  به  مردم 
مورد  در  درشتی  تیتر های  می گشایند،  را  روزنامه 

ندارند. برای یک روزنامه نگار امریکایی و آلمانی ساده 
است که یک سلسله اطالعات را از مقامات افغان، چه 
حکومتی و یا اقتصادی، به دست آورد، بدون این که 
نام آنها را فاش کند. از این خاطر ما گزارش های مهم 
اول در مطبوعاتی چون  را  افغانستان  افشاگر در مورد 
نیویارک تایمز و اشپیگل می خوانیم و سهم مطبوعات 
افغانستان در تولید چنین گزارش هایی بی نهایت اندک 
رسانه  و  روزنامه  یک  برای  که  است  درست  است. 
است،  امکانات  نیازمند  و  دشوار  کاری  چنین  نوپا 
انگیزه یک ژورنالیسم جدی  اما، تصور نمی نمایم که 
افشاگر، ماجراجو و ریسک کن در رسانه های افغانستان 
و  چاالکی  بدون  افغانستان  روزنامه نگاری  شود.  دیده 
کنجکاوی مدیران و خبرنگاران آن به جایی نمی رسد.

از  را  دیگر  کشور های  موفق  مطبوعات  که  آنچه   .2
مطبوعات ما متمایز می سازد، اهمیتی است که آنها به 
معلومات، تحقیق و گزارش در تمام بخش ها می دهند. 
تنها مشکالت در حکومت وجود ندارد. آیا ما تا حال 
گزارشی در مورد فساد در نهادهای تجاری و اقتصادی 
داده ایم؟ چند گزارش در مورد شفاخانه های بی شمار و 
پر از مشکالت کشور تهیه کرده ایم؟ چند مقاله مستند 
در مورد مافیای زمین و تیل نگاشته ایم؟ به نظر من دلیل 
کم توجهی روزنامه های کابل به مسایلی به این مهمی 
این است که تمرکز عمده ی شان روی دولت است. به 
اما  به سوژه جالب  نظر من، رفتار روزمره ی حکومت 

دم دستی رسانه ها تبدیل شده است.
جهان خانه ی ما

افغانستان،  رسانه های  اندازه  به  که  نمی نمایم  تصور 
داخلی  مسایل  درگیر  حد  این  تا  منطقه  در  رسانه ای 
کشورهای  واقعات  و  موضوعات  و  باشد  خود 
رسانه های  از  اقتباسی  سه  و  دو  درجه  مطالب  دیگر 
جهانی  مسایل  به  8صبح  نگاه  گردد.  تلقی  بین المللی 
نباید در مسایل جهانی  ما  و منطقه ای غیرجدی است. 
باشیم.  فارسی  رسانه های  سطحی  پرداخت  تاثیر  زیر 
نشر  از  فراتر  چیزی  فارسی  بی بی سی  مثال،  عنوان  به 

این  آیا  می بینند.  را  دولت  کم کاری های  و  ناکامی ها 
برای یک روزنامه کافی است؟ حتا اگر ما گزارشی از 
مشکالت کارگران کارخانه برق بغالن نیز در روزنامه 
این ترتیب، غیبت مردم  به  نیست.  باشیم، کافی  داشته 
به  می نویسند،  مردم  برای  همواره  که  روزنامه هایی  از 

چه معنا است؟
روزنامه نگاری خالق، بر شانه های ژورنالیسم تحقیقی 
استوار است؛ ژورنالیسم جستجوگرا، موشکاف و اهل 
تفحص بسیار. به گفته مردم، از سیر تا پودینه موضوع 
به یک روزنامه  نوع ژورنالیسم  این  معلوم می کند.  را 
عمق می دهد، عمقی که ستون مقاالت نویسندگان به 

آن داده نمی تواند. 
سیاسی،  گزارش های  به  روزنامه  یک  اعتبار  و  عمق 
اقتصادی و اجتماعی است که خبرنگاران آن از گوشه 
و کنار کشور تهیه می نمایند. موضوعات جدیدی است 
رشته ی  به  مردم  زندگی  مختلف  جنبه های  درباره  که 
شرکت های  بند  و  زد  و  فساد  درمی آورند.  تحریر 
قانون شکنی  می کنند،  افشا  را  دولت ها  و  اقتصادی 
تصویر  به  را  و شخصیت ها  نهاد ها  فساد  و  و حق تلفی 
می کشند. آیا مطبوعات افغانستان، از جمله 8صبح، در 

این کار موفق بوده اند؟
تصور من این است که این ساحه  از روزنامه نگاری زیاد 
مورد توجه قرار نگرفته است. دلیل آن است که تقلیل 
تمام مسایل و موضوعات مطبوعات به کردار و گفتار 
توجه  از  مانع  جمهور،  رییس  شخص  ویژه  به  دولت، 
سرمایه گذاری،  صحت،  اقتصاد،  به  تحقیقی  و  جدی 
شده  و...  شهری  وضعیت  معلولین،  زیست،  محیط 
است. مثال، قضیه کابل بانک یک نمونه خوب است. 
ورشکستگی مهمترین بانک را برای اولین بار از طریق 
روزنامه ی امریکایی نیویارک تایمز خبر شدیم. بدون 
شک این روزنامه معتبر با ارتباط خوبی که با مقامات 
امریکایی و افغان دارد، توانست از روی موضوع پرده 
بردارد. زیرا، مقامات افغان مایل نبودند که با اعالم این 
بانک  مشتریان  به  را  روانی  و  اقتصادی  شوک  قضیه 
تایمز  نیویارک  در  قضیه  این  اگر  شاید  نمایند.  وارد 
فاش نمی شد، حکومت، ناگفته به عموم، مساله را حل 

می کرد.
پس از این که قضیه کابل بانک و کوتاهی حکومت 
معلوم شد،  بانکی  و  مالی  فاجعه  این  از  در جلوگیری 
و  اخبار  به  8صبح،  جمله  از  افغانستان،  مطبوعات 
گزارش های کوتاهی که منبع اصلی شان هم نیویارک 
تایمز بود، اکتفا کردند در حالی که مسایل زیادی در 
این قضیه وجود داشت/دارد که باید افکارعامه از آن 
باخبر می شد و باخبر شود. اما بازهم گزارش های بعدی 
پرتوی  نیویارکر،  هفته نامه  و  پست  واشنگتن  از طرف 
بر زوایای تاریک این قضیه انداختند. سهم رسانه های 
از  یکی  مالی  سقوط  داستان  کردن  روشن  در  افغانی 
و  اندک  بی نهایت  بود؟  چه  کشور  مهم  بانک های 

ناچیز.
از حادثه کابل بانک، مطبوعات کشور، از جمله 8صبح 

چه نکته هایی را می توانند یاد بگیرند؟ 
1. روزنامه های ما ارتباطی با مراجع و منابع داخلی خود 

به  جهانی،  موضوعات  از  کوتاه  گزارش های  و  اخبار 
با  مقایسه  در  این خاطر  از  نمی دهد.  خوانندگان خود 
لوموند و نیویارکر، بی بی سی فارسی به مسایل جهانی 
نگاهی خیلی ابتدایی، سطحی و در بعضی جاها بی ربط 
دارد. بی بی سی بدترین رسانه در مسایل جهانی است و 
همانند ما به شدت درگیر مسایل ایران می باشد. حاصل 
این نوع از ژورنالیسم فارسی زبان، توهم و نیاموختن از 

کشور های دیگر است. 
جهان برای ما مهم است، زیرا، با این که افغانستان در 
هم  اما  می گردد،  فرض  شدن  جهانی  فرآیند  حاشیه 
تحوالت منطقه ای و هم تحوالت جهانی، چه سیاسی 
و اقتصادی و یا امنیتی و فرهنگی، باالی افغانستان تاثیر 
می گذارد. حاشیه امنی برای افغانستان وجود ندارد. ولی 
با این حال بیهوده نیست که بگوییم کشور ما به لحاظ 
اطالعات در مورد جهان بیرون از خود در عصر مغاره 
منطقه ی  به  اگر  تنها  می نماید.  زندگی  آهن  و کشف 
خود نگاه کنیم، رقابت های سیاسی و اقتصادی، انواع 
فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  نظم های  و  اتحادها 
سرنوشت  مستقیم  صورت  به  که  کرده اند  ایجاد  را 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی ما را تعیین می کنند. انزوای 
ما از جهان بیرون به طرز وحشتناکی باالی بلوغ سیاسی 
حتا  وقتی  است.  گذاشته  فراوان  تاثیر  ما  اقتصادی  و 
که  می بینیم  کنیم  توجه  خود  دولتمردان  سخنان  به 
و  سیاسی  مسایل  از  امروزی،  جهان  از  آنها  اطالعات 
واکنش هایی  و  کنش  جهان،  و  منطقه  مهم  اقتصادی 
می نماید،  تحوالت خطرناک  را دستخوش  منطقه  که 
در حد خیلی ابتدایی قرار دارد. زمانی که این افراد از 
چنین مسایل مهمی آگاهی ندارند، چگونه این کشور 

را در منطقه و در سطح بین المللی اداره می کنند؟
8صبح  مانند  روزنامه هایی  که  است  این  من  تصور 
به  نسبت  ما  دید  شدن  فراخ  در  عظیم  نقش  می توانند 
تنها  کنند.  بازی  می کنیم،  زندگی  آن  در  که  جهانی 
بیندازید.  نگاهی  منطقه  در  دموکراتیک  تحوالت  به 
و  تونسی  جوانان  روزی  که  نمی کرد  تصور  کسی 
بریزند و بی رحم ترین و  به خیابان ها  مصری و سوری 
از  را  مبارک  حسنی  مانند  دیکتاتور ها  ثابت قدم ترین 
تحوالت  دوران  ما  منطقه ی  براندازند.  قدرت  تخت 
سر  پشت  را  وسیعی  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
محلی گرایی  جای  به  ما  رسانه های  اگر  و  می گذارد 
بی دلیل به این تحوالت توجه نمایند، نقش اصلی را در 
بازی خواهند  کنونی  انزوای  از  افغانستان  بیرون شدن 
کرد. یاد ما باشد که کشورها پیشرفت و دگرگونی را 

یا خلق می کنند و یا از دیگران می آموزند.
جوانان دموکراسی خواه مصری برای پیروزی در یک 
مبارک  حسنی  رژیم  علیه  صلح آمیز  سیاسی  مبارزه 
مدنی  فعاالن  از  آنجا  در  تا  کردند  سفر  صربستان  به 
میالدی چگونه  سال 2000  در  بیاموزند که  سیاسی  و 
ایجاد  بدون  را  خود  جمهور  رییس  که  توانستند 
آنها  براندازند.  قدرت  اریکه  از  خشونت  و  خونریزی 
کارگاه  کرده،  نظر  تبادل  صربی  جوانان  با  ساعت ها 
دایر نموده و ویدیوهای مختلف فعالیت های سیاسی و 
انقالبی غیرخشونت آمیز را دیدند و تمام مواد مذکور 
را دوباره به قاهره بردند و به جوانان دیگر مصری نشان 
دادند.  از این خاطر انقالب سیاسی در قاهره موفق شد. 
در  غیر خشونت بار  سیاسی  انقالب های  تجربه  بدون 
اروپای شرقی، شاید هیچ تحول سیاسی ای در مصر و 
یا تهران بدون خونریزی شدید صورت نمی گرفت. در 
عصر اطالعات، داشتن دانش و آگاهی شرط پیروزی 

است.
شرط های  از  یکی  شهروندان،  آگاهی  و  معقولیت 
است.  افغانستان  در  اجتماعی  و  سیاسی  پیروزی 
هرج  پوپولیسم  آگاه،  شهرواندان  بدون  دموکراسی 
تنها  می زاید.  را  تمامیت خواه  و  ارتجاعی  مرج گرا،  و 
و  دموکراسی  می خواهند  کنید که  نگاه  ما  پارلمان  به 
انجمن ها،  سیاسی،  احزاب  بدون  را  پارلمانتاری  نظام 
را  آن  و  ببرند،  پیش  به  مدنی  نهادهای  و  سندیکاها 
گرفته اند.  اشتباه  عنعنه ای  ناکام  محلی  شوراهای  با 
کاریکاتور  باشد،  بدبین  احزاب  به  که  دموکراسی ای 
معقولیت  که  دموکراسی ای  نیست.  بیش  سیاسی ای 
می خواهد،  مدنی  جامعه  و  احزاب  بدون  را  سیاسی 

بالهتی قابل تاسف است.
و  درآیند  سخن  به  رسانه ها  باید  که  است  اینجا  در 
مدنی  جامعه  و  احزاب  که  سازند  آگاه  را  شهروندان 
بخش ضروری یک دموکراسی است. الزم نیست که 
برای آنها در مورد سویدن و کانادا بگوییم. از هند و 

مصر و ترکیه برای شان حکایت کنیم. 

راهدشوارروزنامهنگاری
 خالد خسرو

تصور من این است که 
روزنامه هایی مانند 8صبح 

می توانند نقش عظیم در فراخ 
شدن دید ما نسبت به جهانی که 
در آن زندگی می کنیم، بازی کنند. 
تنها به تحوالت دموکراتیک در 
منطقه نگاهی بیندازید. کسی 

تصور نمی کرد که روزی جوانان 
تونسی و مصری و سوری به 

خیابان ها بریزند و بی رحم ترین و 
ثابت قدم ترین دیکتاتور ها مانند 
حسنی مبارک را از تخت قدرت 

براندازند. منطقه ی ما دوران 
تحوالت فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی وسیعی را پشت سر 
می گذارد و اگر رسانه های ما 
به جای محلی گرایی بی دلیل 
به این تحوالت توجه نمایند، 
نقش اصلی را در بیرون شدن 

افغانستان از انزوای کنونی بازی 
خواهند کرد.

ACKU
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 باراک اوباما، رییس جمهور امریکا به تازگی مصاحبه ای 
داده  انجام  بی بی سی  خبرنگار  اندرومار  با  را  اختصاصی 
است، این مصاحبه با توجه به اهمیت آن، به طور کامل 

نشر می شود.
اندرو مار: آقای رییس جمهور، می شود برگردیم 
وقتی  پیش،  هفته  چند  استثنایی،  لحظه  آن  به 
بن الدن کشته شد. شاید تصمیم سختی برای تان 
نبود نه! چون به عنوان یک امریکایی و نه لزوما 
رییس جمهور، این داستان، یک بعد شخصی هم 

داشت!
که  خانواده هایی  با  اگر  بله،  خوب،  اوباما:  باراک 
دست  از  سپتامبر  یازدهم  حوادث  در  را  عزیزان شان 
این فکر کنید که  به  باشید... اگر  داده اند، مالقات کرده 
به  زد...  متحده  ایاالت  به  روحی  ضربه  چه  حمالت  آن 
امریکایی،  نیروهای  تنها  نه  فداکاری هایی  چه  که  این 
که بریتانیایی و سایر کشورها در افغانستان کردند... و به 
گروه  جنون  آمیز  اقدام  مشکالت،  این  همه  ریشه  این که 
با صدایی محکم  به این که حاال می توانیم  القاعده بود و 
و راسخ بگوییم که مغز متفکر آن حمالت دیگر وجود 
ندارد، پس لحظه کشته شدن اسامه بن الدن، لحظه بزرگی 
بوده است و آن را می شد در واکنش مردم امریکا دید. 
من  است که من شخصا حس کردم.  این چیزی  یقینا  و 
قدردانی می کنم.  تیم عملیات هم  فوق العاده  از عملکرد 
برای این که هر وقت شما نیروی نظامی را چه مرد باشد 
نگرانی تان  بزرگترین  می فرستید،  عملیاتی  به  زن،  چه  و 
اعزامی  تیم  این که  نه.  یا  برمی گردند  این است که سالم 
توانست ماموریتش را بدون تلفات جانی انجام دهد، کار 

بزرگی بود.
هم  بزرگی  قمار  کار  این  گفتید  که  همان طور 
بود. ممکن بود اشتباهی پیش بیاید و افراد تیم، 
در  و  دهند  قرار  هدف  را  پاکستان  نیروهای 
نتیجه، رابطه پرتنش امریکا و پاکستان، پرتنش تر 

شود.
اما حساب شده  این کار پرخطر  ما  بله درست می گویید. 
تیم  می دانستیم  که  دلیل  این  به  بخشی  دادیم  انجام  را 
عملیات، از آمادگی کامل برخوردار است. ارزیابی های 
منطقه ای  بودیم.  داده  انجام  را  نظر  مورد  منطقه  از  الزم 
می دانستیم  محله.  یک  از  بزرگی  بخش  از  جداافتاده 
بدون  اما  داد.  انجام  را  عملیات  سریع  نسبتا  می شود  که 
ریاست  دوره  و کل  من  برای  عملیات،  دقیقه  شک، ۴۰ 

جمهوری ام، لحظه ای خاص بود.
که  بود  این  هدف  که  است  درست  و  دقیقا، 
بن الدن را بکشید یا اسیر کنید اما در واقع، در 
تاریکی شب و در میان رد و بدل شدن مرمی، 

احتمال کشته شدنش خیلی بیشتر بود نه؟
یا  بکشید  یا  بود:  این  قرار  گفتید،  که  همان طور  خوب، 
اسیر کنید. اما وقتی که نیروهای تان را به جایی مثل محل 
شب،  وقت  آن  در  می فرستید،  بن الدن  اسامه  سکونت 
بدون این که بدانید هدف مورد نظر، چه سالح هایی دارد 
آن وقت با در نظر گرفتن همه اینها، دستورالعمل شماره 
یک این بود که جان خود را حفظ کنید و ماموریت تان را 
انجام بدهید. آنها هم به بهترین شکل، این کار را کردند. 
این که صدمه زیادی به خیلی از افرادی که داخل مجتمع 
حرفه ای  بر  دلیلی  خودش،  نشد،  وارد  بودند،  مسکونی 

بودن تیم عملیاتی بود.
بن الدن چه کار باید می کرد که کشته نشود؟

این  ما  شوم.  عملیات  جزییات  وارد  نمی خواهم  من 
عملیاتی  این که  بر  علم  با  دادیم،  انجام  را  ماموریت 
مسایل  از  همزمان خیلی  و  بود  فوق  العاده سخت خواهد 
پیش رو بود که اطالعی درباره آن نداشتیم. تیم عملیاتی 
تا  بود:  این  فرمان  داد.  انجام  دقت  نهایت  با  را  کارش 
از  بخشی  کنید.  خودداری  کلی  خسارت  از  می توانید 
دلیل این که ما این تیم را انتخاب کردیم همین بود. وقتی 
عملکرد  دیدم  رسید،  دستم  به  ماموریت  کامل  گزارش 

گروه عملیات فوق العاده بوده است.
که  می شد  سخت  خیلی  امریکا  برای  شاید 
بن الدن را بگیرد و او را محاکمه کند، آن وقت 
وکالی  هیاهوی  و  می آمد  پیش  قضایی  مسایل 
مدافع، بازجویی ها و مسایلی از این دست. کار 

سختی می شد نه؟
دغدغه اصلی ما این نبود.

اکنون  آیا  شما  پاکستان؟  خود  به  برگردیم 
چقدر  بقیه،  یا  پاکستانی  مقام های  که  می دانید 
در جریان حضور بن الدن در این کشور بودند؟

اسامه  حضور  است؛  این  می دانیم  ما  آنچه  نمی دانیم.  نه 
نیازمند  احتماال  آنجا  در  سال   ۶ یا   ۵ مدت  به  بن الدن 
حمایت هایی خارج از محل زندگی اش بوده. این حمایت 
غیردولتی بوده یا دولتی، توسط شبکه ای گسترده صورت 
در  هنوز  که  هستند  مسایلی  هوادار،  عده ای  یا  می گرفته 
حال بررسی شان هستیم. همچنین از مقام های پاکستان هم 

پاکستان و هند، خیلی به نفع پاکستان خواهد بود. موجب 
می شود منابع و ظرفیت های پاکستان آزاد شود. همچون 
هند نقش بیشتری در تجارت و بازرگانی داشته باشند و 
تالش های بیشتری در این حوزه انجام دهند. دید آنها به 
این شکل است، مدت ها است که این گونه بوده. نگاه آنها 
دیدگاه  این  از  مرزی  قبیله نشین  مناطق  به  و  افغانستان  به 
است که در رقابت شان با هند چه تاثیری می تواند بگذارد.

ولی آیا این دیدگاه واقع بینانه است؟
بخشی از کاری که ما داریم انجام می دهیم این است که 
با آنها در این باره صحبت کنیم که آنها چگونه می توانند 
پاکستان متوجه شود  این که  تغییر بدهند.  رویکردشان را 
که بزرگترین تهدید برای این کشور و ثباتش، از داخل 
است. این که اگر ما سراغ این شبکه ها نرویم، شبکه هایی 
که در صدد انفجار پوسته های پولیس، از بین بردن مردم 
مقام های  همزمان  و  هستند  منتخب  مسووالن  کشتن  و 
عظیمی  بی ثباتی  نکنند،  مساله  این  به  توجهی  پاکستان 

کشور را در بر خواهد گرفت.
ارتش  نظرم،  به  می شود،  افغانستان  بحث  وقتی 
جلو  قدرت  با  باید  می گویند  بریتانیا  و  امریکا 
با ماست. خیلی های دیگر  پیروزی  رفت، چون 
اما می گویند نه نه نه. ما هیچ وقت قادر نخواهیم 
بود در افغانستان کشورسازی کنیم. اینجا هرگز 
تبدیل به یک سوییس منتها با مناره نخواهد شد. 
نظرتان  ببرید.  بیرون  را  نیروهای تان  باید  پس 

بیشتر نزدیک به کدام دیدگاه است؟
فکر می کنم من و دیوید کامرون خیلی در این مورد اتفاق 
نظر داریم. به نظرم، کاری که ما کرده ایم این است که 
آنها  گرفته ایم.  طالبان  نیروهای  از  را  ابتکار  قدرت  اول، 

در  را  توان شان  بود  به جنگ عراق  ما  زمانی که حواس 
بنابراین ما حضور نظامی خود  افغانستان متمرکز کردند. 
در افغانستان را افزایش دادیم و به رویکردمان استحکام 
بخشیدیم. حاال طالبان، غافلگیر شده اند، هرچند آنها هنوز 
قدرتش را دارند که خیلی ها را بکشند. نبرد ادامه دارد. ما 
در عین حال سعی کردیم بگوییم باید جنبه های غیرنظامی 
مردم  نیازهای  به  بتواند  تا  کرد  تقویت  را  کرزی  دولت 

برسد.
این مهم است. چیزی که من معتقدم و در نظرم، دیوید 
که  است  این  آن صحه خواهد گذاشت  بر  هم  کامرون 
شماست.  با  حق  ندارد.  نظامی  حل  راه  افغانستان  مشکل 
از  یکی  که  افغانستان  که  باشیم  داشته  انتظار  نمی توانیم 
فقیرترین کشورهاست، به یکباره صاحب نهادهایی مانند 

یک کشور پیشرفته و دموکراتیک شود.
توان  از  استفاده  است؛  این  داد  انجام  می توان  که  کاری 

نظامی برای رسیدن به توافق های سیاسی. این مساله ضامن 
بود.  افغانستان خواهد  اساسی  قانون  محترم شمرده شدن 
جمله  از  بشر  حقوق  و  عادالنه  و  آزاد  انتخاباتی  ضامن 
فکر  اما  نباشد  عالی  چندان  نتیجه،  شاید  زنان.  حقوق 
درباره اش  قبال  که  انتقالی  مدت  این  طول  در  می کنم 
سازش  که  برسیم  نقطه ای  به  بتوانیم  کرده ایم،  موافقت 
سیاسی ممکن شود. سازشی که هم با ارزش های ما و هم 

دلیل ورود نظامی ما به افغانستان همخوانی داشته باشد.
این یعنی گفتگو با بخش هایی از طالبان؟

ما  هرچند  طالبان.  با  گفتگو  یعنی  این  نهایت،  در 
پیش شرط های هرگونه سازش جدی را به طور مشخص 
را  القاعده  با  روابطش  تمامی  باید  طالبان  گفته ایم. 
اساسی  قانون  به  و  بردارد  دست  خشونت  از  کند.  قطع 
اساسی ترین  از  برخی  اینها  بگذارد.  احترام  افغانستان 

پیش شرط هاست.
شده اید؟  گفتگو  وارد  آنها  با  اساس  این  بر  آیا 

شخص شما را نمی گویم. منظورم دولت است!
از  وسیعی  طیف  با  که  است  این  کرده ایم  ما  که  کاری 
خود  شده ایم.  گفتگو  وارد  منطقه  در  گروه ها  و  افراد 
حامد کرزی، رییس جمهور، می کوشد روند سازشی را 
به انجام برساند که مورد حمایت ماست. او یک شورای 
صلح هم تاسیس کرده که به شکل گیری گفتگوها خیلی 
کمک می کند. این روند گفتگو در سطوحی پایین تر و با 
شماری از فرماندهان طالبان در جریان است. افرادی که 
می آیند و می گویند آماده ایم سالح مان را زمین بگذاریم 

و در روند سیاسی کشور نقش داشته باشیم.
پیچیده تر است.  باالتر،  همین گفتگو مشخصا در سطوح 
در نظر من مساله اساسی این است که یک سازش سیاسی 
صورت بگیرد، همان چیزی که ما از آن حمایت می کنیم. 
انتظار نداریم افغانستان به یکباره سوییس شود. اما دوست 
شکلی  به  می گیرد  صورت  که  مصالحه ای  هر  داریم 
برای  امن  پناهگاهی  به  دیگر  بار  افغانستان  اوال  که  باشد 
تروریسم تبدیل نشود. دوم این که، این روند که در سایه 
بشر شکل گرفته،  به حقوق  احترام  و  اجتماعی  نهادهای 

حفظ شود.
در سخنرانی تان در مورد خاورمیانه از بازگشت 
به مرزهای ۱۹۶۷ حرف زدید که برای خیلی ها 
جالب بود. این موضع کنونی دولت امریکاست؟

تاریخ  که  کسانی  بیشتر  عقیده  به  گفتم،  من  که  چه  آن 
امری  کرده اند،  بررسی  را  فلسطینیان  و  اسراییل  مناقشه 
بدیهی است. این که اگر قرار باشد صلحی در کار باشد، 
باید دو کشور اسراییل و فلسطین در کنار هم تشکیل شود.

از  کوچک  الجزایری  مجمع  که  نمی شود  اما 
سرزمین های فلسطینی )در دل اسراییل( داشت!

و  اسراییل  مذاکرات  در  هم!  کنار  در  کشور  دو  نه! 
خواهد  اساسی  نقش   ۱۹۶۷ سال  مرزهای  فلسطینی ها، 

داشت.
باید تعامالتی در کار  قبول این که شرایط عوض شده و 
باشد تا منافع دو طرف تامین شود. این یک طرف قضیه 
مهمی  بخش  اندازه  همین  به  که  هم  دیگر  مساله  است. 
باید در  اسراییل هم  این است که  بوده،  از سخنرانی من 
کرانه غربی رود اردن، خیالش از نظر امنیتی راحت باشد. 

موضوع امنیت، برای اسراییلی ها موضوع مهمی است.
پرتاب  همچنین  افتاده  اتفاق  غزه  در  آنچه  به  توجه  با 
نکنند  احساس  تا  اسراییلی ها  حزب اهلل،  سوی  از  راکت 
اقدامی  کنند،  تامین  را  سرزمین شان  امنیت  می توانند  که 

نخواهند کرد.
بنابراین حرف ما این است... بیایید گفتگوها را در مورد 
اینها کل مشکل را حل  اما  امنیت آغاز کنیم  سرزمین و 
نخواهد کرد. موضوع بیت المقدس هنوز حل نشده، باقی 
در  ما  اگر  اما  همین طور.  هم  آواره ها  موضوع  می ماند. 
فلسطین  مستقل  کشور  تشکیل  دورنمای  و  آینده  مورد 
واقعیت  به  طرف  دو  وقت  آن  برسیم  پیشرفت هایی  به 
پی می برند و به این نکته که، به هرحال هدف نهایی این 
می شود  آسان  برای شان  که  است  وقت  آن  بود.  خواهد 
اکراه  از سر  امتیازهایی  برای حل مشکالت موجود،  که 

هم بدهند.

ادامه در صفحه ۹

خواسته ایم که اینها را بررسی کنند.
فکر می کنم مقام های پاکستان در این مورد خیلی ناراحت 
شده اند. حاال این که کسی از حضور بن الدن در پاکستان 
خبر نداشته یا افرادی باخبر بوده اند؟ به هرحال فکر می کنم 
الزم است در این مورد بررسی هایی انجام دهند و آن را 
جدی بگیرند. ما هم در این مرحله داریم با آنها مشورت 
می کنیم تا ببینیم چطور باید پیش رفت. نه تنها در مورد 
عملیات ابیت آباد بلکه همچنین در مورد روابط دوجانبه 
خودمان و تحکیم آن، تا خطرهای تروریستی که متوجه 
ما و پاکستان است، برطرف شود. این نیازمند همکاری و 
اعتمادسازی است. این دو عامل همواره عوامل مهمی در 

برخورد با تهدیدهای تروریستی علیه غرب بوده اند.
که  بوده  پاکستان  خاک  در  دیگر،  جای  هر  از  بیشتر  ما 
این کار  پای در آورده ایم و  از  از تروریست ها را  خیلی 
بدون کمک پاکستان ممکن نمی شد. اما باید کار بیشتری 
آینده  ماه های  در  که  است  این  من  انتظار  بشود.  انجام 

شاهد آغاز روابطی کارآمد و هماهنگ تر باشیم.
تعقیب  تحت  شخصیت های  از  یکی  اگر  حاال 
مانند  القاعده  باالی تصمیم گیری  دیگر در هرم 
پاکستان  یا هر کس دیگر را در  مال محمد عمر 
یا در دیگر کشوری با حاکمیت مستقل، ردش را 

بگیرید، بازهم چنین کاری خواهید کرد؟
من همیشه حرفم را به روشنی به مقام های پاکستان زده ام. 
می گوید.  را  این  که  نیست  دولتی  اولین  هم  من  دولت 
حق  برای  ما  امریکاست.  امنیت  حفظ  ما،  کار  این که، 
نمی توانیم  اما  قایلیم.  زیادی  احترام  پاکستان  حاکمیت 
شهروندان  کشتن  برای  فعاالنه  که  کسی  دهیم  اجازه 
امریکایی و شهروندان متحدان ما طرح ریزی می کند، به 

هدف شان برسند و ما هم دست روی دست بگذاریم. امید 
و انتظار ما این است که بتوانیم این خواسته را با رعایت 
اما  کنیم.  عملی  حاکمیتش  حق  و  پاکستان  به  احترام 
همان طور که در دوران فعالیت های انتخاباتی گفتم: اگر 

بن الدن در برابرم بود....
می زدیش... می زدمش...

بریتانیا  صددرصد. دیوید کامرون، نخست وزیر 
اخیر گفته مساله این است که پاکستان در مورد 
با تروریسم، برخورد دوگانه دارد. این  برخورد 
حرف کمی برای آقای کامرون مشکل ساز شد. 

اما راست می گفت نه؟
رسیده  نکته  این  به  من  مثل  کامرون  دیوید  می کنم  فکر 
نظر  در  است.  هند شده  مساله  پاکستان خیلی درگیر  که 
این،  می کنم  فکر  است.  جدی  تهدیدی  هند  پاکستان، 
میان  صلح  برقراری  من  نظر  به  است.  اشتباهی  نگرش 

قدرت ابتکار را از نیروهای طالبان 
گرفته ایم 

اوباما:

  منبع: بی بی سی

در نهایت، این یعنی گفتگو با طالبان. هرچند ما پیش شرط های 
هرگونه سازش جدی را به طور مشخص گفته ایم. طالبان باید 
تمامی روابطش با القاعده را قطع کند. از خشونت دست بردارد 

و به قانون اساسی افغانستان احترام بگذارد. اینها برخی از 
اساسی ترین پیش شرط هاست.

ACKU
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 قدرت اهلل جاوید

از صفحه 1

همين  مى شود  داراشكوه  باعث مرگ  آنچه 
براى كسب دانش است. شهزاده ى  او  عشق 
به  نخست:  بود.  شاهى  سزاوار  حق  به  كه 
و  است  شاه جهان  پسر  اولين  این كه  سبب 
فرزندانش  دیگر  تمام  از  را  او  شاه  همچنان 
را  او  حياتش  زمان  در  حتا  و  دارد  دوست 
به عنوان جانشين مقرر مى كند و دوم: این كه 
از  كه  كرد  سراغ  مي توان  را  مردى  كمتر 
اما  باشد.  برخوردار  دارا  فراست  و  دانش 
بيشترینه  نباید فراموش كرد كه گرفتن مقام 
مردمانى  هستند  و  نيست  شایستگى  سبب  به 
راه رسيدن  اما در  نيستند  مقام  كه شایسته ى 
برادر  از هيچ كارى دریغ نمي كنند.  به مقام 
معروف  اورنگزیب  همان  داراشكوه  سوم 
است كه او براى رسيدن به آرمانش كه در 
واقع غصب تاج و تخت است از هيچ حيله و 
مكرى ابا نمى ورزد؛ به شمول زندانى كردن 
پدر و قتل برادرش داراشكوه. او براى این كه 
وسيله  را  اسالم  برسد  آرزویش  به  بتواند 
به علتى كه دو  قرار مى دهد و داراشكوه را 
»اوپانيشاد«  و  »ویداس«  یعنى  هندوان  كتاب 
ترجمه  تنها  نه  و  كرده  ترجمه  فارسى  به  را 
كرده  مقایسه  هندوان  دین  با  را  اسالم  بلكه 
است و گفته كه مسلم و هندو هردو بنده ى 
هندو  مذهب  تا  شده  باعث  خداوند اند، 
پذیرفته شود و حتا در كنار اسالم قرار گيرد. 
را  برادر  دو  سيماى  حال  عين  در  ادعا  این 
نشان مى دهد كه همخون اند اما در طرز دید 
اقيانوس ها فاصله دارند. دارا در  از همدیگر 
این  براى  و  است  حقيقت  به  رسيدن  تالش 
مامول جانش را ازدست مى دهد. اورنگزیب 
و  است  پادشاهى  به  رسيدن  براى  تالش  در 

براى همين منظور برادرش را مى كشد. 
مرگ  و  مى ماند  زنده  داراشكوه  اگر 
زودرسش به دست برادر انجام نمى پذیرفت، 
نوشته  دیگرى  طور  به  هند  تاریخ  امروز 

مى شد كه برمى شمریم:
١- دارا با آن شكيبایى و فروتنى كه داشت 
مي توانست شاه تمام مردم هند باشد، نه چون 
پشتيبانى  مسلمانان  از  فقط  او  كه  برادرش 
مي كرد و در تمام جنگ هایش بر غيرمسلم، 
علم جهاد بر مي داشت. اورنگزیب اگرچه به 
فتوحات  این  اما  آمد،  نایل  زیادى  فتوحات 
خزانه ى  تمام  تا  شد  باعث  شده،  ناسنجيده 
از مرگ  بعد  دولت صرف جنگ ها شود و 
آسانى  به  دولت  امور  تا  نماند  هزینه اى  او 
مغل  دولت  این كه  به  چه رسد  پيش رود، 
دفاع  خود  تسلط  تحت  اراضى  از  بتواند 
در  او  قهرآميز  روش  دیگر  سوى  از  كند. 
مقابل غيرمسلم سال ها بعد به انگليس حربه ى 
و  مسلم  بين  نفاق  و  تفاوت  تا  داد  خوبى 
غيرمسلم را دامن زند و چون تعداد مسلمانان 
در هند كمتر از هندوان بود، انگليس در واقع 
مردمان  توسط  را  هند  تمام  حيله  با  توانست 
دارا  اگر  كند.  تصرف  خودش  غيرمسلم 
مسلم  بين  دوستى  پل  نخست  مى ماند،  زنده 
و غيرمسلم محكمتر مى شد و مهاجم اروپایى 
نمى توانست از این نفاق استفاده كند و بسيار 
تاز  و  تاخت  محل  هند  كه  داشت  امكان 

مهاجم اروپایى قرار نگيرد.
چنين  داشتن  از  را  بشریت  تاریخ  جبر   -٢
او زنده  اگر  پادشاه فاضل محروم كرد زیرا 
مى ماند و با همان تالشى كه خود در كسب 
بنياد هاى  تا  مى شد  موجب  داشت،  دانش 
وجود  به  بيشتر  و  بهتر  هرچه  دانش  و  فضل 
نوع  یك  مي توانست  او  این كار  و  آیند 
تاثيرات  و  آورد  پدید  هند  در  را  رنسانس 

مثبت بر كشور هاى همسایه نيز داشته باشد.

وزیر ماليه:دارا شكوه

نابرابری اقتصادی 
افزایش یافته است

اورنگزیب  عوض  به  داراشكوه  اگر   -٣
پادشاه هند مى شد، زبان فارسى در هند رشد 
بيشتر و بهتر مى كرد، زیرا اورنگزیب حتا با 
و  مى ورزید  دشمنى  نویسندگان  و  شاعران 
دختر  زیب النسا  كه  است  حقيقت  یك  این 
با فضل و صاحب قریحه اش به سبب تعصب 
دیگران  براى  را  استعدادش  وقتى  هيچ  پدر 
نشان نداد و به نام مستعار مخفى اشعارش را 
نوشت تا پدرش آگاه از شعر گفتنش نگردد. 
زیب النسا زن نجيبى است كه با تالش فردى 
شخصى  كتابخانه ى  و  نواخت  را  قلم  اهل 
خودرا از آثار مهم غنى ساخت كه در وقتش 
این  تمام  او  اما  بود.  نادر  كتابخانه هاى  از 
نمى گذاشت  و  انجام مي داد  را سرى  كار ها 

تا پدرش آگاه شود.  
شعر  سرزمين  در  دارا  حضور  به  تنها  اگر 
وى  كه  درمي یابيم  كنيم،  توجه  فلسفه  و 
كه  نيست  بعيد  و  بوده  پركارى  نویسنده ى 
كشته  اگر  مى ماند  باقى  او  از  زیادى  آثار 
نویسنده  این  كه  نيست  بعيد  باز  و  نمي شد 
مي توانست  راه نوینى  مبتكر  حتا  فيلسوف  و 

باشد وهم پيروانى از خود مي داشت. 
داراشكوه و شعر

مردمان  برابر  در  تواضع  وجود  با  داراشكوه 
از  اهل دانش  مقابل  در  برعكس  جامعه، 
پرتوقعى  دانشمند  اگر  و  نگرفته  تواضع كار 
خواسته در مقابل او سرافرازد و اورا در فهم 
و دانش امتحان كند، دارا با قاطعيت به جواب 
باید  به خاطر  است.  پرداخته  شخصى  چنين 
داشت كه دربار آن وقت پر از مردمان دانا و 
متبحر بود. شاهان و درباریان مغول شهامت 
هركسى  تا  مي گذاشتند  و  داشتند  شكيبایى 
عقيده ى خودش را بيان كند. این رسم تا به 
ادامه داشت. دارا  قدرت رسيدن اورنگزیب 
با  خودرا  عقيدتى  حریف  این كه  عوض  به 
تيغ شمشير خاموش سازد آنهارا بازور دانش 
خود از صحنه مي راند. او برعكس برادرش 
مي كرد  حمایت  مذهبى  هر  دانشمندان  از 
یكى  دارد  ارادت  آنها  به  كه  شاعرانى  از  و 
به  كه  هندویى   - است  برهمن«  بها  »چندر 
زیبا هم  فارسى شعر مى گفت و خيلى  زبان 

مى گفت.
شعرى  مى خواهد  برهمن  از  شهزاده  روزى 
محضر،  در  داشت  دوست  دارا  خود  كه  را 
شعر  آن  كه  بخواند  جهان  شاه  یعنى  پادشاه 

چنين است:
مرا دليست بكفر آشنا كه چندین بار  به كعبه 

بردم و بازش برهمن آوردم
شاه از این شعر كه مال شاعر غير مسلم بود 
برآشفت، اما افضل خان یكى از درباریان كه 
متوجه اوضاع بود خواست كه با نقل قول از 

سعدى به شاه آرامش بدهد:
خر عيسى اگر به مكه رود
چون بياید هنوز خر باشد

برهمن  تقصير  از  شعر  این  شنيدن  با  شاه 
كه  مي دهد  نشان  خود  عمل  این  گذشت. 
تا چه اندازه شاهان مغولى در مقابل دیگران 
شكيبایى داشتند، حتا اگر بى توجهى به دین 

مي شد.
متقى  اشخاص  از  كه  وجودى  با  دارا  بارى 
كه  جاهلى  مردمان  از  است،  عقيدت  با  و 
اسالم را وسيله قرار مي دهند و مانع پيشرفت 
و كسب علم مي گردند به طور جدى انتقاد 
مي كند، انتقادى كه تيغ بران آن نمي گذارد، 

متظاهر استفاده جو، جان به سالمت برد:
بهشت آنجا كه مالیى نباشد
ز مال شور و غوغایى نباشد

جهان خالى شود از شور مال

ز فتوى هاش پروایى نباشد
در آن شهرى كه مال خانه دارد

در آنجا هيچ دانایى نباشد
ویا

هركه مى  در جام وحدت در گرفت
زاهدان شهر را چون خر گرفت 

از این شعر نباید استنباد كرد كه دارا چندان 
نبوده، برعكس دارا مسلمان  به اسالم معتقد 
نشان  مردمان  به  مي خواست  و  بود  خوب 
سروكار  دین  كاسبان  با  را  اسالم  كه  بدهد 

نيست.
متوجه مشو به غير خدا

رشته اى هست سبحه و زنار
و یا:

هرچه بينى جز او وهم تو است
غير او دارد وجودى چون سراب

بحر المحدود ذات واحد است
ما و تو چون نقش و چون موج سراب

این  مي كند.  تخلص  قادرى  شعر  در  دارا 
انتخاب به سبب پيروى از طریقه ى قادریه ى 
یك  دارا  شعرى  تخلص  است.  صوفيان 
آن  و  مي سازد  روشن  هم  را  دیگر  مساله ى 
گرایش شاعر براى ابالغ عقاید فلسفى بوده 
است. در واقع دارا مانند بعضى از اساتيد شعر 
فارسى چون سنایى و موالنا شاعر رسالتمند 
به عنوان وسيله ى  بوده كه مي خواسته شعررا 
شعر  در  او  كند.  بيان  فلسفه اش  ابراز  براى 
و  مي گنجاند  را  تصوف  و  فلسفى  مسایل 
كمتر به اشعار تغزلى مي پردازد و آن به دليلى 
كه این شاعر و شهزاده محروميت هاىى را 
جلب  براى  و  داشتند  شاعران  دیگر  كه 
زیرا  نداشت،  مي گفتند،  شعر  معشوق  توجه 
خوش كردار  و  خوش جمال  شهزاده ى  این 
مشكل  مي خواست  زنى  به  كه  را  هركسى 
منظور  براى همين  و  نمي دید  جلوى راهش 
یار  دورى  از  و  كند  تظاهر  نخواست  هم 
صادقانه  پس  بنالد،  خودساخته اى  رنج 
مي پردازد.  تصوف  و  فلسفه  اشاعه ى  به كار 
تغزلى  شعر  از  او  كه  كرد  تصور  نباید  اما 
به تكرار  دارا  نمي برده است، زیرا كه  لذت 
از حافظ به عنوان استادش یاد مي كند و هم 
داستان جالبى دارد كه روزى شاعر معروف 
است  دانش  رادى  اسمش  كه  را  زمانش 
كه  شعرى  سبب  به  ميالدى(   ١٦٦٥ )سال 
بسيار موردپسند وى واقع شد یك صد هزار 
روپيه انعام داد. این شعر مخلوطى از ستایش 

طبيعت و معشوق است:
موسم آن شد كه ابر تر چمن پرور شود

نگهت گل مایه ى شور جنون در سر شود
تاك را سيراب ساز اى ابر نيسان در بهار
قطره تا مى  مى تواند شد چرا گوهر شود 

ناله ى بلبل نهان در پرده ى برگ گل است
بيدماغم كاش ازین یك پرده نازكتر شود

ما به ذوق گریه ى هستى در این بزم آمدیم
مى  بده ساقى به قدر آنكه چشمم تر شود

راز پوشيدن نياید دانش از بيتاب عشق
در ميان انجمن پروانه خاكستر شود

اعظم  اكسير  عنوان  با  دارا  نامكمل  دیوان 
نامكمل  سببى  به  دیوان  این  دارد.  وجود 
است كه برگ هاى نخستين شعر دارا مفقود 
شده اند و آنچه باقى مانده، اشعار دیوانيست 
كتابخانه ى  از  متمادى،  ساليان  از  بعد  كه 
سال  در  بهادر  خان  اسم  به  مردى  شخصى 
این  است.  رسيده  دست  به  ١٩٣٩ميالدى 
بيست  و  غزل   ١٣٣ شامل  شده،  درج  اشعار 
و هشت رباعى هستند. دیوان یافت شده مُهر 
سده ى ١٧ ميالدى را دارد كه متاسفانه بخش 
بخش  تنها  و  نيست  خواندن  قابل  آن  اعظم 
اما  خواند،  مي توان  را  آن  آخرى  و  نخست 
از  او  نثر  در كتاب هاى  دارا  شعر هاى كوتاه 
گزند دور مانده اند. دارا در خالل نثرش شعر 
چون  قدما  روش  و  مي گنجانيد  هم  خودرا 
تعقيب  است  گلستان  مولف  كه  را  سعدى 
مي كرد. جاى تعجب است كه تا هنوز معلوم 
دیوان  ازبين رفتن  باعث  چيزى  چه  نيست 
باور كنيم  اگر  این كه  براى  دارا شده است، 
دیوان دارا توسط مردمان متعصب و كسانى 
كه خالف عقيده ى سياسى او بوده اند، ازبين 
دیگر  كتاب هاى  چرا  پس  است،  شده  برده 
نوشته  با متعصبين  مقابله  اورا كه صریحا در 
از  ترجمه ى  كه  اورا  كتاب هاى  یا  و  شده 
كتاب هاى مذهب هندو است سالم مانده اند؟

مى گویند  كشور  تجارت  و  ماليه  وزیران 
رشد  جهانى،  جامعه  كمك هاى  دليل  به 
سال  ده  در  افغانستان  اقتصادى  ساالنه ى 
صورت  در  و  بوده  درصد   ١٢ گذشته  
بيرون شدن جامعه بين المللى از افغانستان، 

رشد اقتصادى نيز كاهش خواهد یافت.
عمر  تجارت،  وزیر  احدى  انورالحق 
زاخيلوال وزیر ماليه و محمد قربان حقجو، 
و صنایع  تجارت  اتاق   عامل  هيات  ریيس 
وضعيت  توضيح  براى  كه  افغانستان 
آن  حل  راه هاى  و  مشكل ها  اقتصادى، 
همچنين  مى گفتند،  سخن  سنا  مجلس  در 
باید زمينه هاى  تاكيد كردند كه حكومت 
اساسى رشد اقتصادى را همزمان با بيرون 
شدن نيروهاى بين المللى از كشور تقویت 

كند.
قطع  در صورت  دادند  هشدار  مقام ها  این 
شدن كمك هاى بين المللى و بيرون شدن 
نيز  اقتصادى  رشد  افغانستان  از  آن ها  

كاهش مى یابد.
عمر زاخيلوال، وزیر ماليه كشور مى گوید 
در  كه  افغانستان  مردم  ملى   سرانه  عاید 
اوایل اداره ى موقت بين ١٥0 تا ١80 دالر 
بود، اكنون به ٦00 دالر براى یك فرد در 

یك سال رسيده است.
افغانستان  اقتصادى   رشد  گفت  زاخيلوال 
توليدات  افزایش  اساس  به  مى بایست  كه 
صنعتى، صادرات و استفاده از منابع طبيعى 
بر  گذشته  سال  ده  در  مى بود،  افغانستان 
اقتصادى  رشد  و  نبود  استوار  موارد  این 
جهانى  جامعه  كمك هاى  به  افغانستان 

وابسته بوده است.
كشورها  عالقمندى  همچنين  زاخيلوال 
براى استخراج معادن مختلف افغانستان را 
رشد  شدن  جاگزین  براى  اميدوارى  منبع 
اقتصادى در كشور خواند و تاكيد كرد كه 
گسترش  و  زراعتى  توليدات  در  افزایش 
به  مى تواند  نيز  كشور  با  ترانزیتى  روابط 

رشد اقتصادى افغانستان كمك كند.
در  اقتصادى  رشد  افغانستان  ماليه  وزیر 
وى  باور  به  و  مى داند  نامتوازن  را  كشور 

مردم از این نامتوازن بودن مایوس هستند.
 وى درحالى كه به كاهش فقر در كشور 
نابرابرى هاى  كه  گفت  اما  كرد  اشاره 

اقتصادى در كشور افزایش یافته است.
افغانستان  در  فقر  »ميزان  گفت:  زاخيلوال 
پایين آمده، به این معنى نيست كه ما فقر 
ولى  آمده،  پایين  مطلق  ميزانش  نداریم، 
شده  زیاد  نابرابرى  شده،  زیاد  كه  چيزى 
است. رشد اقتصادى ما متوازن نبوده است.« 
وزیر ماليه كشور افزایش بهاى مواد مورد 
افزایش قيمت ها  از  ناشى  افغانستان را  نياز 
ارزش  حفظ  و  مى داند  جهانى  سطح  در 
نرخ پول افغانى در برابر اسعار خارجى را 
از دستاورد هاى دولت افغانستان در ده سال 

گذشته مى داند.
وزیر  احدى  الحق  انور  حال،  همين  در 
تجارت و صنایع افغانستان افزایش درآمد 
مهم  را  گذشته  سال  ده  به  نسبت  ملى 

مى خواند.
داخلى  توليدات  درآمد  مى گوید  احدى 
نيم  و  چهار  پيش  سال  ده  در  افغانستان 
ميليارد دالر بود و در حال حاضر این رقم 
درصد   ٣00 كه  مى رسد  ميليارد   ١8 به 

افزایش را نشان مى دهد.
لبنيات،  بخش  در  توليدات  افزایش 
پخته،  خشت  آهن،  دوا،  پالستيك، 
پيپ،  روغن،  مرمر،  نجارى،  و  حجارى 
از عمده ترین بخش ها  برق  نوشابه، سامان 

بوده است.
نيز  ميوه ها  حاصالت  گفت  تجارت  وزیر 
یافته  افزایش  گذشته  به  نسبت  درصد   ٢٥

است.
براساس  پيش  سال  چهار  گفت  احدى 
در  افغانستان  مردم  درصد   4٢ سروى ها، 
زیر خط فقر قرار داشتند و این رقم درحال 

حاضر به ٣٦ درصد كاهش یافته است.
بخش هاى  گذشته  سال  ده  در  گفت  او 
ساختمانى و ارایه ى خدمات بيشتر شده و 
نيز وجود  افزایش توليدات زراعتى  انتظار 

دارد.
وزیر تجارت و صنایع در مورد نگرانى هاى 
تاجران از مشكل ترانزیتى با پاكستان سخن 
گفت و افزود مشكل انتقال كاال از طریق 

پاكستان حل شده است.
از سوى دیگر، قربان حقجو، ریيس هيات 
در  افغانستان  صنایع  و  تجارت  اتاق  عامل 
وفعاليت هاى  اقتصادى  رشد  كه  حالى 
مى خواند  انكارناپذیر  را  خصوصى  بخش 
كشور  در  فقر  و  بيكارى  افزایش  از  ولى 

ابراز نگرانى مى كند.
بحرانى  را  اقتصاد  كنونى  وضعيت  وى 
مى داند و از نبود پاليسى ملى مطابق اقتصاد 

بازار شكایت مى كند.
براى  قرضه  پاليسى،  امنيت،  نبود  حقجو 
تاجران و زیربناهاى ضعيف را از مشكالت 

اساسى تاجران  افغان مى شمارد.
بخش  در  قانون ها  نشدن  عملى  وى 
و  عجوالنه  تصویب  از  ناشى  را  اقتصادى 

بدون مطالعه دولت افغانستان مى داند.
كمبود برق، زمين و فساد ادارى از دیگر 
باعث  حقجو  گفته  به  كه  است  مسایلى 
شده  كشور  در  اقتصادى  رشد  كاهش 

است.
 او گفت به دليل استخدام افراد غيرمسلكى 
سال  ده  در  اقتصادى  وزارت خانه هاى  در 
گذشته توجهى به رشد اقتصادى افغانستان 

نشده است.
حقجو گفت: »ما در راس وزارت خانه هاى 
را  اشخاصى  و  افراد  بيشتر  اقتصادى 
استخدام كردیم كه بنابر مالحظات قومى، 
سمتى و معامله گرى ها تعيين شدند و آن ها 
آمدند از یك جریان خاص حمایت شدند 
و تمام تالش  آن ها در همان دوره ى كمى 
این  هم كه در راس وزارت قرار داشتند، 
و  كنند  پر  را  خود  جيب  چطور  كه  بوده 
حمایت  را  وى  كه  نفرى  آن  به  چطور 

كرده، امتياز بدهند.«
وى افزود به همين دليل است كه وزارت 
تعيين  در  خود  گذشته  سال  ده  در  ماليه 
پاليسى ها نقش داشته و سایر وزارت خانه ها 
عملى  نتوانسته اند  را  خود  وظيفه هاى 

سازند.
و صنایع   تجارت  اتاق  عامل  هيات  ریيس 
افغانستان تاكيد كرد كه حكومت افغانستان 
باید بخش  خصوصى را حمایت و تشویق 
افزایش  زمينه ى  كه  است  زمان  آن  كند، 

رشد اقتصادى نيز فراهم خواهد شد.

ACKU
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قانون تشکيل وظايف و صالحيت هاي  در فصل سوم 
کميسيون وظايف و صالحيت هاي کميسيون به ترتيب 

آتي آمده است:
مندرج  اهداف  تحقق  به منظور  کميسيون،   :21 ماده ي 
اين قانون داراي وظايف و صالحيت هاي آتي مي باشد:

1. نظارت بر وضعيت حقوق بشر
2. نظارت از تطبيق احکام قانون اساسي، ساير قوانين، 

مقررات، لوايح و تعهدات در رابطه به حقوق بشر
اداري،  سيستم   عملکردهاي  و  اجراآت  از  نظارت   .3
و  انتفاعي  موسسات  و  نهادها  قضايي،  و  عدلي 
غيرانتفاعي ملي و بين المللي در کشور که بر وضعيت 

حقوق بشر موثر باشد.
و  دولتي  مقامات  و  مراجع  اج��راآت  از  نظارت   .4
قابل دسترسي  و  عادالنه  توزيع  به  رابطه  در  غيردولتي 

خدمات و تامينات
به  افراد  دسترسي  چگونگي  و  وضعيت  از  نظارت   .5

حقوق و آزادي هاي بشري.
6. بازديد از محالت سلب آزادي و نظارت از تطبيق 
قوانين مربوط به رفتار با محبوسين و محجوزان مطابق 

احکام قانون مربوط
7. بررسي تخلفات و موارد نقض حقوق بشري

معلومات در  اسناد، مدارک، شواهد و  8. جمع آوري 
موارد نقض حقوق بشر 

از  جلوگيري  و  حل  جهت  بررسي ها  نتايج  ارجاع   .9
تخلف و نقض حقوق بشر به مراجع مربوط و تعقيب 

اجراآت در اين زمينه
آگاهي  و  آموزش  ملي  برنامه ي  تطبيق  و  طرح   .10

حقوق بشر.
رعايت  زمينه ي  در  مربوطه  ادارات  با  همکاري   .11

موازين حقوق بشر در نصاب تعليمي
12. طرح و تطبيق برنامه ها، در جهت تامين و حمايت 
نقض  موارد  و  به جرايم، جنايات  از جريان رسيدگي 
حقوق بشر که شامل پروسه ي عدالت انتقالي مي گردد.

ممکن  و  است  وسيعی  گستره  دارای  ک��ودک آزاری 
است در هر فرهنگ و اجتماعی که دارای ارزش های 

اخالقی خاص خود هستند، اتفاق بيفتد.
يا  و  لفظی  عاطفی،  جسمی،  می تواند  کودکان  آزار 
به  توجه نکردن  و  ناديده انگاشتن  حتا  باشد.  جنسی 
کودکان نيز می تواند به نوعی در رده اين اختالل قرار 

گيرد.
به کودکان وارد  اين آزارها می تواند صدمه ای جدی 
نشان  پژوهش ها  شود.  مرگشان  باعث  حتا  يا  و  کند 
نفر  می دهند از هر چهار دختر و هر هشت پسر، يک 
قرار  آزار  مورد  سالگی   18 از  قبل  سنين  در  آنها  از 

می گيرند.

و  ملي  ش��وراي  به  مشوره  اراي��ه ي  و  نظر  اب��راز   .13
حکومت به منظور طرح، تصويب يا تعديل و لغو قوانين 
و مقررات در رابطه به حمايت، بهبود و انکشاف حقوق 

بشر.
14. ارايه ي مشوره هاي الزم به شوراي ملي و حکومت 
به منظور امضا، تصويب يا الحاق افغانستان به معاهدات 

بين المللي حقوق بشر.
بهتر  تطبيق  غرض  حکومت،  به  مشوره  اراي��ه ي   .15
بين المللي  عهدنامه هاي  درقبال  افغانستان  تعهدات 

حقوق بشر
شيوه هاي  دريافت  به منظور  علمي  تحقيقات  16.   انجام 
و  )اص����ول(  پرنسيب ها  هماهنگي  جهت  م��وث��ر 
فرهنگ  عقايد،  با  بشر  بين المللي حقوق  سازوکار هاي 

و عنعنات ملي و تهيه ي طرح در اين زمينه
الزم  معلومات  و  مواد  تهيه ي  و  مشوره  اراي��ه ي   .17
حقوق  تعهدات  بر  مبني  دولت  گزارش دهي  به منظور 

بشري افغانستان
ساير  و  غيردولتي  و  دولتي  مراجع  با  همکاري   .18
و  بشر  حقوق  موازين  بهتر  تطبيق  به منظور  موسسات 
عرصه هاي  در  بشر  حقوق  رعايت  درجه ي  بلندبردن 

مربوط
اداري  اصالحات  تطبيق  جهت  در  همکاري   .19

به منظور تامين، حمايت بهبود و انکشاف حقوق بشر
موسسات  ساير  و  متحد  ملل  سازمان  با  همکاري   .20
در  و وظايف،  اهداف  بين المللي درجهت  و  منطقه اي 

حدود صالحيت
21. انجام مشوره هاي ملي و نظرخواهي عمومي به منظور 
انکشاف  و  حمايت  بهبود  عملي،  شيوه هاي  دريافت 

حقوق بشر و تهيه طرح در اين زمينه.
22.  ارايه ي نظريات، پيشنهادها و گزارش ها به مقامات 
ولسوالي ها  واليتي،  ملي،  شوراهاي  و  مراجع  مسوول، 

و قريه ها غرض بهبود، حمايت و انکشاف حقوق بشر
نهادهاي محلي حقوق  ارتقاي ظرفيت هاي کاري   .23

بشر و حمايت از نقش و وظايف آنها

از  کودک،   20 هر  از  کودک  يک  ساالنه  همچنين 
نظر جسمی صدمه می بيند. آزارهای جسمی کودکان 
و شکستن  مواردی چون، سوزاندن، کتک زدن  شامل 
استخوان هاست. آزارهای جنسی،  لمس بدن کودکان 

به صورتی ناشايست را شامل می شود.
مواردی چون خودداری  بی توجهی می تواند  و  غفلت 
سرپناه  تهيه  لباس،  پوشانيدن  کودکان،  به  غذادادن  از 
ناديده انگاری  شود.  شامل  را  اساسی  نيازهای  ساير  و 
ابراز عشق  از  مواردی چون، خودداری  شامل  عاطفی 

و محبت، راحتی و توجه است.
بهداشت هنگامی روی  از لحاظ سالمت و  بی توجهی 
کودکان  ب��رای  صحی  مراقبت های  از  که  می دهد 

خودداری شود.
نشانه ها

می گيرند  ق��رار  اذي��ت  و  آزار  م��ورد  که  کودکانی 
اين  از  آنها  می ترسند.  آن،  بيان  و  شکايت کردن  از 
اين  يا  و  بگيرند  قرار  سرزنش  مورد  که  می ترسند 
والدين  نکنند.  باور  را  حرف های شان  بزرگترها،  که 
زيرا  نمی شناسند  را  ک��ودک آزاری  نشانه های  اغلب 

نمی خواهند با واقعيت روبه رو شوند.
کودکانی که آزرده شده اند، بايد هرچه سريع تر تحت 
آزار  هرقدر  گيرند.  قرار  خاص  پشتيبانی  و  درم��ان 
آنها  کامل  بهبود  احتمال  باشد،  طوالنی تر  کودکان 
کمتر خواهد بود. مراقب تغييرات جسمی و يا رفتاری 

کودک باشيد، هر چند توضيحی در مورد آن ندهند.
قرارگرفتن  آزار  م��ورد  بر  مبنی  خاصی  دليل  اگر   
را  مربوطه  آزمايش های  انجام  نداريد،  خود  کودک 
ضروری بدانيد. ممکن است کودک شما ترسيده باشد. 

به تغييرات و نشانه های زير توجه کنيد:
نشانه های آزار جسمی:

پوست،  ک��ب��ودی  و  )کوفتگی  ج��راح��ت  هرگونه 
سوختگی، شکستگی، هر گونه جراحت مربوط به سر 

و شکم( که کودک در مورد آن توضيحی نمی دهد.
بعضی از نشانه های آزار جنسی:

 رفتارهای ناشی از ترس )کابوس، افسردگی، ترس های 
برای فرار کردن( دردهای شکمی،  غيرمعمول، تالش 

شب ادراری، خونريزی.
ادامه دارد

بيانات رسمي  24. پخش و نشر اعالميه  هاي عمومي و 
در باره ي وضعيت حقوق بشر 

رعايت  عدم  علل  به  راجع  توضحيات  مطالبه ي   .25
اصول و موازين حقوق بشر از مسوولين امور

اتباع  آگاهي  غرض  بشر،  حقوق  ترويج  و  تبليغ   .26
کشور

به  بشر  حقوق  وضعيت  از  ساالنه  گزارش  27.  ارايه ي 
رييس جمهور

28. ارايه  و نشر گزارش در رابطه به وضعيت حقوق بشر
به  رسيدگي  چگونگي  مورد  در  مشوره  ارايه ي   .29

تخلفات از موازين حقوق بشر به رييس جهمور
30.اداره و رهبري امور دفتر مرکزي، دفاتر ساحوي و 
واليتي و مراقبت از اجراآت، فعاليت ها و سلوک فردي 

مامورين و کارکنان مربوط
31. تامين روابط به سطح ملي و بين المللي در عرصه ي 
فعاليت هاي حقوق بشري و تطبيق بهتر احکام اين قانون

جهت  الزم،  مادي  تسهيالت  و  امکانات  تامين   .32
پيشبرد فعاليت هاي کميسيون

به  رابطه  در  احصاييه  و  گزارش دهي  امور  تنظيم   .33
وضعيت حقوق بشر غرض استفاده ي علمي و عملي

به حقوق،  مربوط  امور  تنظيم  لوايح، جهت  34. وضع 
اعضا،  بيمه هاي  و  امتيازات  مکلفيت ها،  وجايب، 

مامورين و ساير کارکنان کميسيون.
35.  مسووليت از تطبيق اين قانون.

حقوق  وضعيت  ارزيابي  با   1389 سال  در  کميسيون 
و  مشکالت  به  توجه  با  و  کشور  سطح  در  بشري 
دست آوردهاي برنامه ي عمل قبلي، برنامه ي سه ساله ي 
و  ملي  سطح  در  همکاران  بامشارکت  را  خود  جديد 
تمام کارمندان بخش هاي  فعال  مشارکت  و  بين المللي 
برنامه اي طرح و تصويب نمود. در اين برنامه، دورنما، 
تعريف  به صورت ذيل  اهداف کميسيون  ماموريت و 

شده است: 
ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

مبانی 
و سیر تحول 
حق آزادی 

و امنیت شخصی
»هیچ فرد آزاد نباید توقیف یا زندانی شود مگر بر طبق حکم قضات 

صالح و طبق قوانین مملکت.«
ماده ی یادشده در به رسمیت شناخته شدن حق آزادی و  امنیت شخصی 
نقطه ی عطفی به شمار می آید، زیرا حکومت استبدادی را که به طور 
سنتی هیچ احترامی برای مصونیت جان، مال و آزادی اتباع خود قایل 
نبود، متعهد به پاس داشتن آزادی و امنیت فردی می کرد. با وجود این تا 
چند سده بعد، منشور کبیر به جز انگلستان در سایر نقاط جهان دستاورد 
عمده ای را به همراه نداشت. در انگلستان حق آزادی و امنیت شخصی 
در دادخواست جون 1628 و در اعالمیه ی اصول »هبیز کورپس« 1689 
اما در سایر کشورها استبداد به طور مطلق  نیز به رسمیت شناخته شد. 
بهره مندی  برای  افراد  به حق  بود و حکومت ها بدون توجه  حکمفرما 
زندان می انداختند و  به  را  بی گناه  انسان های  از یک زندگی آزادانه، 
مورد شکنجه، اذیت و آزار قرار می داند. تا آنکه در سده ی هجدهم با 
نیرومندشدن اندیشه ی آزادیخواهی و قانونگرایی، حق آزادی و امنیت 
شخصی اهمیتی بیش از پیش یافت. در سال 1789 با صدور اعالمیه ی 
حقوق بشر فرانسه، حق آزادی و امنیت شخصی نیز که یکی از اهداف 
این رخداد  پیدا کرد.  بازتاب  اعالمیه  این  بود در  فرانسه  انقالب  مهم 
تاثیر به سزایی در گسترش حق آزادی و امنیت شخصی داشت و زمینه 
را برای پذیرش این حق در سایر کشورها فراهم آورد. چنانچه برای 
نمونه در قانون های اساسی 1831 بلجیم و ... مصادیقی از حق آزادی 
و  امنیت شخصی به رسمیت شناخته شد. با وجود گسترش باور کلی 
به حق آزادی و امنیت شخصی در جهان، آثار به رسمیت شناخته شدن 
این حق در سده ی نوزدهم و نیمه ی اول سده ی  بیستم کمرنگ گردید. 
اروپا  در  به ویژه  و  جهان  سرتاسر  در  که  دیکتاتوری  دولت های  زیرا 
برسرکار آمده بودند با وجود این که بیشر آنها از اساس، حق آزادی 
محدود  را  حق  این  آثار  ولی  نمی کردند  انکار  را  شخصی  امنیت  و 
می کردند. اما جنگ جهانی دوم که با نقض گسترده ی حقوق اولیه ی 
انسان ها همراه بود موجب شد تا اندیشه ی ارایه  ی تعریفی فراگیر از حق 
آزادی و امنیت شخصی و پاسداری از گستره ی کامل این حق نیرومند 
گردد. این اندیشه در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر بازتاب پیدا 
کرد و به دنبال ایجاد سازوکارهای جهانی و منطقه ای حمایت از حقوق 
بشر همچون کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیوان اروپایی 
بیشتر  از گستردگی  امنیت شخصی  بشر، مفهوم حق آزادی و  حقوق 
نسبت به گذشته برخوردار شد و حقوق ناشی از آن به گونه ای دقیق 
و با جزییات مشخص شدند. این وضعیت در حقوق داخلی کشورها 
نیز تاثیرگذار گردید و حمایت ها از حق آزادی و امنیت شخصی در 
قوانین کشورها بیش از پیش شد. با توجه به مواردی که بیان گردید 
به  را  شخصی  امنیت  و  آزادی  حق  تحول  سیر  می توان  مجموع  در 
و  آزادی خواهی  عصر  اول  دوره ی  کرد.  تقسیم  مجزا  دوره ی  سه 
قانون گرایی )سده ی هجدهم(، دوره ی دوم عصر محدودشدن امنیت 
فردی )سده ی نوزدهم و نیمه ی اول قرن بیستم( و دوره ی سوم عصر 
رشد و اعتالی امنیت فردی )دوران پس از اعالمیه  جهانی حقوق بشر(، 
در ادامه ی مطلب این سه دوره در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار  اول: عصر آزادیخواهی و قانونگرایی
الف- تعریف جدید از آزادی

انگلستان  به جز  اروپا  واپسین سال های سده ی هجدهم در سرتاسر  تا 
امنیت فردی همواره توسط حکومت های استبدادی پایمال می گردید. 
برای نمونه در فرانسه شاه قادر بود بدون هیچ گونه محاکمه و رسیدگی 
افراد را توقیف کرده و برای مدت نامعلومی در زندان ها حبس نماید. 
در عصر حکومت لویی چهاردهم، این فرمانروای مستبد حتا درباریان 
بلندپایه ی خودرا سال های زیادی بدون هیچ گونه رسیدگی، به زندان 
فرانسه  انقالب  به  نیز که  پایانی سده ی هجدهم  انداخت. در دهه های 
افراد  انداختن  زندان  به  برای  فرمان های شاهی  به  منجر گردید توسل 
بی گناه متداول شده بود تا آنجا که در فاصله ی سال های 1774 تا 1788 

نزدیک به هزار نفر بدین شیوه به زندان افتادند. 
ادامه دارد

قانونمندی و حاکمیت قانون، تضمین کننده 
آرامش و آسایش مردم افغانستان است.

قسمت دوم

آشنایی 
با كودک آزاری

سميه صيادی فر

ــــــــــــــ محمد علی بهمنی ــــــــــــــ
ــــــــــــــ تلخیص شده ــــــــــــــ
ــــــــــــــ قسمت ششم  ــــــــــــــ



قسمت اول
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به  آسیا  سینمای  بررسی  از  قسمت  آخرین  نوشته  این  در 
که  نوشته ای  می شود.  تقدیم  سینمادوست  خوانندگان 
نوشتنش  به  شروع  و  نشستم  کامپیوتر  مانیتور  پشت  وقتی 
صفحه  یک  و  قسمت  یک  در  فقط  که  بود  قرار  کردم 
یعنی »سینمای آسیا،  بگیرد و عنوان مطلب  انجام  آغاز و 
همین طرحی  برای  و  دلیل  همین  به  نیز  را  دیگر«  تولدی 
چندی  کردم.  انتخاب  مطلب  این  برای  بود  ذهنم  در  که 
با تعدادی از دوستان فلم هایی را که دوست شاعر و  بود 
نویسنده مان حضرت وهریز از کوریا و کارگردان مشهور 
این  بود، می دیدیم،  آن سرزمین کیم کی دوک آورده 
فلم ها ما را به کلی شگفت زده کرده بود. قبال البته از اقبال 
سریال های کوریایی در جهان مطلع بودیم و تک و توک 
نزدیک  از  اما  بودم  شنیده  را  کشور  این  سینماگران  نام 
تا  باعث شد  آشنایی  این  بودم.  نشده  مواجه  سینما  این  با 
که  بدانم  و  کنم  را کشف  آسیا  شرق  سینمای  سلسله وار 
و  است  پیشرفت  حال  در  سرعت  به  آسیا  شرق  سینمای 
نیست که در جشنواره های جهانی شاهد درخشش  سالی 
این  نباشیم.  قاره  این  شرق  به خصوص  و  آسیا  فلمسازان 
شرق  و  جنوبی  کوریای  نو  سینمای  درباره  شد  بنا  نوشته 
آسیا باشد با عنوان »سینمای آسیا، تولدی دیگر« اما اشاره 
اول سینمای آسیا در جاپان و ظهور کوراساوای  تولد  به 
بزرگ و بعد دیگر مکاتب سینمای آسیا این قصه را مطول 
کرد. در این نوشته گوشه چشمی به سینمای کوریا انداخته 
باز هم حرف های بسیاری ناگفته  خواهد شد. هرچند که 
از سینمای عرب و گل سرسبد آن سینمای  ماند.  خواهد 
فلسطین، از سینمای روز ایران و سینمای ویتنام، سنگاپور، 
تایلند و... حرف های فراوانی ناگفته و نانوشته مانده است 

که می ماند تا کی روزگار یاری کند.
کی  کیم  کوریایی  فلمسازان  شده ترین  شناخته  از  یکی 
پرداخت های  با  یک سو  از  که  فلمسازی  است؛  دوک 
آوانگارد و از یک سو با پایبندی به سنت های کوریا ظاهرا 
دو امر متضاد را در سینمایش با موفقیت جمع بسته است. 
در فلم های کیم کی دوک از طرفی با سکوت و تامالت 
مثل  عالم  نوعی  به  بیننده  کارگردان  این  معنادار  و  کند 
افالطونی را به تماشا می نشیند و از طرفی با در هم شکستن 
به تماشایی ساختارشکنانه از نوع  زمان و مکان و روایت 

نگاه دریدا و بودریار مواجه می شود.
شهر  در   1960 سال  جنوری  اول  در  دوک  کی  کیم 
را  کودکی اش  آمد.  دنیا  به  جنوبی  کوریای  کیونگسان 
در یک روستای کوهستانی دورافتاده گذراند. سال 1969 
روستای زادگاهش را برای تحصیل ترک کرد و به سیول 
رفت. در هفده سالگی مجبور شد هنرستان کشاورزی را 
ترک کند و به عنوان کارگر مشغول به کار شود. سه سال 
از  نیروی دریایی ملحق شد. وقتی  به  برای پنج سال  بعد، 
از  بعد  بیرون آمد عمیقا تغییر کرده بود و  نیروی دریایی 
برد.  به سر  برای کشیش شدن  آن دو سال در صومعه ای 
او به نقاشی عالقمند شد و برای یادگیری نقاشی به یک 
مکتب هنرهای تجسمی در پاریس رفت. او وقتی در سال 
و  بود  شده  عالقمند  سینما  به  بازگشت،  کوریا  به   1993
نام یک  به  فلمنامه اش  اولین  آغاز کرد.  را  فلمنامه نویسی 
قرار  توجه  مورد  مرگ  به  محکوم  جانی  یک  و  نقاش 
و  را شروع کرد  گرفت. کیم در سال 1996 کارگردانی 
اولین فلمش را با نام کروکودیل با الهام از زندگی خود 
ساخت. از این پس، کیم کی دوک هر سال با هزینه  کم 

یک فلم می ساخت. 
 2000 سال  در  جزیره،  کیم کی دوک،  موفق  فلم  اولین 
ساخته شد. این فلم در جشنواره  ونیز شرکت کرد و باعث 
مطرح شدن این کارگردان آسیایی در اروپا شد. این در 
این  برابر  در  شدت  به  کوریایی  منتقدان  که  بود  حالی 
و  محدود  امکانات  با  سال،  همان  در  گرفتند.  موضع  فلم 
کمترین زمان فلم »داستان واقعی« را ساخت و استعدادش 
را در بداهه پردازی ثابت کرد.  در سال های بعد، دو فلم 
با نام های آدرس نامعلوم و پسر بد را کارگردانی کرد که 
این فلم آخر در کوریا با موفقیت بسیاری مواجه شد. این 

دو، در جشنواره های ونیز و برلین حضور داشتند.
در سال 2002، با پشتوانه ی تبلیغات گسترده و مخصوصا 
یانگ  کوریا،  سینمای  ستاره های  از  یکی  کارگیری  به 
این  با  برد.  پرده  را روی  فلم گارد ساحلی  دونگ گون، 
تابستان،  بهار،  فلم  در  بود.  مایوس کننده  فلم  فروش  حال 
زمان  آن  تا  که  دوک  کی  کیم  بهار،  و  زمستان...  پاییز، 
در فلم هایش به حاشیه نشینان می پرداخت، مضامین معنوی 
این  داد.  قرار  دستمایه  نیز  را  بخشش  و  رستگاری  مثل 
را  کارگردانی  بهترین  جایزه   2004 سال  در  کارگردان، 
در جشنواره  برلین )خرس نقره ای( برای فلم ساماریا و در 
جشنواره  ونیز )شیر نقره ای( بابت فلم اجاره نشین ها از آن 

خود کرد.
و  جذاب  تصاویر  ارایه   دوک  کی  سینمای  بارز  ویژگی 
خلق داستان های بدون دیالوگ است. شاید این سکوت، 

اعتراضی است به جهانی که کارگردان دوستش ندارد.
خالق شان،  منزوی  شخصیت  مثل  دوک  کی  فلم های 
انگاشتن  نادیده  و  متوسط  طبقه  خصوصیات  از  برآمده 
اصول پذیرفته شده هستند. شخصیت های اصلی این فلم ها،  
اغلب افرادی هستند که به حاشیه رانده شده اند و به دور از 
جامعه ی شهری کوریا زندگی می کنند. البته ذکر این نکته 

نباید به این فلم به عنوان یک اثر مرموز کوریایی، یا 
فلمي بودایي نگاه کرد. فلم  جهاني تر و عمومي تر از 
این حرف ها است. اگر با دقت به آن بنگرید چیزي 
است فراتر از شخصیت ها: عناصري همچون درخت 
که از آب بیرون مي زنند به اندازه انسان وزن دارند. 
آب اطراف معبد مظهر هر آدمي در اطراف ماست. 
پس معبد روي یک ناکجاآباد شناور نیست، در دل 
شما  که  است  دلیل  همین  به  نیست.  سیول  یا  لندن 
همیشه یک یا دو نفر را در هر لحظه مي بینید؛ آنها 
نمادند و باید با آنها همذات پنداري کنیم، در همان 
معبد روي دریاچه. کیم کي دوک با این فلم ثابت 
مي کند که گاهي محلي ترین و بومي ترین داستان ها 
باشند و ساده ترین داستان ها،  مي توانند جهاني ترین 
دل  در  را  بودایي  اعتقادات  فلم  آنها.  پیچیده ترین 
بسیار  که  این  عین  در  که  گنجانده  داستان هایي 
مي کنند.  درگیر  هم  را  ذهن  و  روح  چشم نوازند، 
با  و  هستند  بي کالم  عمال  که  سکانس هایي  با  فلم 
نکته ها  جزیي ترین  از  توانسته  خالقانه اش،  سادگي 
حماسه اي بسازد:  مصیبت آن جانوران در آغاز فلم، 
سنگ آسیابي که راهب بزرگ به خود مي بندد و به باالي 
کوه مي  برد، برکه اي که در یک فصل محلي مي شود براي 
لذت بردن و در فصل دیگر مکاني براي یک دل شکسته... 
و  معنادار  شدت  به  عناصري  داستان  بستر  در  اینها  همه 
تاثیرگذار مي شوند. فلم اثري است براي مخاطبان در همه 
جاي دنیا و  این جهاني بودن آن، چیزي است که خیلي از 
منتقدان به آن اشاره کرده اند. گرچه چارچوب نمادین فلم 
در قالب بودیسم است ولي احساسات جاري در آن جهاني 
است و مي تواند هر مخاطبي را در هر جاي دنیا مورد تاثیر 
قرار دهد. فلمبرداري زیبا از مناظر طبیعي، توازن در عناصر 
از  را  زندگي  که  این  با  مي کند.  حفظ  فلم  در  را  روایي 
مي بینیم  متروک شان  دنیاي  در  بیگانه  دو  چشمان  خالل 
ولي شاهد همه جنبه هاي زندگي هستیم با تمام خشونت، 
گردش  از  فلم  لذت هایش.  و  ترحم  زیبایي،  اشتیاق، 
به چرخه  نسبت  را  تا دیدگاهش  استفاده مي کند  فصل ها 
زندگي تقویت کند و همان جا که آغاز شده بود یعني در 
بهاري دیگر به پایان مي رسد و مخاطب با این نکته اخالقي 
به  مي  کنند  تقال  که  آنهایي  که  مي شود  مواجه  و  درگیر 
آموخته اند  آنچه  تا  دارند  مقدسي  وظیفه  برسند  فرزانگي 
این فلم نشان  با  انتقال دهند. کیم کي دوک  بعد  به نسل 
مي دهد که همانند تغییر فصل ها هر چیزي چرخه اي دارد 
و این که حتي تیره ترین کوره راه ها هم مي توانند ما را به 

مقصد برسانند. 
است:  گفته  فلمش  این  درونمایه  درباره  دوک  کي  کیم 
جواب  در  چیست؟  انسان  است:  این  نظرم  به  فلم  »سوال 
مي توان گفت انسان طبیعت است. تولد و مرگش براساس 
دیگر  همچون  مي شود.  هدایت  طبیعت  جبري  قوانین 
فلم هایم براي این فلم، فلمنامه  اي کامل نداشتم و به همین 
دلیل پاسخ را در طول ساختن فلم به دست آوردم. براي 
انسان  من همیشه روشن بوده که بعضي تحوالت هدایت 
از حیطه انساني خارج است و تنها به وسیله طبیعت هدایت 
از جامعه  دور  محیطي  در  انسان  به  مي شوند. سعي کردم 
بوده و هست،  برایم جذاب  نزدیک شوم و آنچه  شهری 

ذات انسان و محدودیت اختیارات اوست.«
این  داخل  در  که  جنوبی  کوریای  مطرح  سینمای  دیگر 
کشور از او به عنوان بزرگ ترین و مطرح ترین کارگردان 
این کشور نام برده می شود، چان ووک پارک است. چان- 
ووک پارک با نام مستعار »آقاي انتقام« متولد 23 آگوست 
 joint«فلم هاي به خاطر  او  شهرت  بیشترین  1963است. 
security area«، »عطش« و سه گانه انتقام تحت عناوین 
 )2003( پیر«  »پسر   ،)2002( انتقام«  آقاي  با  »همدردي 
قابل  نکته  است.   )2005( انتقام«  خانم  با  »همدردي  و 
و  نقص  و  بي عیب  بیشتر چارچوب  پارک  فلم هاي  توجه 
سوژه هاي تلخ و ناخوشایند است. وی در مصاحبه اي در 
سوفوکلس، شکسپیر،  ریپورترز،  هالیوود  با  مي 2004  ماه 
به  را  ونه گات  وکورت  بالزاک  داستایوفسکي،  کافکا، 
عنوان شخصیت هایي معرفي کرد که در ساختن فلم هایش 

بزرگ شده سیول  و  متولد  پارک  مي گیرد.  تاثیر  آنها  از 
را در دانشگاه سوگانگ آموخت. جایي  فلسفه  او  است. 
سینمایي  »انجمن  عنوان  با  را  سینمایي  کلوپ  اولین  که 
سوگانگ« راه اندازي کرد و تعدادي مقاله در باب سینماي 
هنری شود  منتقد  داشت  ابتدا قصد  در  او  نوشت.  معاصر 
به  از تماشاي فلم »سرگیجه« هیچکاک تصمیم  ولي پس 
مقاله هاي  شدن  التحصیل  فارغ  از  بعد  گرفت.  فلمسازي 
سینمایي براي مجالت نوشت و به عنوان دستیار کارگردان 
فلم هایي مثل kkamdong به کارگرداني یو یونگ جین 
و »نقاشي با آبرنگ در روز باراني« به کارگرداني کاوک 

جا یونگ همکاري کرد. 
اولین ساخته سینمایی اش »ماه چیست؟... رویاي خورشید« 
»سه  نام  با  فلمش  دومین  بعد  سال  پنج  و   1992 سال  در 
در  نبودند.  موفقي  فلم هاي  هیچ کدام  که  هستند  گانه« 
 joint security area ساختن  با  پارک   2000 سال 
که هم در فروش موفق بود و هم منتقدان را راضي کرد، 
خود  به  سال  آن  در  را  کوریا  فلم  پرمخاطب ترین  عنوان 
فلم  تا  شد  باعث  فلم  این  موفقیت  کسب  داد.  اختصاص 
انتقام«  آقاي  با  »همدردي  فلم  بسازد،  مستقل تر  را  دوم 
جایزه  شدن  برنده  از  بعد  است.  او  خالق  آزادي  نتیجه 
براي   2004 کن  فلم  جشنواره  در  داوران  هیات  ویژه 
موضوع  چرا  پرسید:  او  از  روزنامه نگاري  پیر«،  »پسر  فلم 
که  داد  پاسخ  پارک  مي شود؟  تکرار  فلم هایش  در  انتقام 
تصمیم داشته سه فلم پشت سر هم با موضوع اصلي انتقام 
بسازد. فلم هایي درباره پوچي انتقام و این که انتقام چگونه 
تمام  زندگي  در  ویراني  آمدن  وجود  به  باعث  مي تواند 
خشونت  وجود  با  شده اند.  آلوده  آن  به  که  شود  کساني 
زیاد در فلم هایش؛ پارک به عنوان یکي از محبوب ترین 
فلمسازان کوریایی مورد توجه است و فلم هایش تابه حال 
پارک چان ووک  بیننده داشته است.  میلیون  از سه  بیش 
در  که  است  کوریا یی   محبوب  کارگردان های  از  یکی 
کارگردانان  نسل  بزرگ   »برادر  لقب  او  به  کن  جشنواره 
معاصر کوریا« را داده اند. فلم های پارک در جشنواره های 
که  برده اند  را  بسیاری  جوایز  و  کرده  شرکت  بسیاری 
سال  در  کن  جشنواره  داوران  هیات  جایزه  مهم ترین شان 

2004 و 2009 است. 
عطش  کارگردان  این  فلم های  معروف ترین  از  بکب 
شهری  در  کشیش  یک  درباره  فلم  این  است.  تشنگی  یا 
از  اشتباه  پزشکی  آزمایش  وقتی یک  که  است  کوچک 
رویکرد دو  می شود.  تبدیل  به خون آشام  کار درمی آید، 
نفوذ  به  هوشمندانه  واکنشی  سویی  از  که  تشنگی  پهلوی 
مسیحیت  پیکره  در  شیطان پسند  انگاره های  نفوذ  القای  و 
و  انسان  ستایش  در  فلمی  سویی  از  و  است  کاتولیک 
و  جذاب  فلمی  تشنگی،  از  آن،  متعاقب  انسانی  رفتار 
دوست داشتنی ساخته است. پارک چان ووک موفق شده 
فلمی بسازد که با دربرداشتن، نمایش و تاکید بر نشانه های 
خون،  خوردن  )مانند  شیطان پرستی  مکاتب  شده  شناخته 
دختر باکره، روز چهارشنبه، داالن و...( به ورطه ی ناپسند 
تعالی  دهنده   نمایش  سربلند،  و  نمی اُفتد  رفتار  این  تایید 
انسانی مدرن است با تمامی دردسرهایی که اختیار عرضه 
شده به او برایش به ارمغان می آورد. تشنگی فلمی عاشقانه 
اختیار  و  جبر  موضوع  به  گرایش  با  است  خون آشامی  و 
این معادله پیچیده از طرف  از دو طرف  و قبول هر یک 

انسان ها و عواقب حاصل از آن. 
نقش  سیاه  زمینه ای  بر  که  ابتدایی  عنوان بندی  از  پس 
می بندد، در اولین نمای فلم تصویر سیاهی سایه ی درختی 
است.  بسته  نقش  شفاخانه  سفید  دیوار  بر  که  می بینیم  را 
از  انسان. پس  بر لوح پاک ضمیر  مانند لکه هایی  درست 
آن نمایی داریم که کشیش را در حال پایین رفتن از پله ها 
به  تن  خودخواسته  او  که  هنگامی  جلوتر  می دهد.  نشان 
بیماری می دهد بالفاصله به شش ماه بعد می رویم و کشیش 
را می بینیم که در حال پایین آمدن از پله هایی دیگر است. 
در میان این پایین آمدن کشیش از پله ها که سانگ هیون 
نام دارد، انسانی جدید متولد شده است. انسانی در شمایل 

قدیس، مخیرانه پا به دنیای کفر می گذارد.
با ورود تای جی به زندگی کشیش، سانگ هیون احساسی 
جسته  تبری  آن  از  متمادی  سالیان  که  می کنند  تجربه  را 
با شکنجه  خود  است: شهوت و عشق. کشیش می کوشد 
این میل را سرکوب کند و خون نشسته بر چوب تادیب 
او را دچار توهماتی شهوانی می کند، که در آن اشاره ای 
لحظات  -در  جی  تای  که  کاری  همان  دویدن.  به  است 

غلیان این احساس در خود- انجام می دهد. 
نشانه های آن بیماری نمادی هستند از جسمی که کشیش 
تای جی  از سوی دیگر  و  بوده  غافل  از آن  تمام عمر  در 
بیرونی  نمود  می گوید(  هم  خودش  که  )همان طور 
زندگی می کنند.  در درون کشیش  است که  احساساتی 
جسم و روح کشیش در مسیر معکوسی قرار گرفته اند که 

از یک کشیش معتقد، یک خون آشام می سازند.
دارد.  هم  مطرحی  کارگردانان  دیگر  کوریا  سینمای 
ناشدنی  فراموش  فلم  و  هو   ـ  بونگ جون  نام هایی چون 
بد،  »خوب،  شرقی  وسترن  فلم  با  وون  جی  کیم  مادر، 
عجیب«، لی کیونگ می و لی چانگ-دونگ با فلم زیبای 

شاعری که هر کدام جای بحثی گسترده را می طلبند.


کارگردانان  از  یکی  دوک  کی  کیم  که  است  ضروری 
استقبال  با  از کشورش  نادر کوریایی است که در خارج 
محبوبیتی  آن چنان  جنوبی  کوریای  در  ولی  شده،  مواجه 

نزد منتقدان و مردم ندارد. 
یکی از فلم های بسیار زیبا و مطرح کیم »زه کشیده« است. 
برای  دارد  ماهیگیری  قایق  پیرمردی که یک  فلم  این  در 
قایق خود  بر  را  ماهیگیری  به  مایل  افراد  گذران زندگی، 
سوار می کند و آنها را به محل مناسب ماهیگیری می برد 
و از این طریق پولی به دست می آورد. او که زمانی دختر 
آن  والدین  و چون  بود  پیدا کرده  را  ساله ای   7 کوچک 
کرده  نگهداری  دختر  آن  از  نشده اند،  معلوم  دخترک 
است. از زمانی که دختر را به قایقش برده دیگر او را به 
زمانی  با دختر وعده گذاشته که  و  است.  نیاورده  ساحل 
که دختر 17 ساله شد با هم ازدواج کنند. اکنون دختر در 
شرف هفدهمین تولدش است و پیرمرد نیز پا به 60 سالگی 
گذاشته. همه چیز به خوبی و آرامی پیش می رود. و دختر 
نیز که ارتباطش با دنیای خارج از 7 سالگی قطع شده به 
با  از گاهی  اما هر  ندارد.  این شرایط هیچ مشکلی  با  نظر 
به  ماهیگیری  برای  بعضی مردهایی که  اذیت و آزارهای 
قایق پیرمرد می آیند روبرو می شود که پیرمرد به خوبی از 
او مراقبت می کند. این پیرمرد طالع بینی نیز می کند اما به 
روشی عجیب دختر را بر تابی که کنار قایق درست کرده 
سوار می کند و از قایق کوچکتر مقابل به سمت او با کمان 
تیر شلیک می کند و بعد با بررسی محل برخورد تیرها به 
شرایط  این  می گوید...  را  نظر  مورد  فرد  طالع  قایق  بدنه 
افراد  از  با آمدن گروهی  پایدار دیری نمی پاید و  آرام و 
که در بین آنها پسر نوجوانی نیز هست این شرایط متالطم 
شده و رو به ناآرامی می گذارد. شور و شهوت جوانی در 
نوجوان و دخترک بیدار است و این مساله با برخورد تند 
اثر نکته جالب توجه عدم  این  پیرمرد روبرو می شود. در 
فلم  بین دو شخصیت اصلی  وجود حتا یک خط گفتگو 
یعنی دختر و پیرمرد است. در تمام فلم سکوت دلنشین و 
عمیقی همراه است و به عنوان موسیقی متن نیز از موسیقی 

اصیل و سنتی کوریا استفاده شده است.
پاییز،  تابستان،  »بهار،  کبم  بحث  قابل  آثار  از  دیگر  یکی 
بصري  دارای تصویر  فلم که  این  است.   بهار«  و  زمستان 
قدرتمندي است از شور و احساساتي که در روح آدمي 
با  را  کارش  فلم  این  در  او  می کند.  روایت  کرده  رخنه 
چیست؟  انسان  که  است  کرده  آغاز  اساسي  سوال  این 
با 4 فصل  طبیعت  و  است  انسان  همان طبیعت  او  به زعم 
مشخص مي شود که بازتابي است از زندگي انسان از بدو 
تولد تا لحظه مرگ. فلمساز این مساله را توانسته با مقایسه 
فصل هاي مختلف با کودکی که بزرگ مي شود بیان کند. 
او خود معتقد است که فلم بیش از آن که درباره رشد او به 
عنوان یک فلمساز باشد، درباره رشد او به عنوان یک انسان 
است. کي دوک مي گوید: همه آدم ها باید قسمت هایي از 
خود را در وجود این کودک که بزرگ مي شود پیدا کنند. 

سینمای آسیا
تولدی دیگر
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دو گروه فتح و حماس آشتی کرده اند. آنها 
می روند.  متحد  ملل  سازمان  به  خزان  در 
به رسمیت  خواستار  رسما  می خواهند 
شناخته شدن کشور فلسطین شوند. آيا اين کار 
از ديدگاه اياالت متحده امريکا ايرادی دارد؟ 
شما آيا از اين کار دفاع می کنید يا آن را وتو 

خواهید کرد؟
فکر می کنم به دو دليل اشکال داشته باشد! اول اين که 
رسميت  به  را  اسراييل  موجوديت  حق  هنوز  حماس 
نشناخته، دست از خشونت برنداشته و مذاکرات صلح 
را هم قبول ندارد. از ديد آنها اين کار، مسير درستی 
اسراييل خيلی  برای  واقع  در  نيست.  مسايل  برای حل 
قرار  کسی  برابر  می خواهيم  بگويد  که  است  سخت 
نمی شناسند  رسميت  به  را  ما  موجوديت  که  بگيريم 
حل  را  آن  بايد  فلسطينی ها  که  است  مساله ای  اين  و 

کنند.
وتو  را  فلسطینی ها  خواست  اين  شما  آيا 

می کنید؟
رسمی  موضع  که  بگيرند  تصميم  ابتدا  بايد  آنها 
تشکيالت واحد فلسطينی در برابر اسراييل چه خواهد 
بود. برای اين که اگر فلسطينی ها نتوانند بر اين مشکل 
فايق آيند کار برای مذاکره خيلی سخت خواهد شد. 
اين که چنين مساله ای در  معتقدم تصور  من همچنين 
سازمان ملل حل شود، واقع بينانه نيست. ما به صراحت 
به فلسطينی ها گفته ايم. هرچه که اينجا به شما می گويم 
اين که  گفته ام.  خصوصی  جلسات  در  هم  آنها  به 
بيافتد،  اتفاق  ملل  سازمان  در  هرچه  از  صرف نظر 
با  بايد  باشيد  اين که سرزمينی مستقل داشته  برای  شما 
که  است  اين  مساله  اسراييلی ها طرف صحبت شويد. 
فلسطينی ها نمی توانند اسراييل را دور بزنند و به همين 
دليل است که هرتالشی در سازمان ملل، جنبه نمادين 
خواهد داشت. از اين کارهای نمادين در گذشته زياد 
اقدامات  قبيل  اين  از  چندان  متحده  اياالت  ديده ايم. 
مشکالت  و  مسايل  اين که  برای  نمی کند،  استقبال 
بين دو طرف  بايد  مساله  اين  فراموش می شود.  اصلی 

حل بشود.
درباره اش  که  دنیا  از  بخش  اين  تمامی  بله، 
شده.  شعله ور  که  انگار  می کنیم  صحبت 
در  مدنی  حقوق  مطالبه  برای  اعتراض هايی 
دوران امروز. شما به جوان سوری که بعد از 
با  او  اعتراض  به خیابان می رود و  نماز جمعه 
بگويید؟  پاسخ داده می شود چه داريد  باتوم 
به عنوان  می خورند؟  مرمی  که  آنهايی  به 
پرقدرت ترين شخصیت سیاسی دنیا پیام تان به 

اين معترضان چیست؟
اخالقی  فضيلت  و  قدرت  که  است  اين  من  پيام 
روش های بی خشونت در همين امريکا نشان داده شده. 
ديوار برلين فرو ريخت نه به اين دليل که اتحاد جماهير 
نظامی سرنگون  شوروی و آلمان شرقی در پی حمله 
شدند بلکه، به اين دليل که مردم به نقطه ای رسيدند که 
احساس کردند خسته شده اند. آنها زندگی می خواستند 
که در آن فرصت و اراده نقش داشته باشد. چيزی که 
همين حاال، در خاورميانه شاهدش هستيم. چيزی که 
است.  فوق العاده  ديديم.  تونس  در  ديده ايم،  مصر  در 
به  رسيدن  برای  که  می بينيد  را  مردمی  شهامت  وقتی 

خواسته شان به مقابله با باتوم و مرمی می روند.
بود  اين  خاورميانه  مورد  در  سخنرانی  از  من  هدف 
طريق  از  که  است  مردمی  کنار  در  امريکا  بگويم  که 
بهتر  زندگی  دنبال  به  غيرخشونت آميز،  روش های 
برای خود و خانواده شان هستند. من در سخنانم گفتم 
پايان می سد  به  اعتراضات  وقتی روزهای آغازين  که 
سياسی  عرصه  وارد  می شود،  آغاز  انتقالی  دوره  و 
می شويد. دوران آشفته و سختی خواهد بود. آنجاست 
حقوق  به  احترام  برای  نهادهايی  تشکيل  به  نياز  که 
اقليت ها احساس می شود. نياز به اين که اطمينان حاصل 
کنيد انتخاباتی سالم و عادالنه برگزار خواهد شد. قبول 
مختلف،  قوميت های  و  فرقه ها  بين  است  نياز  اين که 
خاورميانه  در  آنچه  شود.  برقرار  مراوده  يا  سازش 
درحال شکل گيری است، همان درگيری های سياسی 
امريکا  با آن آشنا هستيم.  اينجا در غرب  ما  است که 
زمانی  تا  اما  بود  خواهد  مردمی  حرکت های  حامی 
که معترضان به اين اصل پايبند باشند که تغييراتی که 

مدنظر آنهاست، با خشونت حل نمی شود.
برای تان  را  فرصتی  بن الدن،  خبر کشته شدن 
چگونه  بدانم  می خواهم  آورد.  فراهم 
مصرف  برای  فرصت  اين  از  می خواهید 
شما  داخلی  مشکالت  کنید؟  استفاده  داخلی 
کم نیست. در انتخابات کنگره دوران سختی 
رياست  انتخابات  دوم  دور  کرديد.  تجربه  را 

جمهوری تان هم در راه است.
و  است  امريکا  اقتصاد  من،  روزه  هر  دغدغه  راستش 
رشد  اقتصاد  اين  آيا  اين که  از  اطمينان حاصل کردن 
می کند يا نه. همين طور در مورد اقتصاد جهان. دغدغه 
که  کنند  پيدا  کار  می توانند  آيا  بيکار،  افراد  اين که 
هزينه زندگی و خورد و خوراک خانواده شان را تامين 

کنند يا نه.
کاری  می توان  چگونه  می گويم  خود  با  مواقع  خيلی 
کرد تا اين شعار معروف »رويای امريکايی« در زندگی 
مردم عادی تحقق پيدا کند. به همين خاطر است که ما 
افتخار می کنيم.  به عملکردمان در قبال مساله بن الدن 
به رويکردمان در مسايل امنيتی. اما آن چيزی که برای 
از  کشور،  اين  مختلف  جاهای  در  امريکايی  خانواده 

توليدو گرفته تا اوهايو و فلوريدا مهم است...
به  بايد  که  است  دليل  همين  به  بله...  است...  اقتصاد 

اقتصاد اولويت دهيم.
اکنون که به گذشته نگاه می کنید به روزهای 
فعالیت انتخاباتی و آن شور و هیجان و امید و 
شعار »بله ما می توانیم«، اوبامای امروز دوست 
آدم  بگويد؟  روزها  آن  اوبامای  به  چه  دارد 
سفید  به کاخ  ورود  با  زندگی  بوديد؟  خوبی 

سخت تر می شود؟
رياست  کانديدای  که  اوبامايی  باراک  بين  ببينيد، 
جمهوری بوده و اين باراک اوبامايی که حاال روبروی 
شما نشسته فرقی نيست. کاری که من انجام دادم اشاره 
شب  برسيم.  آن  به  بايد  که  بوده  دورنمايی  و  افق  به 
شايد  ماست.  روی  پيش  سختی  راه  گفتم...  انتخابات 
بيش از يک سال نياز باشد، شايد حتا بيش از يک دوره 
به سمتی  تا مسير حرکت کشور را  رياست جمهوری 

برد که وعده های مان را عملی کنيم. اما...
خیال ريیس جمهورشدن برای بار دوم را هم 

در سر داريد؟
نظام  مثال  کرده ايم.  عمل  فوق العاده  راه،  اينجای  تا 
بديهی  را  آن  بريتانيايی ها  شما  که  همگانی،  بهداشت 
شماست.  سالمتی  ضامن  که  نظامی  می کنيد.  فرض 
می شود.  قانون  کم کم  حاال  و  داديم  را  اليحه اش  ما 
نجات  بزرگ  رکود  مانند  خطری  از  را  اقتصادمان 
نجات  در  عمده ای  نقش  بريتانيا،  دوشادوش  و  داديم 

نظام مالی دنيا داشتيم.
وام  بتوانند  دانشجويان،  که  کرديم  حاصل  اطمينان 
پاک  انرژی های  در  بروند.  دانشگاه  به  و  بگيرند 
که  دست آورد هايی  از  خيلی  کرديم.  سرمايه گذاری 
مايه افتخار من است. کارهايی هم ناتمام مانده. قوانين 
مهاجرتی ما مشکل دارد. در زمينه سياستگذاری انرژی 
کار زيادی در پيش است. خيلی از اين موارد در نظرم 
است که شايد ذهنم را تا چند سال ديگر هم مشغول 

کند.
شما به زودی به بريتانیا سفر می کنید. مهمان 
بود.  باکینگهام خواهید  کاخ  در  بريتانیا  ملکه 
آمده  اينجا  به  که  گذشته  دفعه  خیلی ها 
میشل،  همسرتان  و  شما  گفتند  خود  با  بوديد 
به نظر خیلی با ملکه و دوک ادينبرگ رابطه 

دوستانه ای داريد.
دوست داشتنی  و  مهربان  فوق العاده  انسان هايی  آنها 
به  اولی که  بار  ما محبت کردند. من  به  هستند. خيلی 
با همه اعضای خانواده سلطنتی ديدار  انگلستان آمدم 
کردم. دقيقا 3 سال پيش بود. ميشل و دو دخترم دوباره 
اليزابت  باکينگهام. ملکه  بازديد کاخ  لندن رفتند و  به 

خيلی به فرزندانم ابراز لطف کرد.
و کشورهای  کبير  بريتانيای  برای  فقط  نه  او  نظرم،  به 
مشترک المنافع، که شايد تمام جهان، نمادی از بهترين  
افتخار  او  به  خيلی  ما  و  است  انگلستان  ويژگی های 

می کنيم.
ديويد کامرون، نخست وزير، هر هفته با ملکه 
الیزابت مالقات دارد. فکر می کنم اولین ريیس 
جمهور امريکا که به ياد دارد، ترومن باشد و 
کامال  گفتگويی  بقیه...  و  آيزنهاور  آن  از  بعد 
قلمی  نه کاغذ  او خواهید داشت.  با  شخصی 
کمی  داشتید  دوست  میکروفونی.  نه  هست 

می توانستید با او بگويید و بخنديد.
ملکه  دوم،  اليزابت  با  هيچکس  نمی کنم  فکر  البته 

بريتانيا بگو بخند کند.
شايد نه ...

به ما امکان  اين است که  از ويژگی های کار ما  يکی 
می دهد با مردم از هر طبقه ای از اجتماع برخورد کنيم. 
بريتانيا  ملکه  با  که  می دهد  دست  فرصت  روز  يک 
حرف بزنيم، روز ديگر با کسی که آمده در کافه کنار 
شاهراه در همين امريکا، شام بخوريم. مساله اين است 
برای  چيزها  خيلی  باشيد،  کردن  گوش  اهل  اگر  که 
شنيدن هست. فکر می کنم بيشتر سياستمدارها، به جای 
اين که گوش کنند، حرف می زنند. من سعی می کنم 

اين طور نباشم.
از گفتگو با شما، خیلی لذت بردم آقای ريیس 

جمهور. خیلی تشکر.
تشکر از شما. من هم لذت بردم.

ريیس جمهور يمن: 
طرح عزل من يک کودتا است 

 
علی عبداهلل صالح، رييس جمهور يمن، که از سوی مخالفان داخلی و 
کشورهای منطقه برای کناره گيری از قدرت تحت فشار قرار دارد، روز 
يکشنبه گفت که در همين روز طرح خلع يد خود را امضا خواهد کرد، 
محکوم  را  آن  و  داد  لقب  کودتا«  »يک  را  طرح  اين  حال  عين  در  اما 

کرد.
در  غرب  هم پيمانان  از  که  وی  آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مبارزه با سازمان القاعده است، روز يکشنبه هم چنين به اياالت متحده و 
اروپا هشدار داد که با رفتن او »درها به روی القاعده برای کنترول يمن« 

باز خواهد شد.
طرح پيشنهادی که آقای صالح روز يکشنبه قول امضا کردن آن را داده  
بود، از سوی شش عضو شورای همکاری خليج فارس برای حل بحران 

يمن تهيه شده و از حمايت امريکا نيز برخوردار است.
برپايه اين طرح، علی عبداهلل صالح ظرف 30 روز قدرت را به معاونش 
می سپارد، و در مقابل، آقای صالح و مشاورانش از پيگرد قانونی مصوون 
و  تشکيل  مخالفان  نخست وزيری  به  ملی  دولت وحدت  و  بود  خواهند 

انتخابات، دو ماه بعد برگزار می شود.
متحده،  اياالت  هم چنين  و  جناح  دو  نمايندگان  از  مرکب  کميسيونی 

اتحاديه اروپا و سازمان ملل بر اجرای اين طرح نظارت خواهند داشت.
همکاری  شورای  طرح  شنبه  روز  صالح،  عبداهلل  علی  مخالف  احزاب 
عبداهلل صالح  علی  از  نيز  متحده  اياالت  و  امضا کردند  را  فارس  خليج 
عمل  قدرت  از  کناره گيری  در  وعده اش  به  يکشنبه  روز  خواسته است 

کند.
اظهار  بيانيه ای  در  متحده،  اياالت  خارجه  وزير  کلينتون،  هيالری 
داشته است که امريکا هم چنان خواهان »انتقال مسالمت آميز قدرت« در 
يمن است تا مردم اين کشور بتوانند برای ساختن آنچه که وی »يک يمن 

متحد، باثبات، دمکراتيک و خوشبخت« خواند تالش کنند.
علی عبداهلل صالح اخيرا دو بار در آخرين دقايق از پذيرش توافقات در 

مورد استعفای خود سرباز زده است.
يک شنبه  بامداد  از  صالح،  آقای  هواداران  که  است  حاکی  گزارش ها 
در اعتراض به طرح پيشنهادی شورای همکاری خليج فارس، جاده های 
اصلی صنعا، پايتخت يمن، را مسدود کرده اند و با در دست داشتن باتوم 
و پوسترهای علی عبداهلل صالح اقدام به بستن خيابان های منتهی به کاخ 

رياست جمهوری و ميدان هوايی صنعا کرده اند.
دست  در  يمن  در  را  قدرت  است  سال   32 که  صالح  عبداهلل  علی 
نيز  آن  از  پيش  و  است  يمن  جمهوری  در  رييس جمهور  نخستين  دارد 

رياست جمهوری کشور يمن شمالی را برعهده داشت.
هفت نفر در بمبگذاری های بغداد

 کشته شدند
مقام های امنيتی در عراق می گويند در جريان يک رشته بمب گذاری های 
داخل بغداد پايتخت عراق و اطراف آن، دست کم هفت نفر کشته و 10 

نفر زخمی شدند.
در يکی از اين حمالت در شهر تاجی در شمال پايتخت عراق، تعدادی 

مامور پوليس که در حال تحقيق بمبگذاری ديگری بودند، کشته شدند.
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یک کوه فعال آتشفشانی 
در ایسلند فوران کرد

ایسلند  آتشفشان  فعال ترین  گریمسوتن،  آتشفشان  کوه   
شروع به فوران کرده است.

این آتشفشان که زیر یخچال واتنایوکول در جنوب شرقی 
ایسلند قرار دارد، پیش از این در سال ۲۰۰۴ فوران کرده 

بود.
سال  در  ایسلند  در  ایافیاتوکتله  بزرگ  آتشفشان  فوران 
۲۰۱۰ اختالل در صنعت هوانوردی در بخش های زیادی 

از اروپا را به همراه داشت.
را  مشابهی  مشکالت  جدید  فوران  می گویند  دانشمندان 
افتادن  به راه  باعث  ایجاد نخواهد کرد ولی ممکن است 

سیل در اطراف کوه گریمسوتن شود.
شعاع  در  هواپیماها  پرواز  محلی  مسووالن  حال،  این  در 

۱۲۰ مایلی محل را ممنوع اعالم کرده اند.
اقیانوس  میان  کوه  پشته  بر  داشتن  قرار  خاطر  به  ایسلند 
و  اورآسیا  قاره ای  صفحه  دو  برخورد  محل  که  اطلس 

امریکای شمالی است، آتشفشان های زیادی دارد.
به گفته مسووالن اداره هواشناسی ایسلند، فوران اخیر کوه 
گریمسوتن ستونی از خاکستر به ارتفاع ۱۵ کیلومتر را به 

هوا فرستاده است.
فوران آتشفشان ایافیاتوکتله در سال گذشته به خاطر حجم 
اختالل  بزرگ ترین  جو  در  شده  پراکنده  خاکستر  باالی 
در ترافیک هوایی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را به 

همراه داشت.
خاطر  به  مسافر  میلیون  ده  حدود  حادثه،  این  جریان  در 
لغو پروازهای میدان های هوایی مختلف در اروپای غربی 

سرگردان شدند.

رانش زمین در مالیزیا 
۱۶ کشته برجای گذاشت

در  زمین  رانش  پی  در  مالزیا  رسمی  مقام های  گفته  به   
نفر کشته   ۱۶ این کشور،  پایتخت  نزدیکی کواالالمپور، 

شدند که بیشتر آنها کودک بوده اند.
ثور(   3۱( شنبه  روز  لنگات،  هولو  منطقه  در  زمین  رانش 
ویران  را  بدون سرپرست  نگهداری کودکان  مرکز  یک 

کرد که ماموران موفق به نجات جان ۹ نفر شدند.
عملیات نجات که به دلیل بارش شدید باران مدتی دچار 

وقفه شده بود، اکنون به پایان رسیده است.
ماموران نجات با بولدوز، بیل و حتا دست در میان گل و 

الی به دنبال بازماندگان احتمالی بودند.
دو رانش زمین در فاصله چند ثانیه، به چادری که در این 
مرکز بر روی تپه ای برپا شده بود، آسیب رساند که در آن 

۲۰ کودک و ۵ مددکار برای مراسمی جمع شده بودند.
عبدالرشید وهاب، رییس پولیس این منطقه گفت که جسد 
۱۵ پسربچه بین ۸ تا ۱۸ سال پیدا شده است. همچنین یک 

مددکار نیز در این حادثه کشته است.

تاکید اوباما بر احتمال تکرار عملیات یک جانبه در پاکستان 

دولت بحرین دو تن از معترضان را اعدام می کند

باخبر  امریکا  اگر  می گوید  متحده  ایاالت  رییس جمهور 
پناه  پاکستان  در  القاعده  رهبران  از  دیگر  یکی  که  شود 
از  برای  آنچه  مشابه  عملیاتی  در  دیگر  بار  است،  گرفته 
میان بردن بن الدن دنبال شد، به طور یک جانبه وارد عمل 

می شود.
باراک اوباما روز شنبه، در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی 
در پاسخ به این که اگر یکی دیگر از رهبران ارشد القاعده، 
یا به عنوان مثال مال عمر رهبر طالبان، در پاکستان یا جای 
ایاالت  که  افزود  کرد،  خواهد  چه  شود  ردیابی  دیگری 
به عمل  به طور یک جانبه دست  لزوم  متحده در صورت 

خواهد زد.
حفظ  وی،  دولت  وظیفه  که  این  به  اشاره  با  اوباما  آقای 
حق  برای  امریکا  که  گفت  است  متحده  ایاالت  امنیت 
اما  است،  قایل  باالیی  بسیار  احترام  پاکستان  حاکمیت 
نمی تواند در مقابل فردی که در تالش است مردم امریکا و 

مردم پاکستان را از میان ببرد، دست روی دست بگذارد.
نیروهای ویژه ارتش امریکا بامداد ۱۲ ثور در یک عملیات 
ایبت  القاعده را در  کماندویی اسامه بن الدن، رهبر شبکه 
اقدام موجب شد تا  به قتل رساندند که این  آباد پاکستان 
روابط میان ایاالت متحده و پاکستان که سال ها در مبارزه 

همکاری  یکدیگر  با  تروریسم  با 
کرده اند، به تیرگی بگراید.

ساله  چند  حضور  یک سو،  از 
در  و  پاکستان  خاک  در  بن الدن 
اسالم آباد،  به  نزدیک  شهری 
امریکاییان  میان  را  زنی هایی  گمانه 
از  برخی  حفاظت  امکان  مورد  در 
بن الدن  از  پاکستان  امنیتی  نیروهای 
موجب شد. این در حالی است که 
پاکستان این اتهامات را به شدت رد 

کرده است.
از دیگر سو، اسالم آباد نیز اقدامات 
یک سویه ایاالت متحده را به منزله 

نقض حاکمیت پاکستان دانست.
»اقدامات  ثور  پاکستان، ۲۴  پارلمان 
منزل  به  حمله  نظیر  یک جانبه« 

را  پاکستان  ایبت آباد  شهر  در  بن الدن 
»غیر قابل قبول« دانستند و از دولت خود خواستند تا برای 
ایاالت  با  خود  روابط  در  پاکستان  ملی  منافع  از  حفاظت 

متحده تجدید نظر کند.

با این حال باراک اوباما روز شنبه تاکید کرد که دولت وی 
نمی تواند منتظر بماند تا تالش های گروه هایی نظیر القاعده 

علیه مردم به بار بنشیند.

از  تن  دو  اعدام  حکم  بحرین  استیناف  دادگاه 
تظاهرکنندگان ضددولتی را تایید کرده است.

ضمن  پولیس  مامور  دو  کشتن  جرم  به  تن  دو  این 
برگزاری تظاهرات ضد دولتی در اوایل سال جاری به 

اعدام محکوم شده اند.
دو  اعدام  بحرین، حکم  دولتی  خبرگزاری  گزارش  به 

تن دیگر از تظاهرکنندگان 
پیدا  تقلیل  ابد  حبس  به 

کرده است.
در ماه های فبروری و مارچ 
مردم  ازسوی  تظاهراتی 
که  شد  برگزار  بحرین 
کنندگان  شرکت  اکثریت 
تشکیل  شیعیان  را  آن  در 

می دادند.
مردم  تظاهرات،  این  در 
اصالحات  خواهان 
دموکراتیک در کشورشان 

بودند.
اپریل  ماه  در  اعدام  احکام  بشر  حقوق  فعاالن  گفته  به 

برای جلوگیری از ادامه تظاهرات صادر شد.
پیشتر یک دادگاه بحرین نه نفر را به جرم ربودن یک 

مامور پولیس به بیست سال زندان محکوم کرده بود.
الشفاف یک روحانی مخالف دولت در  محمد حبیب 

بین محکوم شدگان است.
به گفته مقامات بحرین برگزاری تظاهرات ضددولتی به 

تحریک محمد حبیب الشفاف انجام گرفت.
دادگاه ویژه امنیتی که قضات آن نظامی هستند، اواسط 
برای  فوق العاده  وضعیت  مقررات  تحت  مارچ  ماه 

سرکوبی تظاهر کنندگان ضد دولتی تشکیل شد.
طی تظاهراتی که عمدتا از سوی اکثریت شیعه بحرین 
علیه حکومت برگزار شد دست کم سی نفر کشته شدند 
و بیش از بیست نفر دیگر به اتهام تالش برای سرنگون 

کردن نظام پادشاهی بحرین به زندان محکوم شدند.
مورد  تظاهرکنندگان  دلیل سرکوبی  به  بحرین  مقامات 
قرار  بشر  حقوق  مدافع  سازمان های  شدید  انتقادات 

گرفته اند.
این  در  بشر  حقوق  نقض  هرگونه  بحرین  مقامات  اما 
کشور را رد کرده و ایران را متهم می کنند که در ایجاد 
ناآرامی  بحرین دست داشته است اما ایران این اتهامات 

را رد می کند.
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