
هندوها و سیک  های افغانستان که در بیرون از کشور زنده گی 
والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات  از  می کنند، 
هستند  مصمم  آنان  که  می  گویند  کرده  حمایت  اعالم  آینده 

تا از حق رای خویش در انتخابات آینده استفاده سالم کنند.
اصل  شهروندی  حقوق  از  برخورداری  که  گفته اند  آنان 
خدشه  ناپذیر نظام مردمی است؛ سلب حقوق شهروندی در 
شرایط شکننده و حساس تاریخی کشور، اقتدار سیاسی ملت 

بزرگ افغانستان را در موضع ضعف قرار می دهد.
اعالمیه یی  در  شنبه  روز  کشور،  سیک   و  هندو  شهروندان 
بیرون  در  که  افغانستان  سیک  های  و  هندوها  »ما  اند:  گفته 
از مرزهای وطن زنده گی می کنیم، ضمن اعالم حمایت همه  
افغانستان و  انتخابات سال ۱۳۹۳  جانبه از روند بزرگ ملی 
ادیان و  اقوام، مذاهب،  از مشارکت سیاسی تمامی  پشتیبانی 

انتخابات  تاریخ  ساز  روند  در  با حضور  تا  آماده ایم  نژادها، 
پیش رو، از حق رای دهی استفاده سالم بکنیم.«

در  والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست  آینده  انتخابات 
افغانستان در شانزده حمل سال آینده برگزار می شود.

آن ها همچنان گفته اند...                           ادامه صفحه 6

به گفته مقامات امریکایی، در صورتی که نیروهای 
این کشور در پایان سال جاری میالدی افغانستان 
را ترک کنند، القاعده سازمان مبارزاتی خود را در 

این کشور احیا خواهد کرد.
فاروق  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
القحطانی القطری،...                    ادامه صفحه 6
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ناجیه نوری
یک  نامزدان  فراخواندن  با  کرزی  رییس جمهور 
قبیلۀ مشخص به ریاست  جمهوری و تالش برای 
یکجاسازی آن ها، پروسۀ ملت شدن مردم افغانستان 

را به شدت صدمه رسانده است.
شماری از تحلیلگران سیاسیی با بیان این مطلب، 
برای  نمی تواند  قبیله گرایی   دیگر  می گویند که 

افغانستان موثر باشد.
این که  ضمن  کرزی  اخیر  اقدامات  آنان،  باور  به 
تشنج  می شود،  تلقی  انتخابات  در  آشکار  دخالت 
میان اقوام را تشدید...                 ادامه صفحه 6

شهروندان اهل هنود و سیک  کشور با حمایت از پروسۀ انتخابات:

 به حقوق ما احترام گذاشته شود
هشدار امریکا از احیای 

القاعده در افغانستان

صفحه 6
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وزارت امور زنان اعالم کرده است که ارزیابی این وزارت از 
اجراء قانون منع خشونت علیه زنان نشان می دهد که از هر 
صد هزار زن، ۳۵ نفر آنان در طول یک سال گذشته مورد 

خشونت قرار گرفته اند.
این وزارت که وضعیت زنان را در سال ۱۳۹۲ در ۳۲ والیت 
افغانستان بررسی کرده، گزارش داده که در سراسر کشور ۴ 
هزار و ۵۰۵ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده و این وزارت 
قادر به دریافت گزارش خشونت ها در والیت های پکتیکادر 

جنوب و نورستان در شرق نشده  است.
براساس این گزارش...                          ادامه صفحه 6

ثبت بیش از چهار هزار مورِد 

خشونت علیه زنان
دولت وحدت ملی؛ 

یگانه راه نجـاِت افغانستان از بحران

19   روز 
                         ات نو روز

امروز نخبه گان سیاسی ما، نامزدان ریاست جمهوری 
و هر كسی كه می خواهد سهمی در اداره و مدیریِت 
واقف  نکته  این  بر  باید  باشد،  داشته  كشور  این 
كسی  اگر  حتا  كشور  سراسیمۀ  وضِع  با  كه  شود 
برندة قاطِع میدان انتخابات شود، نخواهد توانست 
به تنهایی این كشتِی در حاِل به گل نشستن را به 
منزل مقصود برساند. به همین دلیل به جاست كه 
طرحی جامع و فراگیر تهیه و تدوین شود، غرورهای 
بی جا و خودخواهی ها كنار گذاشته شوند، دست كم 
سیاست مداران  تا  گردد  حاكم  امور  بر  عقالنیتی 
كه  هم  خویش  بقای  تأمین  برای  كشور  بزرگاِن  و 
برای روی آب  بقای جمعی حمایت كنند و  از  شده، 
ماندن ـ به جای تالش در جهت غرق ساختن دیگران 
آن شناورند  روی  بر  كدام  كه هر  تخته پاره هایی  ـ 
را گرد هم آورده و ضریب اطمیناِن حیات سیاسی 

كشور را باال ببرند



جرگۀ  به  موسوم  جرگۀ  گزارش ها،  بنیاد  بر 
قندهاری ها به نتایِج از قبل پیش بینی شده اش 

نرسـیده است.
جرگۀ قندهاری ها که قرار بود در آن، شماری 
به  بگذرند،  معینی  نامزد  سود  به  نامزدان  از 
دالیِل نامشخصی از ادامۀ کار باز مانده است. 
سروصداهایی پیراموِن این جرگه وجود دارد 
که گویا چنددسته گی میان طرفین مطرِح این 
جرگه، باعث شده که شرکت کننده گان به هیچ 

توافِق مشخصی دست نیابنـد. 
این  نتیجه  نرسیدن  به  چندوچونِی  از  جدای 
روشن  همه گان  برای  مسأله  یک  جرگه، 
برگزاری  در  شده که دخالت رییس جمهور 
انتخابات، کماکان پابرجاست. شواهِد آشکار 
پادرمیانی  با  جرگه  این  که  می دهد  نشان 
رییس جمهور شکل گرفته و در آن سعی شده 
که شخص مورد نظر رییس جمهور از سوی 

سایر نامزدان حمایت گردد.
جمهور  رییس  که  می نمایاند  یافته  این 
انتخابات  در  می شود،  تبلیغ  هم  که  آن قدر ها 
پیِش رو بی طرف نخواهد بود و نگرانی برخی 
از نامزدان که حریِف خود را تنها و تنها تقلب 

می دانند، نادرست نمی باشد.
تقویت  را  تقلب  عنصر  که  دیگری  نکتۀ 
تبلیغاتی  برنامه های  که  است  این  می نماید، 
این  به  است؛  ناروش مند  نامزدان،  از  بسا 
نامزداِن  از  برخی  کمپایِن  برنامۀ  که  معنا 
از  به تعدادی  انتخابات، محدود شده  محترم 
و  پوستر  چند  نصب  تلویزیونی،  اسپات های 
بنر، و برگزاری چند تا محفل ُخرد و کوچک 
برنامۀ  هیچ  آن،  بر  افزون  و  پایتخت.  در 
دیگری در کار نیست؛ به این معنا که تا کنون 
کاری شان  برنامه های  نامزدان،  از  یک  هیچ 
که  هنوز  و  اند  نداده  توضیح  مردم  برای  را 
هنوز است، اجندای کارِی اکثر نامزدان مبهم 
است  توانسته  کسی  کمتر  کنون  تا  می باشد. 
دیگر  و  والیات  به  گسترده،  صورت  به  که 
شهرهای کشور سفر کند و طی همایش های 
برنامۀ کاری اش را در صورت  کالن و ملی، 

پیروزی، برای مردم توضیح دهد.
کارزارهای  پایاِن  به  دیگر  ماه  یک  تقریبًا 
تبلیغاتی مانده است و هنوز هم فرصت است 
که نامزدان محترم انتخابات، مردم را از سایۀ 
تا  اما  کنند.  به در  کاری شان  برنامه های  ابهامِ 
خیال  آرزویی  چنین  است،  معلوم  که  جایی 

است و محال است و جنون.
که  است  بی پاسخ  پرسش  این  اکنون 

در  سعی  انتخابات،  محترم  نامزدان  چرا 
تالش  و  ندارند  مردم  افکار  روشن سازی 
کاری شان،  برنامه های  از  مردم  که  نمی کنند 

آگاهی حاصل کنند؟
الزم  نخست  سوال،  این  پاسخ  یافتن  برای 
انتخابات،  در  کنونی  نامزدان  که  است 
اجمالی،  صورت  به  شاید  شوند.  دسته بندی 
بتوان نامزدان کنونی انتخابات را در سه طبقه 

دسته بندی کرد.
دستۀ نخست، آن تعداد از نامزدانی است که 
انتخابات به عنوان یک پروسۀ پول ساز و  به 
شهرت ساز نگاه می کنند و آن را منبعی برای 
می دانند.  خود  سرمایۀ  اندوختِن  و  تشهیر 
دست کم بخش اعظمی  از نامزدان کنونی در 
همین دسته، جابه جا می شوند؛ کسانی که هم 
خود و هم مردم می دانند که نه درایِت ریاست 
آنان  به  مردم  هم  نه  و  دارند  را  جمهوری 
از  تعداد  این  این رو،  از  اعتماد خواهند کرد. 
نامزدان، نه برنامه یی دارند و نه هم توضیحی 

برای آن برنامۀ نداشتۀشان.
دستۀ دیگر، همان نیروهای اپوزیسیون اند که 
همواره در برابر حکومت ایستاده اند و اکنون 
عزمِ جدی دارند که قدرت را به دست گیرند. 
تا  و  نیستند  نفر  دو  یکی  از  بیش  افراد  این 

کنون، بهتر از همه عمل کرده اند. جدای از 
تبیین  پی  در  رسانه ها  طریق  از  آن ها  این که 
داشته  تالش  اند،  بوده  کاری شان  برنامه های 
کنار  و  گوشه  به  متعدد  سفرهای  با  که   اند 
کشور، مردم را با خود هم سو سازندـ که البته 

نقد حاضر نیز در پی آنان نیست.
اما دستۀ سوم و خطرناک، همان دسته یی است 
ریاست  ارگ  از سوی  گمانه زنی ها،  طبق  که 

جمهوری حمایت می شوند و نه تنها که هیچ 
نیز  مردم  ندارند،  کشور  ادارۀ  برای  برنامه یی 
سعی  گروه  این  اما  نیستند.  هم سو  آنان  با 
تبلیغات  با  را  به نحوی مردم  تا  دارند  این  بر 
صوتی و تصویری بفریبند. به نظر می رسد که 
به  تا هنوز  این گروه، همان گروهی ست که 
امید تقلب نشسته اند، و همین موضوع باعث 
می شود که مردم نه از برنامۀ کاری شان آگاهی 
داشته باشند و نه هم خودشان اگر برنامه یی 

داشته باشند، در پی توضیح آن باشند. 
نقش  که  می شود  معلوم  موضعی،  چنین  از 
تقلب چه قدر می تواند امیدوارکننده و در عین 

حال تعیین کننده باشد.
 البته تجربۀ تقلب آن قدرها هم در این کشور 
دور  خیلی  تصوری  چنین  که  نیست  غریب 
مثل  کشور  این  در  تقلب  بنماید.  امکان  از 
همۀ مسایل دیگر، چون فساد اداری، ناامنی، 
مشخص  و  ملموس  و...،  قانون  شکستن 
میان  در  اکنون  همین  که  اندازه یی  به  است؛ 
مردم باوری ایجاد شده است که هر نامزدی 
ـ ولو رای تمام مردم را با خود داشته باشد 
را  خارجی ها  و  حکومت  پشتیبانی  اگر  ـ 
نداشته باشد، در انتخابات ناکام خواهد شد. 
این باور که ریشه در حقایق دارد، به روشنی 

نشان  را  انتخابات  در  تقلب  جامعه شناسی 
می دهد. از این رو، نگرانی تقلب در انتخابات 
شدیداً مطرح است و به نظر می رسد که اگر 
آن  از  برای جلوگیری  راه چارۀ درست  یک 
پیش  انتخابات  در  آن  تحقِق  نشود،  سنجیده 

رو حتمی  خواهد بود.
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منوچهر

برخی ها هنوز تقلب خواب می بینند  

باراک  تلیفونِی  گفت وگوی  بحث  روزها،  و  شب  این  در 
اوباما با حامد کرزی دربارۀ امضا نشدِن سند امنیتی و نیز 
برنامۀ خروج کامِل امریکا از افغانستان، ذهن ها را به خود 
مشغول کرده است. اکنون مسالۀ خروج نیروهای امریکایی 
مسوولیت های  انتقال  برنامۀ  شدن  تکمیل  عبارتی،  به  و 
امنیتی به نیروهای امنیتی کشور، و بحث توانایی و ناتوانِی  
امور  آگاهاِن  تمامِ  نظریه پردازِی  موضوع  داخلی،  نیروهای 
این  بماند  نباید مغفول  میانه  این  اما آن چه در  شده است. 
افغانستان و  از  امریکایی  نیروهای  که: بحث خروج  است 
انتخاباِت  بحث  از  مهم تر  هرگز  امنیتی،  سند  نشدن  امضا 
اگر  زیرا  نیست؛  انتقال قدرِت سیاسی  و  ریاست جمهوری 
گونۀ  به  و  انتخابات  از طریق  افغانستان،  در  قدرت  انتقال 
پیشرفت ها و دستاوردهای  انجام نشود، تمامِ  مسالمت آمیز 
خطر  با  موجود،  نیم بند  آرامش وثباِت  نیز  و  سیزده ساله 
قرار  سقوط  سراشیِب  در  کشور  و  می شود  مواجه  نابودی 

خواهد گرفت.
ـ  سیاسی  پروسۀ  یک  در  تا  دارند  وظیفه  مردم  و  دولت 
ملی، به اعتماد از دست رفته در میاِن خود دست یایند و یا 
روند اعتمادسازی را تقویت بخشند. اما این همه در صورتی 
امکان دارد که در افغانستان، یک انتخاباِت شفاف و عاری 

از تقلب برگزار شود و دموکراسی در عمل پیــاده گردد. 
به خصوص  افغانستان  حکومت  روزها  این  متأسفانه، 
گرم  را  دیگری  حاشیه یی  مسایِل  کشور،  کالن  مدیریت 
ساخته  که به نحوی انتخابات را تحت الشعاع قرار داده است. 
بحث امضای سند امنیتی با امریکا و بازی با آن، یکی از این 
مسایل است که طی چند ماه اخیر ذهنیت ها را آن چنان به 
خود معطوف کرده که گویا تمام حیات ومماِت کشور به این 

موضوع بسته گی دارد.
با  که  است  کرزی  آقای  قومِی  بازی  های  هم  دیگر  مورد 
ترفندهای خاصی سعی دارد انتخابات و روند دموکراتیِک 
جاری در افغانستان را به سود نشست های قومی و روابط 
قبیله یی مصادره کند. هم چنین بحث دعوت از طالبان برای 
مشارکت سیاسی و رهایی زندانیان آن ها، اذهاِن عامه را به 
یک آیندۀ مبهم سوق داده است. حال آن که در این شب و 
برنامه ها  و  فکرها  حرف ها،  همۀ  که  است  شایسته  روزها 
در کشور حول محور انتخابات و برگزارِی هرچه بهتِر آن 
قدرت  مسالمت آمیِز  انتقال  برای  باید  حکومت  و  بچرخد 

سیاسی، تمام توش وتواِن خود را به کار بنـدد. 
مسلمًا، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دشوارترین و 
و  ملت هاست  و   دولت ها  تمامِ  برای  آزمون  حساس ترین 
برگزاری یک انتخاباِت شفاف و بدون تقلب در افغانستاِن 
می آید.  شمار  به  موضوع  حیاتی ترین  بحران،  به  مصاب 
تا  شود  گرفته  کار  به  تالش ها  همۀ  تا  است  نیاز  بنابراین 
انتخابات ریاست جمهوری، به یک مسأله فرعی در کشور 

تبدیل نشود. 
نسبِی  آرامش  موجود،  دستاوردهای  حفظ  که  بدیهی ست 
موفقانۀ  برگزاری  به  کشور،  آیندۀ  کل  در  و  افغانستان 
انتخاباِت ریاست جمهوری منوط است و اگر از این آزمون 
به طور  قدرت  و  شویم  بیرون  ناکام  ـ  نخواسته  خدای  ـ 
مسالمت آمیز انتقال نیابد، شالودۀ کشور از هم می پاشد. این 
مسأله آن قدر بزرگ و حیاتی ست، که باید مورد توجه جامعۀ 
جهانی به خصوص امریکا نیز قرار گیرد. سزاوار است که از 
این پس جامعۀ جهانی بحث امضا شدن یا نشدِن سند امنیتی 
با امریکا را به دولِت آینده موکول کند و حاال فقط افغانستان 

را در انتقال قدرِت سیاسی یاری رساند. 
فعلی،  دولت  توسط  موضوع  این  به  بی توجهی  هرگونه 
مردم، نخبه گان و سیاست مداران و جامعۀ جهانی، می تواند 
افغانستان را به یک نقطۀ کاماًل بحرانی و غیرقابِل بازگشت 
همه  برای  کافی  فرصِت  هنوز  اما خوشبختانه  دهد.  سوق 
وجود دارد تا زاویۀ دید و نگرِش خود را تغییر دهند و به 
انتخابات به عنوان حیاتی ترین موضوع برای افغانستاِن فعلی 

بپردازند و از اتفاقاِت ناگوارِ احتمالی پیش گیری کننــد.

هیچ چیز مهم تر از 
انتخابات وجود ندارد

نکتۀ دیگری كه عنصر تقلب را تقویت می نماید، این است كه برنامه های 
تبلیغاتی بسا از نامزدان، ناروش مند است؛ به این معنا كه برنامۀ كمپایِن 
برخی از نامزداِن محترم انتخابات، محدود شده به تعدادی از اسپات های 
تلویزیونی، نصب چند پوستر و بنر، و برگزاری چند تا محفل ُخرد و كوچک 
در پایتخت. و افزون بر آن، هیچ برنامۀ دیگری در كار نیست؛ به این معنا 
كه تا كنون هیچ یک از نامزدان، برنامه های كاری شان را برای مردم توضیح 
نداده اند و هنوز كه هنوز است، اجندای كارِی اكثر نامزدان مبهم می باشد. 
تا كنون كمتر كسی توانسته است كه به صورت گسترده، به والیات و دیگر 
شهرهای كشور سفر كند و طی همایش های كالن و ملی، برنامۀ كاری اش را 
در صورت پیروزی، برای مردم توضیح دهد
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از  کشورش  که  داشت  عنوان  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 
تمامیت ارضی اوکراین حمایت می کند.

به گزارش شبکه خبری روسیه الیوم، احمد داوود اوغلو، 
وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفرش به کی یف و 
این  موقت  رییس جمهور  تورچینف،  الکساندر  با  دیدار 
کشور عنوان داشت: ما برای همکاری با اوکراین که یکی 
می آید  شمار  به  ترکیه  استراتژیک  شریکان  مهمترین  از 

اهمیت زیادی قائل هستیم.
وی با بیان اینکه انقره از نزدیک تحوالت اوکراین را زیر 
نظر دارد، افزود: اوکراین برای ما یکپارچه است و اصل 

اساسی برای ما تمامیت ارضی این کشور است.
کرد  امیدواری  اظهار  نیز  تورچینف  راستا،  همین  در 
عرصه ها  تمامی  در  ترکیه  و  اوکراین  همکاری های  که 

گسترش پیدا کند.
داشت:  عنوان  کریمه  در  رخدادها  خصوص  در  وی 
احترام  هستند  ساکن  کریمه  در  که  اقلیت ها  تمام  به  ما 
آنها  پیشرفت همه جانبه  برای  را  می گذاریم و شرایطی 
بر  مبنی  مسکو  اظهارات  دلیل  همین  به  می کنیم  ایجاد 

محدود کردن حقوق اقلیت ها در کریمه درست نیست.

تالش نابجای غرب برای احیای جنگ سرد
رخ  اوکراین  انقالب  در جریان  که  زیادی  اتفاقات 
داد، با درک و منطق ما مطابقت ندارند. برای مثال به 
ما گفته شده بود که گرداننده اصلی کی یف، روسیه 
است و اینکه ویکتور یانوکوویچ مخلوع، عروسک 
خیمه شب بازی کرملین بود. پس چرا روسیه از او 

حفاظت نکرد و ساکت ماند؟
جایگزین  که  دولتی  هر  به  کمک  به  انگلیس  چرا 
است؟  شده  متعهد  شود،  اوکراین  سابق  دولت 
جایی  به  وضوح  به  انگلیس  خارجی  سیاست 
رسیده است که به هر کسی که با والدیمیر پوتین، 

مخالفت  روسیه  رییس جمهوری 
شاید  می کند.  مالی  کمک  کند، 
بهتر است بسته های پنجاه پوندی 
را از هواپیما بر فراز کی یف فرو 

بریزیم!
انجام  را  کاری  چنین  ما  اگر 
چه  دست  به  پول  این  دهیم، 
عدم  رسید؟  خواهد  کسانی 
این  به  دادن  پاسخ  برای  اطمینان 
پیچیدگی  نشان دهنده  پرسش، 
گذشته  هفته  است.  تناقض  این 
حزب  یک  خصوص  در  من 
راست گرا  افراطی  اپوزیسیون 
این  نوشتم.  به »سوابودا«  موسوم 
گروه در غرب اوکراین حامیانی 
که  معتقدند  آن  اعضای  و  دارد 
هولوکاست اقدامی رضایت بخش 
میلیون ها  امید  مایه  هنوز  که  بود 
من  به  آن  از  پس  است.  تن 

رایت  به  موسوم  دیگر  سازمانی  به  تا  شد  پیشنهاد 
افرادی  همان  آنها  بپردازم.  راست(  )بخش  سکتور 
هستند که در جریان اعتراضات اوکراین پرچم های 
قرمز و سیاه در دست می گرفتند. این پرچم توسط 
اوکراینی هایی که طی جنگ جهانی دوم با نازی ها 
همکاری کردند، استفاده می شد. رایت سکتور آنقدر 
لیبرال ها  حزب  را  سوابودا  حزب  که  است  تندرو 
مدعی  مصاحبه  یک  در  اخیرا  آنها  رهبر  می داند! 
شد که مجموعه ای از تسلیحات مرگبار جمع آوری 
کرده است. در واقع، نقش این گروه در اعتراضات 
وظیفه  گروه  این  است.  هراس آور  و  توجه  قابل 
را  قیام  نقش های  ضروری ترین  از  بخشی  ایفای 

ایجاد  موانع  از  گروه  این  مبارزان  داشت.  عهده  بر 
و  کرده  محافظت  اعتراضی  کمپ  اطراف  در  شده 
شدن  رد  برای  امنیتی  نیروهای  تالش  صورت  در 
آنها  به  با چماق، کوکتل مولوتف و سنگ  آنها،  از 
بسیاری  در  آنها  حامیان  همچنین  می کردند.  حمله 
از شهرهای اوکراین به اشغال ساختمان های دولتی 

کمک کردند.
به عقیده آنها آزادی اوکراین از چنگال نازی ها که 
توسط شوروی صورت گرفت، اشتباهی بزرگ بود.
ثابت  توضیحات  این  از  یک  هیچ  حال  این  با 

نژادپرست  اوکراین  اپوزیسیون  تمام  که  نمی کنند 
بحران،  این  وقوع  دلیل  است.  غیردموکراتیک  یا 
تسلیم سیاست دولت منتخب این کشور به روسیه و 
خشونت در مقابله با معترضان بود. از اپوزیسیون های 
مذهبیون،  دموکرات ها،  به  می توان  اوکراین  بحق 
کمونیست ها و ملی گراها اشاره کرد که تنها به دنبال 
پیچیده  شرایط  اما  هستند.  وطنشان  بیشتر  استقالل 
به  اتکا  با  اوکراینی ها  از  قابل توجهی  است. بخش 
بوده  از روسیه  اوکراین قرن ها بخشی  این مهم که 
اوکراین  فعلی  را روس می دانند. شکل  است خود 
بسیار  یوگوسالوی سابق  با  قومیتی  آمیزه  لحاظ  از 
تقسیم  جریان  در  که  همانگونه  اما  است  متفاوت 

به  کشتار  عامالن  و  قاتل  به  قربانیان  یوگوسالوی 
که ساکنان غرب  نیست  بعید  تبدیل شدند،  قربانی 
اوکراین نیز به اندازه دولتی که سرنگون کردند، از 
خود خشونت نشان دهند. بدون شک حضور گروه 
رایت سکتور »چماق به دست«،  مشکل آفرین است.
به این ترتیب هر چه انگلیس کمتر در این بحران 
مداخله کند بهتر است. زیرا اوال ممکن است وارد 
یک جنگ داخلی احتمالی شوید و ثانیا اینکه وقتی 
کرده  نظر  اظهار  خارجی  بحران  یک  درخصوص 
اما از آنجایی که هدف نهایی روسیه است، در آن 
دخالت نمی کنید، به جای اینکه قوی 
جلوه کنید خود را احمق و ضعیف 
نشان می دهید. در خصوص سوریه 
همین اتفاق رخ داد و در نهایت این 

پوتین بود که پیروز داستان شد.
تالش غرب برای احیای جنگ سرد، 
پایه سوء تفاهم های  بر  و  غیرمنطقی 
و  جاه طلبی  از  که  است  ریشه یی 
است.  شده  ناشی  روسیه  توانایی 
اتحاد  از  می خواهد  تنها  روسیه 
قدیمی خود دفاع کند، همان کاری 
یا  و  »کنتراس«  قبال  در  امریکا  که 
در حمله به »گرانادا« انجام داد. این 
دور  کشورهای  به  که  است  غرب 
دست حمله می کند نه شرق. و این 
در حالی است که روسیه تنها سعی 
دارد نفوذ خود بر متحد قدیمی اش 

را حفظ کند.
هر چند که با توجه به استانداردهای 
شمار  به  ناقض  پوتین  دولت  غربی،  بشر  حقوق 
می رود و یا اینکه فشار زیادی بر کشورهای همسایه 
خود وارد می کند، اما کشورهایی به مراتب بدتر نیز 
وجود دارد. بهتر است غرب با چین مقابله کند که در 
اصل یک دیکتاتوری است. )در حالی که بر روسیه 
دموکراسی حاکم است،  هر چند که رسانه های غربی 
به چنین چیزی معتقد نباشند( و چین اکنون نیز بر 
طبل جنگ علیه ژاپن می کوبد. در حالی که جاپان 
از اهمیت استراتژیک و اقتصادی زیادی برای غرب 
برخوردار است. روسیه یک ببر کاغذی است، چرا 

غرب برای مقابله با آن تالش می کند؟!

داوود اوغلو در کی یف: 

از تمامیت ارضی 
اوکراین حمایت می کنیم

اردوغان معترضان را 
»کافر و تروریست« خواند

پسر مرسی به اتهام حمل مواد مخدر 
بازداشت شد

پوتین خواستار مجوز اعزام نیرو به اوکراین شد

هشدار اوباما در مورد مداخله 
نظامی روسیه در اوکراین

پولیس مصر پسر ۲۵ ساله محمد مرسی را به جرم به 
همراه داشتن مواد مخدر بازداشت کرد.

عبداهلل  السابع،  الیوم  مصری  روزنامه  گزارش  به 
مصر  مخلوع  جمهوری  رییس  پسر  مرسی،  محمد 
در حالی که با دوستش در خودروی شخصیش در 
استان القلیوبیۀ نشسته بود، بازداشت شد و پس از 
بازرسی دو سیگار حاوی حشیش در خودروی آنها 
و  مرسی  پسر  بازداشت  به  امر  این  که  شد  کشف 

همراهش انجامید.
بنا به گفته مسووالن پولیس، نیروهای امنیتی ظاهرا 
به شکل تصادفی به خودروی پسر رییس جمهوری 
این  از  اولیه  بازرسی  سابق مصر مشکوک شدند و 
خودرو  سرنشینان  هویت  از  آگاهی  بدون  خودرو 

صورت گرفته است.

به گفته مسووالن پولیس، پس از کشف مواد مخدر، 
هویت  کارت  دریافت  به  اقدام  امنیتی  نیروهای 
از  یکی  که مشخص شد  کردند  سرنشینان خودرو 

آنها پسر رئیس جمهوری مخلوع مصر است.

پوتین از شورای فدراسیون روسیه خواست مجوز 
اعزام نیرو به اوکراین را صادر کند.

پوتین،  والدیمیر  روسیه،  صدای  گزارش  به 
رئیس جمهور روسیه روزشنبه از شورای فدراسیون 
خاک  به  آرامش  بازگرداندن  برای  خواست  روسیه 
این کشور  به  نیروهای روس  اعزام  اوکراین مجوز 

را صادر کند.
پارلمان روسیه گفته  این در حالی است که رییس 
به  نیرو  اعزام  روسیه  فدراسیون  شورای  که  است 

کریمه را منتفی نمی داند.
اعزام محدود  وی گفت: شورای فدراسیون روسیه 

اتباع روس در  امنیت  برای تضمین  به کریمه  نیرو 
اوکراین را منتفی نمی داند.

برای  که  را  آن هایی  خود،  سخنرانی  جریان  در  ترکیه  نخست وزیر 
اعتراض به اتهامات فساد و اختالس به خیابان ها آمده  بودند، »کافر 

و تروریست« خواند.
به نوشته روزنامه حریت، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در 
جریان سخنرانی خود در راهپیمایی در والیت بالیکسیر گفت: ما روز 
دوشنبه با وجود اعتراضات چپ گرایان، با وجود این کافران بلواری 
را در آنکارا افتتاح کردیم. آن ها تروریست هستند، اما حزب مخالف 

مردم جمهوری خواه این افراد را »جوانان ما« می خواند.
اردوغان این تحقیقات درباره فساد مالی را به عنوان توطیه یی علیه 
دولتش توصیف کرده که از سوی فتح اهلل گولن، نخبه اسالمی که از 

۱۵ سال پیش در آمریکا زندگی می کند، راه اندازی شده است.
اردوغان در سخنان خود همچنین از فتح اهلل گولن به دلیل آنکه در 
از  میالدی  فبروری سال ۱۹۹7   ۲8 پسامدرن  کودتایی  اقدام  جریان 
دانش آموزان خانم خواسته تا به منظور شرکت در مدارس روسری و 

مقنعه های خود را در بیاورند، انتقاد کرد.
این  نداشتن گولن گفت:  فرزند  و  بودن  به مجرد  اشاره  با  اردوغان 
او  نکنند.  استفاده  مقنعه  و  روسری  که  گفت  همه  به  اسالمی  نخبه 

چنین حرفی را زده چرا که هیچ فرزندی ندارد.
»جنبش  مخالف  رهبر حزب  باغچلی،  دولت  از  نیز  پیشتر  اردوغان 

ناسیونالیست« به دلیل نداشتن فرزند، انتقاد کرده است.
وی در این سخنرانی بار دیگر از مردم خواست تا فرزندان خود را در 
مدارس خصوصی ثبت نام نکنند چرا که تعداد بسیاری از این مدارس 

توسط افراد نزدیک به جنبش گولن اداره می شود.

رییس  جمهوری امریکا هشدار داد که هرگونه مداخله نظامی 
روسیه در اوکراین هزینه هایی به دنبال خواهد داشت.

رییس جمهوری  اوباما  باراک  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
امریکا به خبرنگاران گفت: ما در حال حاضر به شدت نگران 
گزارش ها در مورد تحرکات نظامی روسیه در داخل اوکراین 

هستیم.
وی خاطر نشان کرد: امریکا همراه با جامعه بین الملل بر این 
اوکراین  در  نظامی  مداخله  هرگونه  که  می کند  تایید  مسئله 

هزینه هایی به دنبال خواهد داشت.
چه  امریکا  بعدی  گام  اینکه  مورد  در  امریکا  رییس جمهور 
خواهد بود فقط گفت که مقام های دولتش همچنان با متحدان 

اروپایی و همچنین روسیه در تماس مستقیم خواهند بود.
از سوی دیگر مایک راجرز رییس کمیته امور اطالعاتی مجلس 
نمایندگان امریکا خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که ارتش 

روسیه در حال حاضر کنترل منطقه کریمه را در اختیار دارد.

                                                                                                                                    تیم استنلی- تلگراف



نویسنده: شارلوت دیویس
برگردان: حامد شیری

نفی مرزهای بین مولف و متن، دارای داللت 
بارزترین  معنایی دوگانه است: نخستین و 
آفرینِش  ذاتی و فردی  بازتابنده گی  بر  آن، 
منطقی  نتیجۀ  دارد.  اشاره  مردم نگاری ها 
آن، این است که ]مردم نگاری ها[ نه دربارۀ 
بلکه  می شوند،  مطالعه  ظاهراً  که  مردمی 
راجع به خود مردم نگاران است. معنی دوم، 
مردم نگاران  عقیدۀ  برتری  و  اقتدار  انکار 
در بیان و ارایۀ مردم نگاری های شان است. 
وجود  برتری  تبیین  هیچ  دیدگاه،  این  در 
ندارد، هیچ بنیانی که بر اساس آن درستی 
یا صدِق یک چشم انداز نسبت به دیگری 
مورد قضاوت قرار گیرد، وجود ندارد؛ فقط 

»چشم اندازها« وجود دارند.
بر  عمیقی  تأثیر  به طور خاص،  انتقاد  این 
شیوه هایی که بر اساس آن مردم نگاری ها به 
وجود آمده اند، یعنی در »خودآگاهی« کلی 
مردم نگاری ها«،  »تألیف  فرایند  به  مربوط 
نقدهای  رو،  این  از  است.  داشته 
پست مدرنیستی گسترده یی نسبت به تولید 
است  گرفته  صورت  مردم نگارانه  متون 
مارکوس   ،۱۹8۶ مارکوس،  و  )کلیفورد 
بیانیه های  عمدۀ  در   .)۱۹8۲ کاشمن،  و 
مطرح  ادعا  این  ]پست مدرن[  رادیکال 
می شود که متون مردم نگارانه، کنش فردی 
و  متون  به  بیشتر  که  است  خالقانه یی 
نوشته های افسانه یی شباهت دارد تا نوعی 
عنوان  به  مردم نگارانه  تحقیق  از  برداشت 
تولیدات،  این  لذا  اجتماعی.  علم  شالودۀ 
قابلیت ارزیابی انتقادی به عنوان مجموعه یی 
یک  برحسب  و  نداشته  را  آگاهی دهنده 
فهم  قابل  واقع گرایانه«  »هستی شناسی 
این چشم انداز،  به  واکنش  نمی باشند. یک 
آثار  به  مربوط  ذهن گرایانۀ  متون  تولید 
چه گونه گی  دربارۀ  فردی،  کاماُلً  بازتابی 
است،  بوده  مردم نگار  بر  میدانی  کار  تأثیر 
به  تحلیل ها  و  گزارش ها  این که  جای  به 
دربارۀ  چشم اندازی  به  دست یابی  یا  فهم 
ماهیت مردمان دیگر بپردازند)مقایسه شود: 
جاکوبسون، ۱۹۹۱: ۲۲ ۱۹(. این امر نشان 
گونه یی  به  مردم نگاران  اگرچه  که  می دهد 
نظِر  اظهار  و  عقیده  ابراز  از  ناخوشایند 
آن  می کنند  تالش  و  هستند  آگاه  مولف 
ضرورتًا  آن ها  اما  برسانند،  حداقل  به  را 
آن  مردم نگاری  کالسیک  رویکرد  همانند 
را از متن حذف نمی کنند. به جای حذف 
مردم نگار، آن ها حتا خود را در فرایند تولید 
برای  خود  جست وجوی  تداوم  و  ایده ها 
اما  می سازند.  نمایان  بیشتر  ]جامعه[  فهم 
اقتدار و ارجحیِت خود را به حدی تقلیل 
می دهند که تفاسیر آن ها صرفًا چشم اندازی 
بدون  است ـ  چشم اندازها  سایر  کنار  در 
برتری چشم انداز  به  نسبت  ادعایی  این که 

باشند. شیوه های پست مدرنی،  داشته  خود 
را  دیدگاه ها  تنوع  که  هستند  تالش هایی 
به خاطر  بودن«  متنی  »چند  راستای  در  هم 
متون  در  معیار  نوع  هر  از  استفاده  عدم 
غیرشفاهی از قبیل فلم ها، عکس ها، کاالها، 
مجسمه ها، اشعار و هم »چند آوایی بودن« 
بدون  متنوع  ارایۀ چشم اندازهای  به خاطر 
ارزیابی  یا  درآوردن  نظم  به  برای  تالش 
آن ها جایز می دانند.)مقایسه شود با: فونتانا، 

)۲۱۱ ۱8 :۱۹۹۴
آن  در  که  دیگری  عمدۀ  زمینۀ 
تحقیق  پست مدرنیستی،  چشم اندازهای 
اجتماعی را به چالش کشیده و تحت تأثیر 
داده اند، مسالۀ اخالق و سیاست های  قرار 
ذاتی موجود در این فعالیت ]مردم نگاری[ 
بین  مرزهای  حذف  اساس  بر  است. 
تفکیک  پست مدرن ها  مختلف،  حوزه های 
و جدایی مالحظاِت سیاسی و اخالقی را از 
مالحظاِت تحلیلی تیوری های اجتماعی رد 
می کنند. در این دیدگاه، همۀ چشم اندازها 
سیاسی هستند. این دیدگاه به طور خاص با 
انتقادات فمینیست ها و تیوری های انتقادی 
تیوری پردازی  دربارۀ  مارکسیسم،  از  ملهم 
استدالل  آن ها  است.  منطبق  اجتماعی 
از  فراغت  پوزیتویستی  هدف  که  می کنند 
پنهانی  سیاسی  دیدگاه  واقع  در  ارزش، 
به ویژه  قدرت موجود،  روابط  از  که  است 
و  طبقه  بر  مبتنی  استثمارگرانۀ  شکل  در 
پدرساالری، حمایت می کند. از این رو، این 
تحقیق  که  کرده اند  استدالل  چشم اندازها 
اجتماعی باید بالقوه متعهد باشد. با وجود 
برابری  عین  در  پست مدرنیستی  نقد  این، 
اعتبارش با سایر چشم اندازها و دیدگاه ها و 
رد هرگونه چشم انداز اخالقی برتر، مسایل 
مختلف  دیدگاه های  برای  را  مشکالتی  و 
در اقدام آن ها به کنش، در سطح تحقیق یا 
تیوری پردازی و پیشبرد برنامه های سیاسی 
در یک مجموعۀ معین و نیز اولویت دادن 
به یک دیدگاه سیاسی خاص، ایجاد می کند.
وقتی که پست مدرنیسم را به مثابۀ فرایندی 
حذف  می گیریم،  نظر  در  تمایززدایی  از 
مرزهایی که این تمایززدایی در پی دارد، بر 
سطوح مختلفی در تحقیق مردم نگارانه تأثیر 
می گذارد. در عین حال، تمامی این سطوح 
بازتابنده گی  طریق  از  مختلف  اشکال  به 
نشان  واکنش  فرایند  این  به  زیاد،  بسیار 
می دهند. در سطح مردم نگاری فردی، حذف 
دیده  »شیوه های گزارش«  در  بیشتر  مرزها 
مردم نگاران تالش  آن  بر طبق  که  می شود 
مختلف، چه گونه گی  به شیوه های  می کنند 
بحث های  در  خود  درگیری  و  مشارکت 
مربوط به مردمان دیگر را نشان دهند. این 
امر اغلب به مردم نگاری هایی منجر می شود 
به مردم نگار بیش از مردم مورد  که ظاهراً 
مطالعه توجه نشان می دهد. در یک سطح 
عّلی  رشته های  نقش  بازشناسی  جمعی، 
منجر  مطالعه،  مورد  موضوع  ساخت  در 

به ارجاع تیوری پردازی اجتماعی به خود، 
و در نتیجه امکان نقد تیوری یا تبیین های 
علمی شده است. هم چنین مرز بین مولف 
ساخت  برای  مولف  تالش  با  مخاطب،  و 
موضوع به واسطۀ استفاده از توصیفات عام 
و پراکنده ]در باب موضوع تحقیق[، و نیز 
خود  فهِم  ساخت  برای  مخاطب  تالش  با 
از موضوع تحقیق، از بین می رود. بسیاری 
بصیرت های  پست مدرن ها،  نقدهای  از 
قبیل  از  می کند:  فراهم  ارزشمندی  خیلی 
نشان دادِن چشم اندازهای خاصی که ریشه 
فراروایت ها  در  و  داشته  قدرت  روابط  در 
به  که  وابسته یی  اقتدار  و  شده اند  پنهان 
نقدهای  می شود.  منجر  متون  ساخت 
اندازه یی بدیهی به نظر می رسند:  تا  دیگر، 
کلیۀ  متکثر  و  چندآوایی  ماهیت  به ویژه 
فعالیت های اجتماعی، با وجود این، منطق 
این استدالالت به طور اجتناب ناپذیر ما را 
به  مستمراً  که  بازتابنده گی  از  اشکالی  به 
می کنند،  حرکت  درون  به  مارپیچ  گونه یی 
به  نهایتًا  که  فرایندی  می کند؛  راهنمایی 
تخریِب یکی از دو محور تحقیق اجتماعی 
می انجامد؛ اعتقادی که ما را قادر می سازد از 
طریق این فعالیت ها، نه از طریق درون بینی، 
یاد  خودمان  از  بیرون  دربارۀ  چیزهایی 

بگیریم.
اول  فصل  از  است  ترجمه یی  مقاله  این 
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خود را با تماِم وجود دوست 
داشته باشید!
)ویژۀ بانوان(

این مطلب برای بانوانی نوشته شده است که همۀ تالش شان را به کار می بندند تا رابطۀ 
خود را همیشه شاد و پویا نگه دارند و برای این منظور نیز همۀ افکار و انرژِی خود را 
صرف می کنند. اما این باعث می شود که به تنهایی همۀ مشکالِت زنده گی را به دوش 
کِشند و تصور کنند که هرچه بیشتر خود را فراموش کنند و طرِف مقابل را باال ببرند، 

بهتر است ـ غافل از این که فقط خود را نابود می کنند.
این خانم ها طرز فکر اشتباهی دارند. این که شما برای احساِس شادی در زنده گی خود 

به مردها وابسته باشید، یک رویکرد نادرست است.

وابسته گی به مرد برای خوشحال بودن، نتیجۀ معکوس دارد!
همۀ  می کنند.  فراموش  را  خود  که  است  این  ازخودگذشته  زناِن  اشتباه  بزرگ ترین 
در  همیشه  و  می دانند  زنده گی شان  مرد  بودِن  خوشحال  به  منوط  را  خود  زنده گی 
این مسیر تالش می کنند. اما باید بدانید این احساس به هیچ عنوان پایدار و دایمی 
تا کنون تصور می کرده اید مرد شما باعث خوشحالی شما است، ممکن  نیست. اگر 
است روزی از این طرز فکِر خود سرخورده شوید. انسان تا زمانی که نتواند از آن چه 
خودش هست، احساس رضایت و شادی داشته باشد، نمی تواند از دیگران نیز این 
رضایت یا شادمانی را دریافت کند. شما باید ابتدا ذات وجودِی خود را دوست داشته 

باشید.

ابزار رابطۀ درست: من همه چیز هستم!
۱ـ تصور کنید: جذابیِت شما نامحدود است و قلب شما دریایی از طال است که هر 
مردی دوست دارد در آن شیرجه بزند. این را تصور و با همۀ وجود احساس کنید. 
وقتی خودتان را زیبا و دوست داشتنی ببینید، مردِ شما نیز شما را همان طور خواهد 
دید. شما با نیروی ذهِن خود می توانید اعتماد به نفِس خود را افزایش دهید و خود را 
به ذات واقعی و زیبای خود نزدیک تر سازید. این تصورات زیبا به شما اعتماد به نفس 

می دهد و باعث می شود که باور کنید شما همه چیز هستید.
 ۲ـ هر زمان هر نوع شک، ترس، نگرانی یا افکار منفی به ذهِن شما خطور کرد، به 

آن ها بها ندهید و آن ها را کنار بگذارید.
۳ـ در ذهِن خود تصویر بزرگی از زیبایی و جذابیِت درونی خود ترسیم کنید )همین 
االن این کار را انجام دهید( و در تمام روز و شب این تصویر را جلو نگاهِ خود قرار 

دهید و به مسایل جانبی توجه نداشته باشید.
۴ـ تا زمانی که تصویر جذابیِت شما در جلو چشمان تان باشد، احساِس خوب خواهید 
داشت و متوجه می شوید همۀ اتفاق های اطراف به نوعی زیبا و جالب هستند. وقتی 
بروید تصور  ببینید، هرجا که  زیبا و جذاب  را  باشید و خود  داشته  نفس  به  اعتماد 

می کنید مثل آهن ربا می توانید اطرافیان را به سوی خود جذب کنید.
با خود تصور کنید مردی که  باشید.  انرژی های مثبت  ۵ـ همیشه سعی کنید گیرندۀ 

دوستش دارید، همیشه انرژی مثبت به شما می دهد.
خود  روزِ  هر  عادت های  به  را  آن ها  باید  دادید،  انجام  را  تمرینات  این  که  هنگامی 
تبدیل کنید. باید تا اندازه یی این حس زیبایی، جذابیت، اعتماد به نفس، گرفتن و دادِن 
انرژی مثبت به اطرافیان را در خود تقویت کنید تا تأثیر مستقیم آن را بر رابطۀ کنونی 
خود لمس کنید. این حس های خوب باعث می شود تا از توجه مختص به مردها و 
گرفتن حِس رضایت و خوشحالی از آن ها فاصله بگیرید. شما می توانید خود موجب 

خوشحالی خود باشید.
وقتی یک زن بتواند خودش را با تمام وجود دوست داشته باشد، مطمین باشید مرد نیز 
همین طور زیبا او را خواهد دید و با همۀ وجود دوستش خواهد داشت. حس رضایت 
و خوشبختی واقعی، از دروِن انسان ها نشأت می  گیرد. وقتی خودتان خود را دوست 

ندارید، چه طور انتظار دارید دیگران شما را دوست داشته باشند؟

منبع: برترین ها

بخش سوم و پایانی

بازتابنده گی و انسان شناسی



هومن داوودی 

در  متمایز  و  ممتاز  شخصیت های  از  یکی  سوپرمن، 
ابرقهرمان های  دیگر  برخالف  او  ابرقهرمان هاست.  میاِن 
ضعف ها  با  و  دارد  کم تری  انسانِی  وجهۀ  کمیک بوکی، 
و  می کند،  نرم  دست وپنجه  کم تری  بسیار  تردیدهای  و 
شاید به همین دلیل است که در سینما مانند همتایانش به 
موفقیت های بزرگی نرسیده است. کریستوفر نوالن پس 
از سه گانۀ درخشان بتمنی اش به عنوان همکار تهیه کننده 
و فلم نامه نویس، به پروژۀ ۲۲۵ میلیون دالری مرد پوالدین 
ابراز عالقه کرد و امیدهای زیادی را برانگیخت که پس 
از شکست فلم قبلی سوپرمن ـ یعنی سوپرمن بازمی گردد 
رگ های  به  تازه  حیاتی  ـ   )۲۰۰۶ سینگر،  )برایان 
به  با  شود.  دمیده  دوران ها  همۀ  ابرقهرمان  محبوب ترین 
انتظارها  که  شد  مشخص  پوالدین  مرد  درآمدِن  نمایش 
چندان نابه جا نبوده و فلم در مجموع توانست نظر مثبِت 
منتقدان و سینماروها را جلب کند؛ آن چنان که بالفاصله 
تولید قسمت های بعدی در دستور کار قرار گرفت. امتیاز 
این فلم در حال حاضر در سایت آی ام دی بی 7.۴ از ۱۰، 
در سایت متاکریتیک ۵۵ از ۱۰۰ و مجموع فروشش در 
کل دنیا ۶۶۳ میلیون دالر است. در این نوشته سعی شده 
است از ریشه های شکل گیرِی پدیدۀ سوپرمن شروع کنیم 
و کم کم جلو بیاییم تا به آخرین نسخه های سینمایی مبتنی 

بر این ابرقهرماِن فرازمینی برسیم. 
تاریخچۀ سوپرمن

۱ـ خلق و شکل گیری سوپرمن
شاستر  جو  و  سیگل  جری  توسط  سوپرمن  شخصیت 
نه تنها  کردند،  خلق  ابتدا  آن ها  که  شخصیتی  شد.  خلق 
یک قهرمان نبود، بلکه یک آدم شرور و بد بود. داستان 
و  داشت  نام  سوپرمن«  »سلطۀ  نویسنده  دو  این  کوتاه 
حکایت آدم بِد کله  طاسی را نقل می کرد که قصد داشت 
خالقان  و  نکرد  فروش  داستان  شود.  زمین  فرمانروای 
از  شدند.  او  موقعیِت  و  مقام  تغییر  به  مجبور  سوپرمن 
پیوست. در سال ۱۹۳۵  قانون  به جانب  این رو سوپرمن 
و  گرفت  قرار  بی توجهی  مورد  دوباره  سوپرمن  داستان 
حتا از سوی اتحادیۀ روزنامه نگاران، متهم به الهام گرفتن 
از شخصیت هوگو دانر شد. دانر، شخصیت اصلی نوول 
گالدیاتور است که فیلیپ وایلی آن را در سال ۱۹۳۰ به 
مدتی، شرکت  از  بعد  حال  هر  به  درآورد.  تحریر  رشتۀ 
انتشاراتی تازه کار »دی سی کامیکز« تصمیم گرفت شانس 

خود را با سوپرمن بیازماید.
2ـ سال های اولیه

سوپرمن دوباره دست خوش تغییراتی شد و سرانجام در 
ماه جوالی ۱۹۳8 با مجموعۀ »داستان های مصور اکشن« 
روانۀ بازار شد. سیگل و شاستر در ازای ۱۳۰ دالر حقوق 
سوپرمن را به شرکت دی سی فروختند و قراردادی برای 
»ساتردی  گزارش  طبق  کردند.  امضا  بعدی  داستان های 
ایونینگ پست« ، سیگل و شاستر در سال ۱۹۴۱ هر یک 
دی سی  سود  از  درصدی  به عالوۀ  دالر  هزار   7۵ ساالنه 
وقتی  در ۱۹۴۶  می کردند.  دریافت  دستمزد  عنوان  به   را 
سیگل و شاستر درخواست پول بیش تری کردند،  شرکت 
در  دو طرف  قانونی  پیکار  کرد.  اخراج  را  آن ها  دی سی 
 ۲۰۰ ازای  در  شاستر  و  سیگل  و  شد  تمام   ۱۹۴8 سال 
سوپرمن  به  نسبت  ادعایی  دیگر  که  پذیرفتند  دالر  هزار 
یا هر شخصیِت الهام گرفته شده از آن نداشته باشند. در 

دانر،  )ریچارد  سوپرمن  فلم  چشم گیر  مالی  موفقیت  پی 
سیگل  فقیرانۀ  زنده گی  از  خبری  گزارش های  و   )۱۹78
اعالم  وارنر  برادران  شرکت  ارتباطات  بخش  شاستر،   و 
کرد که تا آخر عمر ساالنه ۳۵ هزار دالر به  عنوان حقوق 
بازنشسته گی به عالوۀ بیمۀ درمانی به خالقان این شخصیت 
پرداخت خواهد کرد؛ در ضمن هر تولید رسانه یی که به 
نحوی از شخصیت سوپرمن استفاده می کند، باید از جری 

سیگل و جو شاستر در مقام خالقان سوپرمن یاد کند.
سوپرمن،  زنده گی  دهۀ  اولین  طول  در  دی سی  شرکت 
به  متهم  را  آن ها  و  کرد  شکایت  رقیب   ناشر  چند  از 
معرفی ابرقهرمان هایی با قدرت های مشابه سوپرمن کرد. 
»مرد  شخصیت  به  خاطر  سندیکا«  فیچر  »فاکس  شرکت 
شگفت انگیز« و شرکت فاِست کامیکز به خاطر شخصیت 
این پرونده بودند. دی سی در  از متهمان  »مرد حکمران« 
۱۹۴۱ نیز علیه فاِست پرونده یی را روانۀ دادگاه کرد و ادعا 
پرفروش ترین  )که  مارول«  »کاپیتان  شخصیت  که  نمود 
سوپرمن  شبیه سازی  نوعی  به  بود(  دوره  آن  شخصیت 
است. کاپیتان مارول در اواسط دهۀ ۱۹۴۰ از سوپرمن و 
دیگر ابرقهرمان ها پیشی گرفت و پرفروش ترین شخصیِت 
کتاب های مصور شد. سرانجام در ۱۹۵۳ بعد از ۱۲ سال 
دادخواهی، پرونده به سود دی سی مختومه شد و شرکت 
انتشار کتاب های مصور کاپیتان مارول را متوقف  فاِست 
کرد و محکوم به پرداخت جریمه به دی سی شد. دی سی 
دست  مارول  کاپیتان  شخصیت  حقوق  به   ،۱۹7۰ دهۀ 

یافت.
 

3ـ عصر طالیی
وقتی امریکا وارد جنگ جهانی دوم شد،  دوران شکوفایی 
حتا  و  رسید  فرا  مصور  کتاب های  صنعت  در  سوپرمن 
باعث شکل گیری گونۀ جدیدی از ابرقهرمان ها شد )البته 
هم چنان این بحث وجود دارد که آیا سوپرمن می تواند به 
 عنوان اولین ابرقهرمان تلقی شود یا نه(. این ابرقهرمان ها 
کاپیتان  زیردریایی،  ملوان  نامور  بتمن،   از:  بودند  عبارت 
لنترن، وندر وومن و کاپیتان  مارول، رابین،  فلش،  گرین 
امریکا. در همین دوران پای سوپرمن به دیگر رسانه ها باز 
شد. در ۱۹۳۹ »ماجراهای سوپرمن« در روزنامه ها منتشر 
شد؛  البته این داستان ها معموالً چاپ مجددی از کتاب های 
»ماجراهای  رادیویی  برنامه ی  بودند.  گذشته  مصور 
میان،  این  در  داشت.  شنونده  میلیون ها  نیز  سوپرمن« 
ماجراهای  با  و  گرفت  پیشی  سوپرمن  از  مارول  کاپیتان 
کاپیتان مارول به سینما راه یافت)البته در ابتدا قرار بود این 
مجموعه به سوپرمن اختصاص یابد(. ماجراهای کاپیتان 
مارول مجموعه یی از انیمیشن های پُرخرج بود که توسط 
موفقیت چشم گیری دست  به  و  تولید شد  فلیشر  مکس 

یافت که تا امروز هم چنان ادامه دارد.
هم دورۀ  شخصیت های  بیش تر  به تدریج  جنگ  از  بعد 
سوپرمن به فراموشی سپرده شدند. سوپرمن در اواخر دهۀ 
۱۹۴۰ و طی دهۀ ۱۹۵۰ از رقبایش فاصلۀ زیادی گرفت و 
به محبوب ترین شخصیت دنیای کتاب های مصور تبدیل 
از راه  اواسط دهۀ ۱۹۵۰ رقبای جدید سوپرمن  شد. در 
رسیدند. در طول این دوران بود که قدرت های سوپرمن 
دشمنان  البته  شد.  بیش تر  و  بیش تر  روزافزونی  به  طور 

سوپرمن هم قوی تر و شگفت انگیزتر شدند.
مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم، رسمًا اعالم شد 
و  سوپربوی  نام  با  پیش  سال ها  سوپرمن  شخصیت  که 

در شهر اسمال ویل خلق شده است. سوپرمن روی پردۀ 
یافت.  دست  چشم گیری  موفقیت های  به  هم  نقره یی 
با حضور جرج  تلویزیونی ماجراهای سوپرمن  مجموعۀ 
به  تلویزیون  از عصر طالیی  بخشی جدایی ناپذیر  ریوز،  

شمار می رود.
4ـ عصر نقره یی

مورخان کتاب های مصور، روی تاریخ آغاز »عصر نقره یی 
اما به احتمال قوی  اتفاق نظر ندارند،  کتاب های مصور« 
که شخصیت های  زمانی  است؛   بوده   ۱۹۵۵ سال  حوالی 
»موجود مریخی«،  »شکارچی انسان« یا »بری آلن« معرفی 
برای  را  جدیدی  گرایش  آلن،  بری  شخصیت  شدند. 
عرضۀ  در  گرایش  این  آورد.  همراه  به  دی سی  شرکت 
گونه های جدیدی از قهرمان های قدیمی خالصه می شد.

افسانه های   ،۱۹۶۰ دهۀ  اوایل  و   ۱۹۵۰ دهۀ  طول  در 
یافت.  گسترش  قابل توجهی  به  طور  سوپرمن  شخصیت 
بیزارو  و  برینیاک  دوران  آن  در  او  به  یادماندنی  دشمنان 
این  در  نیز  سوپرمن  دخترعموی  سوپرگرل  البته  بودند. 
دوران به او پیوست و »لیگ عدالت امریکا« تشکیل شد. 
سوت وکور  دوره یی   ۱۹۶۰ دهۀ  تحوالت،   این  علی رغم 
 ۱۹۵۹ سال  از  دهه  این  شومِ  سایۀ  بود.  سوپرمن  برای 
بازیگر  ریوز،  این سال جرج  در  افتاد.  پیکر سوپرمن  بر 
ماجراهای  در  سوپرمن(  )لقب  پوالدین«  »مرد  نقش 
ظاهر  در  ریوز  مرگ  کرد)صحنۀ  خودکشی  سوپرمن 
نشد(.  پیدا  قتل  بر  دال  مدرکی  و  بود  گویای خودکشی 
در این دوران، آثاری چون ماجراهای سوپرپاپ )۱۹۵8( 
در  خوردند.  شکست   )۱۹۶۱( سوپربوی  ماجراهای  و 
۱۹۶۶ نمایش پرخرجی در برادوی با عنوان یک پرنده… 
به  بازیگری  که  شد  اجرا  سوپرمن  نه،   هواپیما…  یک 
بازی کرد. علی رغم  نام باب هالیدی، نقش اصلی آن را 
موفقیت این نمایش،  طرح های مجموعۀ جدید سوپرمن 
مجموعۀ  سال  همان  نبرد.  جایی  به  راه  هالیدی  بازی  با 
به موفقیت  تا حدی  ماجراهای جدید سوپرمن  انیمیشن 
رسید. ناکامی های سوپرمن طی دهۀ ۱۹۶۰ در حالی بود 
به  مخاطب  جذِب  برای  تالش  دهه  این  اواسط  در  که 
باالترین حد خود و بیش از هر وقِت دیگر رسیده بود. در 
این دوران، بتمن در کانون توجه قرار گرفت و فرصتی 
برای سلطه به  دست آورد. این شکوفایی تا حدی مدیون 
مجموعۀ تلویزیونی بتمن بود که ارزش های تولیدش به 
زمان،  این  در  بود.  سوپرمن  ماجراهای  از  باالتر  مراتب 
شرکت »مارول کامیکز« شخصیت های جدید بسیار زیاد 
و متنوعی از جمله »هالک افسانه یی«،  »چهار شگفت انگیز« 
و »مرد عنکبوتی« را روانۀ بازار کرد. پیچیده گی شخصیتی 
این قهرمان ها، بستر داستان پردازی جذاب تری را برای شان 
مهیا ساخت. سوپرمن محبوب و موفق بود، ولی دیگر تنها 

نبود.
۵ـ عصر برنزی

فروش  مصور،   کتاب های  بازار  تحوالت  علی رغم 
داستان های سوپرمن هم چنان مشابه گذشته بود تا این که 
اصالحات  برخی  به  پوالدین  مرد  نیاز   ،۱۹7۰ دهۀ  در 
نظر  تحت   دوره  این  در  سوپرمن  شد.  آشکار  کاماًل 
هنرمند مشهور، جک کربی، وارد عصر برنزی خود شد. 
شخصیت  به  می توان  دوره  این  توجه  قابل  تغییرات  از 
دارک سید اشاره کرد که یک موجود فضایی جنگ ساالر با 
قدرتی بسیار مخرب بود و تهدیدی جدی برای سوپرمن 
به شمار می رفت. همان سال مورت ویسینگر ویراستار، 

شوارتز  جولیوس  و  کرد  ترک  را  سوپرمن  هنری  گروه 
جای گزین وی شد. از یک سو استعدادهای خوش آتیه یی 
راس  و  ماگین  اس.  الیوت  اونیل،  دنی  آدامز،  نیل  چون 
به  هنری  کار  و  نویسنده گی  در  را  جدیدی  ابعاد  اندرو 
و  ذوق  دیگر،  سوی  از  و  افزودند  سوپرمن  شخصیت 
شد  باعث  سوان  کرت  چون  کهنه کاری  هنرمند  ابتکار 
تا سوپرمن از کانون فانتزی های گذشته بیرون آید و در 
فلم   ۱۹78 در  بگیرد.  جای  امروزی تری  تصویرِی  قالب 
سوپرمن با حضور ستاره گانی چون مارلون براندو و جین 
هکمن و با جلوه های ویژۀ چشم گیر و دیدنی به نمایش 
تحت  را  سوپرمن  نقش  تازه کار،  ریو  کریستوفر  درآمد. 
هدایِت ریچارد دانر بازی کرد. این فلم عالوه بر موفقیت 
در گیشه، مورد توجه منتقدان هم قرار گرفت. طی دهۀ 
این  در  شد.  ساخته  فلم  این  بر  دیگر  دنبالۀ  سه   ۱۹8۰
در  این که  تا  یافت  ادامه  مصور  کتاب های  فروش  میان، 
سال ۱۹8۶ شرکت دی سی سوپرمن را مورد بازبینی جدی 

قرار داد.
6ـ عصر کنونی

تجدید  نظر سال ۱۹8۶، تغییرات اساسی و چشم گیری را 
برای سوپرمن به همراه داشت و باعث شد این ابرقهرمان 
بار دیگر به  عنوان شخصیِت یکی از پرفروش ترین  یک  
بیرن،  داستان های  در  شود.  مطرح  مصور  کتاب های 
بود.  کریپتن  نام  به  بایر  و  سرد  سیاره یی  اهل  سوپرمن 
می گیرند  فرزندی  به  را  او  جاناتان  و  مارتا  زمین،  روی 
نسخۀ  در  است.  خودشان  فرزند  که  می کنند  وانمود  و 
او  و  یافت  به تدریج گسترش  قدرت های کالرک  جدید 
بیش تر  برخالف  نرفت.  سوپربوی  هویت  بار  زیر  هرگز 
نسخه های قبل،  والدین زمینی او زنده ماندند و تا امروز 
نقش های مکمل مهمی را در مجموعه کتاب های مصور 
سوپرمن ایفا کرده اند. در این زمان قدرت های سوپرمن نیز 
مورد تجدید نظر قرار گرفت و چند توانایی خارق العاده 
و البته باورنکردنی به فراموشی سپرده شد تا بر جذابیِت 
داستان ها افزوده شود. قدرت و سرعت سوپرمن هم چنان 
متمایز و برتر بود، ولی احساس می شد که محدودتر از 
قبل است. او در کالن شهرها نیز با جنایت کاران و مجرمین 
لوثر جدید،  لکس  مثال،  عنوان  به   روبه رو شد.  جدیدی 
طرف داران  از  برخی  بود.  شیطان صفت  میلیاردر  یک 
وسیع تر  باید  تغییرات  دامنۀ  که  بودند  معتقد  سوپرمن 
که  بیرن  داستان های  تاریخی  عناصر  از  بعضی  و  می شد 
بیش از حد کلیشه یی شده بود،  از پس زمینه حذف می شد. 
کار  از  در دی سی دست  فعالیت  سال  از چند  بعد  بیرن 
کشید، چون احساس می کرد شرکت از تغییرات داستانی 
او حمایت نمی کند. اما تغییراتی که بیرن در این شخصیت 
سوپرمن  و شخصیتی  بنیادی  الگوی  به  بدل  کرد،  ایجاد 
شد و قریب به دو دهه او را همراهی کرد. یکی از این 
تغییرات چشم گیر، تحول لکس لوثر از یک آدم بد طالب 

علم به یک تاجر بود.
پا  به   سروصدایی  سوپرمن«  »مرگ  داستان   ،۱۹۹۲ در 
کرد. در این داستان سوپرمن ظاهراً در دستان »دومزدِی« 
مخاطبان  اتفاق  این  از  بعد  می میرد.  داستان  سوپربدمن 
قوس های  پیش بینی شده ترین  و  طوالنی ترین  از  یکی  در 
تاریِخ کتاب های مصور قرار گرفتند. به هر حال، قهرمان 
واقعی بازگشت. متعاقب این بازگشت گرین لنترن، دیگر 
نام  پارالکس  و  شد  دیوانه  مصور  کتاب های  ابرقهرمان 
گرفت. این تحوالت باعث شد تا در سال ۱۹۹۴ مجموعۀ 
کوتاه »ساعت صفر« که به نوعی دنباله یی بر »بحران در 
سرزمین های بی کران« بود،  ساخته شود. چند سال بعد از 
تا شانه هایش  بازگشت سوپرمن از گور،  موهای قهرمان 
با  دارای موهایی  نتیجۀ آن، کالرک کنت  بلند شد و در 

آرایش دم اسبی شد.
در ۱۹۹۶ سرانجام سوپرمن )یا در واقع کالرک کنت( با 
لوییز لین ازدواج کرد و فرازونشیب های زنده گی را تجربه 
دنیای  به  با مجموعۀ سوپرمن  کرد. همان سال سوپرمن 
انیمیشن بازگشت. تهیه کننده های این مجموعه بروس تیم 
انیمیشن  مجموعۀ  بتمن:  خاطر  به   که  بودند  لینی  پل  و 
اوج جنگ  در  بودند.  کرده  دست وپا  برای خود  شهرتی 
اساسی  تغییراِت  چهارمین  دی سی  شرکت  جدال ها،  و 
را روی ظاهر و قدرت های سوپرمن پیاده کرد. شش ماه 
بعد »سوپرمن قرمز« و »سوپرمن آبی« از راه رسیدند. اما 
دوباره در داستان »سوپرمن ابدی« قدرت ها و لباس های 

سنتی سوپرمن بازگشتند.
۷ـ سوپرمن امروز

شرکت دی سی در سال ۲۰۰۳ مجموعه یی دوازده شماره یی 
با عنوان »سوپرمن: حقوق تولد« منتشر کرد که مارک وید 
آن را نوشته بود. این مجموعه، تلفیقی از گونه های پیشیِن 
دنباله دار  مجموعۀ   ۲۰۰۵ سال  در  بود.  شخصیت  این 
»سوپرمن تمام ستاره« به نویسنده گی گرانت موریسن و 
با نقاشی  های فرانک کوآیتلی روانۀ بازار شد. دی سی ادعا 
کرد که این مجموعه بر اساس عناصر جاودان و بنیادی 

مرد پوالدین شکل گرفته است.
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حلیمه حسینی
اتفاقاتی  از  روزها  این  مردم  نگرانی های 
به  روز  بپیوندند،  به وقوع  است  قرار  که 
تهدیدهای  است.  افزایش  حاِل  در  روز 
ساختِن  اجرایی  بر  مبنی  امریکا  و  ناتو 
گزینۀ صفر و خارج کردِن همۀ نیروهای 
نظامی شان از افغانستان، انتخاباتی متزلزل 
نتوانسته  هنوز  که  نامعلوم  سرنوشتی  با 
باورمندی مردم را نسبت به مردمی بودن 
و همه گیر بودنش جلب کند، ناامنی های 
فزاینده و نفوذ خزنده و هولناِک دشمن به 
صفوف نیروهای نظامی و امنیتی کشور، 
و  پول  گردش  و  تجارت  ماندِن  معطل 
بی کاری  سرمایه ها،  فرار  ساخت وساز، 
ُکشنده یی که اگر زود درمان نشود بیش 
از نیمی از جمعیِت زیر خط فقِر این دیار 
را مانند طاعونی خورنده از میان خواهد 

برد، بی اعتمادی و ضعِف مدیریتی و فقدان یک ارادۀ 
قوی برای حل بحران های زنجیره یی افغانستان، و ده ها 
معضل دیگر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛ می روند تا 
با هر چه نزدیک تر شدن انتخابات آتی، کشور بحرانِی 

افغانستان را بحرانی تر سازند. 
میراث حکومِت جناب آقای کرزی برای دولت آینده 
ناکام  تولدش  و  بگیرد  شکل  دولت  این  اگر  البته  ـ 
نماندـ  چیزی جز آشفته گی و نابه سامانی در همۀ ابعاد 
از  مانده  به جا  میراث  با  بود.  نخواهد  حکومت داری 
جناب آقای کرزی که فساد گسترده و آزادی طالبان 
دربند، تکان دهنده تریِن بخِش آن به شمار می رود، چه 

آیندۀ چشم نوازی برای افغانستان متصور است؟!
طالبان روز به روز قدرت گرفته و با آرایشی این بار 
متفاوت تر وارد صحنه خواهند شد. هر چه ُکشتند و 
خون ریختند، به مدد همکاری ها و خوش خدمتی های 
و  ناخلف  برادرِ  یک  حد  تا  هنوز  صاحب،  کرزی 
ناراضی توانسته اند حتا ادعای ورود به فضای سیاسی 
و تقسیم قدرِت آینده را برای خود محفوظ نگاه دارند. 
می کند،  تهدید  را  همه جا  روزها  این  که  ناامنی هایی 
متأثر ساخته  را  مردم  زنده گِی  الیه های  پایین ترین  تا 

است. 
و  جنایت  و  جرم  آمار  به  سطحی  نگاه  یک  با  فقط 

ماه های  در  صورت گرفته  دهشت افکنِی  و  دزدی 
هرج ومرِج  و  آنارشیسم  بوی  می توان  به خوبی  اخیر، 
هولناکی که در راه است را استشمام کرد. در همین 
پایتخت، کافی ست دقایق و ساعاتی را با شهرونداِن 
ترس  و  دلهره  که چه قدر  بفهمی  تا  بگذرانی،  عادی 
و ناامنی افزایش یافته است. یک نمونۀ بسیار جالب، 
دزدی های زنجیره یی و فزاینده یی ست که این روزها 
و شب ها اماِن مردم را بریده و محالت و خانه ها را 
تهدید می کند. باالرفتن دزدی ها به خصوص در شب، 
پاسبانان  و  قانون  از  ترس  که  است  این  گواه  خود 
امنیت، کمتر شده است و همه می دانند که  قانون و 
و  قدرت  در  دستی  که  هر کسی  روزها  و  این شب 
صالحیتی برای تأمین امنیت دارد، همه مشغول زدوبند 
و کمپاین انتخاباتی هستند و هر کس برای فردای بعد 
از انتخابات، می خواهد میِخ خود را محکم تر بر زمین 
از آن به دست  بیشتر  نبازد و  تا آن چه را دارد  بکوبد 
آورد. در این حیث وبیث و سرگردانی، فضای مناسب 
مانده،  را  مردم  دزدان جیب  تا  شده  فراهم  و خوبی 

خانۀ های شان را هم خالی کنند!
امروز نخبه گان سیاسی ما، نامزدان ریاست جمهوری و 
هر کسی که می خواهد سهمی در اداره و مدیریِت این 
کشور داشته باشد، باید بر این نکته واقف شود که با 
وضِع سراسیمۀ کشور حتا اگر کسی برندۀ قاطِع میدان 

نخواهد  شک  بدون  شود،  انتخابات 
توانست به تنهایی این کشتِی در حاِل به 
گل نشستن را به منزل مقصود برساند. 
مشکالت  این همه  آشفته گی،  این همه 
و نابه سامانی و در مجموع این میراث 
کرزی،  آقای  حکومت داری  نامبارِک 
زمام  بخواهد  که  کسی  هر  برای 
بگیرد، چالش  به دست  را  آینده  دولِت 
می آفریند و بدون شک حکومِت تازه 
متولد شده را به بلوغ نرسیده از نفس 
به همین دلیل به جاست که  می اندازد. 
تهیه و تدوین  فراگیر  طرحی جامع و 
شود، غرورهای بی جا و خودخواهی ها 
کنار گذاشته شوند، دست کم عقالنیتی 
بر امور حاکم گردد تا سیاست مداران و 
بزرگاِن کشور برای تأمین بقای خویش 
بقای جمعی حمایت  از  که شده،  هم 
کنند و برای روی آب ماندنـ  به جای تالش در جهت 
غرق ساختن دیگران ـ تخته پاره هایی که هر کدام بر 
روی آن شناورند را گرد هم آورده و ضریب اطمیناِن 
امکان  این  اما  ببرند.  باال  را  کشور  سیاسی  حیات 
نخواهد داشت مگر این که همۀ جناح ها و طرف های 
را  آن ها  همۀ  به نوعی  که  آتی،  انتخابات  در  دخیل 
می توان برآیند ارادۀ مردمی دانست، به این باور برسند 
که برای تشکیل دولت آینده، به یک وحدت ملی و 

سهیم ساختِن همه در ساختار قدرت نیازمندیم. 
دولت وحدت ملی، همان طرحی ست که می تواند یک 
آینده نگری به جا و سنجیده باشد برای تمام نامزدانی 
دیگر  که  دارند  یقین  و  می دانند  اکنون  همین  از  که 
باند  چند  یا  یک  بر  تکیه  با  نمی توان  را  افغانستان 
مافیایی، با پشتوانۀ یک قوم و یک جناح و سمت، اداره 
و مدیریت کرد. پس الزم است از همین حاال به فردای 
ماالمال از بحراِن پساانتخاباتی توجه کنیم و با توافق بر 
سر اصولی مشترک و فهم و تیوریزه کردِن طرح هایی 
چون طرح دولت وحدت ملی، برای مهار و کنترل و 
انتظار حکومت  در  که  زنجیره یی یی  بحران های  حِل 
آینده است، چاره یی اندیشید و با درایت و بلندنظری، 
افغانستان را از سقوط در ورطۀ نابودی و یا بازگشت 

به دهه های تلخ و دردبارِ گذشته نجات دهیم.
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هشدار امریکا از احیای...
یکی از رهبران القاعده در افغانستان در حال استحکام 
تعدادی  از  و  است  مناسبات محلی خود  به  بخشیدن 
از  جدیدی  نسل  آموزش  برای  کهنه کار  نظامی  شبه 
اطالعاتی  و  ارتش  مقامات  می کند.  استفاده  مبارزان 
و  پهپادی  طریق حمالت  از  که  هستند  مدعی  امریکا 
موشکی او و همراهانش را در والیت های کوهستانی 

کنر و نورستان هدف قرار داده اند.
مایک روجرز، رییس کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان 
اعضای  تعداد  که  کرد  عنوان  دراین خصوص  امریکا 
القاعده در افغانستان افزایش یافته است اما این افزایش 
به گونه یی نیست که امریکا در گذشته شناسایی کرده 

بود.
امریکا تقریبًا از امضای قرارداد امنیتی با افغانستان برای 
ناامید شده   این کشور  در  نیرو  حفظ حدود ۱۰ هزار 
و باراک اوباما، رییس  جمهوری امریکا پس از تماس 
از  کرزی،  حامد  خود  افغان  باهمتای  اخیرش  تلفنی 

پنتاگون خواست تا طرح خروج کامل را آماده کند.
گفته می شود که القحطانی از روش های اسامه بن الدن، 
رهبر سابق القاعده استفاده می کند تا از شناسایی مکان 
اختفایش جلوگیری کند. همچنین به دلیل دور افتادن 
طالبان  از  گروه  این  القاعده،  اصلی  شاخه های  از  او 

افغانستان کمک می گیرد.

کرزی اقوام کشور را...
بخشیده و پروسۀ ملت سازی در افغانستان را با 

چالش مواجه می سازد.
زلمی  رفتن  کنار  هدف  به  که  جرگه یی  اخیرا 
به  بود  شده  ترتیب  کرزی  قیوم  نفع  به  رسول 
شکست مواجه شده و سر انجام پس از چاشت 
روز جمعه سران قوم درانی در هوتل انترکانتیننتال 
فیصله کردند که قیوم کرزی به کارزار انتخاباتی 

خود ادامه دهد.
نظامی،  مسایل  آگاه  علومی  نورالحق  جنرال  اما 
باور  دموکراسی  به  کرزی  حامد  که  می گوید 
ندارد؛ بنابراین در تالش است تا قبایل را نسبت 
این که  از  بی خبر  اما  دهد؛  مردم ساالری رشد  به 
این اقدام وی جفای بزرگ در حق قبایل پشتون 

در افغانستان است.
وعده  از یک طرف  رییس جمهور  گفتۀ وی،  به 
اما  نمی کند؛  دخالت  انتخابات  در  که  می دهد 
و  می کند  جمع  را  اقوام  سران  دیگر  طرف  از 
یکدیگر  با  که  می خواهد  نامزدان  از  شماری  از 

اقدام وی جفای بزرگ در  این  ایتالف کنند که 
حق ملت است.

قانون  حالی که  در  کرد،  تاکید  علومی  جنرال 
شرایط  مطابق  که  داده  حق  همه  به  افغانستان 
خود را نامزد سازند؛ اما رییس جمهور از شماری 
منصرف  نامزدی شان  از  که  می خواهند  نامزدان 
دخالت  رییس جمهور  اقدام  این  بنابراین  شوند؛ 

آشکار حکومت در انتخابات است.
اقدام حامد کرزی  این  نظامی،  آگاه  این  باور  به 
انتخابات تلقی می شود،  اینکه دخالت در  ضمن 
تشنج میان اقوام را شدت بخشیده و ملت سازی 

در افغانستان را با چالش مواجه می سازد.
جامعه  مجمع  رییس  رفیعی  عزیز  حال،  این  در 
مدنی می گوید، عکس العمل  هفتۀ گذشته شماری 
از نامزدان این پیام را داشت که قبیله گرایی  از این 

پس نمی تواند برای افغانستان موثر باشد.
قیوم  میان  جرگه  نتیجۀ  تنها  نه  افزود،  رفیعی 
نیز  دیگری  مسایل  بل  رسول،  زلمی  و  کرزی 
در  دیگر  قبیله گرایی  که  می دهد  نشان   که  است 

افغانستان کاربردی ندارد.
اقوام  از آدرس  نامزدان  از  باور وی، شماری  به 
وارد  رای  بوجی های  براساس  بل  نیامدند،  شان 
اساس  بر  هم  تفاهمات  بنابراین  شدند؛  میدان 
برمبنای  نه  دارد،  ادامه  رای  بوجی های  همان 
پذیرش اجتماعی چون اصل پذیرش اجتماعی تا 
کنون در فلسفه سیاست افغانستان تعریف نشده 

است.
افغانستان  به گفتۀ رفیعی، بزرگترین مصبیت در 
نبود یک تفکر ملی است، به این معنا که هیچگاه 
بل  نمی کنند،  فکر  ملت  یک  عنوان  به  مردم 
بیشترین دید در افغانستان دید قبیله یی و قومی 
باید  ملت شدن  برای  بنابراین  ملی؛  دید  تا  است 

خطوط اساسی ملت در افغانستان تعریف شود.
که  کرده  تأکید  بارها  این  از  پیش  حامدکرزی 
نمی کند؛  مداخله  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
اما اقدامات اخیر او به وضوح نشان می دهد که 

حامد کرزی در انتخابات بی طرف نیست.

 به حقوق ما احترام...
ایجاب  ساالر  مردم   و  دموکراتیک  نظام های  واقعیت  که 
می  کند که تمامی شهروندان کشور از تمامی حقوق مدنی، 
سیاسی و اجتماعی شان بدون هیچ موانع و بدون تبعیض و 

به  طور مساوی برخوردار باشند.
انتخابات  برگزاری  آستانۀ  در  افغانستان،  که  گفته اند  آنان 
ریاست جمهوری و شوراهای والیتی قرار دارد، مشارکت 
ادیان و  اقوام، مذاهب،  از  اعم  تمامی شهروندان  همگانی 

کلیه شهروندان بیشتر و بیشتر احساس می شود.

برگزارکنندۀ   مسووالن  از  افغانستان  سیک های  و  هندوها 
انتخابات خواسته  اند تا نقش آنانی که در داخل و خارج از 
کشور زنده گی می کنند را در انتخابات آینده نادیده نگیرند.
امیدواری  ابراز  »ما  است:  شده  گفته  آنان  اعالمیه  در 
می کنیم تا نهادهای مسوول زمینۀ سهیم  گیری فعال هندوها 
بتوانند  آنان  تا  سازند  فراهم  را  افغانستان  سیک های  و 
پیدا  رای حضور  پای صندوق های  در  گسترده  به صورت 

کنند.«
به حقوق هندو و سیک ها احترام گذشته شود

آینده  دولت  از  افغانستان  سیک های  و  هندوها  همچنان 
گونه  به   شهروندی  شان  حقوق  به  نسبت  تا  خواسته  اند 
مساویانه با دیگر شهروندان افغانستان برخورد داشته باشد 

و این موضوع در قانون درج شود.
افغانستان  سیک   و  هنود  اهل  سوی  از  که  اعالمیه یی  در 
نشر شده آمده است: »ما حق داریم تا مطابق دستور العمل 
دینی به مراسم مذهبی خود آزادنه عمل کنیم. ما  حق تعلیم 
بخش  های  مشاغل  دولتی،  مشاغل  در  ورود  و  تحصیل  و 
داشته  را  افغانستان  سیاسی  نظام  در  ورود  و  خصوصی 

باشیم. حکومت افغانستان بایست از اماکن مقدس مذهبی 
و فرهنگی و شمشان ها )محل آتش سپاری میت( پاسداری 

بکند.«
هندوها و سیک های افغانستان تاکید کرده اند که آنان حق 
داریم  برابر  و  مساویانه  به  طور  تبعیض،  بدون  زنده گی 
حق   بر  حقوق  از  باید  کشورمان  آینده   رییس جمهور  که 
شهروندان  دولت  رییس  جمهور  و  کند  دفاع  اقلیت  این 
مسلمان و غیرمسلمان )اقلیت مذهبی هندوان و سیک های 

افغانستان( باشد.

ثبت بیش از چهار هزار...
 ۲۱ که  شده  ثبت  کابل  شهر  در  خشونت  ۹8۰مورد 

درصد از کل خشونت علیه زنان را تشکیل می دهد.
خشونت  مورد   ۶7۳ داشتن  با  هرات  کابل،  از  بعد 
علیه زنان ۱۴ درصد از کل خشونتها علیه زنان را در 

افغانستان داشته است.
این گزارش افزوده که در والیت تخار در شمال شرق 
۳۳8 مورد، در والیت بلخ در شمال ۲۳۲ و در والیت 
شده  ثبت  زنان  علیه  خشونت  مورد   ۲۱۵ نیز  کاپیسا 

است.
کمترین خشونت علیه زنان در والیت سرپل در شمال 

افغانستان ثبت شده، که سه مورد بوده است.
این گزارش افزوده که میزان خشونتها در والیت های 

توسعه نیافته کمتر گزارش شده است.
زنان  علیه  خشونت  نوع   ۲۵ زنان  وزارت  گفته  به 
گزارش شده که ۱۹ مورد آن در قانون منع خشونت 

علیه زنان جرم تعریف شده است.
بر اساس این گزارش، ضرب و شتم حدود ۴۰ درصد، 
قتل حدود 7 درصد، دشنام، توهین و تحقیر نیزحدود 
۵ درصد، ازدواج اجباری و عدم پرداخت نفقه هرکدام 
حدود ۵ درصد از خشونتها علیه زنان را در افغانستان 

تشکیل می دهد.
خود  قربانیان،  از  درصد   ۴8 که  افزوده  گزارش  این 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  سوی  از  پرونده  تعقیب  از 
بزرگان محلی  نیز توسط  داده اند. ۴۵ درصد  انصراف 
حل وفصل شده و سرنوشت دو درصد از پروندها نیز 

نامشخص است.
به  که  شده  تهیه  شکایت هایی  اساس  بر  گزارش  این 
با  است.  داده شده  افغانستان گزارش  دولتی  نهادهای 
و  تنشها  اغلب  که  افغانستان  سنتی  جامعه  به  توجه 
خشونت های خانواده گی گزارش داده نمی شود ظاهرا 

آمار خشونت علیه زنان بیشتر از این باشد.
این گزارش نیز نشان می دهد که در والیت های فقیر 
میزان خشونت علیه زنان کمتر گزارش شده که خود 
یا  والیت ها  این  در  زنان  که  است  این  دهنده  نشان 
یا  و  دهند  گزارش  را  خشونتها  شده اند  موفق  کمتر 
قبیله یی  سنت  براساس  را  خشونتها  مجبورند  اینکه 

تحمل کنند.

دولت وحدت ملی؛ 
یگانه راه نجـاِت افغانستان از بحران



وايي،  چارواکي  پوځي  کاناډايي  چې  کې  حال  داسې  په  

افغان شنناندي  نېږدې شوی دی، یوشمېر  ته  ثبات  افغانستان 

تړلی  پورې  ټاکنو  راتلونکیو  په  ثبات  افغانستان  د  چې  وايي، 

دی.

ټاکنو تررسه کېدل،  د  او شفاف ډول  په عادالنه  هغوی وايي، 

له امریکا رسه د امنیتي تړون السلیک او د تېرې یوې لسیزې 

د السته راوړنو ساتل د افغانستان د ثبات له تامین رسه مرسته 

کوي. په دې وروستیو کې کاناډايي پوځي چارواکیو له بهرنیو 

د  پوځ  افغان  پر  چې  دې  له  رسه  وویل،  کې  خربو  په  رسنیو 

ثبات ته هم  باور زیات شوی؛ خو وررسه دغه هېواد  افغانانو 

نېږدې شوی دی.

یوسفزي  خالد  محمد  شننونکي  چارو  حقوقي  او  سیايس  د 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې د افغانستان د ثبات 

لپاره ټاکنې تر هرڅه مهمې دي، چې په عادالنه او شفاف ډول 

تررسه يش.

تېرې یوې لسیزې د السته  د  او  ثبات  افغانستان  د  هغه وايي، 

را  چېرې  که  ده،  کې  ګرو  په  ټاکنو  راتلونکیو  د  ساتنه  راوړنو 

روانې ټاکنې په ازاد او عادالنه ډول تررسه يش، په هېواد کې یوه 

سامله اداره رامنځته يش چې له یوې خوا د نړۍ والې ټولنې 

او ولس له مالتړه برخمنه وي او له بلې خوا وکوالی يش شته 

السته راوړنې وسايت؛ نو هېواد به د ثبات لور ته ګامونه واخيل.

د ده په خربه، په اوسنیو رشایطو کې ډېر خلک د امن او ثبات 

له اړخه اندېښمن دي، نا امني پراخېدونکې او هېواد له سیايس 

کشمکشونو رسه مخ دی. 

د  ته  کېدو  تررسه  ټاکنو  رڼو  د  وینا،  په  یوسفزي  ښاغيل  د 

حکومت اراده تر هر څه مهمه ده، ځکه حکومت په ټاکنو کې 

السوهنې وکړي نو په هېواد کې به سیايس شخړې او ناندرۍ 

زیاتې او ثبات ته د رسېدو د الرې پر وړاندې به ګواښونه نور 

هم ډېر يش.

نوموړي د کاناډايي چارواکیو څرګندونو ته په اشارې وویل، که 

چېرې له ۲۰۱۴ کال وروسته نړۍ واله ټولنه له افغانستان رسه 

خپلو مرستو ته دوام ورنه کړي نو د افغانستان بې ثبايت به نوره 

هم ډېره يش. دی د ثبات د رامنځته کېدو لپاره له امریکا رسه 

امنیتي تړون حتمي بويل.

الرحمن  مجیب  ژورنالیست  او  لیکوال  کې  حال  همدې  په 

ساپي ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، په وروستیو کې د 

افغانستان ثبات او بې ثباتۍ په اړه څرګندونې زیاتې شوي دي.

بېالبېلو  په  افغانستان  کې  کلونو  دولسو  تېرو  په  وینا،  په  ده  د 

برخو کې پرمختګونه درلودل او د پرمختګ پر لور روان دی؛ 

خو په وینا یې مهمه دا ده چې افغانستان ترکومه کوالی يش د 

تېرې یوې لسیزې السته راوړنې وسايت.

اسايس  له  ثبات  لپاره  حکومتوالۍ  د  چې  دې  له  رس  هغه 

عنارصو څخه بويل؛ خو وايي، چې روانې نا امنۍ ته په کتو نه 

ښکاري چې افغانستان دې ثبات ته نېږدې شوی وي.

ته  ثبات  بشپړ  وتوانېږو، چې  موږ  به  مهال  هغه   (( وايي:  دی 

الس رسی ولرو، چې له یوه لوري خپلې اوسنۍ السته راوړنې 

په ټینګه وساتو او له بل لوري له نړۍوالو رسه په تعامل کې 

ژوند وکړو.((

افغانستان  د  اوسنیو رشایطو کې  په  ښاغلی ساپی وايي، چې 

د بې ثباتۍ پر وړاندې تر ټولو سرته موضوع د امنیتي سند نه 

السلیک دی. 

له  چې  نه يش،  بریالی  حکومت  افغان  که  زیاتوي،  نوموړی 

له  به  خوا  یوې  له  نو  يش،  السلیک  سند  امنیتي  رسه  امریکا 

نړۍ والې ټولنې لرې او له بلې خوا به مو بې ثبايت نوره هم 

زیاته يش.

ثباته  بې  افغانستان  لپاره  دې  د  پرته  والو  نړۍ  له  وايي،  هغه 

کېدای يش، چې نه افغان ځواکونه په الزم ډول سمبال يش، نه 

وسله وال مخالفان له منځه وړل شوي، بلکې ال پیاوړي کېږي 

رښتینوايل  ترمنځ  اړخونو  ښکېلو  د  کې  برخه  په  سولې  د  او 

شتون نه لري.

یو شمېر کاناډایي چارواکي وایي، افغانستان چې ثبات او امن 

دوام  ته  مرستو  خپلو  باید  کاناډا  او  شوی  نږدي  ډير  ته  کېدو 

ورکړي.

د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې، نړیوالې ټولنې هم 

په تېرو لسو کلونو کې په افغانستان کې نیمګړتیاوې درلودې؛ 

خو له تېرو درسونو څخه په زده کړې، د اوږدې مودې پانګونې 

ته هم پام اړول شوی او د یوه ښه امنیتي ځواک د جوړېدو په 

برخه کې بریايل کارونه شوي دي.

په افغانستان کې د مخالفانو د جګړو د دوام؛ اداري فساد او 

له ۲۰۱۴م کال وروسته وضعې په اړه د خلکو له اندېښنو رسه 

رسه؛ په دې هېواد کې زیاتې بریاوې شته.

کول  مسلکي  ځواک  امنیتي  د  افغانستان  د  لیکي،  ورځپاڼه 

یوازې د امنیت لپاره مهم نه دي؛ بلکه امنیتي ځواکونه په عمل 

کې د حکومت استازیتوب کوي او دغه راز په حکومت باندې 

د ولس د اعتامد رامنځ ته کولو په برخه کې مهمه ونډه لري.

یوې  کې  کال  ۲۰۱۳م  په  زیاتوي،  ورځپاڼه  پوسټ  هفینګټن 

رسوې وښودله چې؛ په سلو کې ۸۸ افغانان په ميل پوځ باور 

لري او په سلو کې ۹۱ افغانان وایي چې؛ ميل اردو په هېواد 

کې د امنیت ښه کولو قابلیت لري.

این  اجالس  جریان  در  ناتو  دفاع  وزرای 
رسیدند  توافق  به  بروکسل  شهر  در  سازمان 
باید هم اکنون بر خالف تمایل خود،  ناتو  و 
افغانستان  از  کامل  خروج  برای  برنامه ریزی 

در سال جاری میالدی را آغاز کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آندرس فوگ 
آتالنتیک  پیمان  سازمان  دبیرکل  راسموسن، 
که  حالی  در  داشت:  اظهار  )ناتو(  شمالی 
از  افغانستان  رییس جمهوری  کرزی،  حامد 
امضای توافقنامه امنیتی با واشنگتن که اجازه 
کشور  این  در  امریکایی  سربازان  حضور 
خودداری  می دهد،   ۲۰۱۴ سال  از  پس  را 
به  نیز  ناتو  که  آن  برای  دورنمایی  می کند، 

چنین توافقی برسد، وجود ندارد.
بدون  ساخت:  خاطرنشان  راسموسن 
 ۲۰۱۴ سال  از  پس  الزم،  قانونی  چارچوب 
داد.  ادامه  سربازان  استقرار  به  نمی توان 
بنابراین امروز ما توافق کردیم که الزم است 
از  برنامه ریزی کنیم.  نتایج ممکن  برای همه 
جمله این نتایج این است که ممکن است ما 
توافقنامه  امضای  در  که  تاخیرهایی  دلیل  به 
مشاهده کرده ایم، نتوانیم پس از سال ۲۰۱۴ 
به استقرار سربازان در افغانستان ادامه دهیم.

که  نیست  نتیجه یی  این  گفت:  راسموسن 
ما  که  نیست  نتیجه یی  این  می خواهد.  ناتو 
تصور کنیم به نفع مردم افغانستان است. به 
در  است  ممکن  نیز  احتمال  این  ترتیب  هر 
امنیتی  توافق  مقتضی  زمان  در  که  صورتی 

امضا نشود، متاسفانه به این نتیجه بینجامد.
چند روز پیش باراک اوباما، رییس جمهوری 
رییس جمهوری  کرزی،  حامد  با  امریکا 
خصوص  در  تلفنی  گفت وگویی  افغانستان 

عدم امضای توافق امنیتی دوجانبه داشت.
حضور  تداوم  قانونی  اساس  توافق  این 
سربازان امریکایی و ناتو در افغانستان پس از 
سال ۲۰۱۴ به شکل یک ماموریت آموزشی 

را تعیین می کند.

اتحادیه قانونگذاری فوتبال قانون ممنوعیت 
پوشش  با  مسلمان  زن  بازیکنان  حضور 
اسالمی در رقابت های بین المللی را لغو کرد.
اعالم  فوتبال روز شنبه  قانونگذاری  اتحادیه 
کرد که بانوان می توانند با پوشش اسالمی در 

رقابت های بین المللی حضور یابند.
در  فوتبال  قانونگذاری  اتحادیه  تصمیم  این 
بانوان  به  این  از  پیش  که  شد  گرفته  حالی 
با پوشش اسالمی در  تا  داده نمی شد  اجازه 

رقابت های بین المللی حضور یابند.
حضور  ممنوعیت  علت  فیفا  این  از  پیش 
بازیکنان با پوشش اسالمی را خطرناک بودن 
عنوان  بازیکنان  سالمت  برای  لباس ها  این 
کرد، اما مجلس قانونگذاری فوتبال در بیانیه 
جدید خود اعالم کرد که این لباس ها آسیبی 
به سالمت بازیکنان وارد نمی کند و بازیکنان 
خود  اسالمی  پوشش  با  مسلمان   کشورهای 

در رقابت های بین المللی شرکت کنند.

با  زن  بازیکنان  حضور  مخالفان  از  فرانسه 
این  در  که  جایی  تا  است،  اسالمی  پوشش 
اسالمی  پوشش  با  حضور  سکوالر  کشور 

برای بازیکنان زن ممنوع است.
مجلس  آینده  جلسه  در  که  است  قرار 
از  دیگری  موضوعات  فوتبال  قانونگذاری 
جمله ممنوعیت نوشتن شعارهای سیاسی بر 

روی پیراهن های بازیکنان بررسی شود.
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د افغانستان ثبات په راتلونکیو ټاکنو 

پورې اړه لري

توافق کشورهای عضو ناتو مبنی 
بر خروج کامل از افغانستان

لغو ممنوعیت حضور زنان مسلمان در مسابقات بین المللی فوتبال

یوفا، پیگرینی را سه جلسه محروم کرد بایرن  ملی پوش  هافبک 
مونیخ توافق با بارسلونا 
که  کرد  اعالم  و  رد  را 
به جدایی از بایرن فکر 

نمی کند.
که  است  بازیکنانی  از  مولر  توماس 
زیادی  شایعه های  اخیر  روزهای  در 
درباره عالقه بارسلونا به جذب او به 
گوش رسیده است و حتی رسانه های 
بارسلونا به این  اسپانیایی نوشتند که 
بازیکن جوان ملی پوش پیشنهاد داده 

است.
قهرمانی  در  بسزایی  سهم  که  مولر 
قهرمانان  لیگ  قبل  فصل  در  بایرن 
اصال  که  کرد  تاکید  داشت،  اروپا 
مونیخ  بایرن  از  جدایی  اندیشه  در 

از  پیشنهادی  هیچ  گفت:  او  نیست. 
همه  است.  نشده  داده  من  به  بارسلونا 
و  شایعه  می شود  گفته  دراین باره  آنچه 

بی اعتبار است. در بایرن روزهای خوبی 
برای  دلیلی  و  می گذارم  سر  پشت  را 

جدایی نمی بینم.

اگر  حتی  افزود:  او 
داده  من  به  پیشنهادی 
نمی روم.  بایرن  از  شود، 
از  بهتر  تیمی  من  برای 
اخیر  سال های  در  ندارد.  وجود  بایرن 
پیشنهادهای زیادی داشته ام اما همه آنها 
که  چرا  کرده ام؛  رد  بایرن  خاطر  به  را 
تیمم را دوست دارم و اصال به جدایی 

از آن فکر نمی کنم.
مولر که گل دوم بایرن را در دیدار برابر 
آرسنال در دور رفت یک هشتم نهایی 
در  رساند،  ثمر  به  اروپا  قهرمانان  لیگ 
با  می خواهم  گفت:  پایان سخنان خود 
یابم.  دست  زیادی  افتخارات  به  بایرن 
هنوز در آغاز راه هستم و انگیزه زیادی 
می  دارم.  متعدد  جام های  کسب  برای 
را  آرزویش  آنچه  به  بایرن  در  توانم 

دارم، برسم.

شیلیایی  سرمربی  اروپا  فوتبال  اتحادیه 
منچسترسیتی را به خاطر انتقاد از داور تیمش 
محروم  جلسه  سه  بارسلونا  برابر  دیدار  در 

کرد.
منچسترسیتی در دور رفت یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا با دو گل برابر بارسلونا 
تا  داد  شکست  به  تن  االتحاد  ورزشگاه  در 
شانس کمی برای صعود به مرحله بعد داشته 

باشد.
پیگرینی،  مانوئل  بازی  این  پایان  از  پس 
سرمربی سیتی انتقاد تندی از عملکرد داوری 
تصمیمات  به  را  تیمش  شکست  و  داشت 

»عجیب« داور نسبت داد.
اتحادیه فوتبال اروپا در واکنش به انتقاد این 
همراهی  از  جلسه  سه  را  او  شیلیایی  مربی 
نمی تواند  او  بنابراین  کرد.  محروم  تیمش 
اناری ها  آبی  برابر  تیمش  برگشت  دیدار  در 

که قرار است در دوازدهم مارچ در نوکمپ 
برگزار شود، شرکت کند.

اتحادیه فوتبال اروپا در بیانیه یی اعالم کرد: 
اخالقی  غیر  اظهارات  خاطر  به  را  پیگرینی 
سه  بارسلونا  برابر  تیمش  شکست  از  پس 
جلسه از همراهی تیمش محروم کردیم. البته 
استیناف  درخواست  می تواند  منچسترسیتی 

دهد.

ورزش
پاسخ رد مولر به بارسلونا



به  پاکستان،  و  افغانستان  امور  در  امریکا  ویژۀ  نماینده 
افغانی خوشبین بوده می گوید، تأخیر  پیشرفت های جامعۀ 
میان  امنیتی  همکاری های  جانبۀ  دو  موافقتنامۀ  امضای  در 

کابل و واشنگتن، خسارات زیادی را وارد کرده است. 
جیمز دابنز گفت، اگر قرارداد امنیتی و دفاعی بین کابل و 
واشنگتن امضا نشود، وضعیت رو به بهبود افغانستان شاید 

خیلی سریع به وخامت گراید.
آقای دابنز این مطلب را در سخنرانیش در انسیتوت صلح 
سال  از  بعد  »افغانستان  عنوان  زیر  که  برنامه یی  در  امریکا 

۲۰۱۴ » برگزار شده بود، بیان کرد.
جمهور  رییس  کرزی  حامد  این که  افزود،  دابنز  جیمز 

زمانی  جدول  امنیتی،  موافقتنامۀ  نکردن  امضا  با  افغانستان 
ساخته  بی    نظم  را  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج 

است.
نماینده ویژۀ رییس جمهور امریکا برای افغانستان و پاکستان 
کرزی  حامد  به  اوباما  بارک  رییس جمهور  گفت،  همچنان 
رییس جمهور  با  امنیتی  موافقتنامۀ  مورد  در  که  است  گفته 
باید همزمان  امریکا  اما  افغانستان معامله خواهد کرد.  آینده 
پالن احتمالی خروج کامل نیرو هایش را از افغانستان آماده 

سازد.
گفت،  امریکا  صلح  انستیتوت  در  بیانیه اش  در  دابنز  جیمز 
مسوولیت های  انتقال  بارۀ  در  بیشتر  امریکایی  رسانه های 
برای  اما  دارند؛  تمرکز  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  امنیتی 
مهم  خیلی  کشور  این  ریاست جمهوری  انتخابات  افغان ها 

است.
او گفت، اگر انتقال سیاسی در افغانستان موفقانه انجام نشود، 

پیشرفت ها در این کشور را نیز از مسیر آن تغییر می دهد.
پاکستان  و  افغانستان  برای  امریکا  ویژۀ  نمایندۀ  دابنز  جیمز 

در  سیاسی  شفاف  محیط  گفت،  خود  سخنرانی  ادامۀ  در 
افغانستان اعتماد در میان افغان را تقویت می بخشد. به گفته 
امنیت  تا  کنند  تالش  باید  افغانستان  امنیتی  نیروهای  وی، 
انتخابات را تامین کرده و شرایطی را فراهم کنند که به تقلب 

فرصت داده نشود.
اروپا،  اتحادیۀ  ناظران  شمول  به  کرد،  اضافه  دابنز  جیمز 
ادارۀ  نماینده های  و  اروپا  امنیت  و  همکاری  سازمان 
انتخابات  از  ناظر   ۱۲۰۰ حدود  امریکا،  بین المللی  انکشاف 

ریاست جمهوری افغانستان، نظارت می کنند.
پاکستان،  و  افغانستان  امور  در  امریکا  ویژۀ  نماینده  گفتۀ  به 
ایاالت متحده از هر راه ممکن انتخابات افغانستان را کمک 

می کند، اما از هیچ نامزد حمایت نمی نماید.
جیمز دابنز از عرصه    های مختلف دست آورد ها در افغانستان 
یاد کرده گفت، 7۰ درصد افغانان باور دارند که وضع زنده گی 

شان نسبت به زمان طالبان بهبود یافته است.
وی اضافه کرد، پیشرفت اقتصادی در افغانستان برای آیندۀ 
این کشور خیلی مهم است؛ بنًا به مبارزه علیه تندروان باید 

توجه صورت گیرد.
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طالبان و دولت پاکستان 
آتش بس کردند

طالبان پاکستان در بیانیه یی اعالم کرد با توجه 
به درخواست علمای مذهبی در پی توقف 
مرکزی  شورای  آنان،  از  صلح  مذاکرات 
رهبری طالبان پاکستان پیشنهاد دوباره دولت 

در فرمان آتش بس را می پذیرد.  
طالبان پاکستان ساعتی قبل با انتشار بیانیه یی، 
و  علما  درخواست  به  توجه  با  کرد  اعالم 
آتش  طالبان  مرکزی،  شورای  تصمیم گیری 

بس با دولت پاکستان را پذیرفته اند.
پایبند  مدت  طالبان  گزارش  این  اساس  بر 

بودن به آتش بس را یک ماه اعالم کردند.
این گزارش می افزاید: شورای مرکزی طالبان 
از تمامی گروه های وابسته به طالبان پاکستان 
از  بس  آتش  به  احترام  با  کرد  درخواست 
انجام هر نوع عملیات تروریستی خودداری 

کنند.
پس از توقف مذاکرات صلح بین طالبان و 
هفته  از  کشور  این  ارتش  پاکستان،  دولت 
وزیرستان  در  طالبان  مواضع  تاکنون  پیش 
ایالت »خیبرپختونخواه« را آماج حمالت  و 
شمار  تاکنون  آن  اثر  بر  که  داده  قرار  خود 
زیادی از شبه نظامیان کشته و زخمی شده اند.
از حدود یک هفته قبل و پس از انتشار خبر 
کشته شدن ۲۳ سرباز پاکستانی توسط طالبان 
ارتش  و  دولت  صلح،  مذاکرات  تعلیق  و 
در  طالبان  مواضع  علیه  گسترده ای  عملیات 

مناطق قبایلی وزیرستان انجام دادند.
در  پاکستان  طالبان  رهبر  حال،  همان  در 

منطقه »مهمند ایجنسی« با ارسال بیانیه یی به 
رسانه های این کشور اعالم کرد که این گروه 
در پاسخ به زندانیان طالبانی که در بازداشت 
دولت هستند ۲۳ مرزبان پاکستانی را به قتل 

رسانده است.
پس از اعالم این خبر، جلسه دیروز تیم های 
لغو  پاکستان  دولت  و  طالبان  مذاکره کننده 
شد و مقامات اسالم آباد از طالبان خواستند 
صلح  مذاکرات  قبال  در  را  خود  موضع  تا 

مشخص کند.
در پی این حادثه همچنین گروه شبه نظامی 
»تحریک طالبان پاکستان« درخواست دولت 
و  قید  بی  آتش بس  اعالم  برای  کشور  این 

شرط را نپذیرفت.
پاکستان  طالبان  سخنگوی  شاهد  شاهداهلل 
در همان حال، در پاسخ به این درخواست 
گفت: اگر می خواستیم چنین کاری کنیم، ۱۰ 

سال پیش می کردیم.
اینکه عملیات  با اشاره به  سخنگوی طالبان 
ارتش نمی تواند آسیب زیادی به شبه نظامیان 
که  هستند  دولتمردان  این  گفت:  کند،  وارد 

باید خواسته های ما را بپذیرند.
انتشار اظهارات وی در حالی بود که اکنون و 
پس از وارد شدن صدمات جدی به مواضع 
طالبان  وزیرستان،  قبایلی  مناطق  در  طالبان 
پاکستان از قبول آتش بس و بازگشت دوباره 

به پای میز مذاکره خبر می دهد.

تأکید امریکا بر انتقال مسالمت  آمیز قدرت سیاسی 
در افغانستان


