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رییس جمهور  کرزی،  حامد 
علیه  افزایش خشونت  از  کشور، 
و  تاسف  ابراز  افغانستان  در  زنان 
از تمام نهادهای  نگرانی کرده و 
مربوطه خواسته است برای مقابله 

با این پدیده دست به کار شوند.
سخنرانی  در  کرزی  آقای 
پانزده روز  رادیویی خود که هر 
یک بار ایراد می شود، گفته است 
احترام و ارج گذاری  که هرچند 
از  افغانستان  در  زن  جایگاه  به 
»عنعنات  و  اسالمی  ارزش های 
اصیل« این کشور است اما با این 
زنان هم چنان  علیه  همه خشونت 
محسوب  اجتماعی  مشکل  یک 
بوده  می شود و مایه نگرانی همه 

بیست  از  بیش  کابل:  8صبح، 
یک  در  خبرنگاران،  از  تن 
سوی  از  که  آموزشی  کارگاه 
»دویچوله«  آلمانی  انستیتوت 
ملی  اتحادیه  همکاری  به 
برگزار  افغانستان  ژورنالیستان 

شده بود، شرکت کردند.
در این کارگاه که در دو دوره 
برگزار  کابل  در  هفته ای  یک 
آلمانی،  آموزگاران  بود،  شده 
پوشش  ستندرد  شیوه های 
خبری انتخابات را به خبرنگاران 

داخلی آموزش دادند.
کنار  در  کارگاه،  این  در 
شماری  کابل،  خبرنگاران 
والیت های  از  خبرنگاران  از 

انتحاری،  حمله کننده  یک  گذشته  روز 
نیروهای  کاروان  مسیر  در  را  خود 
کرده  منفجر  کابل  شرق  در  خارجی 

است.
این  که  گفتند  کابل  پولیس  مقام های 
جمعه  ظهر   ۱ ساعت  حوالی  رویداد 
اتفاق افتاده و هدف حمله کننده انتحاری 

نیروهای خارجی بوده است.
پولیس  سخنگوی  ستانکزی،  حشمت  
حمله  این  که  گفته  بی بی سی  به  کابل 
انتحاری با استفاده از یک موتر مملو از 
مواد انفجاری در مسیر کاروان نیروهای 
خارجی در نزدیک گمرک کابل انجام 

شده است.
این  آیساف  نیروهای  فرماندهی  مرکز 
رویداد را تایید کرده گفته که سه سرباز 
این  جریان  در  آیساف  نیروهای  مربوط 

حمله انتحاری کشته شده اند.
در صفحه 2

مقامات امنیتی در شهر کابل می گویند 
مورد  صد  گذشته  ماه  یک  در  که 
این  پولیس  فرماندهی  در  را  جرمی 

والیت ثبت کرده اند.
مبارزه  رییس  هاشمی،  آغا  گل  سید 
پولیس  فرماندهی  در  جنایی  جرایم  با 
نشست  یک  در  پنج شنبه  روز  کابل، 
اتهام  به  را  نفر   200 گفت  خبری 
ارتکاب این جرایم بازداشت کرده اند.

قتل،  جرایم  این  بیشتر  او،  گفته  به 
بوده  مسلحانه  دزدی های  و  آدم ربایی 

است.
در نشست خبری روز پنج شنبه، شماری 
از قربانیان این جرایم نیز شرکت کرده 

بودند.
در صفحه 2

است.
از  دقیقه ای   ۶ سخنرانی  این 
آقای  شد.  پخش  ملی  رادیوی 
بار،  یک  روز  پانزده  هر  کرزی 
رادیویی،  سخنرانی  یک  در 
کشور  مهم  موضوعات  به 

می پردازد.
اخیر  هفته  دو  یکی  در 
موارد  افزایش  از  گزارش هایی 
خشونت علیه زنان در والیت های 
این  است.  یافته  انتشار  مختلف 
اقداماتی  از  حاکی  گزارش ها 
بوده  زنان  علیه  فجیع و دلخراش 
به  را  گسترده ای  واکنش های  و 

همراه آورده است.
در صفحه 2

قندهار، هلمند، پنجشیر، پروان، 
لغمان،  ننگرهار،  پکتیا،  کاپیسا، 
و  تخار  کندز،  بغالن،  غور، 

بامیان نیز شرکت کرده بودند.
رییس  دشتی،  فهیم  محمد 
ملی  اتحادیه  اجرایی 
در  افغانستان  ژورنالیستان 
گفت:  کارگاه  این  مورد 
انتخابات  که  است  »واضح 
ریاست جمهوری،  آینده 
و  مهم  بسیار  افغانستان  برای 
پوشش  و  است  سرنوشت ساز 
تا حد  می تواند  معیاری،  خبری 
انتخابات را  این  زیادی سالمت 

تامین کند.«
در صفحه 2

تاکید کرزی بر آگاهی عامه در مبارزه با 
خشونت علیه زنان

کارگاه پوشش خبری معیاری انتخابات در حمله انتحاری در کابل 
سه سرباز خارجی کشته شدند

صد مورد قتل و سرقت 
مسلحانه در یک ماه در کابل

به گفته ی آقای دشتی، 
حاال که رییس جمهور 

وعده رفع این دوسیه ها 
را داده است، اتحادیه 

ملی ژورنالیستان 
افغانستان، با تماس های 

رسمی به دفتر 
ریاست جمهوری، دادگاه 

عالی و لوی سارنوالی 
تالش خواهد کرد تا 

خبرنگاران و رسانه ها از 
شر دوسیه های بی اساسی 

که وزارت اطالعات و 
فرهنگ برای شان ساخته 

است، رها شوند.
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وقتی رای نمایندگان 
لیالم شود

جنگ
میراث تجاوز شوروی

به  پیشین  شوروی  اتحاد   ،1358 سال  جدی  شش  در 
افغانستان لشکر کشید. در آن روز نیروهای ویژه اتحاد 
شوروی حفیظ اهلل امین زمامدار وقت را که در کاخی در 
تپه تاج بیگ مستقر بود، به قتل رساندند و ببرک کارمل، 
رهبر جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق را به جای او نصب 
گوشه وکنار  در  رودیداد شوروی ها  این  از  پس  کردند. 
برخالف  را  کشور  این  و  کردند  پیاده  نیرو  افغانستان 
واحد هایی  البته  کردند.  اشغال  بین المللی  قوانین  تمامی 
پیش  مدت های  اتحاد شوروی  ارتش  ویژه  نیروهای  از 
اسناد  بودند.  مستقر شده  افغانستان  در  جدی  از شش 
نشان می دهد که حفیظ اهلل امین و نورمحمد تره کی  حداقل 
اقتدار  حفظ  برای  بودند  خواسته  مسکو  از  بار  بیست 
ایدیولوژیک  رژیم  بفرستند.  نیرو  افغانستان  به  آنان، 
داخلی  استخوان شکنی  رقابت های  از  که  امین  تره کی- 
هم رنج می برد، استبداد بی مانندی را به مردم افغانستان 

تحمیل کرده بود. 
را  بی گناه  انسان  هزاران  زمان،  آن  استخبارات  اداره 
امین  تره کی-  رژیم  هم چنان  کرد.  اعدام  محاکمه  بدون 
هیچ وجه  به  که  می دانستند  ایدیولوژی ای  پیرو  را  خود 
نبود.  افغانستان سازگار  فرهنگی  اجتماعی و  با شرایط 
اتحاد شوروی، با سرنیزه  از  با تقلید  آنان می خواستند 
با  بودند،  معتقد  آن  به  که  را  ایدیولوژی ای  خشونت  و 
واقعیت های سخت جامعه افغانستان تطبیق دهند. این امر 

سبب قیام های خودجوش مردمی علیه آن رژیم شد. 
قیام های مردمی که تقریبا همه خودانگیخته و ناشی از 
بیزاری مردم از استبداد رژیم حاکم بود، پایه های رژیم 
قتل  لرزاند. تصفیه کاری های درونی در حزب حاکم،  را 
را  نتوانست مشکلی  هم  امین  آمدن  کار  و روی  تره کی 
حل کند. شاید به همین دلیل اتحاد شوروی تصمیم گرفت 
برخالف تمامی قوانین بین المللی به افغانستان لشکرکشی 
حزب  پرچم  جناح  و  کند  نابود  را  امین  حفیظ اهلل  کند، 
نیروهای  حضور  آورد.  کار  روی  را  خلق  دموکراتیک 
ایدیولوژیک حزب دموکراتیک خلق  اشغالگر و حاکیمت 
سبب شد که نیروهای بنیادگرا در روستاهای افغانستان 

صاحب پایگاه اجتماعی شوند. 
جنگ های خونینی که آن زمان به وقوع پیوست، زیربنای 
جنگ  تمرکز  به دلیل  کرد.  نابود  را  افغانستان  اقتصادی 
در روستاها، نیروهای شوروی دست به بمباردمان های 
گسترده و بی رحمانه زدند. این بمباردمان ها سبب شد که 
زیربنای اقتصاد کشاورزی در روستاهای کشور نابود 
شود، صدها هزار انسان جان شان را از دست بدهند و 
میلیون ها نفر آواره شوند. هم چنان سیاست های اشتباه 
که  شد  سبب  وقت،  دولت  و  شوروی ها  غیرانسانی  و 
بنیادگرایی دینی به عنوان گفتمان مسلط بر جامعه تحمیل 

شود. 
از  غرب،  مجموع  در  و  ناتو  عضو  کشورهای  امریکا، 
رادیکال ترین گروه ها برای ضربه زدن به نظامیان اتحاد 
شوروی در افغانستان حمایت کردند. غرب در آن زمان 
از نیروهای در افغانستان حمایت کرد که با تمامی مظاهر 
دشمنی  کمونیزم،  با  مبارزه  بهانه  به  مدرنیته  و  مدنیت 
طبقه  شد،  سوزانده  روستا ها  در  مکتب  هزاران  کردند. 
شد،  تضیف  به شدت  افغانستان  شهرهای  در  متوسط 
متخصصان، اهل قلم و روشن فکران یا به قتل رسیدند، یا 

کشور را ترک کردند. 
اثرات ناگوار و مخرب آن دوران تا حال در زندگی مردم 
افغانستان محسوس است. جنگی که حاال در افغانستان 
جریان دارد، به نحوی در جنگ های آن زمان، ریشه دارد. 
کمبود نیروهای انسانی متخصص، کشتزار های کوکنار، 
بنیادگرایی  گفتمان  سلطه  و  ازهم پاشیده  اجتماعی  نظام 
به وسیله  افغانستان  اشغال  پیامدهای  از  هم  جامعه  بر 
 ،1980 دهه  جنگ های  در  است.  پیشین  شوروی  اتحاد 
اتحاد  هم  رسید،  استراتژیکش  اهداف  به  پاکستان  هم 
شوروی، رقیب غرب زمین گیر شد و هم حلقات بنیادگرا 
در افغانستان و منطقه صاحب پایگاه و قلمرو شدند، اما 
شد،  ویران  کشورشان  کردند،  ضرر  افغانستان  مردم 
تا  و  شدند  آواره  نفر  میلیون ها  شد،  نابود  اقتصادشان 

حال هم در سرزمین شان جنگ جریان دارد.
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در یکی از تازه ترین رویدادهای 
مردی  زنان،  علیه  خشونت 
لب  و  بینی  هرات  والیت  در 
این  دنبال  به  برید.  را  همسرش 
خشونت  مورد  چندین  حادثه 
والیت ها  دیگر  در  زنان  علیه 
یک  حلق آویزشدن  جمله  از 
شمالی  والیت  در  جوان  دختر 
یک  شدن  کشته  جوزجان، 
و  بادغیس  در  تبر  وسیله  به  زن 
مردی  و  زن  مرموز  شدن  کشته 
در کابل نگرانی نهادهای مدافع 

حقوق زن را بیشتر کرده است.
که  است  گفته  رییس جمهور 
زنان  علیه  خشونت  تازه  موارد 
خالف  و  غم انگیز«  »ناگوار، 
ارزش های اسالمی و فرهنگی و 

موازین حقوق بشری است.
که  گفته  هم چنین  حامد کرزی 
زمینه  در  گذشته  سال   ۱۲ در 
اعاده حقوق زنان و سهیم شدن 
سیاسی،  فعالیت های  در  زنان 
اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
آمده  دست  به  موفقیت هایی 
که  کرده  تاسف  اظهار  اما 
قربانی  هم چنان  خشونت ها 

می گیرد.
که  است  گفته  کرزی  آقای 

آرش کودک خردسالی بود که 
ما  موتر  آمدند،  »دزدها  گفت: 
چاقو  و  تفنگچه  آنها  بردند،  را 

داشتند و بابا را با چاقو زدند.«
که  می گوید  کودک  این  مادر 
را  آنها  دست های  مسلح  دزدان 
و  پول  آنها  از  تهدید  با  و  بسته 

زیورات شان را گرفتند.
ناحیه  در  پیش  هفته  دزدی  این 

یازدهم شهر کابل رخ داد.
رییس مبارزه با جرایم جنایی در 
فرماندهی پولیس کابل می گوید 
که افزایش جمعیت در شهر کابل 

آیساف  نیروهای  خبرنامه  در 
آمده که این سربازان در جریان 
موترهای  از  یکی  آتش سوزی 
خارجی  نیروهای  مربوط 
سربازان  هویت  داده اند.  جان 

کشته شده هنوز مشخص نیست.
از سوی دیگر سخنگوی پولیس 
شش  دست کم  که  گفت  کابل 
رویداد  این  در  هم  غیرنظامی 

زخمی شده اند.
شفاخانه  به  رویداد  این  قربانیان 

شرکت کننده  خبرنگاران 
این  ضمن  کارگاه،  این  در 
اتحادیه  تالش های  از  که 
و  افغانستان  ژورنالیستان  ملی 
قدردانی  دویچه وله،  انستیتوت 
که  هستند  باور  این  به  کردند، 
با به کار گیری آموخته های شان 
به  می توانند  کارگاه  این  از 
وظایف شان  به  بهتری  گونه ی 

در جریان انتخابات بپردازند.

با  باید  حکومتی  مسووالن 
و  عدلی  نهادهای  همکاری 
دفاع  نهادهای  و  کشور  قضایی 
بشر،  حقوق  و  زن  حقوق  از 
عملی  و  کارساز  برنامه هایی 
برای »رهایی زنان از خشونت ها« 

روی دست گیرند.
کمیسیون  تازه  بررسی های 
مستقل حقوق بشر نشان می دهد 
علیه  خشونت  شده  ثبت  موارد 
امسال  اول  ماه  شش  در  زنان 
سال  در  مشابه  زمان  به  نسبت 
درصد   ۲۵ از  بیش  گذشت 

افزایش یافته است.
به  مربوط  تنها  آمار  این 
زنان  علیه  خشونت  رویدادهای 
کمیسیون  دفاتر  در  که  است 
شده  ثبت  بشر  حقوق  مستقل 
مردساالر  جامعه  در  اما  است 

رایج،  سنت های  بنابر  افغانستان 
خانواده ها  و  زنان  از  بسیاری 
جرات ثبت و تشکیل پرونده های 
و  دولتی  نهادهای  در  خشونت 

قضایی را ندارند.
و  زن  حقوق  از  دفاع  نهادهای 
گفته اند  بشر  حقوق  کمیسیون 
از  فوری  جلوگیری  برای  که 
خشونت علیه زنان باید گام های 
جمله  از  شود،  برداشته  عملی 
علیه  خشونت  منع  قانون  تطبیق 

زنان بدون هیچ نوع تغییر.
است  گفته  رییس جمهور  اما 
اساسی  عنصر  می کند  فکر  که 
زنان  علیه  خشونت  با  مبارزه 
مردم  و  است  عمومی  آگاهی 
از  روستاها  و  شهرها  در  باید 
پیدا  کامل  آگاهی  زن  حقوق 

کنند.

 ۲۰۱۴ سال  از  مردم  نگرانی  و 
به  جهانی  کمک های  گویا  که 
افغانستان در آن سال قطع خواهد 
جرایم  افزایش  مهم  عوامل  شد، 

به خصوص دزدی ها است.
عنوان  به  بی کاری  و  فقر  از  او 
یاد  جرایم  افزایش  دیگر  دالیل 

کرد.
در کنار افزایش جرایم مختلف، 
پلیت های وسایط  افزایش دزدی 
شهروندان  برای  روزها  این  نیز 

کابل مشکل ساز شده است.
سه  پنج شنبه  روز  کابل  پولیس 

منتقل شده اند.
گفت  هم چنین  ستانکزی  آقای 
موتر  یک  رویداد  این  در  که 
مربوط نیروهای خارجی تخریب 

شده است.
تصاویری که رسانه های تصویری 
از رویداد پخش کردند، کاروان 
نیروهای خارجی را نشان  نظامی 
منهدم  مقابل موتر  می داد که در 
شده عامل انتحاری توقف کرده 

بودند.

والیت  از  که  عظیمی  مینا 
این  در  شرکت  برای  کندز 
کابل  به  آموزشی  کارگاه 
»خبرنگاران  می گوید:  آمده، 
کشورهای  تجارب  از  باید  ما 
که  کشور هایی  ویژه  به  دیگر 
دموکراسی در آنجاها پایه های 
تا  کنند  استفاده  دارد،  استوار 
بتوانند با گزارش دهی معیاری، 
در  را  دموکراتیک  روندهای 

که  را  پلیت  ده  از  بیش  با  موتر 
به  بود،  به دست آورده  از دزدان 

مالکان آن تحویل داد.
آنها  که  می گوید  کابل  پولیس 
تازه ای  امنیتی  برنامه  نتیجه  در 
شمار  گرفته اند،  دست  روی  که 
بازداشت  را  مجرمان  از  زیادی 

کرده اند.
برای  امنیتی  سربازان  افزایش 
بلند  تامین امنیت در شهرکابل و 
بردن مهارت های نیروهای امنیتی 
برنامه  این  از  مهمی  بخش های 

است.

این  که  محلی  اطراف  در 
از  تعدادی  افتاده  اتفاق  انفجار 
و  خارجی  نیروهای  پایگاه های 
شماری  هم چنین  و  ملی  اردوی 
قرار  بین المللی  نهادهای  دفاتر  از 

دارند.
گروه طالبان مسوولیت انجام این 
حمله انتحاری را به عهده گرفته 
انفجار  این  در  که  است  گفته  و 
نیروهای  به  سنگینی  تلفات 

خارجی وارد کرده است.

کشور بیشتر تسهیل نمایند.«
همکاری  به  نیز  قبل  ماه  دو 
اتحادیه  و  دویچه وله  انستیتوت 
افغانستان،  ژورنالیستان  ملی 
کابل  در  مشابهی  کارگاه های 
آن  در  که  بود  شده  برگزار 
رسانه های  خبرنگاران  اکثرا 
شرکت  پایتخت،  در  فعال 

داشتند.

تاکید کرزی بر آگاهی عامه در...

صد مورد قتل و سرقت مسلحانه در...

در حمله انتحاری در کابل...

کارگاه پوشش خبری...
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عالی  دادگاه  عضو  دو  و  کابینه  وزیر  پنج 
مطابق  گرفتند.  اعتماد  رای  چهارشنبه  روز 
نمایندگان،  مجلس  داخلی  وظایف  الیحه 
در هنگام رای گیری اعضای کمیسیون های 
می توانند  پارلمانی  گروه های  و  داخلی 
مطرح  پیشنهادی  وزرای  از  سوال هایی 

کنند.
سوال  اداری  هیات  چهارشنبه،  روز  اما 
کردن از وزرای پیشنهادی را ممنوع کرد. 
این رویه از سوی مجلس نمایندگان نشان 
ذهن  فاقد  افغانستان  پارلمان  که  می دهد 
کارویژه های  از  یکی  است.  پرسش گر 
از  سوال  وقتی  است.  نظارت  پارلمان 
معلوم  می گردد،  ممنوع  پیشنهادی  وزیران 
پارلمان  از  پرسش گری  ذهن  که  می شود 
از  افغانستان  پارلمان  است.  بسته  رخت 
استقبال  بلند  آرای  با  پیشنهادی  وزیران 
»لیالم  را  آرا  این  کارشناسان  برخی  کرد. 

رای نمایندگان« نامیدند.
پارلمان افغانستان در بازی های سیاسی عمال 
برخی  است.  شده  حکومت  اراده  تسلیم 
نمایندگان برخالف اصول وظایف داخلی 
مبنی بر سری بودن رای، به صراحت اعالم 
رای  وزیر  نامزد  فالن  به  که  بودند  کرده 
می دهند. برخی دیگر نیز به صراحت اظهار 
داشتند که »چه رای بدهیم و یا ندهیم این ها 

در نقش وزیر باقی خواهند ماند.«
از  پارلمان  که  می دهد  نشان  اظهارات  این 
نقش نظارتی بازمانده است. یافته های یک 
تحقیق که اخیرا نشر شد، نیز نشان داد که 
پارلمان  افغانستان صرفا 3 درصد پاسخگو 
بوده است. در این گزارش هم چنین آمده 
کاهش  نیز  پارلمان  نظارتی  نقش  که  بود 

یافته است.
به  اعتماد  رای  در  جالب  نکات  از  یکی 
نقش  در  وکال  که  بود  این  اخیر  وزرای 

کمپاین کنندگان بدل شده بودند.
این است که  بر  پارلمان ها رسم  در همه ی 
حکومت پس از معرفی وزرای پیشنهادی از 
طریق وزارت های دولت در امور پارلمانی 
رای،  کسب  برای  خود  معینیت های  یا  و 
رایزنی می کند، اما در افغانستان نمایندگان 
در چنین نقشی ظاهر می شوند. تعداد زیادی 
در  شاهانه  مهمانی های  ترتیب  با  وکال  از 
خانه ها و هوتل ها در نقش کمپاین گر های 
رفتار  این  بدل می شوند.  پیشنهادی  وزرای 
سبب شده است که جایگاه پارلمان تنزیل 
جدی  را  آن  حکومت  که  به گونه ای  یابد 

نمی گیرد.
نشان  لیالم آرای خود  با  افغانستان  پارلمان 
و  نظارتی آن آسیب دیده  داد که جایگاه 

نقش پرسش گر آن نیز از بین رفته است.

ACKU



رييس جمهور براى عفو خبرنگاران
 فرمان رسمى صادر كند

اتحاديه ملى ژورناليستان:

پارلمان پنج وزير را تاييد كرد
حكيمى

 ظفرشاه رويى
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هفته  يك شنبه   كه  نشستى  در  كرزى  رييس جمهور 
گذشته با شمارى از گردانندگان رسانه ها و مسووالن 
نهادهاى صنفى خبرنگاران داشت، وعده كرد تمامى 
رسانه ها  و  خبرنگاران  براى  كه  جرمى  دوسيه هاى 
اجراات  دايره  از  شده،  ساخته  گذشته  سال هاى  در 

قضايى خارج ساخته مى شود.
كه  كرد  اعالم  زمانى  را  مطلب  اين  رييس جمهور 
از  رسانه ها،  گردانندگان  و  خبرنگاران  از  تعدادى 
اين كه وزارت اطالعات و فرهنگ براى شان به ناحق 

دوسيه ساخته شكايت كردند.
چهارشنبه،  روز  افغانستان  ژورناليستان  ملى  اتحاديه 
چهارم جدى، در يك نشست خبرى از رييس جمهور 
مورد  دوسيه هاى  فرمان حفظ  رسما  تقاضا كرد كه 

نظر را صادر كند.
ژورناليستان  ملى  اتحاديه  رييس  مبارز،  عبدالحميد 
افغانستان، در اين نشست خبرى گفت: «ما از وعده 
رييس جمهور در زمينه رفع دوسيه هاى خبرنگاران و 
رسانه ها، استقبال مى كنيم و تقاضا داريم براى آغاز 
فرمانى را عنوانى  امر مهم، رييس جمهور رسما  اين 

نهادهاى عدلى و قضايى كشور صادر كند.»
در سال هاى گذشته، به ويژه در چهار سال اخير، سيد 
مخدوم رهين، وزير اطالعات و فرهنگ كه هم زمان 
رياست كميسيون غيرقانونى رسيدگى به تخطى هاى 
از  تعدادى  براى  دارد،  عهده  بر  نيز  را  رسانه اى 
رسانه ها چاپى، تصويرى، صوتى و خبرگزارى ها و 
جرمى  دوسيه هاى  خبرنگاران،  از  شمارى  هم چنان 

ساخته كه مبتنى بر اتهامات بى مورد است. 
ماندگار،  روزنامه هاى  سبا،  و  طلوع  تلويزين هاى 

براى  از سوى حكومت  نامزدوزيرانى كه  از  تن  پنج 
بودند،  شده  فرستاده  پارلمان  به  اعتماد  راى  گرفتن 
دو  هم چنين  گرفتند.  راى  مجلس  از  چهارشنبه  روز 
تن از نامزدان براى شوراى عالى دادگاه عالى نيز از 

نمايندگان راى تاييد گرفتند. 
وزيرانى كه از پارلمان راى گرفتند تنها حدود شش 
در  كنونى  عمر حكومت  زيرا  دارند  وقت  ديگر  ماه 
حكومت  و  مى رسد  پايان  به  آينده  سال  بهار  اواخر 

جديد كارش را آغاز خواهد كرد. 
در نتيجه راى گيرى در مجلس نمايندگان ضراراحمد 
مقبل، با به دست آوردن 183 راى وزير خارجه شد، 
مبارز راشدى 166 را از آن خود كرد و پست وزارت 
با مواد مخدر را به دست آورد. شاكر كارگر  مبارزه 
صنايع  و  تجارت  وزير  راى   163 آوردن  به دست  با 
شد، عارف نورزى توانست 177 راى به دست آورد و 
وزير آب و برق شود و هم چنين محمداكبر باركزى 
با به دست آوردن 164 را توانست بر چوكى وزارت 

معادن تكيه زند.
و  عدالت خواه  عبدالقادر  به  مجلس  نمايندگان 
تن  دو  اين  و  دادند  تاييد  راى  نيز  گران  دين محمد 

رسما عضو شوراى عالى ستره محكمه شدند. 
هرچند ادعايى وجود داشت كه گويا اين نامزدوزيران 
با راه اندازى كمپاين ها پيش از حاضر شدن در براى 
گرفتن راى اعتماد توانسته بودند، رضايت نمايندگان 
استدالل  چنين  نمايندگان  بيشتر  اما  كنند  كسب  را 
مى كردند كه عمر حكومت كنونى مدت كمى باقى 
نداشته  بايد در چنين وضعيتى كابينه كمبود  و  مانده 

سرنوشت، 8صبح و آرمان ملى و خبرگزارى 
بيشترين  كه  هستند  رسانه هايى  از  پژواك 

دوسيه ها براى شان ساخته شده است.
اتحاديه  اجرايى  رييس  دشتى،  محمدفهيم 
«در  مى گويد:  افغانستان  ژورناليستان  ملى 
سال هاى گذشته نيز تالش صورت گرفته تا 
بودن  بى اساس  به  قضايى  و  عدلى  نهادهاى 
قانع شوند و در حالى كه چند  اين دوسيه ها 
دوسيه معدود خبرنگاران و رسانه ها به سود 
آنان فيصله شده، اكثريت اين دوسيه ها هنوز 

در دوران قضايى هستند.»
به گفته ى آقاى دشتى، حاال كه رييس جمهور 
وعده رفع اين دوسيه ها را داده است، اتحاديه 
تماس هاى  با  افغانستان،  ژورناليستان  ملى 
دادگاه  رياست جمهورى،  دفتر  به  رسمى 
كرد  خواهد  تالش  لوى سارنوالى  و  عالى 
دوسيه هاى  شر  از  رسانه ها  و  خبرنگاران  تا 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  كه  بى اساسى 

براى شان ساخته است، رها شوند.
توحيدى  صديق اهللا  همين حال،  در 
«نى»،  موسسه  در  رسانه ها  ديده بان  مسوول 
افغانستان،  آزاد  رسانه هاى  حمايت كننده  
خبرنگاران  عليه  كه  پرونده هايى  مى گويد 
ساخته  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  توسط 
مقام هاى  شكايات  براساس  بيشتر  شده، 

حكومتى و نهادهاى محافظه كار تشكيل شده است. 
آقاى توحيدى افزود كه اين پرونده ها بدون بررسى 
تخطى هاى  به  رسيدگى  كميسيون  توسط  دقيق، 

باشد. 
اين  به  اگر  كه  بود  اين  نمايندگان  ديگر  نظر 
رييس جمهور  ندهند،  هم  اعتماد  راى  نامزدوزيران 
كرزى آن ها را به عنوان سرپرست حفظ خواهد كرد. 
نامزد  اين  به  است  بهتر  مى كردند كه  استدالل  آن ها 

وزيران راى داده شود. 
در همين حال، نامزد وزيران پيش از آغاز راى گيرى 
برنامه هاى كارى شان را براى نمايندگان مجلس ارايه 
كردند. هريك وعده دادند كه با فساد مبارزه مى كنند 

و خدمات رسانى براى مردم را بيشتر مى سازند. 
روز  جلسه  در  خارجه،  وزير  مقبل،  ضراراحمد 
چهارشنبه گفت مى كوشد تا روابط افغانستان كه در 
دوازده سال اخير به طور فزاينده اى گسترش يافته سير 
صعودى اش را طى كند. او گفت كه روابط افغانستان 
پيش  از  بيشتر  جهان  و  منطقه  همسايه،  كشورهاى  با 

تقويت خواهد شد. 
از  مقبل 
امضاى  اهميت 
مه  فقت نا ا مو
امريكا  با  امنيتى 
گفت  سخن 
كه  افزود  و 
مى كند  تالش 
حفظ  براى 
دست آوردهاى 
گذشته  ده سال 
موافقت نامه  اين 

قانون  خالف  اخير  سال  چند  طى  كه  رسانه اى 
توسط وزارت اطالعات و فرهنگ اداره مى شود، به 
نهادهاى عدلى و قضايى فرستاده شده اند. او گفت: 

امضا شود. او گفت تالش مى كند تا با استفاده از ابزار 
و  منطقه  سطح  در  را  افغانستان  جايگاه  ديپلوماسى، 

جهان تحكيم بخشد. 
افغانستان،  آب  و  انرژى  وزير  نورزى،  محمدعارف 
در جلسه روز چهارشنبه گفت كه امور مربوط به اين 
پيش  به  ملى  انكشاف  استراتژى  براساس  را  وزارت 
آبى  منابع  داراى  افغانستان  كه  او گفت  برد.  خواهد 
غنى مى باشد، اما به دليل مشكالتى كه در كشور وجود 
داشته، از اين آب ها استفاده نشده است. او گفت كه 
اين آب ها نه تنها نتوانسته فقر را در افغانستان كاهش 

دهد، بلكه خود سبب فقر شده است. 
براى رشد  نيز وعده كرد كه  وزير تجارت و صنايع 
جلسه  در  كارگر  شاكر  مى كند.  تالش  تجارت 
عمومى روز چهارشنبه گفت با تغيير و اصالح قوانين 

جانب  از  دقيق  بررسى هاى  بدون  پرونده ها  «اين 
كه  رسانه اى  تخطى هاى  به  رسيدگى  كميسيون 
دارد،  فعاليت  غيرقانونى  به صورت  است  سال  چهار 
عالى  دادگاه  و  لوى سارنوالى  مانندى  مراجعى  به 
بودند  متوقع  رسانه ها  و  خبرنگاران  شده اند.  سپرده 
كه وزارت اطالعات و فرهنگ سعى خواهد كرد تا 
مشكالت حقوقى رسانه ها و خبرنگاران را كه قابل 
حل است حل كند، نه اين  كه با يك شكايت محض 

به نهادهاى عدلى و قضايى كشور فرستاده شود.»
افزود كه  «نى»  مسوول ديده بان رسانه ها در موسسه 
اعالم شدن  مختومه  رسانه ها خواستار  و  خبرنگاران 
كرزى  رييس جمهور  اما  بودند،  خود  پرونده هاى 
تصميم گرفته تا اين پرونده ها از روند پيگرد خارج 
يا حفظ  او، مساله خارج ساختن و  به گفته ى  شوند. 
حقوقى  بحث  يك  دوران،  حال  در  پرونده هاى 
مجازات  تا  دارد  صالحيت  رييس جمهور  اما  است 

محكومين را عفو كند.

تجارتى وضعيت تجارت را بهبود خواهد داد. آقاى 
كارگر گفت كه از اقتصاد بازار حمايت مى كند و در 
بهبود  زمينه هاى  ديگر  وزارت خانه هاى  با  هماهنگى 

وضعيت معيشت را براى مردم فراهم خواهد كرد. 
قانون  تصويب  بر  افغانستان  معادن  جديد  وزير 
جنجالى ترين  از  يكى  قانون  اين  كرد.  تاكيد  معادن 
قوانين است و هنوز تصويب نشده است. محمداكبر 
قراردادهايى  تمام  بر  گفت  معادن،  وزير  باركزى، 
كرد  خواهد  نظارت  به شدت  شده  امضا  تاكنون  كه 
را خواهد گرفت.  معادن  در عرصه  تخطى ها  و جلو 
و  استفاده  زمينه ى  تا  مى كند  تالش  كه  گفت  او 
استخراج معدن هايى را كه هنوز دست نخورده فراهم 
خواهد كرد. آقاى باركزى گفت كه تالش مى كند 
كند  فراهم  سرمايه داران  براى  را  الزم  تسهيالت  تا 
گفت  او  نمايند.  سرمايه گذارى  معادن  عرصه  در  تا 
منطقه  از  را  بيشترى  سرمايه گذاران  توجه  مى خواهد 

و جهان براى استخراج معادن افغانستان جلب كند. 
دين محمد مبارز راشدى، وزير مبارزه با مواد مخدر، 
در  كوكنار  كشت  از  تا  مى كند  كوشش  كه  گفت 
افغانستان جلوگيرى كند. او تاكيد كرد كه وضعيت 
از كشت كوكنار  تا  يابد  بهبود  بايد  زندگى دهقانان 

دست بكشند.
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به گزارش بى بى سى فرمانده ارشد ارتش بريتانيا كه به 
ديدار سربازانش در جشن عيد ميالد مسيح به هلمند 
آمده است، در مصاحبه اى با رسانه ها پيش بينى كرده 
كه با خروج كامل نيروهاى نظامى  بريتانيايى و ديگر 
ميالدى،  آينده  سال  پايان  در  بين المللى  نيروهاى 
ممكن است كه بخش هايى از هلمند به دست طالبان 
به عنوان  بريتانيايى  جنگى  فرمانده  اين  كند.  سقوط 
كه  است  جايى  قلعه  موسى  كه  است  گفته  نمونه 
يك  حرف هاى  اين  است.  بيشتر  سقوطش  امكان 
هملند  در  نظامى شان  نيروهاى  كه  بريتانيايى  جنرال 
نيروهاى  آموزش  و  طالبان  با  جنگ  براى  ظاهرا 
است.  شگفتى  مايه  است،  مستقر  افغانستان  داخلى 
عمليات هايى كه  در  آنان  مدعى اند كه  بريتانيايى ها 
واليت  ولسوالى هاى  از  برخى  بازپس گيرى  براى 
هلمند از وجود طالبان به راه انداخته شده بود، تلفات 
آموزش  براى  كه  مى گويند  هم چنان  آنان  داده اند، 
در  و  كرده اند  هزينه  افغانستان  داخلى  نيروهاى 
حمالت سبز بر آبى نظاميان شان را از دست داده اند. 
حال سوال اين است كه بريتانيايى ها چرا براى طالبان 
كه هم نظاميان آنان را كشته اند و هم دشمن نيروهاى 

در برخى از رسانه هاى خبرى از تجاوز جنسى قوماندانان 
بر  مخالف دولت،  مسلح  از گروه هاى  برخى  به  مربوط 
نوجوانان عالقه مند به شركت در برنامه هاى آموزش هاى 
بسيار  اين  است.  شده  داده  خبر  گروه ها  اين  نظامى 
هشداردهنده است كه ديده مى شود برخى از اين گروه ها، 
شيوه هاى خشونت هاى  با  را  آنان  نوجوانان  بر  تجاوز  با 
مسلحانه، چون انتحار و انفجار و ماين گذارى هاى كنار 

جاده آشنا مى كنند.
امنيت  رياست  كه  است  آمده  گزارش ها  از  برخى  در 
ملى از تجاوز جنسى قوماندانان شبكه هاى مسلح مخالف 
دولت، بر نوجوانان در جريان آموزش حمالت انتحارى 
خبر داده است. در اين گزارش گفته شده است كه يك 
نوجوان 16ساله كه از سوى ماموران امنيت ملى بازداشت 
شيوه هاى  فراگيرى  جريان  در  كه  است  گفته  شده 

مى كنند.  مجانى  تبليغات  افغانستان اند،  داخلى 
پيش بينى سقوط بخش هايى از هلمند به دست طالبان 
نيست؟  طالبان  براى  تبليغ  مگر  آينده،  سال  پايان  تا 
مگر فرمانده ارشد ارتش بريتانيا نمى داند كه با گفتن 
اين حرف براى طالبان تبليغ مى كند؟ كدام فرمانده 
او است مفت  مقابل  نيرويى كه طرف  براى  جنگى 
و مجانى تبليغ مى كند؟ پيش بينى سقوط بخش هايى 
از هلمند به دست طالبان تا آخر سال آينده مصداق 
روشن تبليغ براى طالبان است. ولو كه كامال يقنينى 
در  طالبان  بين المللى  نيروهاى  خروج  با  كه  باشد 
مى گيرند،  قرار  نيرومندترى  موقف  در  هلمند 
آن هم  آنان،  براى  نظامى  دست آوردهاى  پيش بينى 
از سوى جنرالى كه مدعى است براى جلوگيرى از 

پيشرفت آنان تلفات داده است، بسيار بعيد است. 
شايد در هيچ جاى دنيا سابقه نداشته باشد كه يك 
و  كند  تبليغ  خود  مقابل  طرف  براى  ارشد،  جنرال 
توان  كرده ام،  تربيت  من  كه  را  نيرويى  كه  بگويد 
حفظ دست آوردهاى مرا ندارد و به زودى دشمنش 
صاحب دست آورد مى شود. تا حال هيچ ديده نشده 
است كه يك سرلشكر چنين ندايى سر دهد. پيامد 

از  برخى  به  مربوط  پايگاه هاى  در  انتحارى  حمالت 
قوماندان هاى  از سوى  گروه هاى مسلح مخالف دولت، 

اين گروه مورد تجاوز جنسى قرار گرفته است.
نوجوان  اين  كه  است  شده  اضافه  هم چنين  گزارش  در 
قبضه  يك  از  استفاده  با  است  مى خواسته  كه  هنگامى 
جريان  در  را  خوست  واليت  امنيه  قوماندان  تفنگچه، 
سوى  از  كند،  ترور  صحى  كيلينيك  يك  از  بازديد 
از آن ضمن  بازداشت شده و پس  ملى  امنيت  نيروهاى 
انجام  كارى  چنين  است  مى خواسته  اين كه  به  اعتراف 
و  فنون  فراگيرى  جريان  در  تجاوز  موضوع  از  دهد، 

مهارت هاى انتحار و انفجار پرده برداشته است.
دومين  اين  كه  مى رسد  به نظر  جارى  سال  جريان  در 
يك  در  اين  از  پيش  است.  خبرى  چنين  نشر  از  مورد 
گزارش ديگر گفته شده بود كه يك تن از اين جوانان و 

افغانستان  داخلى  نيروهاى  براى  اظهاراتى  چنين 
داخلى  نيروهاى  فرماندهان  وقتى  است.  زيان بار 
مى بينند كه جنرال هايى كه به آنان كمك مى كنند، 
است كه  مى كنند، روشن  پيش بينى  را  شكست شان 
وقتى  ديگر  سوى  از  مى شود.  تضعيف  روحيه شان 
طالبان چنين اظهاراتى را مى خوانند. طبيعى است كه 
مى گويند،  خود  جنگجويان  به  و  مى شوند  جرى تر 
ببينيد حتا جنرال هاى انگليسى، پيش بينى مى كنند كه 
در  و  دهيد  گسترش  را  خود  قلمرو  مى توانيد،  شما 
آن حاكميت خود را اعالم كنيد. اگر وزارت دفاع 
بريتانيا به اين نتيجه رسيده است كه طالبان آمادگى 
دارند، با خروج كامل نيروهاى بريتانيايى بخش هايى 
خنثاسازى  براى  چرا  كنند،  تصرف  را  هلمند  از 
اهداف  رسانه اى سازى  با  چرا  نمى كند،  تالش  آن 
مى كند،  تبليغ  مجانى  به صورت  آنان  براى  طالبان 
چرا به خون هايى كه ريخته اند به صورت غيرمستقيم 
حضور  مى گويند،  تلويح  به  و  مى كنند  بى احترامى 

آنان در هلمند بى ثمر بوده است. 
چرا نيروهاى داخلى افغانستان در هلمند قادر به حفظ 
كمبودهايى  چه  نيستند.  آينده،  در  موسى قلعه  مثال 
دارند، چرا وزارت دفاع بريتانيا و جنرال هاى بريتانيايى 
به جاى جبران اين كمبودها، در مصاحبه هاى خود با 
رسانه ها اعالم مى كنند كه نيروهاى داخلى افغانستان، 
قادربه حفظ دست آوردهاى نظامى آنان نيستند. آيا 
برنامه ريزى هاى  بودن  ناقص  به معناى  خود،  اين 
انتقال مسووليت هاى امنيتى نيست. اگر  نظامى براى 
حفظ موسى قلعه نياز به تجهيزاتى دارد كه نيروهاى 
داخلى ندارند، چرا نيروهاى بريتانيايى اين تجهيزات 
را براى آنان فراهم نمى كنند. اگر به نيروى حرفه اى 
چهار  اين  در  نيرو  اين  چرا  دارد،  نياز  متخصص  و 
تربيت  گذشته،  ليسبون  پيمان  امضاى  از  كه  سالى 

نشده است. 

نوجوانان در هرات نيز اعتراف كرده است كه در جريان 
آموزش هاى خشونت آميز مورد تجاوز قرار گرفته است. 
نشر اين خبر مى تواند باعث اين ذهنيت شود كه ممكن 
همراه  جنسى  تجاوز  با  كه  آموزشى  شيوه  اين  است 
مورد  گروه ها  اين  سوى  از  عمدى  به صورت  مى باشد، 

عمل قرار گيرد.
به نظر مى رسد اين موضوع از چند نظر مى تواند قابل تامل 
و بحث باشد. يكى از اين زاويه ها كه براى بحث در اين 
خصوص قابل طرح است، اين مى باشد كه تجاوز جنسى 
بر جويندگان مهارت هاى مربوط به فعاليت هاى مسلحانه 
در ضديت و تناقض كامل با ادعا هاى اين گروه ها قرار 
به هدف  اسالم و  براى  اين گروه ها مدعى اند كه  دارد. 
شورش  و  شده  كار  به  دست  اسالمى  نظام  برقرارى 
از  برخى  اتفاقا  انداخته اند.  به راه  را  عليه دولت  مسلحانه 
اراده  و  نيت  با  نيز  مى پيوندند  حلقه ها  اين  به  كسانى كه 

شرعى است. 
از  برخى  در  كه  نوعى  از  جنسى  روابط  ديگر  از سوى 
قوماندان هاى  تعامل  و  برخورد  به  مربوط  گزارش هاى 
گروه هاى مسلح مخالف دولت با جويندگان مهارت هاى 
خشونت هاى مسلحانه به نشر مى رسد، از مظاهر و مصاديق 
با آموزه هاى شريعت است. در  بارز و آشكار مخالفت 
تعيين  از چارچوب  روابط جنسى خارج  اسالم  شريعت 
شده در شريعت كه در قالب ازدواج صورت مى گيرد، 
نوع  از  اين كه روابط جنسى  به ويژه  كامال ممنوع است. 
جنس موافق كه از آن به همجنس گرايى نيز ياد مى شود، 
برخوردار  شديدى  قباحت  از  اسالمى  آموزه هاى  در 

است.
با توجه به قباحت شديده ى كه روابط جنسى خارج از 

نيروهاى  كامل  تا خروج  ديگر  سال  هم يك  هنوز 
براى  فرصت  اين  از  چرا  است،  فرصت  بريتانيايى 
داخلى  نيروهاى  و خالهاى  كمبودها  تمامى  جبران 
اين  اظهارات  نمى شود.  استفاده  هلمند  در  مستقر 
در  را  ترديدهايى  و  بريتانيايى شك  فرمانده جنگى 
مورد رفتارهاى نيروهاى بريتانيايى، برانگيخته است. 
ولسوالى را كه فرمانده ارشد ارتش بريتانيا، پيش بينى 
سقوطش را كرده است، در آغاز ورود اين نيروها به 

هلمند نيز بسيار خبرساز شد. 
نيروهاى بريتانيايى آن زمان با طالبان معامله كردند، 
موسى قلعه را به طالبان سپردند و خود از آن خارج 
رييس جمهور  خشم  نوع،  اين  از  معامالتى  شدند. 
از  گزارش هاى  هم  حاال  برانگيخت.  را  كرزى 
سنگين مى رسد كه گويا يك واحد نيروهاى ارتش 
بر  است.  معامله زده  طالبان دست  با  افغانستان،  ملى 
مبناى يكى از گزارش هاى نيويارك تايمز، اين واحد 
ارتش ملى با طالبان به توافقى دست يافته است كه 
بر مبناى آن، ارتش به طالبان حمله نمى كند و طالبان 

به ارتش. 
اين خبر از سوى وزارت دفاع در كابل تكذيب شده 
به شدت  فرماندهى  ساختار  افغانستان  ارتش  است. 
متمركز دارد و فرمانده يك واحد مستقر در سنگين 
بدون  بگيرد،  بزرگى  اين  به  تصميمى  نمى تواند 
باشد.  جريان  در  ستردرستيز  و  دفاع  وزارت  آن كه 
اين كه وزارت دفاع كشور به اين معامله راضى شده 
باشد نيز بعيد است. اما از كجا معلوم كه واحدهاى 
نيروهاى بريتانيايى به معامالتى از اين دست با طالبان 
دست نزنند. از كجا معلوم كه سال آينده، موسى قلعه 
نيروهاى  ميالدى  آينده  نشود. سال  معامله  بار ديگر 
عمليات  بريتانيايى  نيروهاى  جمله  از  بين المللى 
خروج در پيش دارند. نگرانى اين است كه نظاميان 
طالبان  با  معامله گرى  سابقه  نظاميانى كه  بريتانيايى- 
سبب  معامله  اين  و  كنند  معامله  ديگر  بار  دارند- 
واگذارى برخى از مناطق به طالبان شود. از اظهارات 
و موضع گيرى هاى اخير كرزى هم بر مى آيد كه او 
از  برخى  ميان  پرده  پشت  معامله هاى  نگران  سخت 

كشورها و طالبان است.

با يك ديگر  به ويژه روابط جنسى جنس موافق  قاعده و 
به خصوص  و  گروه ها  اين  برابر  در  را  سوال  اين  دارد، 
رهبران اين گروه ها قرار مى دهد كه بر مبناى چه مجوزى 
چنين كارى در اين گروه ها صورت مى گيرد. از سوى 
ديگر انتشار اين خبرها باعث مى شود كه مردم نيز نسبت 
به كاركرد اين گونه گروه ها با سوال به مطالعه و تحقيق 
گروه ها  اين  مدعاى  اگر  كه  كنند  سوال  و  بپردازند 
مى باشد،  اسالمى  آموزه هاى  و  اسالم  آنان  رهبران  و 
اين گونه اعمال جنسى كه مخالفت صريح با آموزه هاى 

اسالمى دارد، براساس چه مجوزى صورت مى گيرد.
به  شناختى  روان  ديد  از  كه  كارشناسان  از  برخى  البته 
مى كنند  تاكيد  موضوع  اين  بر  مى كنند،  نگاه  قضيه 
گرفتن  فرا  براى  كه  جوانانى  بر  جنسى  تجاوز  كه 
به  مى روند،  گروه ها  اين  نزد  به  انتحارى  آموزش هاى 
فشار  با  را  جوانان  اين  كه  مى گيرد  صورت  خاطر  اين 
روانى روبه رو كند تا اين جوانان با روحيه خشونت طلبى 
بيشترى، مبادرت به اجراى انتحار و يا انفجار و در كل 

ماموريتى شود كه به آن تشويق مى شوند.
برابر  در  را  مهم  مسووليت  دو  خبر  اين  نشر  هر حال  به 
علما  به ويژه  و  مدنى  جامعه  فعالين  رسانه ها،  دولت، 
قرار مى دهد. مسووليتى كه دولت، رسانه هاى جمعى و 
نهادهاى مدنى دارند، اين است كه بايستى در اين راستا 
خبررسانى و آگاهى دهى صورت گيرد تا مردم بدانند كه 
مراكز آموزشى كه در دسترس گروه هاى مسلح مخالف 
نوجوانان  آموزش  براى  امنى  محل  دارد،  قرار  دولت 
با  مى روند،  مراكز  اين  به  كه  نوجوانانى  و  نمى باشد 
كه  است  ممكن  زيرا  مواجه اند،  تلخى  بسيار  سرنوشت 
كه  مسووليتى  ديگر  سوى  از  گيرند.  قرار  تجاوز  مورد 
اين  دارد  زمينه وجود  اين  در  علما  براى  مى رسد  به نظر 
است كه بايستى از سوى علما نيز در زمينه آگاهى داده 
آموزه هاى  با  كارها  اين  كه  شود  گفته  مردم  به  و  شود 
دينى مطابقت ندارد و در تناظق و تباين با اين آموزه ها 
ميزان  تا  باعث مى شود  اين زمينه  قرار دارد. آگاهى در 

قربانى گيرى از سوى اين گروه ها كم تر شود.

ACKU



امريكا در كشف  انقالب  فكر كرد كه  نبايد چنين  البته 
مرز  تا  را  كشور  اين  كه  صخره ها  اليه هاى  در  گاز 
خودكفايى در انرژى رسانده است- به معناى آن است كه 
امريكا ناوگان پنجم دريايى خود در بحرين را به زودى 
فرا خواهد خواند. اما منطق تعهدات نظامى اين كشور در 
قبال منطقه به زودى تغيير مى كند؛ آن گاه كه چنين چيزى 
اتفاق افتاد- چنان كه براى اروپا با پايان يافتن جنگ سرد 

اتفاق افتاد- توزيع منابع نظامى تغيير مى يابد. 
اين تغيير تا حد زيادى در روابط امريكا با متحدان عرب 
و همكارانش منعكس خواهد شد. چنان كه جوزف ناى، 
سياستمدار و محقق امريكايى استدالل مى كند: «در چند 
توازن  داراى  سعودى  عربستان  و  امريكا  گذشته  دهه 
غيرمشابه در روابط خود بوده اند. يعنى ما به آن ها به عنوان 
يكى از مهم ترين توليدكنندگان نفت وابسته بوديم و در 
اتكا  ما  به  استراتژيك  امنيتى  مسايل  به خاطر  آنان  مقابل 

با فاصله گرفتن امريكا از خاورميانه به خاطر خودكفايى 
در عرصه نفت و انرژى آيا چين جاى اين كشور را در 

منطقه مى گيرد؟ 
اهميت  و  امريكا  توسط  عراق  اشغال  اثرات  زمانى كه 
خيزش اسالم سياسى در گستره خاورميانه بزرگ مورد 
گردش  يك  آن  پى آيند  در  گيرد،  قرار  كامل  بررسى 
را  آن  كسى  هيچ  كه  مى نمايد  رخ  ژيواستراتژيكى 
پيش بينى نمى كرد. اياالت متحده هم زمان با رفتن به سوى 
از  عقب نشينى اش  و  گرفتن  فاصله  انرژى-  خودكفايى 

خاورميانه ممكن به واقعيت مبدل گردد. 
كرده  تجربه  بارها  را  ابرقدرت ها  خاورميانه خروج  البته 
از جنگ جهانى  بعد  امپراتورى عثمانى  فروپاشى  است: 
اخيرا  و  فرانسه؛  و  بريتانيا  امپراتورى هاى  فرسايش  اول؛ 
اتحاد  سقوط  از  پس  روسيه  نفوذ  كامل  شدن  محو  هم 
شوروى در 1991 ميالدى. هر بار تغييرات شگفت انگيزى 
در سياست منطقه و به ويژه در رويكرد متحدان آن رونما 
گرديده است. اگر امريكا در سال هاى آتى از خاورميانه 
دست بشويد آيا از گسيختگى هاى فوق گريزى خواهد 

بود؟
با وجودى كه بسيارى ها بر اين باوراند كه اتحاد امريكا 
و اسراييل بنياد پاليسى خاروميانه اين كشور است، اما اين 
موجب  كه  دارد  بستگى  نفت  واردات  به  بيشتر  پاليسى 
 1945 سال  از  خاورميانه  بر  كشور  اين  نظامى  تسلط 
جنگ  زمان  تا  برعالوه  است.  شده  اين سو  به  ميالدى 
ميالدى   1967 جون  در  اسراييل  و  اعراب  شش روزه ى 
اياالت متحده تمويل كننده اصلى تجهيزات نظامى براى 
در  امريكا  نظامى  حضور  نمى آمد.  به حساب  اسراييل 
آن جا جهت حفظ وضعيت موجود در كشورهاى عربى 
و به تبع آن مصوون ساختن جريان نفت خليج فارس بود 
كه منافع كالنى براى امريكا و متحدانش و كل اقتصاد 

جهانى در بر داشت.

برنامه  كه  هستند  عقيده  اين  به  افغانستان  در  بسيارى ها 
ثور  كودتاى  از  پيش  خيلى  افغانستان  به  مستقيم  هجوم 
اسناد  براساس  بود.  خورده  كليد  خورشيدى   1357
محرمى كه بعدا منتشر شد، حمايت اتحاد جماير شوروى 
سابق از ساختارهاى نظامى افغانستان، كه از سال هاى دهه 
نيروهاى  ساختن  براى  صرفا  گشته،  آغاز  شمسى  سى 
طرفدار شوروى سابق بود و تاسيس حزب دموكراتيك 
خلق افغانستان هم يكى از برنامه هاى شوروى سابق بود. 

ثور در زمانى صورت گرفت كه سردار  كودتاى هفت 
كه  شوروى  با  را  خود  روابط  مى خواست  محمدداوود 
آن  حد  پايين ترين  تا  بود  شده  تيره  كمى  زمانى  آن  تا 
كاهش دهد و در مقابل به سوى غرب تمايل بيشتر نشان 
حزب  اعضاى  و  شوروى  طرفدار  نظامى  افسران  دهد. 
حبس  در  را  خود  رهبران  حاال  كه  خلق  دموكراتيك 
از  سبز  چراغ  گرفتن  با  مى ديدند،  محمدداوود  سردار 

شوروى داخل اقدام شده و كودتاى هفت ثور راه افتاد. 
رسيدن  قدرت  به  و  تره كى  نورمحمد  كشته شدن  اما 
حفيظ اهللا امين بار ديگر اين دغدغه را در محافل سياسى 
به سوى  را  افغانستان  امين  كه  آورد  به وجود  شوروى 
سيا  سازمان  عوامل  از  احتماال  و  مى دهد  سوق  بى ثباتى 

است. 
اين گونه بود كه در سحرگاه ششم جدى نيروهاى ارتش 
به سوى  كشور  اين  چهلم  لشكر  چارچوب  در  سرخ 
افغانستان هجوم آوردند. با اين كه نفوذ روس ها از همان 
بود،  افغانستان مسجل شده  در  ثور  آغاز كودتاى هفت 
تمام  با  روس ها  كه  نداشتند  را  باور  اين  خيلى ها  ولى 
امكانات نظامى به افغانستان هجوم بياورند. زيرا به عقيده 
آنان دولت افغانستان به اندازه كافى دست نشانده و مطيع 
اوامر كاخ كرملين بود و از طريق مشاورين روسى تمام 
اوامر روس ها در افغانستان اجرا مى شد و نيازى به حضور 

منابع  شدن  پيدا  به  توجه  با  ناى  آقاى  به گفته  داشتند.» 
امريكا «شرايط معامله و چانه زنى  انرژى در خود  جديد 

دست كم از منظر امريكا به نفعش تغيير خورده است.»
خاورميانه  در  امريكا  حضور  كاهش  ميزان  حال  اين  با 
با  آيا  يكى  دارد.  پرسش  دو  به  دادن  پاسخ  به  بستگى 
خروج نيروهاى نظامى از منطقه خالى ايجاد شده توسط 
رقباى اياالت متحده- چين و يا ايران- پر خواهد شد؟ و 
دوم آيا با كاهش تعهدات امريكا نسبت به منطقه موجب 
ايجاد نوعى از بى ثباتى كه از دل آن دولت هاى شكست 
بيايد-  به وجود  تروريست ها  براى  امن  مناطق  و  خورده 

خواهد شد؟
استراتژى امنيتى فعلى رييس جمهور اوباما در افغانستان و 
يمن و بقيه جاها نشان مى دهد كه امريكا به دنبال تضعيف 
امن  مناطق  و  خورده  شكست  دولت هاى  ايجاد  احتمال 
براى گروه هاى تروريستى از طريق عمليات هاى مخفى و 

به دليل  مى شود روس ها  گفته  اين كه  با  حتا  نبود.  نظامى 
طرفدار  نيروهاى  حذف  و  امين  حفيظ اهللا  سياست  تغيير 
به  افغانستان  شوروى در داخل حزب دموكراتيك خلق 
اين گمان شدند كه امين سعى در نزديك شدن به امريكا 
دارد، ولى شواهد و اسناد نشان مى دهد كه حتا خود امين 
نيز در زمان حكمروايى خود از روس ها درخواست كرده 
بود تا نيروهاى نظامى خود را خصوصا نيروهاى موتوريزه 
و هوايى را وارد افغانستان كند. زيرا شورش هاى مردمى 
كنترول  زير  از  را  افغانستان  اعظم  بخش  جهاد  آغاز  و 
حكومت بيرون كرده بود؛ تا حدى كه حتا رابطه كابل با 

مناطق اطرافش هم قطع شده بود. 
وارد  سرخ  ارتش  نيروهاى  كه  بود  احوالى  چنين  در 
مردم  مقاومت  و  واكنش  با  و  بودند  شده  افغانستان 
نخست  روزهاى  همان  از  گرديدند.  روبه رو  افغانستان 
آنان  عليه  مقاومت  افغانستان  در  روس ها  نظامى  حضور 
جهادى  تشكل هاى  هسته هاى  آن  از  قبل  گرفت.  شكل 
گرفته  شكل  پاكستان  در  بيشتر  و  كشور  از  خارج  در 
از لحاظ  نيز  را  نيروهاى جهادى در داخل كشور  بود و 
توسط  افغانستان  نظامى  اشغال  با  مى كرد.  تجهيز  نظامى 
شوروى سابق كشورهاى غربى و هم چنان تعداد زيادى 
نظامى  اشغال  با  را  خود  مخالفت  اسالمى  كشورهاى  از 
با  و هم زمان  اعالم كردند  ارتش سرخ  توسط  افغانستان 
آن سيل كمك هاى نظامى و مادى اين كشورها به سوى 

مخالفان رژيم تحت نفوذ شوروى سرازير شد. 
جنگ هاى پراگنده چريكى تبديل به نبردهاى سهمگين 
ويرانه   افغانستان  از  و  شد  افغانستان  كنار  و  گوشه  در 

به ويژه استفاده از وسايل نظامى چون پهپادها است. به هر 
منطقه  رقبا در  برابر قدرت گيرى  در  مانع  ايجاد  صورت 
از  حمايت  آن  از  يكى  كه  است  متفاوت  پاسخ  نيازمند 
متحدان قديمى مانند جاپان و دوستان جديدى مانند هند 

است.
انرژى  منابع  به  چين  اتكاى  است:  روشن  كار  اين  دليل 
خاورميانه به معناى آن است كه اين كشور هر خال امنيتى 
در منطقه را پر خواهد كرد. هم چنان چين به نظر مى آيد 
قدرت  موازنه  و  ساختار  در  آتى  تغييرات  ديرباز  از  كه 
از  استفاده  براى  را  و خود  نموده  پيش بينى  را  منطقه  در 
سلسله  يك  است.  ساخته  آماده  جديد  موقعيت هاى 
در  خاورميانه  به  را  چين  كه  دريايى  بالقوه  پايگاه هاى 
اجازه  آن  دريايى  نيروى  به  مى كند  وصل  هند  اقيانوس 

خواهد داد كه در خليج فارس گشت بزند.
اما براى كسب فرصت و چانه زنى با توليدكنندگان نفت 
جمله  از  دارد.  كوتاهى هايى  برخى  چين  خاورميانه،  در 
به صورت آشكار از ايران قويا حمايت نموده است و اين 
رقابت  و  تقال  در حال  تهران شديدا  است كه  در حالى 
عربستان  به خصوص  و  منطقه  سنى  اصلى  دولت هاى  با 
با ايران به  سعودى مى باشد. تغيير در روابط استراتژيك 
پادشاه نشين  با كشورهاى  بلندمدت  مشاركت  ايجاد  نفع 
در خليج فارس به دشوارى قابل دست يافتن است. حتا 
از  جيانجنگ  منطقه  مسلمانان  داخلى  شديد  سركوب 
موضوع  اين  روى  قبل  سال  چند  كه  چين  دولت  سوى 
نخست وزير  اردوغان  طبيب  رجب  با  تند  مناقشه  وارد 
و  چين  ميان  متداوم  اعتماد  ايجاد  از  مانع  شد-  تركيه 

كشورهاى مذكور مى گردد.
در  نفوذ  داشتن  براى  چين  ناگزير  تقاضاى  حال  اين  با 
خاروميانه به معناى آن است كه كشورهايى چون هند و 
اندونيزيا و كورياى جنوبى و تركيه و ديگران  جاپان و 
منطقه اى  نظامى  ساختار  يك  ايجاد  راستاى  در  بايد  نيز 
آن ها  شوند.  قدم  پيش  خود  منافع  از  حمايت  به منظور 
بايد به خوبى واقف باشند كه وسايل الزم جهت رسيدن 
در  مثال  خير.  يا  و  دارند  را  خود  ملى  امنيت  اهداف  به 
به  را  امنيتى  ضمانت هاى  از  برخى  متحده  اياالت  نبود 

كشورهاى عرب منطقه داده مى توانند؟
در  آسيايى  كشورهاى  قدرت  از  چشم اندازى  چنين 
خاورميانه شايد امروز دور از واقعيت بيايد. همان طورى 
در  امريكا  حضور  كاهش  چشم انداز  قبل  ده سال  كه 

خاورميانه غيرممكن به نظر مى آمد.

نظامى  نيروهاى  از  بخشى  جدى  شش  روز  در  ساخت. 
طريق  از  و  امروزى  تركمنستان  كشور  داخل  از  روسى 
شاهدان  شدند.  شهر  اين  وارد  هرات  تورغندى  بندر 
با  همراه  نظامى  نيروهاى  از  بزرگى  كاروان  مى گويند 
را  نيروهاى روسى  نظامى  نفربرهاى  و  تانك هاى زرهى 
نيز  جنگى  هليكوپتر هاى  و  مى داد  انتقال  هرات  به سوى 

اين كاروان را حمايت مى كرد. 
ولسوالى شيندند و ميدان هوايى نظامى اين ولسوالى كه 
يكى از مهم ترين ميدان هاى هوايى نظامى افغانستان بود 
در اختيار ارتش سرخ قرار گرفت. روس ها در اين منطقه 
بودند.  كرده  مستقر  را  خود  نظامى  پايگاه  بزرگ ترين 
فارس  منطقه خليج  حتا  نظامى  پايگاه  اين  مى شود  گفته 
روسى  نظامى  هواپيماهاى  و  داشت  كنترول  زير  نيز  را 
خليج  بر  دادن  مانور  توان  هوايى  ميدان  اين  در  مستقر 
قوى  نظامى  حضور  به دليل  داشتند.  به راحتى  را  فارس 
اين  هرات،  محوريت  با  كشور  غرب  در  سابق  شوروى 
واليت شاهد شديد ترين نبردهاى خونين ميان مجاهدين 
افغان از يك سو و نظاميان رژيم و نيروهاى ارتش سرخ 

از سوى ديگر بود. 
شد.  ويرانه  به  تبديل  هرات  واليت  عمده اى  بخش هاى 
سكنه  از  خالى  ارواح  شهر  مانند  هرات  شهر  اطراف 
مناطق  تمام  تقريبا  نظامى  هواپيماهاى  بود.  بى روح  و 
اطراف شهر هرات را ويران كرده بودند و كم تردهى در 
هرات از تعرض اين حمالت مصوون مانده بود. اكثريت 
شهروندان هرات مجبور به مهاجرت از اين واليت شدند 
بسيار  ساحه  در  كه  بودند  مجبور  آنان  ديگر  بخش  و 
كوچك شهر و در زير بارانى از راكت و توپ زندگى 
يا  را  يكى  جنگ  حتما  هراتى  خانواده اى  هر  در  كنند. 
قربانى گرفته است يا هم معلول كرده يا ضربه ديگرى بر 
وى زده است. به همين دليل با گذشته 34 سال از زمان 
هجوم فاجعه بار ارتش سرخ به افغانستان، ياد و خاطره اين 

روز هنوز از حافظه هاى مردم پاك نشده است.
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هنری  و  ادبی  آفریده های  رمزگشایی 
نیز  دشوارتر  گاهی  است؛  دشواریاب 
و  نشانه ها  با  متن  وقتی  بود؛  می تواند 
نمایه های غیرمتعارف و با دید خردمندانه و 
انتقادی بازنمایی از فرهنگ پر از گسست و 

انباشته از عقده های سده هاست.
مذهب  بر  اعتراض  درد،  و  نوستالژی 
تقدس  و  تنانگی  مدرسه،  صاحبان  و 
بی رحمانه  نقادی  زیبایی،  ستایش  تن، 
بافت  و  سیاسی  و  اجتماعی  ساختارهای 
از  مذهبی  قدرت  نفی  و  مذهبی  سنتی 
مهم ترین مولفه های دو رمان »ناتنی« نبشته ي 
»گم نامی«  و  ایرانی  نویسنده  خلجی  مهدی 
نویسنده  بختیاری  تقی  محمدجان  نبشته 

افغان است. 
هم سان  را  رمان  دو  این  بیشتر  آن چه 
روایت  که  است  فرهنگیی  بستر  می نماید، 
در آن اتفاق می افتد؛ همان بستر فرهنگی که 
در باتالق ابتذال و قراردادهایی اجتماعی و 
فرهنگی مبتنی بر سنت و تحجر غرق شده 
است و چه غرق شدنی. آدمیانی که در این 
در  شده اند،  زاده  جغرافیا  و  فرهنگی  بستر 
غریزی ترین  که  آن اند  عسرت  و  حسرت 

کنش های آدمی را، آدم وار تجربه کنند. این آدمیان 
زیر بار عقده های سنگواره شده خود تا قاف قیامت، 
تا بیکران ناپیدا، به کوتوله های مبدل شده اند که هیچ 

دست، رسای شان نتوان کرد. 
چنان که ژولیا کریستوا، انسان را »منظومه ی محوری« 
جنسی  میل  تن،  فرهنگ،  هویت،  سیاست،  ادبیات، 
این  همه  »گم نامی«  و  »ناتنی«  می داند،  طبیعت  و 
حوزه های به هم مرتبط را در نمای انسان و در بازنمایی 
که  همان سانی  و  کرده اند.  روایت  زبان  در  آن 
کریستوا، موجود سخنگو را »ملتقای غریبی« میان این 
حوزه ها نمایانده است، »ناتنی« و »گم نامی« با جدیت، 
همه این حوزه ها را با نقادی بی بدیل در پرتو کشف 
انسان از جهان و تن خودش و میل فرح آور و هم زمان 
چارچوب های  از  تن  رهایی  و  تنانگی  به  اندوهناک 

مذهب- آن سوژه های ممنوع- پیوند می زنند.)3( 
گم نامی و ناتنی، دو روی یک سکه اند؛ خمیره ي هر 
و  تعمد  سر  از  خمیره  این  سازه های  است؛  یکی  دو 
می سازند.  را  یکسانی  تندیسه های  ناخودآگاه  هم  یا 
همسانیی که میان گم نامی و ناتنی وجود دارد، خیلی 
عمیق و تنگاتنگ است؛ چونان که گاهی خواننده به 
بینامتنی  صرف  شباهت  این  آیا  که  می افتد  صرافت 

است یا این که چیزی بیشتر از این؟
رمان های »گم نامی« و »ناتنی« در حال و فضای مشابه، 
را مطرح می کنند:  امروز  زمان  اساسی  پرسش  چهار 
درد شرح  و  فلسفی  یاس  و  نوستالژی  دین، سکس، 
پردازش  با  رمان  دو  هر  آن  بر  افزون  انسان.  ناشدنی 
روی این چهار تم، یک سری دیدگاه ها و بینش های 

فلسفی نویسندگان خود را نیز بازتاب می دهند.
گونه های  در  که  همان سانی  اجتماعی  قراردادهای 
جانشین  قدر  همان  می یابند،  بازتاب  متفاوتی 
قدرتمند،  زنجیره ای  تداوم  یک  در  و  هم دیگراند 
از  گاهی  آن  فقط  می گردند؛  همدیگر  بدیل  گاهی 
آن  بر  خردمند  و  روشنگر  آدمیان  که  می پاشند  هم 
اعتراض و قیام نموده با نقادی از آن ها تقدس زدایی 
سازند؛  محو  یا  و  را شکننده  آن ها  نتیجه  در  و  کنند 
بی معنا  قدرت،  مناسبات  در  قراردادها  این  این که  یا 
نمود بیابند و یا هم سامانه های دموکرات را با ایستایی 

شیوه  از  نویسنده  مستقیم  انتقاد  به  تکفیر کنندگان، 
برخورد بعضی از روحانیون با دین و مذهب و جوانان 
و  مدرس ها  غالب  جنسي  سوءاستفاده  می گردد.  بر 
پیرامون حوزه های علمی از طلبه هاي نوجوان  مردان 
این  در هر دو رمان، روایت گردیده است و هر دو 
یک  به  که  همان هایي  که  نموده اند  برجسته  را  نکته 
پسر نوجوان تجاوز می کنند، به آساني مي توانند حکم 

تکفیر و سنگسار را نیز صادر کنند. )1- ص 189(
روایت  همسایه  کشور  دو  در  »ناتنی«  و  »گم نامی« 
در  را  همسان  کارکرد های  و  کنش ها  و  می گردند 
متن  در  که  نشانه هایی  می دهند.  ارایه  مشابه  فضای 
کارکرد  یک  بیانگر  کدام  هر  می گردند،  روایت 
»ناتنی«  در  دینی  کتاب های  حاشیه های  است.  سنتی 
کتاب های  در  حاشیه ها  که  است  آن  بازگو کننده ي 
و  پراگنده  حال  عین  در  و  متن اند  از  بیشتر  دینی 
ساده سازی  هدف  به  گویا  آن ها  افزایش  ناخوانا؛ 
متن صورت گرفته است، ولی خود دشواری افزا اند. 
کتاب  مثال  طور  است.  متن  دارد،  ارجحیت  آن چه 
شعر یداهلل رویایی، فقط متن است ولی فواد »قهرمان 
رمان ناتنی« در آغاز نمی تواند آن را به سادگی هضم 
کند، چون تنها با حاشیه های پراگنده در اطراف متن 

آشنا است.
به  اصفهان  در  اصفهانی  ابراهیم  سید  حاج  تجاوز 
به  نمره دهی  یا هم دکان  »قهرمان گم نامی«،  میرجان 
عرضه  برای  قم  در  نوجوان  پسرهای  اندام  و  چهره 
در بازار پنهان سکس، و تجاوز به عامر چهارده ساله 
در همان جا، نقدی است بر دنیای مردانه مدرسه های 
مذهبی که تقدس آلوده به تظاهر دامن گیرشان است.

خانواده مذهبي فواد مي خواهد کنش های تن را نفي 
کند و قانون طبعیت را انکار کنند؛ بی خبر از این که 
قراردادهاي  اگر  حتا  نمي گردد؛  انکار  طبعیت  قانون 
بدهند،  هم  دست به دست  مذهبي  و  اجتماعي 
نمود  هم  باز  بشر  غریزه هاي  و  جسم  خواست هاي 

مي یابند. آشتي با تن، شاید مهم ترین پیام هر دو رمان 
باشد. هر دو، افزون بر این که عشق را انکار نمي کنند 
محوریت  در  را  تن  باورمندند،  اثیري  عشق  به  و 
را  خود  وقتي  دو  هر  میرجان  و  فواد  مي دهند.  قرار 
جستجوی  در  و  مي رهانند  قبلي  مناسبات  بندهاي  از 
کشف و رهایی، زندگی پیشین خود را رها می کنند، 
مي کنند.  حمل  خود  با  را  کتاب  کارتن هاي  تنها 
و  بي حاشیه اند  متن هاي  که  غیرمذهبي  کتاب هاي 
به خاطري مهم اند که تمامي متن اند و بس. و باالخره 

هر دو فواد و میرجان به »بن بست باشکوه« می رسند.
حضور  فواد  و  میرجان  وجود  در  که  نوستالوژیی 
ناتنی، مرد، هم زمان  دارند، خیلی ریشه دار است. در 
و  کریستیانا  زهرا،  می بیند؛  در یک جسم  را  زن  سه 
کریستیانا  می آورد.  یاد  به  را  زهرا  که  اثیریی  بانوی 
مثل  که  داستان هایش  از  یکی  پرسوناژ  ژنوویو-  با 
یک روح سرگردان که در جستجوی آینده و گریز 
از گذشته است است- شباهت دارد. زهرا در »ناتنی« 
با  دیگراند؛  نوِع  از  زنانی  »گم نامی«  در  مرجان  و 
ذهن های وارسته از قید و بند سنت ولی با جسم هایی 
زهرای  خالف  مرجان،  اجتماعی.  مناسبات  گرو  در 
انتخاب  حق  او  است.  خوشخبت تر  و  آزادتر  ناتنی، 
دارد، در حالی که زهرا که در جستجوی آزادی است 

زیر فشارهای اجتماعی و فرهنگی خورد می شود.
ژونویو،  و  نیوشا  و  کریستینا  و  زهرا  »ناتني«،  در 
زنانگي  با  تن هاشان-  با  که  اثیري اند  زن  یک  چهره 
کام- نظام خلقت را تشریح مي کنند و در »گمنامي«، 

مرجان همان چوِن خلقت است. 
میرجان،  کودکی  خواند  خواهر  همان  یا  مرجان، 
ناخوداگاه  از  حس نوستالیژیک میرجان را که هنوز 
بازتاب مي دهد و فواد دقیقا  نیامده است،  به آگاهي 
همین رابطه را با کریستینا دارد؛ چون کریستینا عرِض 
دیگری از جوهر زهرا است که فواد در جستجوی آن 
است. شیفتگی و گرایش به زندگی در وجود مرجان، 
دو  این  رو به رو سازی  می بخشد.  گرما  نیز  میرجان  به 
اعتراضی  رسیده اند،  کابل  به  ارزگان  کندلو  از  که 
که  مردی  و  زن  میان  عرفی  قراردادهای  بر  است 
هیچ گونه پیوند خونی و شیری ندارند ولی باز هم بنا 

بر عرف خواهر و برادر دانسته می شوند.
فضای دینی و فکری و فرهنگی در سه کشور همسایه 
افغانستان، ایران و پاکستان، خیلی همسانند. آدم های 
مشابه اند.  خیلی  هم  دیار  سه  این  سنتی  و  مذهبی 
بر  اما  دیار  سه  این  جوانان  حسرت های  و  عسرت ها 
تعلق  بدان ها  که  اجتماعی  طبقه های  به  می گردد 
متعلق  و  طبقه  یک  از  دو  هر  فواد  و  میرجان  دارند. 
به خانواده های شدیدا مذهبی و سنتی اند؛ هر دو وارد 
از ریاکاری  ایران می شوند؛ هر دو  حوزه های علمی 
می شوند.  هراسان  و  دلزده  مدرسان  و  نماها  عالم 
فواد  می گیرد؛  قرار  جنسی  تجاوز  مورد  میرجان 
شاهد تجاوزهای جنسی در محوطه مدرسه است. قم 
فواد و میرجان،  برای  و اصفهان و مدرسه های آن ها 
ریا.  و  تصنع  با  آمیخته  آدم های  از  پر  جاهایی اند 
مذهبی  قداست  از  بیشتر  هراس  و  ترس  که  جاهایی 
نیست؛  خودش  هیچ کس  آن جاها  در  قدرتمنداند. 
دوش  بر  را  »شبحی«  همه  و  می کنند  تظاهر  همه 
می کشند که کسی غیر از خودشان است. و مهم تر از 
همه این که هر دو به بن بست باشکوه می رسند. هر دو 
در راه وصل زنان دلخواه شان عذاب می کشند. عشق 
تولید  درد  به  آمیخته  سرخوشی  احساس  دو  هر  در 

می کند. 
»وقتی به پدرم گفتم می خواهم بروم مدرسه عادی و 
درسم را ادامه بدهم، کشیده ای توی گوشم خواباند، 
می کشید.  فریاد  بودم،  شده  زمین گیر  که  همین طور 
دست هاش می لرزید. گوشه ی سمت راست دهانش 

حسابی کج شد...
امام زمان می خواهی کجا بروی بدبخت؟  از خانه ی 
نمی بیند  خیر  می کند،  پشت  صادق  امام  به  کسی 
هلهله  گلوش  توی  از  بغض  و  غیظ  سر!  بر  خاک 
نعمت  کفران  می خوری  را  زمان  امام  نان  می کرد. 
می کنی؟ من می خواستم تو فقیه بشوی. مرجع تقلید 

بزرگی شوی... 
زدن.  لگد  پهلوهام  به  کرد  شروع  ننشست.  خشمش 
افاقه نکرد. چشم هام را محکم بسته بودم که ناگهان 
حس  سینه ام  و  شکم  روی  را  سنگینی  حجم  افتادن 

کردم....« )2- ص 38(
ادامه دارد...

رو به رو بسازند.
و  نگهبان  ستیز،  زن  جامعه  در  مقررات  و  قانون 
بازتولید همان فرهنگ و همان نظم معمول اند و تابوها 
دیدگاه خرد گریز  همان  از  نیز  و کلیشه های جنسی 
اجتماعی  نظم  از  سرپیچی  خورده اند.  بافت  زن ستیز 
می دهند،  بروز  خود  از  میرجان  و  فواد  که  متعارف 
است  اعتراضی  بلکه  نیست؛  آشوب  برپایی  به معنای 
بر ناهم خوانی سنت ها با مدرنیته. تقابل زندگی سنتی 
با ابزارهای نوین زندگی امروزی، گذار از مناسبات 
سنتی و دشواری های پیشرو در این راستا، در روایت 
زندگی قهرمان »ناتنی« و کنش های او برای دستیابی 

به آزادی و رهایی تصویر می گردد.
می کند،  مطرح  »گم نامی«  که  پرسشی  مهم ترین 
به دیگران  با »لذت«ی که  این است که چرا آدمیان 
مناسبات  چرا  و  مخالف اند.  نمی کند،  ایجاد  مشکل 
قراردادی، آن را از »بدترین گناهان کبیره« می داند. 
در ضمن اختیار انسان را نیز مطرح می سازد. به باور 
آن، انسان اختیار دارد تا مالک تن خود باشد و از هر 
بهینه  بهره  آید،  دست  به  »استمنا«  با  اگر  حتا  لذتی، 
ببرد. استمنا اگر »تجاوز به حریم نفس« است در مقابل 
»تمثیل لذات یگانه ابدی نیز است.« »قلمرو هوس های 
ممنوعه« برای انسان مقدس است حتا اگر سبب هبوط 

او از عرش بر زمین شده باشد.
خرده گیری های  بر  افزون  رمان،  جستار  همین  دقیقا 
دگر، پاداش تکفیر را برای بختیاری رقم زد؛ بی خبر 
قیاس های  با  نمی توان  ادبی،  متن  یک  در  این که  از 
مذهبی نتیجه گیری کرد. متن ادبی سرشار از جوالن 
تعریف  جوالنگاهِ  آن  در  است.  نویسنده  ذهن  آزاد 
و  اهورا  از  آسمان،  و  زمین  از  نویسنده  ناشدنی، 
اهریمن و از هر چیز ممکن و ناممکن که امکان وقوع 
سخن  دارند،  وجود  آدمی  ذهن  در  و  جهان  در  آن 

می گوید. 
فرا  را  »آدم  که  می یابند  حضور  هم  آدمیانی  گاهی 
تیکه داران  بیاورد«  در  را  ادای خداوند  می خواند که 
ابزار  با  تا  می دهند  حق  خود  به  مذهب،  و  اسالم 
تکفیر، ذهن های وقاد و جسارت آدمیان را به تسخر 
خشم  بیشترینه  که  است  محسوس  فراوان  بکشانند. 

قانون و مقررات در جامعه زن 

ستیز، نگهبان و بازتولید همان 

فرهنگ و همان نظم معمول اند 

و تابوها و کلیشه های جنسی 

نیز از همان دیدگاه خرد گریز 

زن ستیز بافت خورده اند. 

سرپیچی از نظم اجتماعی 

متعارف که فواد و میرجان از 

خود بروز می دهند، به معنای 

برپایی آشوب نیست؛ بلکه 

اعتراضی است بر ناهم خوانی 

سنت ها با مدرنیته. تقابل 

زندگی سنتی با ابزارهای 

نوین زندگی امروزی، گذار از 

مناسبات سنتی و دشواری های 

پیشرو در این راستا، در روایت 

زندگی قهرمان »ناتنی« و 

کنش های او برای دستیابی 

به آزادی و رهایی تصویر 
می گردد.

بن بست باشکوه در

»گم نامی« و »ناتنی«

ACKU
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سال هفتم   شماره مسلسل 1797    شنبه 7 جدی 1392     

است  بار  اين دومين  اخير  ماه  در جريان چند 
مراكز  در  می گويد  ملی  امنيت  اداره  كه 
آموزشی مخالفان مسلح در آن سوی سرحد، 
بر كودكان خورد سن تجاوز جنسی صورت 

می گيرد.
عمومی  رياست  آزادی،  راديو  گزارش  به 
امنيت ملی با نشر ويديويی گفته كودكی كه 
قصد داشت بر قوماندان امنيه واليت خوست 
بازداشت  از  پس  دهد،  انجام  انتحاری  حمله 
آموزشی  مركز  در  كه  است  نموده  اقرار 
شبکه حقانی در ميرانشاه بر وی تجاوز جنسی 

صورت گرفته است.
چنين  مورد  در  و  دارد  نام  سميع اهلل  پسر  اين 
گفته است: »در يک هوتل شاگرد بودم. يک 
كه  گفت  برايم  و  آمد  همايون  به نام  شخص 
برايت زيات پول می دهد.  بيا جايی است كه 
در  را  من  و  برد  خودش  با  را  من  ميرامشا  به 
كرد.  تسليم  كليم  موسی  قومندان  به  ميرامشا 

سرتاج عزيز مشاور امنيت ملی و امور خارجی 
صدر اعظم پاكستان، می گويد پس از خروج 
افغانستان،  از  خارجی  نيروهای  عظم  بخش 
و  حل  را  افغانستان  با  مرز  به  مربوط  مسايل 

فصل خواهند كرد.
در  پنجشنبه  روز  را  سخنان  اين  عزيز  سرتاج 
اسالم آباد طی يک سميناری كه تحت عنوان 

برای شركت  افغانستان  هيات شورای عالی صلح 
همکاری های  سازمان  سرتاسری  اجالس  در 

اسالمی به عربستان سعودی سفر كرد.
شركت  از  هدف  كه  گفته اند  افغان  مقام های 
كشورهای  همکاری های  جلب  اجالس  اين  در 
است.  افغانستان  در  صلح  برقراری  برای  اسالمی 
ايجاد  تالش  در  است  گفته  صلح  عالی  شورای 
كشور  دو  اما  است  قطر  در  طالبان  برای  دفتری 

هنوز در اين مورد به توافق نرسيده اند. 
در  عالی صلح  شورای  شاهد، سخنگوی  شهزاده 
نفره  شش  هيات  كه  گفت  بی بی سی  با  صحبتی 
كشاف  قيام الدين  رياست  به  صلح  عالی  شورای 
علمای  شورای  رياست  كه  شورا  اين  عضو 

را  خود  كه  گفت  و  داد  تفنگچه  يک  برايم 
امنيه ی خوست  قوماندان  و  برسان  به خوست 
تجاوز  بر من  بزن. موسی كليم چهار شب  را 
انجام  بااليم  زور  به  را  كار  اين  نمود  جنسی 

می داد.«
از  او  كه  می گويد  هم چنان  ساله   16 سميع اهلل 
قوماندانان  كليم  محمد  و  كليم  موسی  سوی 
و  گرفته  قرار  شکنجه  مورد  حقانی  شبکه 

لت و كوب شده است.
اما ذبيح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان با فرستادن 

و  فرصت ها  ملی،  امنيت  امور  در  نظر  تجديد 
داشته  بيان  بود  داير شده  پاكستان  چالش های 

است.
اگرچه مشاور امنيت ملی و امور خارجی نواز 
شريف بطور واضح از مسايل سرحدی كه نياز 
به حل و فصل دارد نام نبرد اما گفت حکومت 
عظيم  بخش  خروج  از  پس  تا  دارد  نظر  در 
مربوط  مسايل  افغانستان،  از  نيروهای خارجی 

به مرز با افغانستان را حل و فصل كند.
انتخابات  در  پاكستان  افزود،  هم چنان  وی 
كدام  افغانستان  جمهوری  رياست  آينده 
خواهان  بلکه  نداشته  نظر  مورد  كانديد 

افغانستان با ثبات و مستحکم است.
نامعلوم  وضعيت  است،  گفته  عزيز  سرتاج 
بوده  پاكستان  برای  بزرگ  چالش  افغانستان 

افغانستان را هم دارد، بعد از ظهر امروز )جمعه 6 
جدی( راهی عربستان سعودی شد.

اين اجالس با اشتراک نمايندگان 52 كشور عضو 
پنج  تا  چهار  برای  اسالمی  همکاری  های  سازمان 

روز ادامه خواهد داشت.
ديدار  آيا  اين سوال كه  به  پاسخ  در  آقای شاهد 
سفر  برنامه  شامل  طالبان  گروه  نمايندگان  با 
نمايندگان افغانستان است گفت: »چنين موضوعی 
مخالف  ما  اما  نيست  هيات  سفر  برنامه  شامل 
نمايندگان  اگر  و  نيستيم  طالبان  گروه  با  مالقات 
طالبان از شورای عالی صلح تقاضای مالقات كند 

ما حاضر هستيم گفتگو كنيم.«
 1969 سال  در  اسالمی  همکاری های  سازمان 
بين  ايجاد هماهنگی و همکاری  و  يافته  گشايش 
آن  كاری  اولويت های  از  اسالمی  كشورهای 

است.
به  هنوز  صلح  عالی  شورای  هيات  سفر  جزييات 
افزود  شاهد  آقای  اما  است  نکرده  درز  رسانه ها 
در  طالبان  برای  دفتر  مساله گشايش  اگر  حتا  كه 
عربی  متحده  امارات  يا  تركيه  سعودی،  عربستان 
مخالفت  آن  با  افغانستان  دولت  شود،  مطرح 

نخواهد كرد.

ايميلی به راديو آزادی اين ادعاها را رد كرده 
با  ملی  امنيت  كه  است  گفته  مجاهد  است. 
زور و شکنجه زندانيان را وادار به اين گفته ها 

می سازد.
يک  ملی  امنيت  رياست  نيز  قبل  ماه  چند 
كرد  بازداشت  هرات  واليت  در  را  كودک 
او  داشت.  را  انتحاری  حمله  انجام  قصد  كه 
آموزش  جريان  در  كه  است  نموده  اقرار  نيز 

بااليش تجاوز جنسی صورت گرفته است.
بشر  حقوق  مستقل  كميسيون  همين حال،  در 
است  گفته  تازه  گزارش  يک  در  افغانستان 
تجاوز جنسی  ميزان  كه در جريان سال روان 
افزايش  درصد   28 افغانستان  در  كودكان  بر 

يافته است.
بشر  حقوق  مستقل  كميسيون  حال  عين  در 
كه  است  خواسته  دولت  مسلح  مخالفين  از 
و  تخريبی  حمالت  انجام  برای  كودكان  از 

كارهای نامشروع استفاده نکنند.

و كشورش متعهد به صلح در افغانستان است.
سرتاج عزيزدر حالی از متعهد بودن كشورش 
كه  گفته  سخن  افغانستان  در  صلح  برابر  در 
خود  مصاحبه های  از  يکی  در  قبل  روز  چند 
آباد،  اسالم  تالش های  وجود  با  بود،  گفته 
طالبان هنوزهم آماده انجام مذاكرات صلح با 

حکومت افغانستان نيستند.
اما شورای عالی صلح اين ادعای سرتاج عزيز 
را رد كرده گفته است كه تماس های آنان هم 

اكنون نيز با برخی از طالبان وجود دارند.
را  آباد  اسالم  بارها  افغانستان  دولت  مقام های 
افغانستان  قبال  در  دوگانه  پاليسی  داشتن  به 
همه ی  پاكستانی  مقام های  اما  كرده اند  متهم 
اتهامات را رد كرده و تالش دارند تا پاكستان 

را همسايه صادق افغانستان معرفی كنند.

امنیت ملی:انتحارکنندگان ابتدا مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند

پاکستان مشکل مرزی با افغانستان را حل می کند

هیات شورای عالی صلح به عربستان رفت

امريکا،  رييس جمهور  اوباما  بارک 
همراه  كه  حالی  در  پنج شنبه  روز 
خانواده اش برای تعطيالت در هاوايی 
بسر می برد، اليحه بودجه مورد توافق 
بين كاخ سفيد و كنگره را امضا كرد.

امضای  از  رويترز، هدف  گزارش  به 
اين اليحه كه 10 روز قبل به تصويب 
سنا رسيد، جلوگيری از تعطيلی مجدد 
دولت امريکا و رفع تدريجی كسری 

بودجه دولت است .
بودجه  می افزايد  گزارش  اين 
برای  امريکا،  دفاع  وزارت  پنتاگون، 
تعيين  دالر  ميليارد   498 آينده  سال 

شده است .
ميالدی جاری،  سال  در  اين  از  پيش 
بودجه،  اليحه  تصويب  عدم  دليل  به 
امريکا  از دستگاه های دولتی  شماری 
به  دولت  كارمندان  برخی  و  تعطيل 

مرخصی اجباری رفته بودند.

اوباما اليحه بودجه 
مورد توافق با 

کنگره را امضا کرد
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ایاالت متحده با توصیه به آشتی ملی 
بیشتر  محدودیت  اعمال  از  مصر،  در 
ابراز  اخوان المسلمین  گروه  علیه 

نگرانی کرده است.
جمعه،  روز  بی بی سی،  گزارش  به 
امریکا  خارجه  وزارت  جدی،   ۶
اعالم کرد که جان کری، وزیر امور 
خارجه، در یک تماس تلیفونی با نبیل 
درباره  خود،  مصری  همتای  فهمی، 
تحوالت اخیر آن کشور با او گفتگو 

کرده است.
خارجه  وزارت  سخنگوی  به گفته 
اقدامات  کری  آقای  امریکا، 
خشونت آمیز روزهای اخیر، از جمله 
بمب گذاری روز سه شنبه در یک مقر 
المنصوره و همچنین  پولیس در شهر 
انفجار روز گذشته در یک بس شهری 
در قاهره را به شدت محکوم کرد اما 
در عین حال گفت که ایاالت متحده 
فراگیر  فرآیند  و یک  ملی  آشتی  »از 
سیاسی با مشارکت تمامی گروه ها در 

طیف  سیاسی مصر حمایت می کند.«
چنین  است  الزم  که  گفت  وی 
فرآیندی، حقوق اساسی تمامی مردم 
ثبات  بتواند  تا  کند  رعایت  را  مصر 
را  دموکراتیک  تحوالت  و  سیاسی 

برای مصریان به ارمغان آورد.
انتقالی  دولت  اخیر  تصمیم  مورد  در 
اسالمگرای  گروه  اعالم  در  مصر 
یک  عنوان  به  المسلمین  اخوان 
این  کری  جان  تروریستی،  سازمان 
خشونت  برخورد  همچنین  و  تصمیم 
آمیز و بازداشت اعضای این گروه را 

را نگران کننده خواند.
تصریح  امریکا  خارجه  وزارت  منابع 
متحده  ایاالت  دولت  که  کرده اند 
اخوان  ارتباط  مورد  در  شواهدی 

تروریستی  اقدامات  با  المسلمین 
در  هیچ وجه  به  و  نکرده  مشاهده 
فهرست  در  را  گروه  این  ندارد  نظر 
دهد  قرار  تروریستی  سازمان های 
نشده  هم  مطرح  حتا  موضوع  این  و 

است.
پیش از این، مقامات امریکایی، ضمن 
ابراز نگرانی از برخی اقدامات اخوان 
المسلمین برای تثبیت و استمرار تسلط 
مصر  حکومتی  نهادهای  بر  خود 
مرسی،  محمد  زمامداری  زمان  در 
با  برخورد  در  انتقالی  اقدامات دولت 
این  سیاسی  فعالیت های  و  تظاهرات 
گروه را نیز مغایر موازین دموکراسی 
دانسته بودند. این موضع گیری با انتقاد 
شدید طرفداران دولت انتقالی مواجه 
به  را  متحده  ایاالت  که  است  شده 
»تروریزم«  و  اسالمگرایان  از  حمایت 

متهم می کنند.
از زمان برکناری محمد مرسی، رییس 
توسط  مصر  اسالمگرای  جمهور 
ارتش این کشور، یک رشته حمالت 
نظامی  نفرات  و  مراکز  به  مسلحانه 
مناطق  در  بمب گذاری  و  امنیتی  و 
منابع  که  شده  گزارش  مصر  مختلف 

دولتی به اسالمگرایان نسبت داده اند.
پس از عملیات انتحاری روز سه شنبه 
کم  دست  که  المنصوره،  در  گذشته 
یک صد  از  بیش  و  کشته  چهارده 
اخوان  گذاشت،  برجای  زخمی 
محکوم  را  اقداماتی  چنین  المسلمین 
»انصار  را  خود  که  گروهی  اما  کرد 
مسوولیت  می خواند  بیت المقدس« 
را  برعهده گرفت و آن  را  این حمله 
مقابله  برابر  در  تالفی جویانه  اقدامی 
نظامیان با گروه های اسالمی توصیف 

کرد.

امریکا اخوان  المسلمین را سازمان 
تروریستی نمی داند
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  8صبح را در فیسبوک بخوانید

اعتراض چین و کوریا علیه نخست وزیر جاپان 

امریکا به عراق موشک و هواپیمای بدون سرنشین می دهد

بازدید  با  نخست وزیر جاپان،  آبه،  شینزو 
جاپانی  کشته شدگان  یادبود  معبد  از 
جنگ جهانی دوم، خشم چین و کوریای 
جنوبی را برانگیخته است. آقای آبه گفته 
یک  یاسوکونی  معبد  از  بازدیدش  است 

حرکت ضدجنگ بوده است.
با این حال دولت چین این اقدام را »برای 
مردم چین مطلقا غیرقابل قبول« و کوریای 
جنوبی آن را مایه »خشم و تاسف« عمیق 

خوانده است.
یاسوکونی  معبد  بی بی سی،  گزارش  به 
در  کشته شده  جاپانی های  یادبود  برای 
است.  شده  ساخته  دوم  جهانی  جنگ 
سربازان، پرستاران دوران جنگ، کسانی 
که از شرم شکست در پایان جنگ جهانی 
دوم دست به خودکشی زدند و همچنین 
 ۱۴ جمله  از  جنگی  جنایات  به  متهمان 
جنایات  در  سنگین  مسوولیت  که  نفری 

ایاالت متحده تایید کرده است که ده ها موشک 
به  تا  به عراق می دهد  بدون سرنشین  و هواپیمای 

»مبارزه با القاعده« کمک کند.
در  القاعده  با  مرتبط  گروه های  حضور  اخیرا 

نواحی مرزی عراق با سوریه تقویت شده است.
به گفته مقامات دو کشور، ۷۵ موشک هوا به زمین 

هفته گذشته به عراق فرستاده شده است.
محموله ای از هواپیماهای تجسسی بدون سرنشین 

هم قرار است در ماه های آینده به عراق برسد.
شبه نظامیان  علیه  عملیات  اخیرا  عراق  نیروهای 
القاعده را در والیت کویری »انبار« که در مرز با 

سوریه است، آغاز کرده اند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  ساکی،  جن 
امریکا، روز پنج شنبه ۲۶ دسامبر گزارش ها درباره 
تایید کرد و  را  به عراق  »هیلفایر«  ارسال موشک 
سرنشین   بدون  هواپیمای های  که  گفت  همچنین 
عراق  به  به زودی  نیز  ایگل«  »اسکین  امریکایی 

می رسد.
بین   ۲۰۰۸ سال  معاهده  به  اشاره  با  ساکی  خانم 
دو کشور، گفت که امریکا به حمایت از »مبارزه 

عراق با تروریزم« متعهد است.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده، 
القاعده »دشمن مشترک امریکا و عراق« و »خطر 

بزرگی برای کل منطقه« است.
امریکا می گوید فروش این تجهیزات به عراق، در 

هستند  افرادی  میان  در  داشته اند،  جنگی 
که در این معبد از آنها یاد شده است.

را  معبد  این  جاپان  همسایه  کشورهای 
نماد سیاست های تهاجمی جاپان در دوره 
بخش های  اشغال  و  دوم  جهانی  جنگ 
کوریای  شبه جزیره  و  چین  از  وسیعی 

می بینند.
حالی  در  معبد  این  از  آبه  شینزو  بازدید 
سال  یک  حدود  که  می گیرد  صورت 
است که تنش در شرق آسیا تشدید شده 
در  جزایری  سر  بر  چین  و  جاپان  است. 
دریای چین شرقی اختالف ارضی دارند.

سفارت امریکا در توکیو با انتشار بیانیه ای 
را  یاسوکونی  معبد  از  آبه  آقای  بازدید 
»دلسرد کننده« خوانده و گفته است این 
اقدام می تواند به »تشدید تنش« در منطقه 

بینجامد.
مختلف  سیاستمداران  که  این  وجود  با 
یاسوکونی  معبد  به  ساله  همه  جاپانی 
حد  در  عالی  مقام های  بازدید  می روند 
سال  از  و  است  کم سابقه  نخست وزیر 
۲۰۰۶ به این سو هیچ نخست وزیر جاپان 
بازدید  معبد  این  از  صدارتش  دوره  در 

نکرده بود.

چارچوب فروش های خارجی »متعارف« به شمار 
می آیند.

اخیر  سفر  در  عراق،  نخست وزیر  مالکی،  نوری 
کشور  آن  رییس جمهور  از  امریکا،  به  خود 
کمک  بغداد  به  القاعده  با  مبارزه  برای  خواست 

کند.
از عراق  بر حمایت  باره  این  نیز در  اوباما  باراک 

تاکید کرده بود.
طبق گزارش ها، هواپیماهای عراقی از موشک های 
وسایل  و  مخفی گاه ها  هدف گرفتن  در  »هیلفایر« 
نقلیه شبه نظامیان در والیت »انبار« استفاده می کنند.

عراق پیش تر هم این نوع از موشک های ارسالی 

گزارش ها،  برخی  طبق  اما  داشته  اختیار  در  را 
ذخیره اش از این تسلیحات رو به پایان بوده است.

پرشمار  تردد  با  که  می رسد  نظر  به  این طور 
شبه نظامیان از مرزهای سست این منطقه، القاعده 
قوا  تجدید  سوریه  هم جوار  والیت  این  در  اخیرا 

کرده است.
در  مرگ بار  خشونت های  گذشته،  سال  یک  در 

عراق جهش پیدا کرده است.
این  در  است  کرده  برآورد  متحد  ملل  سازمان 
درگیری های فرقه ای که عمدتا مناطق شیعه نشین 
را هدف گرفته اند، بیش از هشتاد هزار نفر کشته 

ACKUشده اند.
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