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عدم ذکر کلمه »افغان« در شناسنامۀ برقی و اعتراض شماری 
و  ثبت  قانون  غنی  رییس جمهور  تا  شده  سبب  حلقات  از 

احوال نفوس را به دادگاه عالی بفرستد.
در  افغان  کلمه  ذکر  عدم  که  هستند  مدعی  معترضان 
در  زیرا  است؛  اساسی  قانون  خالف  برقی  شناسنامه های 

قانون اساسی به هر شهروند کشور »افغان« اطالق می شود.
با این حال،  برخی نماینده گان مجلس فرستادن قانون ثبت 
احوال نفوس را به دادگاه عالی خالف قانون اساسی عنوان 

می کنند.
نذیر احمد حنفی در این مورد به خبرگزاری جمهور گفت: 
» فرستادن مصوبه قانون به ستره محکمه نقض نه بل تأخیر 

در کار و مخالف قانون اساسی است«.
آقای حنفی افزود: وقتی مصوبۀ مجلس به حکومت فرستاده 
باید  می کند  توشیح  را  آن  نیز  جمهور  رییس  و  می شود 

اجرایی شود.
به گفته او، دادگاه عالی تنها در مواردی می تواند قانونی را 
اساسی  قانون  با  آن  مورد مخالفت  در  کند که شک  تفسیر 

وجود داشته باشته باشد.
رییس جمهور  اگر  کرد:  نشان  خاطر  مجلس  عضو  این 
می خواهد در قانون ثبت و احوال نفوس تعدیل ایجاد کند 
باید آن را به مجلسین شورای ملی پیشنهاد کند نه به دادگاه 

عالی.
وزارت داخله در پیشنهاد طرح قانون الکترونیکی به شورای 
ملی چنین استدالل داشت که برای اختصار و عدم گنجایش 
چیزی  فرد  مختصر  شهرت  از  جز  به  برقی،  شناسنامه  در 
و  ملی  هویت  دیتابیس  در  اما  نمی شود؛  گنجانیده  دیگری 

قومی شخص به صورت کامل گنجانیده می شود.
قانون یاد شده سال گذشته با همین ویژه گی از سوی شورای 

ملی تصویب و حدود دو هفته پیش از سوی رییس جمهور 
غنی توشیح شد.

گفته می شود برخی از نماینده گان معترضان عریضه یی مبنی 
به رییس جمهور  را  برقی  افغان در شناسنامه  کلمه  بر درج 
تحویل داده و آقای غنی نیز عریضه آنها را یکجا با قانون 
ثبت و احوال نفوس جهت رفع مشکالت قانونی، به دادگاه 

عالی فرستاده است.
با این وجود، برخی نماینده گان مجلس می گویند که هویت 
ملی و هویت قومی باید...                       ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

تــیاتـر واقــعی
است نمايش  ز  ا بخشي  ر  نفجا ا گمان  كردم 

شدت گیری عملیات های انفجاری و انتحاری طی چند هفتۀ 
اخیر، به خصوص هدف گیری لیسۀ استقالل، گذشته از بازی 
ویران گر طالبانی، می تواند نشانه هایی از بازی بزرگ تری در 

میدان رقابت افغانستان باشد.
وجود  و  ما  اطراِف  در  متعدد  بازیگراِن  پُرقدرت  حضور 
مراکز مختلِف قدرت در داخل ما، یک جا با دست یابی آسان 
به نیروی مصرفی طالبان در مارکیت انتحار و انفجار، همۀ 
سامانه ها و مقدمات را در یک دور بازی بزرِگ جدید، مهیا 

ساخته است.
دولت  نوپای  رهبری  که  استقالل، هشدارباشی ست  انفجار 
وحدِت ملی را نسبت به هر زمان و هر چیِز دیگر ملزم و 
مسوول می سازد تا هرچه زودتر حواس خود را جمع نموده 

و راه های جلوگیری از انکشاِف اوضاع را بررسی کنند.
در آغازین کار، دولت وحدت ملی مسوول است تا با ارایۀ 
یک تعریف واضح، عام فهم و واحد از امنیت ملی کشور، 
این که مردم حق دارند  مردم را در روشنی قرار دهد؛ کما 
بفهمند که در هر دو سطح داخلی و خارجی دوست کی و 

دشمن در کجاست.

از صفحة فیس بوک احمدولی مسعود

هارون مجيدی
مداخالت  و  عالی  تحصیالت  وزارت  در  فساد  جلو  اگر 
اعضای شورای ملی، زورمندان محلی و ... در پروسۀ کانکور 
گرفته نشود، در آینده ما با سیلی از سندداران بی سواد مواجه 

خواهیم بود. 
آگاهان  و  دانشگاه  استادان  مجلس،  نماینده گان  از  شماری 
وزارت  در  مدیریت  عدم  که  می گویند  مطلب  این  بیان  با 
نبود  زورمندان،  مداخلۀ  شفافیت،  عدم  عالی،  تحصیالت 
جنسیتی،  تبعیض  وجود  و  دانشگاه ها  در  معیاری  تدریس 
عالی  تحصیالت  نظام  عمدۀ  مشکالت  از  لسانی  قومی، 

افغانستان است.
اما وزارت تحصیالت عالی می  گوید امسال تدابیری را روی 
کانکور  آزمون  در  زورمندان  نفوذ  از  که  اند  گرفته  دست 

جلوگیری خواهد کرد.

اما آگاهان باور دارند که در آزمون کانکور عدالت رعایت 
نگردیده و این پروسه با مشکالت زیادی روبرو است.

تا  می خواهند  ملی  وحدت  دولت  رهبران  از  آگاهان  این 
در رهبری وزارت تحصیالت عالی تصمیم جدی گرفته و 
افرادی را به این پُست بگمارند که مسلکی بوده و با پُشت 
کار پروسۀ کانکور را مدیریت کنند تا جوانان کشور متأثر 

نشوند.
روزنامۀ  به  نماینده گان  مجلس  عضو  فایق  اهلل  نقیب 
ماندگارمی گوید: »ما در پارلمان در پیوند به برگزاری آزمون 

کانکور دو نظر داشتیم؛ یکی این که روند کنونی ادامه یابد 
و حوزۀ کانکور در افغانستان یکی باشد، مشکالتی که در 
کانکور وجود دارد از میان برداشته شود. نظر دوم این بود 
که باید حوزه های والیتی برای اخذ کانکور ساخته شود و 
بر اساس بخش بندی والیات سهمیه داده شود؛ تا رقابت در 
سطح والیات میان دانش آموزان صورت گیرد که این مورد 
رقابت ملی در میان...                            ادامه صفحه 6

انفجار»استقالل«
 دوست کی و دشمن در کجاست؟

در اين حمله كه در مركز فرهنگی فرانسه در ليسۀ استقالل رخ داد، يک شهروند خارجی كشته شد و 
بيست تن از اشتراک كننده گان اين همايش به شمول يک تن از برگزاركننده گان آن با سه تن از كارمندان 

تلويزيون ميترا زخم برداشتند كه وضعيت يكی از آن ها وخيم گفته شده است

نماینده گان مجلس:
ارجاع مسالۀ شناسنامۀ برقی به دادگاه خالف قانون است
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امریکا  سنای  اطالعاتی  کمیتۀ  گزارش  انتشار 
در مورد استفاده از روش های خشِن بازجویی 
در مورد افراد مظنون به عضویت در القاعده، 
این  است.  برانگیخته  را  متفاوتی  واکنش های 
خالصۀ  تنها  که  صفحه یی  چندهزار  گزارِش 
400 صفحه یی آن منتشر شده، به موارد متعددِ 
سازمان  یا  »سیا«  مأموران  سوی  از  شکنجه 
اطالعات مرکزِی امریکا اشاره دارد که در یک 
دورۀ ده ساله در مورد افراد مظنون به عضویت 
و یا همکاری با شبکۀ تروریستِی القاعده انجام 
شده است. در این گزارش آمده که این گونه 

بازجویی ها ثمر دقیقی در پی نداشته است. 
امریکا  پیشیِن  رییس جمهوری  بوش  جورج 
که از طرف داران اصلِی استفاده از شکنجه در 
بازجویی از افراد مظنون خوانده می شود، نشر 
این گزارش را محکوم کرده و آن را اقدامی در 
جهت خوارشمارِی مأموریت نظامیاِن آن کشور 
بر ضد گروه های تروریستی دانسته است. اما 
فعلِی  رییس جمهورِی  اوباما  باراک  مقابل،  در 
امریکا از نشر این گزارش استقبال کرده و این 
کرده  نکوهش  را  سیا  مأموران  عمل کردِ  نوع 

است. 
در همین حال، امریکا پس از بستن بازداشتگاه 
چاله نمک در افغانستان، یک بازداشتی را که در 
فهرست شکنجه شده گان نامش درج شده، به 
دولت افغانستان تحویل داد. تحویل دهی این 
نهادهای  که  گزارش سبب شد  انتشار  و  فرد 
حقوق بشری و دولت افغانستان نسبت به این 

گزارش واکنش نشان دهند. 
انتشار  کشور  جمهوری  رییس  اشرف غنی 

گزارش سنای امریکا را تکان دهنده خواند و 
خواهان فهرسِت آن عده شهرونداِن کشور شد 
غنی  آقای  شده اند.  شکنجه  سیا  سوی  از  که 
خصوص  در  که  است  گفته  حال  همین  در 
رییس  کرزی  حامد  با  گزارش  این  نشر 
به  حاضر  حال  در  که  نیز  پیشین  جمهوری 
بر  است.  کرده  صحبت  تلیفونی  رفته،  چین 
پس  است  قرار  غنی  آقای  گفته های  اساس 
با  نشستی  چین،  از  کرزی  آقای  برگشت  از 
حضور »بزرگان« بر سر این مسأله برگزار کند. 
آقای غنی گفته است که بر اساس توافق نامۀ 
امنیتی میان دو کشور افغانستان و امریکا، نباید 
نیروهای  اختیار  در  زندانی یی  و  زندان  هیچ 
امریکایی در خاک افغانستان قرار داشته باشد. 
اما چند مسأله در خصوص انتشار این گزارش 
افغانستان به آن قابل درنگ  و واکنش دولت 

است:
در  امریکا  سنای  گزارش  انتشار   )1
شکنجه  با  توام  و  خشن  بازجویی های  مورد 
تأکید  وجود  با  کشور  این  که  می دهد  نشان 
عدمِ  رعایت  عمدتًا  که  خود  ارزش های  بر 
خشونت ورزی در برابر زندانیان، یکی از این 
ارزش ها خوانده می شود، چندان صادق نبوده 
چه  ارتکاب  به  زندانیان  این که  سوای  است. 
جرایمی متهم اند، باید حقوق انسانی شان مورد 
از  را  خود  امریکا  دولت  گیرد.  قرار  احترام 
پیشتازاِن حمایت و تأمین حقوق بشر در جهان 
می خواند و به این صفت می بالد، اما استفاده 
زندانیانی  از  گرفتن  اعتراف  برای  شکنجه  از 
یا  القاعده و  با  به رابطه و همکاری  که متهم 

نقض  خود  تروریستی اند،  دیگر  گروه های 
باراک  پنداشته می شود.  بشری  قوانین حقوق 
اوباما رییس جمهوری این کشور نیز اعتراف 
یافته،  بازتاب  گزارش  این  در  آن چه  که  کرد 
به  را  خود  امریکا  که  ارزش هایی ست  مغایر 

آن ها متعهد می داند.
زمانی صورت  گزارش  این  انتشار   )2
جمهوری  رییس  اوباما  باراک  که  می گیرد 
خود  ریاست جمهوری  دورۀ  پایان  به  امریکا 
با  دارد  نیاز  شک  بدون  و  می شود  نزدیک 
سیاست های  در  جنجال برانگیز  موارد  برخی 
در  اوباما  آقای  کند.  تصفیه حساب  کشور  آن 
که  داد  نشان  خود  ریاست جمهوری  دور  دو 
با  مبارزه  در  را  متفاوتی  نسبتًا  سیاست های 
تروریسم دنبال می کند. تفاوت این سیاست ها 
با  مبارزه  در  چندانی  موفقیِت  به  منجر  البته 
تروریسم نشده، ولی عکس آن را هم نمی توان 
ادعا دارد که در زمان  اوباما  آقای  ثابت کرد. 
رهبر  که  شد  موفق  خود  ریاست جمهوری 
القاعده را از میان بردارد و ضربات سنگینی بر 
پیکر این شبکه در جهان و منطقه وارد کند. به 
همین دلیل انتشار این گزارش، به نوعی دفاع 

و حمایت از این سیاست می تواند باشد.
گونه یی  به  که  غنی  رییس جمهور   )3
حامد  ذره بیِن  زیر  عمل کردهایش  همۀ 
او  حامیاِن  و  پیشین  رییس جمهوری  کرزی 
گروه  این  واکنش های  به  نسبت  دارد،  قرار 
شنیده  آوازه هایی  اخیراً  است.  شده  حساس 
پیشین  جمهورِی  رییس  این که  بر  مبنی  شد 
لبۀ تیز انتقادهای خود را متوجه دولت نوپای 
آن  عمل کرد  به  نسبت  و  کرده  ملی  وحدت 
امریکا  با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  مورد  در 
با غرب، خشمگین  دوباره  نزدیکی  و  ناتو  و 
به نظر می رسد. شاید بخشی از واکنش آقای 
غنی به نشر این گزارش، پاسخ به انتقادهایی 
لطیف اهلل  تحویلی  مورد  در  دست  این  از 
صلح  برنامۀ  نقد  یا  و  پاکستان  به  محسود 
مورد،  دو  هر  در  است.  بوده  پیشین  دولِت 
به  آقای کرزی واکنش نشان داده و  نزدیکان 
اند.  کرده  توجیه  را  خود  سیاست های  نوعی 
آقای کرزی با رویکرد انتقادی نسبت به دولِت 
فعلی، از همین آغاز می خواهد رابطۀ خود با 
آن را در یک چهارچوِب مشخص قرار دهد 
افشای  یا  و  او  کارنامۀ  از  انتقاد  به  منجر  که 

برخی موارد حساس نشود. 
واکنش آقای غنی به گزارش سنای   )4
سیاست های  چهارچوب  در  می تواند  امریکا 
صلح او نیز تعبیر شود. آقای غنی تالش های 
را برای ایجاد بستر مساعد برای حضور طالبان 
و  کرده  آغاز  افغانستان  سیاسِی  ساختار  در 
مسیر  می تواند  سنا  انتشار گزارش  به  واکنش 
او را برای رسیدن به چنین هدفی کوتاه سازد. 
در همین حال، نهادهای مدافِع حقوق بشر نیز 
داده اند  نشان  واکنش  گزارش  این  به  نسبت 
و  »بزرگان«  نشسِت  فراخوان  با  غنی  آقای  و 
حضور حامد کرزی در این نشست می خواهد 
از حاال جلِو واکنش های بعدی او را سد شود.

سکۀ  دیگِر  روی  امریکا،  سنای  گزارش 
با تروریسم را هم به نمایش گذاشت  مبارزه 
بتواند در خدمت  این که  از  بیشتر  متأسفانه  و 
به صورت  گیرد،  قرار  حرکت  این  اهداِف  به 

تأسف باری به آن صدمه می رساند. 
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پیامدهای انتشار
 گزارش جنجالِی سنای امريکا

 

خود  انتحاری،  فرد  یک  گذشته،  هفتۀ  پنج شنبۀ  شامگاه 
در  نمایشی  و  محفل  که  کرد  منفجر  محلی  در  درست  را 

نکوهِش انتحار و انتحارکننده گان ترتیب شده بود. 
تاالر نمایِش لیسۀ استقالل که مرکز فرهنگِی فرانسه نیز در 
آن جا موقعیت دارد، در حین اجرای این نمایش، مورد حملۀ 
انتحاری قرار گرفت و صحنۀ تمثیل به گونۀ وحشت ناکی به 

واقعیت پیــوند یافت. 
به  نسبت  انتحاریان  سخِت  واکنِش  و  برخورد  نوع  این 
بازی هایی  پیچیده گِی  از  نشان  فرهنگیان،  نرمِ  کنش های 
و  دارد  جریان  انفجار  و  انتحار  محورِ  حوِل  که  می دهد 
به الیه های سطحی و  را  پدیده  این  همواره کوشش کرده 

ظاهری اش تقلیل دهد.
اما رویداد شام روز پنج شنبه، خبر از مغلقِی صحنۀ سیاست 
افغانستان داد و به ما ثابت کرد که کارگرداناِن این  و نبردِ 
نمایش واقعی، می توانند بازیگراِن خویش را به هزار چهره 
اجرای  برای  مجالس  و  محافل  در  را  آن ها  و  بیـارایند 

عملیات ظاهر سازند.
حمله به تاالر نمایِش لیسۀ استقالِل کابل نشان داد که دستاِن 
دیگری هم در کنارِ دست های انتحاریان فعال و شامِل بازی 
شده اند و نتیجۀ این همراهی و همکاری، همین انتحارهای 
غافل گیرکننده و متفاوتی ست که مرزِ میان واقعیت و خیال 

را می شکند. 
اگرچه کابل در همان روز، شاهد دو حملۀ انتحاری دیگر 
بود؛ اما انتحار در لیسۀ استقالل نکاِت تقریبًا تازه یی را در 
اذهان تداعی می کند. به نظر می رسد کسانی که حمله به یک 
نهاد فرهنگی آن هم در حین اجرای نمایشی که در نکوهش 
انتحار ترتیب شده را سامان داده اند، آن هایی اند که اهمیِت 
را درک  کرده اند.  اذهان  در  آن  تأثیر  و  نوع حرکت ها  این 
شاید هم ابتدایی ترین برداشت این باشد که این حمله کار 
حمله های  مذمِت  در  به  آسانی  نمی خواهند  که  آنانی ست 

انتحاری چیزی گفته شود. 
انتحارِی  شاهد حمله های  کابل  پسین،  ماه  یک  در  اگرچه 
پیاپی یی بوده که هرکدام هدِف خاصی را نشانه رفته بود؛ 
اما حملۀ اخیر به مرکز فرهنگی در لیسۀ استقالل، به مراتب 
افغانستان در  نادر می نماید و نشان می دهد که  متفاوت و 
حال تجربۀ بازی های پیچیده و جدید ی ست که شاید سران 

دولت وحدِت ملی دربارۀ آن فکر نکرده اند.
شکی نیست که این حملۀ انتحاری نیز کارِ طالبان بوده و 
آنان مسوولیِت این حمله را به عهده می گیرند؛ اما واضح 
بسیار  بازیگراِن  عنوان  به  بدانند،  بی آن که  طالبان  که  است 
منطقه و  استخباراتِی  ـ  پیچیدۀ سیاسی  بازی های  ارزان در 
جهان گیر مانده اند و جز ایفای نقش، هیچ کشش و گریِز 
دیگری ندارند. بنابراین همان گونه  که احمدولی مسعود در 
صفحۀ فیس بوکش نگاشته است، شدت گیری عملیات های 
به خصوص  اخیر،  هفتۀ  چند  طی  انفجاری  و  انتحاری 
هدف گیری لیسۀ استقالل، گذشته از بازی ویران گر طالبانی، 
می تواند نشانه های بارزِ یک بازِی بزرگ تر در میدان رقابِت 

افغانستان باشد!
ما  که  گردد  درک  به درستی  می تواند  زمانی  مسأله  این  اما 
و  بازی ها  در  اخیر  ماه  یکی ـ دو  در  که  جدیدی  وضعیِت 
را  منطقه شکل گرفته است  و  رقابت های کالن در کشور 

مطالعه کنیم. 
این  افتاده باشد که  پا  شاید این سوال بسیار ساده و پیش 
کسانی  چه  و  شد  صحنه  وارد  کسی  چه  توسط  انتحاری 
در داخل نهادهای امنیتی، در عقِب این رویداد قرار دارند 
اکنون به جای  اما  با تروریستان همکاری می کنند.  و کی ها 
چنین سوال هایی، پرسِش اصلی و به روز این است که: »آیا 
دولت وحدت ملی عمِق این بازی ها را درمی یابد یا خیر؟«

که  موجود  شرایط  در  ملی،  وحدت  دولت  مسووالن  باید 
حساسیِت بازی های منطقه یی و جهانی در افغانستان به شدت 
باال گرفته است، فعال شوند و کشور را از ورطۀ خطرناکی 
اگر دولت وحدِت  بکشـند.  بیرون  انتظارش است،  در  که 
و  دوستی ها  قبال  در  روشنی  سیاسِت  و  نشود  فعال  ملی 
دشمنی ها اتخاذ نکند و به صورِت شفاف و روشن، در مورد 
رویدادها موضع نگیرد؛ آیندۀ کشور تاریک به نظر می رسد 
به نحوی که رویدادهای این چنینی افزایش خواهد یافت و 

مجال اصالِح وضعیِت را از همه گان سلب خواهد کرد.

نمایش به واقعیت  پیوست
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دولت سوریه و ترکیه جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی 
و  فلسطینی  وزیر  ابوعین،  زیاد  رساندن  شهادت  به  در 
رییس هیات مقاومت فلسطین در برابر شهرک سازی ها را 

به شدت محکوم کردند.
رسمی  منبع  یک  سوریه  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
در وزارت خارجه سوریه روز جمعه اعالم کرد سوریه 
رژیم  که  وحشیانه یی  جنایت  عبارات  شدیدترین  با 
صهیونیستی در حق »زیاد ابوعین« وزیر فلسطینی مرتکب 

شده را محکوم می کند.
این منبع افزود: این جنایت شنیع دوباره ماهیت ددمنشانه 
و تروریستی اشغالگران اسرائیلی چه در سرکوب مردم 
فلسطین و چه در همکاری با گروه های تروریستی مسلح 

در سوریه را نشان می دهد.
عرض  با  سوریه  خارجه  وزارت  در  رسمی  منبع  این 
تسلیت به خانواده شهید ابوعین بر حمایت این کشور از 
مردم فلسطین در دستیابی به حقوق قانونی خود و اجرای 
قطعنامه های بین المللی شامل حق مردم این سرزمین در 
تشکیل کشور مستقل خود با پایتختی قدس شرقی است، 

تاکید کرد.
این منبع در پایان گفت: امروز از جامعه بین الملل خواسته 
اقدامات  قبال  در  موضع گیری جدی تری  به  که  می شود 
تروریستی اشغالگران اسرائیلی، در برابر اقدامات آنان که 

امنیت و آرامش منطقه را تهدید می کند، ایستادگی کند.
از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه نیز با صدور بیانیه یی 
این اقدام نیروهای رژیم صهیونیستی را محکوم و تاکید 
شهادت  مورد  در  فراگیر  و  مستقل  تحقیقاتی  باید  کرد: 
ابوعین انجام گیرد و مسئوالن این جنایت به دست عدالت 

سپرده شده و به سزای اقدام وحشیانه خود برسند.
این وزارتخانه تاکید کرد: این حادثه تاسف بار در نتیجه 
ادامه اشغالگری اسرائیل در سرزمین های فلسطین صورت 
با ملت فلسطین در این غم بزرگ  گرفت و ما خود را 

شریک می دانیم.
بسیار  را  ابوعین  شهادت  حادثه  ترکیه  خارجه  وزارت 
حزن انگیز خواند و شهادت وی را به خانواده و بستگانش 
و عموم ملت فلسطین تسلیت و برای آن ها از خداوند 

طلب صبر و بردباری کرد.
اسرائیلی  اشغالگران  است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
همچنان به نقض حقوق بشر در اراضی اشغالی از طریق 
توسعه شهرک سازی در قدس و کرانه باختری، ساخت 
دیوار نژادپرستانه، بازداشت خودسرانه فلسطینیان، ادامه 
محاصره غزه و ارتکاب جنایت های وحشیانه علیه آنان 
ادامه می دهد و هرگز نباید در برابر ادامه جنایت های این 
رژیم علیه ملت فلسطین در سرزمین اصلی خود سکوت 

کرد.
به  رژیم صهیونیستی خواست  از  ترکیه  خارجه  وزارت 
جنایت های وحشیانه خود علیه ملت فلسطین پایان دهد. 
این وزارتخانه همچنین تاکید کرد که زمان آن فرا رسیده 
تا شاهد تحقق صلح و سازش عادالنه و فراگیر در منطقه 
می تواند  که  است  راه  این  از  تنها  رژیم  این  زیرا  باشیم 
از امنیت برخوردار باشد، نه با ارتکاب جنایت های ضد 

بشری علیه ملت فلسطین.

سیاست جدید پوتین در قبال »شرق«
پوتین، رییس جمهور روسیه با سفرش به هند می 
تاثیرات تحریم های غرب را کاهش دهد.  خواهد 
به  او  که گرایش  است  نظر  این  به  لوکاس  گراهام 

سمت شرق، هوشداری است برای غرب.
خواهد  می  هند،  وزیر  نخست  مودی،  ناریندرا 
دوم  جای  نفوس  کثرت  نگاه  از  که  را،  کشورش 
او می  کند.  قرن 21 رهبری  دارد، در  را در جهان 
با شرکای خارجی  را  اقتصادی اش  خواهد روابط 
کند و  ترویج  را  گسترش دهد، سرمایه گذاری ها 
هند را با برنامه های نوسازی ریشه یی به جلو ببرد.
در هند رأی دهندگان جوان نیز در مورد بنیاد قدرت 
مودی در کشور شان تصمیم می گیرند، مثاًل افرادی 
که شدیداً دنبال شغل می گردند. آنهم در کشوری 
تمام  در  زندگی  های  استاندارد  بهبود  خواهان  که 
ساحات است و نفوذ بین المللی اش را اعمال کند، 
به ویژه در آسیا. مودی نمی تواند یک شکست در 
را در  بنابرین عمل گرایی  بپذیرد.  را  برنامه هایش 

پیش گرفته است.
در مقابل، پوتین رییس جمهور روسیه به نوبت خود 
المللی  بین  صحنه  در  روسیه  رفته  دست  از  نفوذ 
با  نیز  اش  کشور  در  او  بازگرداند.  خواهد  می  را 
کریمیا  الحاق  با  است.  مواجه  زیادی  های  چالش 
در  طلبان  جدایی  از  حمایت  و  روسیه  قلمرو  به 
شرق اوکرایین، غرب با تحریم ها از خود واکنش 
نشان داد که باالی روسیه سخت ضربه وارد کرده 
است. پول روسیه ارزش اش را از دست داده است، 
اقتصاد کشور در حال نزول است و منبع مهم درآمد 
در  نیز  نفت  قیمت  با  مشترکًا  انرژی  صادرات  از 

حالت نزولی قرار دارد.
رأی دهندگان ملی گرای پوتین، هیچ نوع تغییر خط 
سیر رییس جمهور شان را تحمل کرده نمی توانند. 
دنبال  به  فعال  بسیار  طور  به  پوتین  دلیل  همین  به 
هند  در  فعاًل  و  در چین  نخست  متحدان،  و  شرکا 

است.
تجارب قابل مقایسه با غرب

پیام پس از اجالس در دهلی جدید این است: هند و 
روسیه عالیق مشترک زیاد دارند. ناریندرا مودی که 
یکی از سیاستمدران ملی گرای هند است و از دیر 
زمانی از غرب دوری جسته است، نه باالی سازمان 
های بین المللی پر نفوذ غربی و نه باالی رسانه های 
المللی اعتماد دارد. گفته شده است که مودی  بین 

تسلط تأثیرات فرهنگی غرب را نیز رد می کند.
چگونه  که  دارد  بیاد  خوب  هنوز  ساله   63 مودی 
امریکا  ایاالت متحده  از  هند در دوران جنگ سرد 
و متحدان اش فاصله گرفته بود. این به دلیل روابط 
در  بود.  پاکستان  هند،  رقیب  با  واشنگتن  نزدیک 
طول این زمان، هند روابط نزدیک با اتحاد جماهیر 
شوروی سابق ایجاد کرد. گفته می شد که هند به 
نگرش  شوروی  جماهیر  اتحاد  کمونیستی  اهداف 
اتحاد جماهیر شوروی سابق  از  خوشبینانه داشت. 

به مقیاس بسیار بزرگ سالح خریداری می کرد.

اما زمانی که روسیه نیز به روابط دو جانبه با پاکستان 
عالقمند گردید، بین دهلی جدید و مسکو روابط به 
طور موقت به سردی گرایید. احیای دوباره روابط 
او  برنامه های مودی است:  به  متناسب  کاماًل  فعاًل 
می خواهد از تمام روابط دیپلماتیک با کشورهای 
دیگر استفاده کند و بهترین امکانات را برای برنامه 

های اصالحی داخلی اش بدست بیاورد.
از سوی غرب  پوتین همچنان احساس طرد شدن 
با  بار  را درک می کند. تا حال پوتین و مودی دو 
اند: یکبار در اجالس  هم خصوصی صحبت کرده 
در  »بریکس«  اقتصادی  نوظهور  های  کشور  اتحاد 
برازیل و بار دیگر هم در نشست سران کشور های 
عضو )جی 20( در آسترالیا. بر اساس منابع هند، هر 
دو سیاستمدار با هم خوب کنار می آیند و اهداف 
مشترکی را دنبال می کنند: هر دو می خواهند روابط 
اقتصادی دوامدار و پایدار را بین کشور های شان، 

بدون پیش شرط های سیاسی، ایجاد کنند.
معامله هسته یی

نقاط مشترک به زودی تشخیص گردیدند. نیازمندی 
هند برای انرژی بسیار زیاد است. از آنجا که معامله 
هسته ای برنامه ریزی شده بین هند و ایاالت متحده 
امریکا در حال حاضر به جلو نمی رود، اینک پوتین 
شانس اش را در اینجا می بیند. قرار است که روسیه 
در 20 سال آینده در جنوب هند در مجموع دوازده 
راکتور هسته یی بسازد. عالوه بر این هند نیز نیاز 
به نفت، گاز و ذغال سنگ دارد. فرصت تقریبًا فوق 
ارزان  مواد  که  رود  می  بشمار  مسکو  برای  العاده 
بین  از  به ویژه پس  به هند صادر کند.  را  فوسیلی 
به  روسیه  از  گاز  آن  اساس  به  که  ای  پروژه  رفتن 

اروپا باید انتقال پیدا می کرد.
ساخت  زیر  بخش  در  خواهد  می  همچنان  روسیه 

های هند و تجارت الماس نیز سرمایه گذاری کند. 
گفته شده است که همکاری های نظامی به توسعه 
تکنالوژی هوایی جنگی و مسافربری تمرکز خواهد 

داشت.
بیالنس تجاری دو جانبه بین دو کشورکه تا کنون 
تنها  است،  بوده  امریکایی  دالر  میلیارد  ده  بر  بالغ 
بخش کوچکی از مبلغی است که بین روسیه و چین 
مبادله می شود. مودی به معامالت تجاری بیشتری 

نیاز دارد تا به اهداف اش نایل آید.
حمایت دیپلماتیک متقابل

به همین دلیل تعجب آور نیست که پوتین و مودی 
می خواهند روابط بین دو کشور را برای بیش از ده 
سال آینده نزدیک تر گردانند. برای پوتین هند یک 
از  روسیه  وابستگی  کاهش  برای  خوب  جایگزین 
مقابل می خواهد  در  است. مودی  بازارهای غربی 
و  دهد  انجام  تجاری  معامالت  غرب  و  روسیه  با 
به  ندهد.  دست  از  زمینه  این  در  را  فرصتی  هیچ 
را  دلیل هند تحریم های غرب علیه روسیه  همین 
در  است.  کرده  رد  ها  بار  اوکرایین  بحران  دلیل  به 
مقابل روسیه هند را در قبال ادعا های ارضی اش 

در منطقه مناقشه برانگیز کشمیر حمایت می کند.
سفر  بر  که  اند  منفی  نکاتی  ها  واقعیت  این  همه 
بارک اوباما، رییس جمهور ایاالت متحده امریکا در 
باید گوش  اثر می گذارند. غرب  به هند  آینده  ماه 
دهلی  یعنی  قدرت،  محور جدید  که  باشد  آواز  به 
و مسکو، احتماالً به ایجاد یک »جامعه کشور های 
چنین  شد.  منجر خواهد  سرنوشت«  هم  و  نیازمند 
چیزی می تواند نسبت به آنچه که تا چند ماه پیش 
تصور می شد، تاثیرات عمیقتری را در قرن معاصر 

آسیا بگذارد.

سوریه و ترکیه کشته  شدن
 وزیر فلسطینی را محکوم کردند

پوروشنکو با انتقاد از استقبال دولت هند از رهبر کریمه:

دهلـی به پـول بیشتر از ارزش هـا بـها مـی دهـد
دلیل  به  هند  دولت  از  اوکراین  رییس جمهوری 
را  با رهبر کریمه که رییس جمهور روسیه  مالقات 
می کرد،  همراهی  کشور  این  به  اخیرش  سفر  در 

شدیداً انتقاد کرد.
از  هند  دولت  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
حمایت  روسیه  علیه  غربی  دولت های  تحریم های 
نمی کند و سفر اخیر سرگئی آکسینف، رهبر کریمه 
به این کشور ممکن است بتواند بر فضای سفر پیش 
هند  به  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک  روی 

تاثیر بگذارد.
رییس جمهوری  پوروشنکو،  پترو  حال،  همین  در 
گفت،  و  پرداخت  هند  دولت  از  انتقاد  به  اوکراین 
این  می دهد  نشان  آکسینف  از  هند  دولت  استقبال 
کشور به پول بیشتر از ارزش ها بها می دهد و این 
کنار  در  اوکراین  در  روسیه  تجاور  علیه  کشور 

»تمدن« نایستاده است.
وی در اظهاراتی درباره سفر اخیر آکسینف به هند 
متذکر شد: متحد نگه داشتن جهان کار آسانی نیست 

نمی کند  کمکی  آکسینف  به  هند  دولت  مواضع  و 
چرا که او یک جنایتکار است. او گذشته ای سرشار 
آینده ای  از جنایت داشته و شکی نیست که چنین 

خواهد داشت.
خارجه  وزارت  سخنگوی  ساکی،  جنیفر  هم چنین 

آمریکا در واکنش به سفر اخیر آکسینف به هند در 
کنار والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه عنوان 
کرد: ما می دانیم که وزارت امور خارجه هند اعالم 
کرده رسما از حضور آکسینف در این سفر اطالعی 
منتظر روشنگری های  ما  این حال  با  است،  نداشته 

بیشتری در این مورد هستیم.
گزارش های  به  اشاره  با  هم چنین  ادامه  در  ساکی 
مختلف درباره قراردادهای جدید اتمی و دفاعی بین 
پرداخت:  واشنگتن  رویکرد  بیان  به  هند  و  روسیه 
اکنون زمان مناسبی برای تجارت معمول با روسیه 

نیست.
با  خود  مصاحبه  در  آکسینف  حال  همین  در 
به  او  سفر  که  بود  کرده  اذعان  هند  در  خبرنگاران 
دالیل شخصی صورت گرفته و او در هیچ یک از 

دیدارهای رسمی حضور پیدا نکرده است.
با این حال او طی توئیتی جداگانه اعالم کرده بود 
که به عنوان عضوی از هیئت اعزامی روسیه به هند 

سفر کرده است.
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زهره روحی 
فمینیسم معتقد است چه آن زمان که زنی 
جامعۀ  عرِف  نظر  از  که  عملی  به دلیل  را 
می کنیم،  سرزنش  است  قبیح  مردساالر 
دلیل  به  فی المثل  را  وی  که   زمانی  یا  و 
صبوری و وفاداری  اش نسبت به بی وفایی 
قرار  تحسین  مورد  همسرش  بی اعتنایی  و 
می دهیم، همۀ این اعمال در ناآگاهی نسبت 
می گیرد.  صورت  فرهنگی  دوکسای  به 
بنابراین از آن جا که پیشاپیش درگیر مسایل 
فمینیستی هستیم، به محض افشاگری هایی 
به  مشارکت کننده(  عنوان  )به  این دست  از 
افزایش و همراهی با قدرتی عمل کرده ایم 
صدای  و  چهره  از  عمومی  قلمرو  در  که 
هم چون  و  است  برخوردار  خود  خاِص 

سهِم  انتظار  در  سیاسی،  کنش گران  تمامی 
که  هرچند  می برد.  سر  به  قدرت  از  خود 
ناگفته نماند، تنها خود می تواند این سهم را 
کسب کند، آن هم فقط از راه حضور فعال 
زنده گی،  سبک  از  نوین  کدهایی  تولید  و 
تفکر و در نتیجه ادراکی جدید از جهان و 
چیزها، تا به اصطالح، فرهنگ را از وجوه 

مردساالری اش بزداید.
می گیرد  شکل  هم اکنون  که  پرسشی  اما 
عمل  این  است  ممکن  آیا  که  است  این 
گردد؟  منجر  مردان  با  رقابت  موقعیت  به 
جایگزین  تمایالت  شکل گیری  یا 
مردساالری؟ منظور شکل گرفتِن فرهنگی 
با  باشیم  ناگزیر  باز  آن  در  که  است 
تبعیِض  یا  و  سلسله مراتبی  موقعیت های 
جنسی مواجه شویم...؛ در هر حال از نظر 

»سنت« آن چه قبل از هر چیز، فمینیسم را 
تعریف و چارچوب هایش را تعیین می کند، 
ویژه گی های سیاسِی آن است: آزادی زنان 
برابری  و  مردساالر،  فرهنگ  اسارت  از 
حقوق اجتماعی و سیاسی آن ها در جامعه؛ 
از این لحاظ به یقین می توان گفت امروزه 
تمامی زنان از هر ملیت و نژادی که باشند، 
و  اجتماعی  برابرِی حقوق  مطالبۀ  دلیل  به 
سیاسی و محو تمایزات جنسی، پیشاپیش 
در  موضع دار  مطمینًا  و  سیاسی  حضوری 
همین  قضا  از  و  دارند.  عمومی  قلمرو 
نحوۀ حضور زنان است که مردان و یا بهتر 
آن  در  قدرت  که  جامعه یی  بگوییم  است 
مسالۀ  درگیر  را  درآمده  مردان  انحصار  به 
مسأله یی  عنوان  به  البته  می کند؛  فمینیسم 

سیاسی.
مطرح  این جا  در  که  مسأله یی  اما 
شیوۀ  همین  ظاهراً  که  است  این  می شود 
مالک  که  آن جا  از  انتقادی،  موضع گیرِی 
اساس  بر  را  خود  »تساوی«   و  »برابری« 
نهاده  »مردان«  سیاسی  و  اجتماعی،  حقوق 
پارادوکس  بدوِن  فلسفی  لحاظ  به  است، 
روبه روست  تناقضی  با  بیانی،  به  نیست. 
نیاز  آن  از  خالصی  می رسد  نظر  به  که 
و  مطالبات  بازخوانِی  در  نظر  تجدید  به 
دارد.  »نابرابری«  تفسیر  در  نظر  تجدید  یا 
دچار  را  فمینیسم  صورت،  این  غیر  در 
چندان  آن  از  گذر  که  می کند  نقطه ضعفی 
راحت نیست: این که قصد و هدفش، صرفًا 
برابری با مردان است. تصاحب و یا برابری 
جنسیِت  سیاسی  و  اجتماعی  موقعیت 

مطلوب  وضعیتی  عنوان  به  که  مردانه یی 
برای زنده گی خصوصی و هستی اجتماعی 
زنان، در حکم معیار قرار گرفته است؛ که 
همین امر تأیید پنهاِن این نحوۀ تلقی است 
دست  تجاربی  همان  به  مایل اند  زنان  که 
پای  پا جا  کرده اند.  تجربه  مردان  که  یابند 
به  را  خود  زن،  عنوان  به  و  گذارند  آن ها 

سطح و جایگاه مردان باال کشند.
نحوۀ  این  فمینیستی،  ضد  دیدگاه های  از   
تلقی حتا از سوی خود زنان، مهر تأییدی 
زیرا  بودن شان.  دوم  جنس  بر  است 
است؛  »مردانه«  قلمرو  تصرف  خواستش 
بحث،  مورد  تفسیر  در  که  نماند  ناگفته 
به جایگاه  تلقی )دست یافتن  صرِف همین 
مردانه، به منزله جایگاه برتر( به گره کوری 
می ماند که گویی تا ابد به دست مردان زده 

شده است.
اما آیا به راستی با ضعف نگرشی و تفسیری 
همان  زبانی؛  مخمصه یی  با  یا  و  مواجه ایم 
دام های برخاسته از لغزش زبانی که همواره 
هر  دارد؟  تصور  و  اندیشه  آشفتن  به  میل 
تحلیل  در  می رسد  نظر  به  هست،  که  چه 
این  مارکسیست،  فمینیست های  تفسیِر  و 
مسأله تا حد بسیار زیادی از شدتش کاسته 
بازخوانی  با  آن ها،  روایت  در  است.  شده 
بنیاِن سیاسی فمینیسم مواجه  ایم؛ چرا که با 
عطف توجه به مباحث ساختاری، به فرهنگ 
بورژوایی می رسند؛ فرهنگی که تبعیض در 
می شود.  محسوب  آن  بنیاِن  شکلش،  هر 
مارکسیست،  فمینیست های  ترتیب،  بدین 
برنامۀ  از  را قسمتی  مطالبات سیاسِی خود 
تفسیر  سرمایه داری  نظام  با  مبارزاتی 
جنسی،  تبعیض  که  طوری  به  می کنند. 
در  ناسالم  رقابت های  و  جنسی  ضدیِت 
قدمت  دلیل  به  معموالً  )که  کنونی  جوامع 
مدرنیته  اما  بوده،  هم  قباًل  طبقاتی  جوامع 
امکان آشکار شدنِ  آن ها را فراهم ساخته( 
)حتا  می یابد  ارجاع  بورژوازی  شرایط  به 
اگر این شرایط در قالب فرهنگ های سنتی 
به  کند(؛  بروز  غیرسرمایه داری  به ظاهر  و 
هرحال از نظر فمینیسِم مارکسیستی، دیگر 
دیگر  جنس  با  جنس  یک  برابری  مسألۀ 
حقوق  برابری  اساسًا  بلکه  نیست؛  مطرح 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مطرح است. 
هرچند ممکن است این انتقاد وارد شود که 
چنین نگرشی هر آن امکان دارد انسان ها را 

فاقد بدن و جنسیت کند.
حال اگر در نظر گیریم برخی از جریاناِت 
)برای رهایی  تا  برآیند  فمینیستی در صدد 
بنیان   از  را  خود  معضالتی؟(  چنین  از 
وجودی ِ خویش که همانا مطالبات نخستین 
و سیاسی   است بزداید، و به جای آن برای 
آن  برگزیند،  جنسی  تمایزاتی  مبنایی  خود 
زمان با چه پدیده یی روبه رو خواهیم بود؟ 
توجه  که  است  مهم  این رو  از  پرسش  این 
را  رابطه  و  موقعیت  اجتماعی  ماهیِت  به 
عیِن  در  که  می دهد  قرار  دید  معرض  در 
جهان،  در  فرد  هر  وجودی   نحوۀ  بازتاب 
و  اجتماعی  هستی   جغرافیای  ترسیم کنندۀ 
شرایط آن نیز هست. قرار دادن هر دو بُعِد 
اجتماعی«؛  رابطۀ »کنِش فردی« و »شرایط 
»کنِش  و  کنش گری«  »موقعیِت  بیانی  به 

موقعیت ساز«.

پروتیین  غذایی  وعدۀ  هر  در  کنید  سعی  نکنید:  فراموش  را  پروتیین  8ـ 
خالص )بدون چربی( بگنجانید، چون بیشتر از موادغذایی دارای چربی و 

نشاسته سیرتان می کند.
 9ـ خوب بخوابید: کمبود خواب سطح هورمون های تنظیم گرسنه گی بدن 

را به هم می ریزد و باعث افزایش اشتهای کاذب می شود.
 10ـ شکر کم بخورید: حتمًا برچسب روی بسته های موادغذایی را بخوانید، 

بیش از 4 گرم در هر وعده شکر مصرف نکنید.
11ـ اسموتی تهیه کنید: این دستور تهیۀ دسر را هیچ وقت فراموش نکنید؛ 
مخلوطی از چند توت زمینی، یک کیله، شیر کم چرب، 1 قاشق چای خوری 

عسل و 1 قاشق چای خوری غالت پرک شده.
12ـ میان وعدۀ ورزشی میل کنید: حتمًا قبل از ورزش ماست کم چرب را با 

توت زمینی یا هر میوۀ دیگری مخلوط و میل کنید.
13ـ بعد از ساعت 7 شب لب به غذا نزنید: رعایت نکردن این توصیه، به 
احتمال زیاد خوردن غذای ناسالم را بیشتر و خواب شیریِن شب را کمتر 

می کند.
 14ـ از خوردن چربی های سالم لذت ببرید: خوردن چربی های سالم مانند 

زیتون، ماهی سالمون و مغز گردو لذت بخش است.
 15ـ حبوبات بخورید: به حبوبات بیشتر عالقه نشان دهید. حبوبات نسبت 
پر  را  معده  و  هستند  به صرفه یی  مقرون  و  سالم  جای گزین  گوشت ها  به 

می کنند.
 16ـ هوشمندانه خرید کنید: در زمان مشخص و محدود و با همراه داشتن 
در  زدن  پرسه  ترتیب  این  به  بروید.  به خرید  نام خوراکی ها،  از  فهرستی 

بخش »موادغذایی نیمه آماده« حذف می شود.
17ـ بی آب نمانید: تشنه گی را با گرسنه گی اشتباه نگیرید. یک پیاله آب، ولع 

گرسنه گی را از بین می برد.
 18ـ ُمرِچ قرمز را سر سفرۀ تان بیاورید: خوردن مرچ قرمز در اول روز، 

اشتهای خوردن غذای بعدی را کم می کند.
نکنید.  استفاده  بزرگ  خیلی  بشقاب  از  است:  بهتر  کوچک  بشقاب  19ـ   
یک شام سالم در بشقاب کوچک هم می گنجد. پس بشقاب کودکانه برای 

بزرگ ساالن می تواند مناسب تر باشد.
 20ـ تمرین های کششی را فراموش نکنید: عضله حداقل 4 برابر کالری و 
چربی می سوزاند. پس 2 یا 3 روز در هفته هر بار 20 دقیقه تمرین کششی 

استقامتی انجام دهید تا عضله بسازید.
می افتید.  دردسر  به  سربه هوا خوردن  با  نخورید:  غذا  با حواس پرتی  21ـ 
این صورت  بپرهیزید، در غیر  تلویزیون  از غذاخوردن جلِو  برای شروع، 

کالری بیشتری دریافت می کنید.
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تناسِب تا  ساده  گاِم   35
اوز داکتر  ز  ا فمینیـسم، انسـان   اندام 

و جـهان مـعاصـر

بخش دوم



نویسنده: جین دی فیلیپ
برگردان: شاپور عظیمی

بخش نخست
ویلیام فاکنر به خوبی از تفاوت های سینما و ادبیات 
در  که  را  آن چه  »نمی توان  است  گفته  او  بود.  آگاه 
بیان  مورد سینما می گوییم، در مورد یک کتاب هم 
کنیم«. او بر این اعتقاد بود که این دو رسانه با هم 
اشتراک  وجه  یک  سینما  و  فاکنر  اما  دارند.  تفاوت 
آثار  از  این است که بسیاری  با هم دارند و آن  نیز 
او بر پردۀ سینما جان گرفته اند و فاکنر نیز چندین 
فلم نامه برای کارگردان های مختلفی نوشت؛ اما نکتۀ 
است  این  دارد  وجود  مورد  این  در  که  کنایه آمیزی 
استودیوهای  برای  فاکنر  که  سال هایی  طی  در  که 
فلم سازی کار می کرد و فلم نامه می نوشت، تنها یک 

فلم نامه از روی یکی از کتاب های خودش نوشت.
می شود  یافت  فاکنر  رمان های  در  خاصی  عناصر 
آثار  این  که  می کنند  یادآوری  ما  به  بی درنگ  که 
توطیه های  و  طرح  سینمایی اند.  برگردان  مناسب 
اپیزودیک آثارش، شخصیت های اصلِی کتاب هایش 
حس  و  عاطفی اند  بحران های  درگیر  عمومًا  که 
را  سینمایی  فلم های  تماشاگران  همذات پنداری 
به راحتی برمی انگیزانند، در شمار عناصری هستند که 
موجه جلوه  سینمایی  برگردان  یک  برای  را  او  آثار 
او  داستان های  که  می دانیم  نیز  را  این  اما  می دهند. 
آن چنان که باید و شاید، وجوه ملودراماتیکی ندارند 
مشغول  خود  به  دربست  را  سینما  تماشاگر  که 
درون  به  که  است  قصه گویی  ماهیتًا  فاکنر  کنند. 
انعکاس های  و  می زند  نقب  آثارش  شخصیت های 
نمایش  به  آن ها  تک گویِی  طریق  از  را  آن ها  ذهنی 
می گذارد. ادوارد موری گفته است: »برای فلم سازان 
بتوانند به لحاظ تکنیکی  این امر دشواری است که 
راهی برای بیان تک گویی های پیچیدۀ  شخصیت های 

آثار فاکنر بیابند.«
درون مایۀ اصلی دیدگاه فاکنر در رمان هایش، مفهوم 
مسیحی  رنج و ایثار و رستگاری از طریِق آن هاست. 
رنج  نمی گوید  تو  به  »خداوند  که  داشت  اعتقاد  او 
 ببر تا رها شوی، بلکه او این شانس را در اختیار تو 
می گذارد«. درون مایه ی »نظم، ایثار و رستگاری« نیز 
در فلم نامه هایی که او نوشت، خود را نشان می دهد.

طراحی  گونه یی  به  وفادار  سینمایی  اقتباس  یک 
می شود تا فلم را به معنای درون مایۀ کتابی که فلم از 
آن اقتباس شده رهنمون  سازد، یعنی روح اصلی منبع 
ادبی مورد اقتباس را حفظ می کند. فلم ساز هم باید 
کرد  درک  نمی توان  مثاًل  باشد.  وفادار  اصل  این  به 
برای  مرثیه یی  و  حریم  فاکنر  رمان  دو  چه گونه  که 
ادغام کرد و  یک خواهر روحانی را می توان درهم 
یک فلم واحد از آن دو ساخت؛ کاری که در سال 
که  نیست  شکی  شد.  انجام  حریم  فلم  با  و   1961
باید  فاکنر  بزرگی هم چون  نویسندۀ  آثار  اقتباس  در 
به شدت دقت کرد، چون آثار معتبر یک رمان نویس 

مطرح در میان است.
فاکنر در مقام فلم نامه نویس

»من و سینما به لحاظ زمانی با هم جور درنمی آییم، 
در اکسفورد ساعت هفت شب فلم نمایش  می دهند 
و شهر ساعت نُه و نیم شب به خواب فرو می رود. 
ولی  ببینم،  فلم  ندارم  دوست  که  نیست  این طور 
این  با  نمی توانم  که  می گذرد  طوری  من  زنده گی 

روش خودم را همخوان کنم.«
متروگلدوین مه یر اولین استودیویی بود که از فاکنر 
دعوت کرد تا به هالیوود بیاید و همکاری او با این 
استودیو یک سال طول کشید از ماه می 1932 تا ماه 
می 1933٫ از آن جا که فاکنر نمی توانست از درآمد 
فروش کتاب هایش خانواده را اداره کند از این فرصت 
استقبال کرد و قراردادی شش هفته یی با متروگلدوین 

مه یر امضا کرد؛ قراردادی که امکان تجدید آن فراهم 
بود و چنین نیز شد. از آن جایی که فاکنر تجربه یی 
فلم های  فلم نامۀ  تا  داوطلب شد  نداشت،  سینما  در 
بنویسد،  را  میکی موس  مانند  کارتون هایی  و  خبری 
از نظر او این دو نوع بسیار شبیه هم بودند. مارکس 
از استودیوی مه یر به فاکنر اطالع داد که اولین کار 
که  بود  نام جسم خواهد  به  فلم نامه یی  او  سینمایی 
اولین فلم نامه یی که فاکنر به  در مورد کشتی است. 
شکلی واقعی بر روی آن کار کرد، پیش خدمت نام 
بر اساس داستان کوتاه و چاپ نشده یی  داشت که 
از خود فاکنر بود، نام این داستان عشق و در 1921 
کالج،  بیوۀ  فاکنر  بعدی  فلم نامۀ  بود.  شده  نوشته 
داستان زنده گی دختری را روایت می کرد به نام مری 
بلیر که سراشیب سقوط اخالقی را طی می کند  لی 
در  اسرارآمیز  و  غریبه  مرد  یک  آن حضور  دلیل  و 
محدودیت های  دلیل  به  است،  دختر  این  زنده گی 
ادارۀ سانسور در آن سال ها، این فلم نامه بایگانی شد 
و تا اواخر ماه می 1932 فاکنر سومین فلم نامۀ خود را 
تکمیل کرد: بخشش اولین فلم نامه از پنج فلم نامه یی 
در  پرواز  مضمون  و  نوشت  بعدها  فاکنر  که  است 
آن ها نقشی اساسی داشت. پرواز یکی از اصلی ترین 
در  و  این  از  پیش  او  که  بود  فاکنر  دل مشغولی های 
آثار ادبی اش آن را به کار گرفته بود. طرح داستانی 
که  ارزش  فاقد  است  دختری  ماجرای  فلم نامه  این  
دوستی خوِب دو مرد را بر هم می زند. همانند دو 
فلم نامۀ قبلی، دفتر فلم سازی MGM این فلم نامه 
را نپذیرفت. سپس فاکنر بر روی فلم نامه یی دیگر کار 
کرد که از آثار او اقتباس نشده بود: پست هوایی در 
مورد پستچی هایی بودند که طی جنگ جهانی اول 
با شجاعت بر روی صحنه های نبرد پرواز می کردند 
و مرسوله های پستی را جابه جا می کردند. اما این بار 
از  داشت  اعتقاد  و  کرد  رد  را  فلم نامه  استودیو  نیز 
روی آن نمی توان فلم موفقی ساخت، به این ترتیب 
به نظر می رسید که حضور فاکنر MGM روز به 

روز کم رنگ تر می شود.
ویلیام  برادرش  آن که  از  پیش  خیلی  هاوکز  هوارد 
هاوکز به داستان کوتاه فاکنر در مورد جنگ جهانی 
هالیوود  در  کارگزار  هاوکز  )برادر  کند  توجه   اول 
با  هاوکز  بود.  گرفته  قرار  فاکنر  تأثیر  تحت  بود(، 
برادرش هم عقیده بود که این داستان یعنی چرخش 
که در 1932 و درستردی ایوینینگ پست چاپ شده 
خوب  مهیِج  فلم  یک  اساِس  و  پایه  می تواند  بود، 
اثر را خرید  بنابراین، او حقوق سینمایی این  باشد. 
و از فاکنر دعوت کرد تا این قصه را به زباِن سینما 
برگرداند. فاکنر قول داد ظرف پنج روز اولین نسخۀ 
فلم نامه را آماده کند و این کار را انجام داد، هاوکز از 
این نسخه خوشش آمد و آن را به ایروینگ تالبرگ 
ارایه داد تا بی درنگ پیش تولید فلم آغاز شود. بعدها 
قرار شد جون کرافورد در این فلم بازی کند، چون 
تولید  مدیر  می کرد،  کمک  فلم  بودن  پُرفروش  به 
برای کرافورد در  فاکنر گفت نقشی  به  نیز  فلم  این 
می خواست  دلش  که  هم  فاکنر  بیافریند؛  فلم نامه 
هرچه زودتر فلم نامه اش را بر پردۀ سینما ببیند، این 
پیشنهاد غیرمنتظره را پذیرفت. سپس هاوکز پذیرفت 
که فاکنر به اکسفورد بر گردد و بر روی نسخۀ دوم 
فلم نامه کار کند. فاکنر یک ماه بعد فلم نامه را برای 
نام  به  دیگری  فلم نامه نویِس  هاوکز  فرستاد.  هاوکز 
دوایت تیلور را استخدام کرد تا همراه فاکنر بر روی 
نسخۀ سوم فلم نامه کار کند و فلم با عنوان زنده گی 
را  فلم نامه  توانست  فاکنر  و  آمد  پرده  به  ما  امروز 
ارایه کند که سرانجام تولید شد و به نمایش درآمد 
تا بر روی فلم نامۀ دیگری  و این فرصتی به او داد 
در  نویسنده  همکار  یک  استودیو  بی آن که  کند  کار 

کنار او بنشاند.
کار بعدی او، نوشتن فلم نامه یی بر اساس خاطراِت 
یک خلباِن ناشناس بود که در سال 1926 به شکل 
کتاب منتشر شده بود و همان سال با نام پرنده گان 
جنگ به شکل پاورقی در مجلۀ کتاب خانه به چاپ 

بر  اسپرینگز  الیوت وایت  را  کتاب  این  بود.  رسیده 
بود،  نوشته  گریدر  مگاوک  جان  خاطراِت  اساس 
کشته  فرانسه  در  اول  جهانی  جنگ  در  که  خلبانی 
از  خاطرات،  این  سینمایی  برگردان  در  فاکنر  شد. 
یکی از آثار ادبِی خود کمک گرفت. او پیش از این 
آثار خویش  از  ما  در پیش خدمت و زنده گی امروزِ 
استفاده کرده بود، اما در پرنده گان جنگ )عنوان فلمی 
پیچیده یی  این کار شکل  بود ساخته شود(  قرار  که 
کتاب  دست مایۀ  فاکنر  این جا  در  گرفت.  خود  به 
اسپرینگز را با سه اثر خود در هم آمیخت. او از رمان 
دراماتیک  موقعیت  یک   )1929( غبار  در  پرچم ها 
کتاِب  دو  اصلی  شخصیت  دو  از  و  گرفت  وام  را 
خود یعنی جان و بایارد سارتوریس استفاده کرد که 
مانند آن خلبان واقعی جنگ جهانی اول در فرانسه 
را تجربه کرده بودند. در رمان فاکنر بایار سارتوریس 
با این احساس گناه به خانه باز می گردد که نتوانسته 
نبردی  در  و  نجات دهد  از مرگ  را  برادرش، جان 
هوایی که هر دو در آن شرکت داشته اند، جان کشته 
که  هواپیمایی  با  پرواز  در  او  سرانجام  است.  شده 

می داند آمادۀ پرواز نیست، کشته می شود.
به دالیلی پرنده گان جنگ در برنامۀ تولیدی هاوکز 
قرار نگرفت و فاکنر نیز به مسایلی دیگر پرداخت. 
در بهار 1933 او بر روی فلم نامه یی اریجینال به نام 
کار  جنوبی  امریکای  افسانه یی  امپراتوری  داستان 
می کرد، داستانی با درون مایۀ یک انقالب در کشوری 
جهان سوم. اما این فلم نامه نیز رد شد. فاکنر هیچ گاه 
دلیِل  شاید  و  نداد  نشان  آن  بازنویسی  به  عالقه یی 
بنشیند و  این که تمامِ وقت  از  این بود که فاکنر  آن 
فلم نامه بنویسد، خسته شده بود. در واقع او ترجیح 
می داد به جای بازنویسی فلم نامه، یک رمان را به فلم 
برگرداند، اما او این کار را هم نکرد. در همین دوران 
اتفاقی روی داد که به یک افسانۀ هالیوودی بدل شد. 
و  بماند  می سی سی پی  در  که  کرد  پیدا  اجازه  فاکنر 
بعد از زنده گی امروز ما بر روی فلم نامه  های دیگر 
کار کند. سام مارکس و هواردهاوکز این قرارداد را 
آن  از   MGM قدرتمند  ساختار  بی آن که  بستند، 
با  همکاری  از  دل زده  فاکنر  سرانجام  باشد.  آگاه 
آن جا  از  فلم نامه نویسی  به  بی عالقه  و   MGM
او  از  از مدِت کوتاهی هوارد هاوکز  اما پس  رفت، 
آماده  وسترن  فلم  یک  برای  دست نویسی  خواست 
کند و بعدها از فاکنر خواست تا به کمپانی فوکس 
مورد  در  فلمی حماسی  فلم نامۀ  نوشتن  در  و  بیاید 
صورت  به  فاکنر  کند.  همکاری  اول  جهانی  جنگ 
تا  و  شد  استخدام  فوکس  در  قراردادی  نویسندۀ 
اواخر تابستان 1937 در آن جا ماند. فلمی که هاوکز 
از فاکنر خواسته بود تا بر روی فلم نامه اش کار کند، 
فلمی  اساس  بر  که  داشت  نام   )1936( افتخار  راه 
ساخته   )1932( چوبی  صلیب های  نام  به  فرانسوی 
سایر  جوئل  نویسنده اش  همکار  و  فاکنر  می شد. 
فلم نامه یی نوشتند بر اساس عناصری از طرح داستانی 
فلم اصلی همراه با چیزهایی که هاوکز در پاریس از 
یک سرباز کهنه کارِ جنگ شنیده بود. نانالی جانسن 
نیز  فلم نامه  بازنگری  در  بود،  نیز  فلم  تهیه کنندۀ  که 
فاکنر  نام  که  بود  فلمی  دومین  این  داشت،  حضور 
چون  داشت،  پیشانی  بر  فلم نامه نویس  عنوان  به  را 
تا پیش از زنده گی امروز ما هیچ یک از فلم نامه های 
نمایش  در  فلم  این  بودند.  ندیده  را  پرده  رنِگ  او 
عمومی اش موفق بود و هاوکز در پرداخت سینمایی 
اثر، بسیار تالش کرده بود تا یک اثر تماشایی بسازد. 
به نظر می رسید فاکنر بیش از همه در کار با هاوکز 
موفق بود. در واقع از شش فلم سینمایی یی که فاکنر 
در آن ها به عنوان فلم نامه نویس همکاری داشت، پنج 

فلم از آن هوارد هاوکز بود.
تنها فلمی که فاکنر فلم نامۀ آن را نوشت و کارگردانش 
هاوکز نبود، کشتی برده )1937( نام داشت. دلیل این 
امر قرارداد فاکنر با کمپانی فوکس بود، یعنی زمانی 
که هاوکز این استودیو را ترک کرد و به جایی دیگر 
بار  بیری  باکستر و واالس  فلم وارنر  این  رفت. در 
دیگر در کنار هم بازی کردند. فاکنر در مورد نقشی 
که در نوشتن فلم نامۀ این فلم داشت، اظهار کرد که 
او در این فلم نقش یک پزشک سینمایی را ایفا کرده 
اثر  بازنویسی  او در  بود که  این  است که منظورش 
شرکت داشته و فلم نامه یی را که دیگران نوشته اند، 

بازنویسی کرده است. 
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و    سینما  فاکنر 
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در کـانکـور عـدالت تأمـین...
 دانش آموزان را از میان می برد؛ در حالی که افغانستان باید 
توان مندی رقابت میان کشورهای منطقه را داشته باشد. نظر 
دوم مورد واکنش قرار گرفت و توسط پارلمان رد شد که 

حاال دوباره این رقابت در سطح کشور است.«
آزمون  برگزاری  پروسۀ  در  مشکالت  وجود  از  فایق  آقای 
در  کانکور  برگزاری  معموالً  افزود:  زده،  سخن  کانکور 
فرا می رسد که سرما در  با فصل زمستان یک جا  افغانستان 
می کنند،  آزمون سپری  که  کسانی  برای  از والیات  بسیاری 
مشکل ساز می شود، زیرا برای یک دانش آموز در زمان آزمون 
حواس  با  او  تا  باشد  آماده  گرم  لباس  خوب،  فضای  باید 
اما  ببیند.  را  خود  ساله یی  چندین  زحمات  ثمر  بتواند  آرام 
در بسیاری از والیات افغانستان این مشکل به شدت وجود 

دارد.
این عضو مجلس هم چنان می افزاید: »در شماری از والیات 
آزمون کانکور عقده مندانه گرفته می شود؛ استادان با شاگردان 
تُند می گویند و روحیۀ شاگردان  ها  پرخاش می کنند، گپ 
را ضعیف می سازند.و سخت گیری  و تمرکز بیشتر صورت 
ناکام می گردند اما در  می گیرد و حتا داوطلبان آن جا قصداً 
شماری از والیات این آزمون بسیار آسان برگزار می گردد.«

آقای فایق با بیان این که نظر به مشکالت امنیتی سطح آموزش 
در شماری از والیات ضعیف است، می گوید: در بسیاری از 
نباشد  هم  بسته  اگر  و  است  بسته  مکاتب  جنوبی  والیات 
نمرات  فقط  نمی روند؛  به صنف ها  دانش آموزان  از  بسیاری 
می کنند  اشتراک  کانکور  آزمون  در  و  می شود  تنظیم  شان 
و  مرکزی  والیات  در  اما  می باشد،  پایین  شان  سویه یی  که 
و  دارند  عالقه  نیز  مردم  است  خوب  امنیت  چون  شمالی 

آماده گی های بیشتری را می گیرند.
در این حال، شهال فرید استاد دانشکدۀ حقوق در دانشگاه 
کابل می گوید: عمده ترین مشکل در آزمون کانکور افغانستان، 

عدم مدیریت درست این پروسه است.
پروسه  این  پیش برد  مسوول  که  این  »باوجود  می افزاید:  او 
اما عدم مدیریت  وزارت معارف و تحصیالت عالی است؛ 
سبب شده است تا در پروسۀ کانکور دخالت کنند. مثاًل از 
جمله وکالی پارلمان به عنوانی که این پروسه را همکاری 
اخیر،  سال  چند  در  باشد.  عادالنه  و  شفاف  تا  می کنند 
فشارهای آن ها سبب شده است تا آزمون کانکور به بی راهه 
تحصیالت  وزارت  باالی  را  فشارهای  وکال  شود.  کشانده 
عالی آورده اند که در شماری از والیات به حدی سهولت ها 
را برای اشتراک کننده گان مهیا کرده اند که آن هایی که لیاقت 

کامیاب شدن را نداشته اند  کامیاب شده اند.«
در  عالی  تحصیالت  وزارت  می کند:  تأکید  فرید  شهال  بانو 
پیوند به شفافیت پروسۀ کانکور متعهد نبوده است با وجودی 
که تعهد ظاهری داشته اند اما در بسیاری از مواقع عملکرد 

خود این ها سبب می شود تا شفافیت کانکور از میان برود.

روی  مستقیم  که  کسانی  می دارد:  اذعان  دانشگاه  استاد  این 
این پروسه در وزارت تحصیالت عالی کار می کنند اشخاصی 
هستند که همواره حضور دارند و هیچ گاهی تصمیم گرفته 

نشده است تا این چهره ها تغییر کنند.
بانو فرید می افزاید: کسانی که شامل پروسۀ کانکور می شوند 
از پیش باید برای شان آگاهی های الزم داده شود تا بپذیرند 
که حق شان تلف نمی شود و زمانی که جوان وارد صحنه 
کانکور می شود بسیار با بی باوری می رود و معتقد نیست که 

کامیاب می شود.
از  را  ریش سفیدان  و  والی ها  محلی،  فرماندهان  مداخلۀ  او 
می گوید:  دانسته،  کانکور  آزمون  برگزاری  دیگر  مشکالت 
راه  دانشگاه ها  به  شان  فرزنداِن  تا  می کنند  وارد  فشار  اینان 
یابند که وزارت تحصیالت عالی در گذشته نیز به نحوی با 

آنان توافق داشته است.
دانشگاه های  تدریس در  کابل می افزاید:  دانشگاه  استاد  این 
افغانستان معیاری نیست و رهبری وزارت تحصیالت عالی 
تا هنوز نتوانسته که سیستم کریدت را پیاده کند و در قسمت 

ظرفیت سازی استادان نیز عادالنه عمل نکرده اند.
تمام  در  لسانی  قومی،  جنسیتی،  تبعیض  می گوید:  او 
رسیده  خود  اوج  به  افغانستان  دانشگاه های  و  دانشکده ها 

است.
هم چنان، محمد اکرام اندیش مند یکی از پژوهش گرانی که 
در زمینۀ آموزش و پرورش در افغانستان، کتاب و چندین 
مقاله نوشته است، عمده ترین مشکالت را در نظام معارف 
در  پرورش  و  آموزش  اساس  گوید:  می  دانسته،  افغانستان 

افغانستان به شدت نیازمند اصالحات است.
آقای اندیش مند تغییرات اساسی در نظام معارف را نیازمند 
زمان طوالنی و داشتِن بودجه هنگفت دانسته، می افزاید: »اما 
صورت  جدی  کار  کانکور  پروسۀ  روی  باید  آن،  از  پیش 
ورود  آزمون  پروسۀ  که  زمانی  جهان  کشورهای  در  گیرد، 
دانشگاه مطرح می شود وقت برگزاری این آزمون در سراسر 
آن کشور تفاوت ندارد که در افغانستان زمان برگزاری و حتا 
پرسش هایی که در این آزمون مطرح می شود، چالش برانگیز 

بوده است.« 
به  سواالت  فرستادن  در  که  این  بیان  با  اندیش مند  آقای 
شماری از والیت ها تبعیض در نظر گفته می شود، می گوید: 
در  آزمون  اخذ  شیوۀ  و  می شوند  فرستاده  که  استادانی  حتا 
حوزۀ هایی که برگزار می گردد، از هم دگر تفاوت دارند؛ در 
هیأت های  توسط  استفاده  سوء  و  نقل  زمینه  جاها  بسیاری 
فرستاده شده مطرح می شود و در بسیار از جاها این وضعیت 

وجود ندارد.
اکرام اندیش مند تأکید می کند: عدم پاسخ گویی حکومت گران 
سبب شده است تا آنان به مشکالتی که زیاد وقت گیر هم 

نیست اصالحات نیاورند.
سندداران بی سواد

ساختن  کامیاب  می گویند،  هم چنان  آگاهان  این  از  شماری 

رشته  هم خالف  یا  و  ندارند  لیاقت  که  کسانی  از  شماری 
کامیاب شده اند، سبب گردیده تا بازده تحصیالت عالی در 

افغانستان ضعیف باشد.
شهال فرید استاد دانشگاه کابل می گوید: در روزهای نخست 
حداقل  که  می کنیم  ارزیابی  می رویم  به صنف ها  که  زمانی 
40 درصد از دانشجویان لیاقت دارند و باقی بسیار ضعیف 

هستند اما در آزمون نمره گرفته و شامل دانشگاه شده اند.
او می گوید: »دانشجویی که انتخاب اولش طب و یا انجنیری 
بوده است با تفاوت یک و یا دو نمره در دانشکدۀ حقوق 
برای  عالقه یی  هیچ گونه  اما  دارد  لیاقت  که  شده  کامیاب 
هم  خانواده اش  و  ندارد  دانشکده  این  در  درس  پیش برد 
برایش گفته است که سال دیگر کامیاب نمی شوی و همین 
دانشکده را بخوان؛ دانشجویی که به رشته یی توافق ندارد تا 
آن را بخواند، استعدادش را که باید در راهی که دوست دارد 

به مصرف نرسیده در راه دیگر مصرف شده است.«
داوطلبان  می تواند  که  راهی  یک  می دارد:  اذعان  فرید  بانو 
دهم  صنف  از  که  است  این  برساند  زیان  کمتر  را  کانکور 
مکتب رشتۀ ساینس و اجتماعیات جدا شود و کسانی که به 
هر بخشی عالقه دارند استعداد و تالش خود را هزینه کنند و 
به موفقیت برسند. چون انتخاب رشته به ذوق خودِ داوطلب 

بسیار اهمیت دارد.
وضعیت  این  ادامۀ  از  نگرانی  ابراز  با  دانشگاه  استاد  این 
سیلی  با  ما  آینده  در  وضعیتی  چنین  وجود  با  می گوید: 
مستفید  درسی  کیفیت  از  اما  دارند  سند  که  بی سوادانی  از 
نشده اند مواجه خواهیم بود؛ اینان زمانی که به بازار کارهم 

می روند کار بی کیفیت انجام می دهند.
رهبری  سطح  در  فساد  که  این  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
روی  که  رسیده  خود  اوج  به  عالی  تحصیالت  وزارت 
است،  گذاشته  منفی  تأثیر  دانشجویان  و  استادان  شخصیت 
هستند  کسانی  می گردم  جامعه  در  من  »زمانی که  می گوید: 
که می گویند: فالنی نفر در وزارت تحصیالت رشوه گرفت 
باالی  که  کرد  شامل  دانشکده  فالنی  به  برد  مرا  فرزند  و 
وارد  منفی  تأثیر  هستم  استاد  یک  که  من  کاری  شخصیت 
از  ما در نصف سمستر هستیم کسی  زمانی که  یا  و  می کند 
یکی از دانشگاه های اطراف افغانستان موفق شده و توانسته 
از  بعد  دارد  با واسطه یی که  نمره اخذ کند؛  معیار  به همان 
گذشت مدت زمانی، با دانشجوی دانشگاه کابل می نشیند که 

از لحاظ روانی و کیفیت کار تأثیرات منفی می گذارد.«
در این حال، محمد اکرام اندیش مند مشکل دیگر در پروسۀ 
اخذ آزمون ورود به دانشگاه را انتخاب رشته توسط داوطلبان 
دانسته می گوید: »انتخاب رشته کاماًل مخالف عدالت و شبیه 
را  رشته یی  داوطلب  یک  که  زمانی  است.  بازی  قمار  به 
انتخاب کرده است و با تفاوت یک و یا دو نمره به همان 
وجود  زمینه یی  نمی شود،  کامیاب  کابل  دانشگاه  در  رشته 
ندارد تا با همان نمره به یکی از دانشگاه های دیگر راه یابد و 
این داوطلب با گرفتن نمرات خوب بی نتیجه می ماند و کس 

دیگری که نمرات پایین گرفته است در یکی از دانشکده ها 
درس می خواند که این گونه برخورد یک نوع ظلم است.«

آقای اندیش مند می افزاید: کسانی که این گونه کامیاب ساخته 
می شوند رغبتی به ادامۀ آموزش ندارند که سبب پایین آمدن 

آموزش عالی در کشور نیز گردیده است.
امسال ناهنجاری های گذشته وجود نخواهد داشت

به  امسال  آنان  که  می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت  اما 
زورمندان اجازه مداخلۀ در پروسۀ کانکور را نخواهند داد.  

عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیالت عالی می گوید: 
برگزاری  برای  را  ملی  وحدت  دولت  حمایت  امسال  آنان 
آزمون کانکور دارند و در این زمینه گفت و گوهای زیادی با 

رهبران دولت داشته اند. 
به  پیوند  در  دغدغه یی  هیچ گونه  می گوید:  نوربخش  آقای 
ندارد.  وجود  داشت،  وجود  گذشته  در  ناهنجاری هایی که 
قوی  را  خود  و  کردیم  کار  خود  ضعیف  نکات  روی  ما 
برخوردار  باالیی  از صالحیت  ما  ممتحن  هیأت  ساخته ایم. 
است و به هیچ گونه زمینۀ دخالت افراد زورگو وجود ندارد 
مشترک  کمیسیون  در  را  که  نهادهایی  تمامی  ما حمایت  و 

حضور دارند، داریم.
آزمون  در  داوطلب  هزار  چهارصد  حدود  امسال  گفت:  او 

کانکور اشتراک خواهند کرد. 
گرفته  از چهل حوزه  بیشتر  در  کانکور  آزمون  او،  گفتۀ  به 
می شود و تا اکنون در بیشتر از ده والیت این آزمون برگزار 

گردیده است.
او می گوید: ظرفیت جذب دانشگاه ها امسال به پنجاه و پنج 

هزار نفر رسیده است.
آقای نوربخش می گوید که امسال آنان بانک سواالت کانکور 
را غنی ساخته و سواالت آزمون از نصاب آموزشی جدید 

انتخاب شده است.
مواجه  مشکالتی  با  افغانستان  در  کانکور  آزمون  همه ساله 

می شود. 
فورم های آزمون قبل از برگزاری امتحان کشیده می شود و 
در شماری از مناطق زورمندان در این پروسه نفوذ می  کنند.
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حملۀ انتحاری شامگاه روز پنجشنبه بر مرکز فرهنگی فرانسه 
در کابل، واکنش  های تند جهانی را در پی داشته است. 

در دو حملۀ انتحاری جداگانه روز پنجشنبه در کابل، هفت 
تن کشته شدند و ده ها تن زخم برداشتند. 

صبح روز پنجشنبه موتر حامل سربازان ارتش کشور با یک 
حملۀ انتحاری مواجه شد که در نتیجۀ این حمله، دست کم 
شش سرباز کشته شده  اند. پس از این حمله، مرکز فرهنگی 
وزارت  متری  در چند صد  استقالل  لیسۀ  داخل  در  فرانسه 
خارجه و ریاست جمهوری آماج حمله انتحاری قرار گرفت 
که در نتیجۀ این حمله گفته می شود یک آلمانی جان باخته 

است و 20 دیگر زخم برداشتند. 
این  که  است  گفته  فرانسه  خارجه  وزیر  فابیوس  لوران  اما 

حمله »وحشیانه« چندین کشته به جا گذاشته است. 
شماری از خبرنگاران، از جمله یک خبرنگار و دو تصویربردار 
برداشته  زخم  رویداد  این  در  نیز  میترا  تلویزیون خصوصی 
شده اند.  مسووالن شفاخانۀ ایمرجنسی کابل، وضعیت برخی 
این  در  اند.  داده  را وخیم گزارش  این حادثه  از مجروحان 
حمله، احمد ناصر سرمست مسوول انستیتیوت ملی موسیقی 

افغانستان هم زخمی شده است.
این حمله در جریان یک تیاتر موزیکال با نام »ضربان قلب: 
تقبیح  انفجار« صورت گرفت که هدف آن  از  سکوت پس 

حمالت انتحاری بود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا اعالمیه یی را 
در تقبیح این حمالت صادر کرده و همچنان »نگرانی جدی 
گروه های  سایر  و  القاعده  طالبان،  که  تهدیدهایی  مورد  در 
قانونی بوجود  افراطی و گروه های مسلح غیر  تروریست و 

آورده اند«، ابراز داشته است.
بر اساس این گزارش اعضای شورای امنیت ضمن محکوم 
کردن این حمله خواستار مجازات عامالن، سازمان دهنده گان 
کشورها  همه  از  و  تروریستی شدند  جنایت  این  حامیان  و 
های  قطعنامه  و  المللی  بین  قوانین  اساس  بر  تا  خواستند 

شورای امنیت با مقام های کابل در این زمینه همکاری کنند.
به  نسبت  را  خود  نگرانی  همچنین  امنیت  شورای  اعضای 
تهدید ناشی از طالبان و القاعده و سایر گروه های تروریستی 

اعالم کرده اند. 
تروریستی  اقدام  هیچ  که  است  کرده  تاکید  امنیت  شورای 
نمی تواند مسیر افغانستان به سوی صلح، دموکراسی و ثبات 
را منحرف کند، مسیری که توسط مردم و دولت افغانستان و 

جامعه بین المللی مورد حمایت واقع شده است.
حملۀ شنیع

فرانسوا اوالند رییس جمهور فرانسه، این حمله را به مثابه 

یک عمل »شنیع« یا زشت تقبیح کرده و آن را حمله یی بر 
»خالقیت فرهنگی« خوانده است.

در  فرانسه  خارجه  وزیر  فابیوس،  لوران  حال،  همین  در 
بیانیه یی با محکوم کردن این حادثه اعالم کرد، در این انفجار 
»چندین« تن کشته و تعدای بیشتری زخمی شدند. فابیوس 
هم چنین به خانواده های قربانیان تسلیت گفت و متذکر شد، 
سفارت فرانسه در کابل در کنار مقامات افغان برای رسیده گی 

به مجروحان آماده است.
در  آلمان  خارجه  وزیر  اشتاین مایر،  والتر  فرانک  هم چنین 
اظهاراتی با »خاینانه« خواندن این حادثه آن را محکوم کرد. 
اشتاین مایر در بیانیه یی این حادثه را خیانتی به کسانی دانست 

که تالش بسیاری برای ساختن آینده افغانستان می کنند.
طالبان مسوولیت این رویداد را بر عهده گرفته اند.

سكوِت پس از انفجار
شفیق شرق استاد دانشگاه و یکی از شاهدان عینی و اشتراک 
کنندۀ برنامه، چگونگی حادثه را به روزنامۀ ماندگار این گونه 

شرح داد:
  »ساعت 4 عصر امروز براي تماشاي یک نمایش » تیاتر« 
با دوست عزیزم » فرید احمد امیري« به تاالرِ مرکز فرهنگي 

فرانسه در » لیسه استقالل« کابل رفتیم. کمي دیرتر رسیدیم 
و جاي مان آخرین کرسي هاي خالي تاالر بود. دقایقي پس 
از ورود ما، نمایش با موضوع » سکوت پس از انفجار« آغاز 
شد. خانمي که گمان مي کنم » فرانسوي« بود، در شروع برنامه 
بارۀ نمایش توضیح داد و خانمي دیگر، گفته هاي او را  در 
به فارسي برگردان مي کرد. خانم در توضیحات خود گفت:« 

پس از انفجار، چند لحظه فضا کاماًل سکوت مي شود و...« .
پس از گفته  هاي او، بازي گران روي صحنه آمدند و نمایش 
آغاز شد. چند بخش را تماشا کردیم. چراغ هاي تاالر خاموش 
بود و فضا تاریِک تاریک. یکي از بازیگران روي صحنه این 
جمله را مي گفت: » ما هم حق داریم نفس بکشیم.« تا ادامه 
دهد، آتشي وحشتناک بلند شد و صداي مهیب انفجار، فضا 
را برهم و درهم کرد. از چوکي به زمین خوردم، چند لحظه 
گمان مي کردم شاید انفجار بخشي از نمایش است و حالت 
عادي. سرم را بلند کردم که فضا پُر گرد و غبار است و پر از 

فریاد و ناله و همه در جستن راه فرار. 
تاالر  جهت هاي  از  یکي  به  حاضران،  از  جمع  یک  و  من 
را  دستگیر  من  یي رسید،  دروازه  دستگیر  به  دستم  دویدیم، 
کش مي کردم و خانم ها و آقایاني که پشت سرم بودند، فریاد 
مي زدند و از من مي خواستند زود در را بگشایم. دروازه را با 

لگد باز کردم، داخل یک اتاق کوچک در حاشیۀ تاالر شدیم، 
تعداد زیاد بود و جاي کم. اتاق پنجرۀ آهني داشت و خروج 
تاتاالر  وارد  دوباره  همه  سرعت  به  نداشت.  امکان  آن  از 
شدیم تا راه خروج پیدا کنیم. هیچ چیزي سر جایش نبود. از 
روِي دست و پا و سرهاي تکه تکه و به زمین افتادۀ کشته 
شده گان، عبور کردیم و با کفش هاي آلوده به گوشت و خون، 
بیرون تاالر شدیم. زخمي ها بي شمار بودند و من فقط یک 
دستم زخم سطحي برداشته است. براي شهدا بهشت، براي 

زخمي ها سالمتي و به خانواده هاي قربانیان صبر مي خواهم.
توانست وارد  انتحارکننده  این است که چه گونه  تعجب آور 
تاالر شود و خود را حین اجرای برنامه منفجر سازد؟! زیرا 
هنگامی که ما تازه وارد محوطۀ مرکز فرهنگی فرانسه شدیم، 
با  همزمان  و  بود  جدی  نسبتاً  تالشی  ورودی  دروازۀ  در 
به  ورود  کردیم.  عبور  هم  اسکن  ماشین  از  بدنی،  بازرسی 
امکان  برنامه  در  اشتراک  تکت  داشتن  بدون  تاالرهم  داخل 

نداشت. 
نکتۀ دیگری که خیلی تأسف آور بود این است که با وجود 
متأسفانه  کشور،  در  انتحاری  حمالت  روزۀ  همه  تکرار 
با  برخورد  برای  را  الزم  آموزش  و  تمرین  امنیتی  نیروهای 
رویدادهای انتحاری ندارند. نیروهای امنیتی پس از حادثه، به 
اندازه آسیب دیده گان رویداد، دست وپاچه و بی برنامه بودند. 
دقایقی پس از انفجار، همه کسانی که توان راه گشتن و فرار 
را داشتند، سراسیمه و شتابان از تاالر بیرون شدند تا از محل 
رویداد به گونۀ عاجل فاصله بگیرند و از تیر اندازی و انفجار 
دروازۀ  امنیتی  نیروهای  اما  بمانند،  امان  در  بعدی  احتمالی 
بیرون رفت از محل را بسته بودند و هیچ تدبیری برای نجات 
حادثه دیده گان نداشتند. مردم با سر و صدا این طرف و آن 
نجات  فریاد  و  می دویدند  فرهنگی  مرکز  محوطه  در  طرف 
داشتند  دست  به  تفنگ  فقط  امنیتی  نیروهای  می دادند،  سر 
می افتاد،  اتفاق  دیگر  حادثۀ  اگر  احتماال  می کردند.  نظاره  و 
امنیتی کشته  نیروهای  اندازی  تیر  نتیجه  ده ها نفر ممکن در 
می شدند، زیرا در آن حالت تشخیص دشمن و دوست خیلی 

دشوار بود.
نیاز است تا ارگان های امنیتی، برای نیروهای امنیتی آموزش ها 
و تمرینات ویژه یی را برای برخورد با رویدادهای انتحاری در 
نظر گیرند، زیرا بیشترین حوادث ناشی از حمالت انتحاری 
است و حمالت انتحاری همیشه در محالت پُر تجمع رخ 

می دهد.«
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ارجاع مسالۀ شناسنامۀ برقی...
هر دو در شناسنامه ذکر شود.

کلمه  آمده  افغان  کلمه  اساسی  قانون  در  اگر  آنان،  گفته  به 
اقوام نیز آمده است و هر افغان حق دارند که هویت قومی 

شان یکجا با هویت ملی در شناسنامه های برقی ذکر شود.
حکومت جدید وعده سپرده بود که توزیع شناسنامه برقی 
روند  این  هم  تاهنوز  اما  کند؛  آغاز  فرصت  زودترین  به  را 

آغاز نشده است.
آگاهان براین باور اند که تمامی مشکالت در کشور به ویژه 
چالش های انتخاباتی، ناشی از نبود سیستم معیاری و دقیق 

شناسنامه در افغانستان است.

تــیاتـر واقــعی
است نمايش  ز  ا بخشي  ر  نفجا ا گمان  كردم 
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سرمربی پاری  سن ژرمن:

 بدون ترس برابر بارسلونا بازی کردیم، اما فایده نکرد

مورینیو: 

لیگ قهرمانان واقعی شروع می شود!

سرمربی پاری سن ژرمن می گوید ریسک تیمش در بازی 
برگشت با بارسلونا نتیجه نداد تا تیمش به عنوان تیم دوم 

راهی مرحله بعدی شود.
پاری سن ژرمن در حالی که با یک تساوی می توانست به 
عنوان تیم نخست راهی مرحله حدفی لیگ قهرمانان شود 
برابر بارسلونا شکست خورد تا نتواند سرگروه باقی بماند.

گفت:  بازی  این  در  تیمش  شکست  از  پس  بالن  لورن 
درست است که شکست خوردیم ولی چیزی از تیم های 
است  باشگاهی  پاری سن ژرمن  نداریم.  کم  اروپا  اول  تراز 
که با جاه طلبی های زیاد در حال شکل گیری است. هیچ 
تیم  بارسلونا  نداریم.  بزرگ  تیم های  با  رقابت  از  ترسی 
کوچکی نیست، ولی امشب با وجود چند بازیکن مصدوم 
کسب  برای  گذاشتیم.  نمایش  به  آنها  برابر  خوبی  بازی 
تساوی به نیوکمپ نیامده بودم. می خواستم تیمم در این 
دیدار با یک بازی هجومی به پیروزی برسد. برای پیروزی 
نداد.  نتیجه  ریسکم  ولی  کردیم  ریسک  ورزشگاه  این  در 
مهم ترین موضوع در لیگ قهرمانان اروپا داشتن ثبات است. 

اگر می خواهیم در زمره تیم های بزرگ اروپا باشیم باید هر 
فصل  ما  کنیم.  قهرمانان کسب  لیگ  در  نتایج خوبی  ساله 
گذشته به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان رسیدیم و حاال 
می توانیم پایمان را فراتر بگذاریم و به اهداف بزرگ تر فکر 
کنیم. تیم خیلی خوبی دارم که در هر بازی برای پیروزی 
می جنگند. بدون ترس برابر بارسلونا بازی کردیم و شاید 
اگر در ابتدای نیمه دوم شانس داشتیم می توانستیم به گل 

تساوی برسیم.
دنبال  بارسا  به سود  بر یک   2 بازی  وقتی  داد:  ادامه  بالن 
فرق  برسانیم.  ثمر  به  را  تساوی  گل  می توانستیم  می شد 
ها  صحنه  جور  این  در  بازیکنان  بقیه  با  ستاره  بازیکن 
مشخص می شود. انها توانستند این کار را بکنند در حالی 
که تیم من نتوانست از موقعیت های خود گل بسازد. اگر در 
هر بازی مثل بازی با بارسلونا باشیم، می توانیم نتایج خوبی 
نتایج  این دلیل  به  لیگ فرانسه  پایان فصل بگیریم. در  در 
ضعیفی کسب کردیم که تیم ها هم سطح بارسلونا نیستند 
نمایش می گذارند.  به  را  دفاعی  بسته و  فوتبال  ما  برابر  و 
درست است که در این دیدار شکست خوردیم ولی چیزی 

از ارزش های ما در این دیدار کم نشد.
انریکه  با  روزگاری  که  پاری سن ژرمن  فرانسوی  سرمربی 
در بارسلونا هم تیمی بود، ادامه داد: تماشاگران بازی خیلی 
بود.  موقعیت  سراسر  بازی  این  کردند.  تماشا  را  خوبی 
خاصیت لیگ قهرمانان اروپا همین است. همیشه بازی های 
بزرگ و موقعیت های بزرگی در هر دیدار ایجاد می شود. 
این پیروزی به هوادارانمان تعلق دارد. اصال نمی خواستیم 
تیم دوم شویم. حاال کار ما خیلی سخت شده است و باید 
در مرحله بعد با یک تیم بزرگ بازی کنیم. با این حال من 
آدم خوش بینی هستم و امیدوارم در مرحله بعد نیز بتوانیم 

موفق شویم .

سرمربی چلسی با خوشحالی از پیروزی برابر اسپورتینگ 
می گوید تیمش پتانسیل قهرمانی در یان فصل لیگ قهرمانان 

اروپا را دارد.
چلسی در حالی موفق شد با برتری 3 بر یک برابر شالکه 
بازی  این  از  پیش  که  برساند،  پایان  به  را  گروهی  مرحله 

صعودش را به عنوان تیم نخست قطعی کرده بود.
شالکه  برابر  برتری  از  پس  سرمربی چلسی  مورینیو  ژوزه 
به  پیروزی  با  را  دیدار  این  توانستیم  که  گفت: خوشحالم 
به  رسیدن  آستانه  در  گذشته  فصل  من  تیم  برسانیم.  پایان 
شده  بهتر  خیلی  تیمم  فصل  این  بود.  قهرمانان  لیگ  فینال 
امیدوار  توانیم  نتیجه می  پیشرفت کرده است. در  است و 
این  ولی  برسیم  قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی  به  تا  باشیم 
می  بگذارند  کوسه ها  این  اگر  دارد.  کوسه  چند  اقیانوس 
توانیم به قهرمانی برسیم. لیگ قهرمانان واقعی از این مرحله 
شروع می شود. بارسلونا اینجاست، رئال مادرید، اتلتیکو، 
بایرن و دورتموند اینجا هستند و از این مرحله به بعد لیگ 
قهرمانان واقعی شروع می شود. در حال حاضر به بازی در 
مرحله بعد فکر می کنم و امیدوار هستم بتوانیم با برتری 
برابر حریف بعدی مان به جمع هشت تیم برسیم. در لیگ 

قهرمانان هر بازی شرایط خاص خودش را دارد.
تصمیم  دیدار  این  در  داد:  ادامه  چلسی  پرتغالی  سرمربی 
با  بازیکنانم  بدهم.  استراحت  بازیکن خود  چند  به  گرفتم 
تمرکز زیادی وارد مسابقه شدند و خیلی خوب توانستیم بر 
بازی مسلط شویم. برای اسپورتینگ متاسفم که حذف شد. 
دوست داشتم  در صورت نتیجه نگرفتن شالکه، اسپورتینگ 
به  را  خودمان  گری  ای  حرفه  کند.  صعود  بعد  مرحله  به 
کردیم.  کسب  را  مسابقه  امتیاز   3 و  گذاشتیم  نمایش 
خیلی  و  نداشتیم  دیدار  این  برای  استرسی  خوشبختانه 
در طول  توانستیم  و  کردیم  ارائه  را  بازی خودمان  راحت 
بر حریف مسلط شویم. در حال حاضر شرایط  دقیقه   90
خیلی خوبی در تیم من وجود دارد. یک سری از بازیکنانم 
به تکامل رسیدند و یک سری هم مثل کورت زوما و محمد 

صالح در حال رسیدن به تکامل هستند.
مورینیو در این دیدار یک بازیکن 18 ساله به نام لوفتوس 
درباره  پرتغالی  مربی  این  کرد.  معرفی  فوتبال  به  را  چیک 
حضور این بازیکن جوان گفت: می دانستیم او چه انگیزه ای 
برای این بازی دارد. لوفتوس چیک بازیکن خیلی خوب و 
آینده داری است و مطمئن هستم به یکی از بازیکنان بزرگ 
انگلیس تبدیل خواهد شد. او هیچ استرسی برای این دیدار 
نداشت و به خوبی در ترکیب تیم قرار گرفت و بازی خوب 

خود را نشان داد.
است.  قوی و سخت کوشی  تیم  اسپورتینگ  داد:  ادامه  او 

پیروزی برابر این تیم اصال آسان نیست. بازیکنان این تیم 
ما  از  بهتر  نمایشی  نخستین  دقایق  در  و  هستند  پرتالش 
اما  دادند  ترتیب  را  خطرناک  حمله  چندین  آنها   . داشتند 
دفاع و دروازبان ما شب خوبی را پشت سرگذاشتند و اجازه 
نداند تا حریف خودنمایی کند. بعد از آن که گل نخست 
بازی را به ثمر رساندیم دیگر توپ و میدان را در اختیار 
گرفتیم و شایسته این پیروزی ارزشمند بودیم. با این بازی 
خوبی که به نمایش گذاشتیم پاداش خود را که سه امتیاز 
بود به دست آوردیم. از تمام بازیکنان به خاطر این نمایش 
نمایش  به  بازی خوبی را  آنها  خوب تشکر می کنم. همه 

گذاشتند و امیدوارم که این روند ادامه یابد.
سرمربی پرتغالی چلسی در پایان سخنان خود گفت: چلسی 
دیدارهای سختی زیادی دارد و باید در تمام این دیدارها 
قهرمانی  عنوان  به  خواهیم  می  اگر  آورد.  دست  به  امتیاز 
دست یابیم باید در چنین دیدارهای امتیاز به دست آوریم. 
در این ماه چند دیدار نفس گیر دیگر پیش رو داریم و باید 
باشیم. اگر می خواهیم جام قهرمانی  نمایش خوبی داشته 
را باالی سر بریم باید در نیمه فصل نخست اختالف خوبی 
نیمه نخست  باشیم. فکر می کنم در  تیم ها داشته  با دیگر 
بازی کامال بی نقص و فوق العاده ای را به نمایش گذاشتیم. 
توانستیم دو گل به ثمر برسانیم و چند موقعیت گلزنی نیز 
و  کیفیت  با  بسیار  نخست  نیمه  در  ما  فوتبال  کنیم.  ایجاد 
حساب شده بود. کامال از عرض زمین استفاده کردیم و با 
ایجاد فضاسازی موقعیت های گل متعددی را ایجاد کردیم. 
هستم.  راضی  نخست  نیمه  در  بازیکنانم  نمایش  از  کامال 
آنها من را کامال در این نیمه راضی کردند. شاید اگر کمی 
می رساندیم.  ثمر  به  گل  دو  از  بیش  بود  یار  ما  با  شانس 
تا مرحله  به ثمر رساندیم  نیز یک گل دیگر  نیمه دوم  در 

گروهی را با برد به پایان برسانیم.

اطالعيه مديريت تصفيه كابل بانک! ورزش

ورزش
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منوچـهر
کرد  ثابت  دیگر  بار  استقالل،  لیسۀ  در  پنج شنبه  روز  حملۀ 
گروه  یک  طالبان  سیاست مردان،  برخی  ادعای  برخالف  که 
جنگ  طلب، دهشت افگن و خشونت پرور اند. بنابراین، بسیار 
مضحکانه خواهد بود که آنان را به القاب »مخالفان سیاسی« 
و »برادران ناراضی« مسما کرد و دیگر نمی توان به پیوستِن 
این گروه به پروسۀ صلح امیدوار بود. هرچند اغلب حمالت 
داخلی  و  خارجی  نظامیان  پایگاه های  بر  گذشته  در  طالبان 
مردمِ  دیگر  و  زنان  کودکان،  از  اوقات  بسا  آن ها  اما  بوده، 
ایدیولوژیک  بر  دال  همه  که  گرفته اند  قربانی  نیز  غیرنظامی 

بودِن این گروه است. 
در یک سال پسین دیده شده که اهداف طالبان از نظامیان به 
غیرنظامیان متمایل شده است. حمله به رستورانت لبنانی ها، 
کابل سرینا و... می تواند شاهد این مدعا باشد و نیز مورد اخیر 
که به سالون اجرای یک نمایش حمله شد و از خبرنگاران 
که  می گویند  مقامات  معموالً  گرفت.  قربانی  تماشاچیان  و 
بر  حمالت شان  این که  و   - عملیاتی  ضعف  به دلیل  طالبان 
پایگاه های نظامی بی نتیجه بوده - به جان مردم ملکی حمله  
می کنند؛ ولی باید اذعان کرد که چنین حرفی بی بنیاد و باطل 
است؛ زیرا طالبان یک گروه ایدیولوژیک است و بیشتر برای 
هراس افگنی و ترویج قرائت های خاص خود، حمله به جان 
مردم ملکی را در دستور کار قرار می دهند که اینک در این 
فصل، ما شاهد تطبیق برنامه های وحشت آفریِن آنان هستیم. 
به  این  از  که  گفته اند  طالبان  حمله  همین  از  پس  چنان که 
نظر  مد  بیشتر  فرهنگی،  فعاالن مدنی و  فیزیکِی  بعد حذف 
آنان خواهد بود«.این گونه بعد از این نهادهای فرهنگی در 

معرض خطر بیشتری قرار خواهند گرفت.
را  بود که چنین گروهی  بسیار ساده لوحانه خواهد  بنابراین 
مخالِف سیاسِی صرف خواند و همین گونه دست زیر چانه 
برای قربانیان جنایِت طالبان سوگواری گرفت. مسلمًا قربانیان 
به  فراوان  امید  با  که  هستند  همان هایی  انتحاری،  حمالت 

سران دولت وحدت ملی رای دادند و دولِت جدید افتخار 
ملی بودنش را از آرای همین قربانیان کسب کرده است. ثابت 
شده که مبارزه در برابر دهشت افگنان از راه های آشتی جویانه، 
نتیجۀ مثبتی نداشته و چنین مبارزه یی همواره ضعف دولت 
دفع  راه  بنابراین،  است.  کرده  بیان  را  افغانستان  قانون  و 
اما قانون مند و دولتی است  خشونت ، فقط خشونِت متقابل 

که سوگ مندانه دولت افغانستان تا هنوز به آن باور ندارد. 
آن که  به رغم  کنونی  دولت  که  آن جاست  بیشتر  سوگ مندی 
تجارب ناکامِ دولت آقای کرزی را در پیش رو دارد، همچنان 
به بردارخوانِی طالبان تأکید می ورزد. این رفتار می نماید که 
زیر کاسه  نیم کاسه یی است، ورنه چه گونه می توان قاتل مردم 

ملکی را  به دوستی و برادری دعوت کرد؟
جامعۀ  سیاست های  این که:  دیگر  جالب  نکتۀ  هم چنان   
وضعیِت  این  راستای  در  نیز  متحده  ایاالت  به ویژه  جهانی 
متحده  ایاالت  تازه گی  به  چنان که  می کند؛  حرکت  ناگوار 
به  را  محسود  حکیم اهلل  پاکستانی،  طالب  خون خوارترین 

دولت پاکستان مسترد کرده است. 
اکنون بسیار دشوار است که از یک امید واهی مبنی بر پایان 
اصاًل  گفت؛ چون  افغانستان سخن  در  طالبان  خشونت های 
هم  نه  و  ملی  سطح  در  نه  طالبان  علیه  جدی  مبارزۀ  نیت 
یک  حداقل  این که  مگر  دارد.  وجود  بین المللی  سطح  در 
استراتژی داخلی در راستای مبارزۀ جدی علیه طالبان تدوین 

شود که تا هنوز چنین به نظر نمی رسد.
با تأسف باید گفت که اگر این بی خیالی و بی خارِی حکومت 
در برابر طالبان ادامه یابد، به زودی دهشت باوران ریشۀ دولِت 

نوپای وحدت ملی را از خاک برمی کشند. 
خواهد  خون بارتر  و  گسترده تر  حمالت  که  ترتیب  این  به 
شد و موجی از بیزاری و نفرِت مردم را در برابر نیز خواهد 
طالبان  که چگونه  است  این  اساسی  سوال  حاال  اما  داشت. 
راه  را  شان  حمالت  ساده گی  همین  به  که  می شوند  موفق 

اندازند؛ بی آنکه با هیچ ممانعتی مواجه شوند.

اشرف غنی: 

کابینه تا سه هفته اعالم خواهد شد 
برخی نامزدان مشخص شده اند

که  می گوید  غنی  اشرف  جمهور  رییس 
اعالم  آینده  هفتۀ  سه  در  جدید  کابینۀ 

خواهد شد.
دکتر غنی روز گذشته پس از ادای نماز 
علمای  از  شماری  با  دیدار  در  جمعه 
دینی، اعضای شورای ملی و نماینده گان 
قومی در ارگ گفت که کابینه تا سه هفتۀ 

دیگر به مجلس معرفی خواهد شد. 
اعالم  از  حالی  در  غنی  رییس جمهور 
که  داد  خبر  آینده  هفته  سه  در  کابینه 
سوی  از  اخیراٌ  ملی  وحدت  حکومت 
در  تأخیر  خاطر  به  نماینده گان  مجلس 
اعالم کابینه مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

خاطر  به  گفت  اخیراً  مجلس  اداری  هیات 
روشن ساختن تاخیر در معرفی کابینه جدید با 

رییس جمهور و رییس اجرایی مالقات می کند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس گفت، آن ها 
می خواهند معلوم کنند که چه مشکالتی سر راه 

معرفی کابینه وجود دارد.
سخنگوی  یک  فیصل  جاوید  حال،  همین  در 

رییس اجراییه گفت، 
چهار  پنجشنبه  روز  غنی  اشرف  رییس جمهور 
وزارت  چهار  های  سرپرست  حیث  به  را  تن 

افغانستان معرفی کرده است.
رییس جمهور غنی با صدور یک فرمان، محمد 
وزارت  سرپرست  حیث  به  را  مستور  مصطفی 
حیث  به  را  مصطفوی  مژگان  سیده  مالیه، 
سرپرست وزارت امور زنان، مزمل شینواری را 
به حیث سرپرست شماری از افراد برای برخی 

از وزارت های مهم مشخص شده اند.
رییس  و  رییس جمهور  داشت:«  اظهار  وی   
اجراحیه روی معرفی کابینه کار می کنند و تالش 
و  کنند  معرفی  را  کابینه  زودتر  هرچه  تا  دارند 
برای برخی از وزارت ها اشخاص تعیین هم شده 

است.«
در اعالمیۀ ارگ به نقل از رییس جمهور اشرف 
جامعه جهانی جهت  است،  گفته  که  آمده  غنی 
اکنون  افغانستان تعهد کرده و  با  ادامه همکاری 
وقت آن رسیده است که در مورد مسایل داخلی 

تمرکز صورت گیرد.
وزارت تجارت و عتیق اهلل عاطف مل را به حیث 
سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان معرفی کرده 

است.
در  تاخیر  که  اند  باور  بدین  آگاهان  از  برخی 
در  ناامنی  افزایش  باعث  جدید  کابینه  اعالن 

سراسر کشور شده است. 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت صحت عامه

ریاست صحت عامه والیت پنجشیر
ریاست صحت عامه والیت پنجشیر در نظر دارد تا قرار داد های ذیل را بابت سال مالی 1394 

عقد نماید.
1 -  قرار داد یکعراده موتر کاستر به خط سیر کابل و پنجشیر

2-  قرار داد یکعراده موتر فالنکوچ به خط سیر شفاخانه رخه الی بازار افشار.
3- قرار داد روغنیات

4- قرار داد اعاشه مریضان شفاخانه و نوکریوال ها
اشخاصیکه خواهش قرار داد را داشه باشند الی 14 روز بعد از نشر اعالن به ریاست صحت 

عامه والیت پنجشیر مراجعه نمایند.
با احترام

نهادهای 
فرهنگی

 در معرض 
خطر


