
عفو بین الملل اعالم کرد حمالت مکرر طالبان و دیگر 
گروه های مسلح به غیرنظامیان در افغانستان، اقدامات 

شنیعی است که برابر با جنایات جنگی است.
عفو بین الملل به نقل از حوریه مصدق، محقق امور 
افغانستان در این سازمان روز جمعه اعالم کرد: »هدف 
قرار دادن غیرنظامیان برای حمله، شنیع و نقض آشکار 
قوانین بشردوستانه بین المللی است که برابر با جنایات 
جنگی است. مهم است آنهایی که مسوول هستند، به 

دست عدالت سپرده شوند«.
افغانستان هم  در  کرد حمالت  اعالم  الملل  بین  عفو 
اکنون بیشتر روی می دهد زیرا نیروهای خارجی که در 
این کشور مستقر هستند، آماده می شوند تا پایان امسال 
خارج شوند. تازه ترین حمله در مکتب استقالل در 
کابل به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن حدود 10 

غیرنظامی منجر شد.
خواست  المللی  بین  کیفری  دیوان  از  سازمان  این 
درباره اوضاع افغانستان به علت احتمال وقوع جنایات 

جنگی در این کشور تحقیق کند.
از  ملل خواست  سازمان  از  همچنین  الملل  بین  عفو 

غیرنظامیان حفاظت کند.
های  گروه  دیگر  و  طالبان  با  افغانستان  مدتهاست 
می  کنترل  را  کشور  این  از  هایی  بخش  که  شورشی 

کنند، مبارزه می کند.
های شورشی  گروه  فعالیت های  به  مربوط  تروریسم 
در  افغاستان  مشکالت  ترین  مهم  از  یکی  اکنون  هم 
شرایطی است که این کشور درگیر حمالت تروریستی.

داده است.
در جریان هفتۀ گذشته طالبان با نیروهای امنیتی در 

ولسوالی شیندند درگیری های شدیدی داشتند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

مجلس نماینده گان: 

 به افراد دو تابعیته در کابینه جایی نیست

یک مقام ارشد دادگاه عالی صبح روز گذشته به 
ضرب گلولۀ مردان مسلح در کابل کشته شد. 
عتیق اهلل رؤفی، رییس دبیرخانۀ دادگاه عالی 

افغانستان صبح روز شنبه به ضرب گلوله افراد 
مسلح در کابل کشته شد. فرید افضلی، آمر 

جنایی پولیس کابل به رسانه ها گفته است که 
این حمله نزدیک خانۀ رؤفی در ناحیه پنجم 

شهر کابل رخ داد ...                ادامه صفحه 6

چه زمانی دولت وحدت ملی جان می گیرد؟ پرسشی که 
پاسخش شاید برای قشر خاصی روشن باشد، اما برای 
مردم پر از ابهام، گنگ و نگران کننده است و این خود 

فرصتی گردیده است برای دشمنان .
به گونۀ مختصر: ما طرح دولت وحدت ملی را پس از 
رایزنی ها میان نخبگان کشور به حیث یک نیاز ملی و 

ضرورت تاریخی افغانستان، مدت ها قبل از کمپاین های 
انتخاباتی به منظور جلوگیری از بحران انتخاباتی، 

موفقیت انتخابات، ایجاد میکانیزم تصمیم گیری مشترک، 
عبور موفقانه از مرحلۀ گذار و آغاز پروسۀ دولت 

ملت سازی اعالم نموده بودیم.
به کاندیدان محترم پیشنهاد داده بودیم تا: با توافق باالی 
مؤلفه ها و اصول دولت ...                  ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
نبود هم آهنگی میان نیروهای امنیتی و مقام 
والیت هرات سبب شده تا ناامنی ها در این 

والیت هر روز شدت گیرد.
نماینده گان مردم هرات در مجلس با ابراز این 

مطلب تأکید می کنند که وضعیت امنیتی در 
هرات نگران کننده است و این وضعیت زنده گی 

مردم را با چالش روبرو کرده است.
آنان با بیان این که هیچ ولسوالی هرات امن 

نیست، می گویند، شیندند، گلران، کشک رباط، 
چشت و اوبه بیشتر ناامن هستند.

این نماینده گان هرات هم چنان می گویند که آنان 
در نشستی که با رییس اجرایی دولت وحدت 

ملی داشته اند، نگرانی خود را از این وضعیت 
مطرح کرده اند و دولت وعده توجه بیشتر را به 

آنان طالبان، چندین مکتب را به آتش کشیدند 
و مردان مسلح ناشناس در مربوطات ولسوالی 

شیندند مدیر معارف این ولسوالی را همراه با دو 
تن دیگر به قتل رسانده و از محل حادثه فرار 

کرده اند.
اما نیروهای امنیتی در هرات می گویند، درگیری 

طالبان و نیروهای دولتی در ولسوالی شیندند 
با کشته شدن حد اقل ۲0 تن از طالبان به پایان 

رسیده است.
احمدفرهاد مجیدی نمایندۀ مردم هرات در 

مجلس به روزنامۀ ماندگار گفت: وضعیت امنیتی 

در هرات خراب است؛ تمام ولسوالی ها و راه ها 
نا امن است.

او می افزاید: به خاطر خالی قدرت مسوولین 
پاسخ گو نیستند و کسانی که با یک دیگر عقدۀ 

شخصی دارند از ...                 ادامه صفحه 6

یک مقام ارشد دادگاه عالی
 ترور شد

طرح دولت وحدت ملی 
به منظور جلوگیری از بحران بود

عفو بین الملل:
حملۀ طالبان بر غیرنظامیان جنایت جنگي است
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نماینده گان هرات در مجلس:

هیچ ولسوالی هرات امن نیست

صفحه 6



هرچند بر اساس یافته های ریاست امنیت 
ملی کشور، عامل انتحاری حادثۀ دردناک 
استقالل  لیسۀ  در  فرانسه  فرهنگی  مرکِز 
تعلق  حقانی  تروریستی  شبکۀ  به  کابل 
در  مسعود  احمدولی  نوشتۀ  اما  دارد، 
ابعاد  از  او  رخ نما)فیس بوک(ی  صفحۀ 

دیگِر این حادثه خبر می دهد. 
خود  رخ نمای  صفحۀ  در  مسعود  آقای 
فرانسه  فرهنگی  مرکز  حادثۀ  به  اشاره  با 
نوشته: »شدت گیری عملیات های انفجاری 
و انتحاری طی چند هفتۀ اخیر، به خصوص 
هدف گیری لیسۀ استقالل، گذشته از بازی 
از  نشانه هایی  می تواند  طالبانی،  ویران گر 
بازی بزرگ تری در میدان رقابت افغانستان 
باشد. حضور پُرقدرت بازیگراِن متعدد در 
قدرت  مراکز مختلِف  ما و وجود  اطراِف 
در داخل ما، یک جا با دست یابی آسان به 
انتحار  مارکیت  در  طالبان  نیروی مصرفی 
در  را  مقدمات  و  سامانه ها  انفجار،  و 
مهیا ساخته  بزرِگ جدید،  بازی  دور  یک 
هشدارباشی ست  استقالل،  انفجار  است. 
را  ملی  وحدِت  دولت  نوپای  رهبری  که 
ملزم  دیگر  زمان و هر چیِز  به هر  نسبت 
و مسوول می سازد تا هرچه زودتر حواِس 
خود را جمع نموده و راه های جلوگیری از 
انکشاِف اوضاع را بررسی کنند. در آغازین 
کار، دولت وحدِت ملی مسوول است تا با 
ارایۀ یک تعریف واضح، عام فهم و واحد از 
امنیت ملی کشور، مردم را در روشنی قرار 
دهد؛ کما این که مردم حق دارند بفهمند که 
در هر دو سطح داخلی و خارجی دوست 

کی و دشمن در کجاست.« 
این سخنان که بدون شک در پوشش نوعی 
از دیپلماسی ارایه شده اند، چهرۀ دیگری از 
واقعیِت جنِگ افغانستان را نشان می دهند؛ 
در  بازیگران  که  کشنده  و  پنهان  جنگی 
بیرون از مرزهای کشور در سطحی کالن 
مسعود  آقای  آن اند.  برنامه ریزی  حال  در 
وقتی تشدید حمالت انتحاری و انفجاری 
در کشور را »بازی بزرگ تر« می خواند، به 
معنای این است که جنگ افغانستان عالوه 
خارج  در  بازیگرانی  داخلی،  بازیگران  بر 
واضح  مسأله  جای  این  تا  البته  دارد.  نیز 
بدون  دهشت افکن  گروه های  که  است 
انجام  به  قادر  بیرونی  همکاری حلقه های 
جانب  از  و  شد  نخواهند  حمالتی  چنین 
دیگر، بحث عوامل بیرونِی جنگ افغانستان 
از  بسیاری  بوده و در  از دیرزمانی مطرح 
شخصیت های  کشور،  مقام های  موارد 

سیاسی و رسانه ها از آن سخن گفته اند.

مسعود،  آقای  نوشتۀ  در  اساسی  نکتۀ  اما 
در  که  است  نیابتی  و  استخباراتی  جنگ 
و  انتحار  »مارکیت  از  استفاده  با  داخل 
آقای مسعود  می کند.  انفجار« سربازگیری 
در  روشن  به صورت  خود  نوشتۀ  در 
مورد این جنگ و به نوشتۀ ایشان »بازی 
بزرگ تر« چیزی ننوشته است، ولی همین 
چند سطر کوتاه نیز به اندازۀ کافی گویای 
بحرانی  به شدت  و  دراماتیک  وضعیِت 
کشور می تواند باشد؛ وضعیتی که به گفتۀ 
با  می تواند  را  ملی  وحدت  دولت  ایشان 

مشکالت بیشتری روبه رو سازد. 
جنگ  در  منطقه  استخبارات  این که  در 
نیابتی افغانستان سهم و نقش معینی دارد، 
مسعود  آقای  ولی  نیست؛  تردید  جای 
برمی آید،  ایشان  نوشتۀ  از  که  آن گونه 
ندارد.  منطقه  استخباراِت  به  اشاره  تنها 
از  می خواهد  سربسته  گونۀ  به  ایشان 
با  بگوید.  سخن  جنگ  این  کالن تر  ابعاد 
می توان  مسعود،  آقای  نوشتۀ  به  استناد 
این  در  بزرگی  قدرت های  پای  که  گفت 
روی  یک  اگر  است.  شامل  پنهان  جنِگ 
انفجاری است  تنها جنگ، کشتار و  سکه 
زیرنام  آن  مشابِه  گروه های  و  طالبان  که 
دیگر  روی  اما  می دهند؛  انجام  مقدسات 
قدرت های  که  است  جنگی  سکه  این 
حاال  دارند.  شرکت  آن  در  فرامنطقه یی 
این کشورها کدام اند و در پی چه  این که 
نوشتۀ  در  مسعود  آقای  استند،  اهدافی  
می توان  ولی  نمی گیرد،  نام  آن ها  از  خود 
حدس زد که بسیاری از کشورهایی که در 
افغانستان حضور نظامی و سیاسی دارند، 
در میان خود بدون چالش و تنش نیستند 
و افغانستان میدان خوبی برای زورآزمایی 

آن هاست. 
جنگ  این  که  می گوید  مسعود  آقای 
می تواند دولت وحدِت ملی را در آغازِ کار 
از  نیز  به مشکل روبه رو کند. همین حاال 
این  ملی،  چهره های سران دولت وحدِت 
سردرگمی و مشکل را می توان به روشنی 
از  روشنی  تعریِف  هنوز  وقتی  خواند. 
دولت  و  ندارد  وجود  دشمن  و  دوست 
امتیاز  دادن  پی  در  یک جانبه  به صورت 
نمونۀ  است،  دهشت افکن  گروه های  به 
سیاسی  دستگاه  در  گنگ  سیاسِت  دقیق 
افغانستان بوده می تواند. در همین حال تا 
هنوز مشخص نیست که رییس جمهوری 
چه  ملی  دولت وحدت  اجراییۀ  رییس  و 
تعریفی از دوست و دشمن دارند و چه قدر 

این تعریف متفاوت است! 

رییس جمهور غنی گروه های دهشت افکن 
را »مخالفان سیاسی« خوانده است؛ تعریفی 
که با واکنش تنِد بسیاری از سیاست مداران 
رنگین  داکتر  است.  شده  مواجه  کشور 
امنیت  شورای  پیشین  مشاور  سپنتا  دادفر 
ضمن  رسانه ها  با  گفت وگو  در  کشور 
که  تعریفی گفت  غیردقیق خواندِن چنین 
جنگ  که  کسی  و  سیاسی  مخالف  »میان 
نمی شود  ما  دارد.  وجود  تفاوت  می کند، 
موتر را طیاره بگویم.« به گفتۀ آقای سپنتا 
اساساِت  که  است  کسی  سیاسی  مخالف 
در یک چهارچوب  و  دارد  قبول  را  نظام 
مبارزه  اصالحات  آوردن  برای  قانونی 
اما  اجراییه  رییس  عبداهلل  داکتر  می کند. 
تا هنوز موضع روشن در مورد گروه های 
است.  نداده  نشان  از خود  مخالف  مسلِح 
این موضوع می تواند به نحوی نشانۀ عدم 
رییس  و  رییس جمهوری  میان  توافق 
اجراییه در مورد گروه های مخالف باشد. 

نوشتۀ  در  مسعود  آقای  حال،  همین  در 
خود از سران دولت وحدِت ملی، خواهان 
است.  شده  ملی  امنیت  از  واضح  تعریِف 
می تواند  خواستی  چنین  شک  بدون 
برابر  در  دولت  موضع  شدن  روشن  در 
مخالفاِن مسلح کمک کند. در سیزده سال 
گذشته دولت افغانستان تعریف واضح از 
امنیِت ملی نداشته و به همین دلیل همواره 
گفته اند.  سخن  خصوص  این  در  افراد 
و  رییس جمهوری  میان  پیشین  دولت  در 
امنیت  تعریف  در  امنیت  شورای  مشاور 
ملی هم سانی دیده نمی شد و این دو تن بنا 
به تفکرات شخصِی خود هر کدام تعریف 
دولت  می کردند.  ارایه  را  خود  جداگانه 
وحدت ملی برای این که بتواند در مبارزه 
با تروریسم و دهشت افکنی گام های موثر 
بردارد، نیاز به ارایۀ سیاست یک دست و 
هماهنگ دارد؛ سیاستی که در آن حدود و 
ثغور دشمن مشخص شده باشد و امنیت 
باشد.  یافته  بازتاب  روشن  شکل  به  ملی 
سردرگمی در مبارزه با هراس افکنی به هیچ 
پایاِن روشنی راه باز نمی کند. دولت جدید 
سیاست زده گی های  دچار  این که  برای 
از  نشود،  عرصه  این  در  پیشین  دولِت 
همین حال باید وضعیت و سیاسِت خود 
را در برابر دشمنان کشور به گونۀ روشن 
و واضح از زبان رییس جمهوری و رییس 

اجراییه بیان کند.

2سال ششم   y شمارة  y   1433یکشنبه    23 قو  س/ آ ذر    y 1393 21صفر المظفر  y 1436  14د   سمبر   2014 www.mandegardaily.com

احمـد عمران

حادثۀ مرکز فرهنگِی فرانسه از نگاهی دیگر  

انفاذ  از  قبل  نفوس«  احوال  »ثبت  توشیح شدۀ  قانون  سرانجام 
و تطبیق، به دادگاه عالی فرستاده شد تا در مورد آن، تحقیق 
و موارد مخالف با قانون اساسی در آن، مشخص و دوباره به 

مجلس فرستاده شود. 
در واقع این تالش ها به این هدف صورت می گیرد که از توزیع 

شناس نامه های الکترونیکی جلوگیری شود.
پیش از این، شماری از افراد رادیکال که به ترویج قوم گرایی و 
نفاق در افغانستان متهم استند، به درج نشدن کلمۀ »افغان« در 
شناس نامه های برقی به عنوان هویت همۀ افراد این مملکت، 
زیر  رییس جمهوری  که  می شود  گمان  بودند.  کرده  اعتراض 
فشار این چهره ها از امضای خود پای قانون ثبت احوال نفوس 

پشیمان شده و آن را به دادگاه عالی ارجاع داده است. 
و اما اگرچه دادگاه عالی کشور صالحیت و حق تفسیر قانون 
اساسی را ندارد، با آن هم قانون ثبت احوال نفوس حاال روی میز 
دادگاه عالی قرار گرفته و باید دید که چه بر سر آن می آورند. 
آنانی که دهل قومی می زنند و همه چیز را از عینک تعصب 
به هر فرد  برقی،  می بینند، تالش  دارند که در شناس نامه های 
پیشانی  در  آن که  حال  شود؛  اطالق  افغان  کلمۀ  کشور  این 
شناس نامه ها، عبارت »جمهوری اسالمی افغانستان« ذکر شده 
که خود بیانگِر هویت افغانی همۀ شهرونداِن این مملکت است 

و دیگر نیازی به گنجانیدن دوبارۀ آن نمی باشد.
بنابراین، یک بار دیگر به رییس جمهور غنی پیشنهاد می کنیم 
که قانون ثبت احوال نفوس را همان گونه که توشیح کرده بود، 
عملی کند و آن را از دروازۀ دادگاه عالی باز گرداند و مانع آغاز 

توزیع شناس نامه های الکترونیکی نشود.
 اما اگر بازهم تأکید بر این شود که باید هویت همۀ اقوام، افغان 
ذکر شود و در شناس نامه ها تأکید مضاعف بر آن صورت گیرد، 
کاری خالف دستورات خداوندی صورت می گیرد. حتا نفس 
همین مادۀ قانون اساسی که »بر هر فرد از ملت افغانستان، کلمۀ 
افغان اطالق می شود« نیز در مغایرت با آیاتی از قرآن کریم و 

احادیث پیامبر قرار دارد.
مردم!  »ای  می کند:  خطاب  کریم  قرآن  در  خداوند  چنان که   
ما شما را از یک مرد و زن بیافریدیم و شما را جماعت ها و 
قبیله ها کردیم تا یکدیگر را بشناسید. هر آینه گرامی ترین شما 
است«.   کاردان  و  دانا  پرهیزگارترین شماست. خدا  نزد خدا، 
البته برخی از ترجمه گران قرآن در معنی این آیه »...شما را مّلت 

مّلت و قبیله قبیله گردانیدیم ...« نیز آورده اند. 
با هویت های مشخص  را  انسان ها  که خداوند،  است  معلوم   
و اقوامِ مختلف خلق کرده است و بدون شک حکمِت آن را 
و  قبیله  یک  هویِت  بخشیدن  تعمیم  بنابرین  است.  می دانسته 
شعب بر قبایل و شعوِب دیگر در افغانستان، در تقابل با قرآن 
این جز جهالت  و  دارد  قرار  کریم و هدایت روشِن خداوند 
و تعصب  چیز دیگری نیست. پیامبر هم فرموده است که »...

نیست از ما کسي که بخواند مردم را به جانب عصبیت ]باعث 
شود مردم را تا عصبیت کنند[ و نیست از ما کسي که جنگ کند 
به جهت عصبیت، و نیست از ما کسي که بمیرد ]بر عصبیت[«.

بنا بر حدیث و آیتی که ذکر کردیم، نباید تالش شود که یک 
هویت بر دیگران عمومیت یابد و هویت ها و قبایل دیگر به 
رسمیت شناخته نشوند. زیرا این کار می تواند منجر به تنش های 

قومی شده و کشور را به سوی بدبختی بیشتر بکشاند.
جدا از این همه که گفتیم، تعمیم یک هویت بر دیگر هویت ها، 
بیست ویک  قرن  در  که  فاشیستی  و  دیکتاتوری  اقدامی ست 

دیگر محلی از اعراب ندارد.
 شاید برای آنانی که تعصب در رگ رِگ وجودشان جوانه زده 
است، این استدالل ها ناخوشایند باشد و علی رغم همۀ اسناد و 
ثبوت دینی و تاریخی، بازهم بر تعصب و تک روی خودشان 
تأکید کنند؛ اما واقعیت این است که هیچ کس نمی تواند همۀ 
انسان های جامعه را یک رنگ سازد و یک نام بر آن ها بگذارد. 
یک رنگی را فقط در یک دلی و صداقت می توان تجربه کرد؛ 
اقوام  و  شود  تأمین  اجتماعی  عدالت  که  صورتی  در  آن هم 
عادالنه،  و  شفاف  روشن،  فضای  یک  در  بتوانند  مختلف 
همدیگر را عزیز بدارند و در یک جغرافیای مشخص، برادرانه 

و برابرانه زنده گی کنــند.
 

به هویت های دیگران 
احترام بگذارید!
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فرهنگی  مرکز  در  انفجاری  وقوع  از  آگاه  مقام های 
تاکنون هیچ  اعالم کردند  داده و  فرانسه در غزه خبر 
گزارشی از تعداد تلفات این انفجار منتشر نشده است.
به گزارش شبکه خبری فرانس ۲4، این دومین انفجار 
غزه  در  فرهنگی  مرکز  این  در  گذشته  ماهه  دو  در 
گزارش  دیپلماتیک  منابع  همچنین  می شود.  محسوب 
دادند که ساختمان مرکز فرهنگی فرانسه در غزه در پی 

این انفجار تاحدودی تخریب شده است.
که  انفجار  این  داد:  گزارش  نیز   ۲4 فرانس  خبرنگار 
جمعه عصر رخ داد، هشداری برای مقام های فرانسوی 
است. این مرکز، تنها کنسولگری خارجی در غزه است 
که فلسطینی ها می توانند برای مسافرت به خارج، از آن 

روادید تهیه کنند.
سوی  از  انفجار  این  گفت:  نیز  غزه  پلیس  سخنگوی 
افرادی صورت گرفته که به دنبال از میان بردن امنیت 
غزه هستند و می خواهند با هدف قرار دادن خارجی ها، 
همچنین  دهند.  نشان  غزه  ساکنان  از  بد  تصویری 
در  انفجار  این  عامالن  و  علت  یافتن  برای  تحقیقات 

حال انجام است.

تشدید تنش بین ناتو و روسیه
پرواز جنگندههای  با  ناتو و روسیه  میان  تنش 
تشدید  ناتو  اعضای  هوایی  حریم  در  روسی 
شد. اوکراین نیز بودجه نظامی اش را تا دو برابر 

افزایش میدهد.
ناتو اعالم کرده است هواپیماهای جنگی روسیه 
بارها حریم هوایی اعضای این پیمان را نقض 
کرده است. در روزهای اخیر ۲۲ کشتی جنگی 
تا  که  شده  مشاهده  بالتیک  دریای  در  روسیه 
شده اند.  نزدیک  لیتوانی  آبی  مرز  کیلومتری   ۵
حریم هوایی کشور استونی هم در روز جمعه 
سون  شد.  نقض  روسی  جنگنده های  سوی  از 
اقدام  این  استونی  کشور  دفاع  وزیر  میکسر، 
روسیه را »تحریکات غیرضررو« توصیف کرده 

است.
یک سخنگوی ناتو اعالم کرد که روسیه اقدامی 
در جهت کاهش تنش در بحران اوکراین نکرده 
یک  انجام  برای  عالقهای  هیچگونه  تابحال  و 
مذاکره واقعی نشان نداده است. وی تاکید کرد 
که روسیه احتماال این موضوع را طور دیگری 

میبیند اما دراین باره اظهار نظری نمیکند.
به  ناتو  نظامی  سازمان  وله،  دویچه  گزارش  به 
دلیل نقش روسیه در بحران اوکراین همکاری 
با این کشور را به حالت تعلیق درآورده  خود 
است. به گفته وزیرامورخارجه آلمان،  حتی در 
به  ناتو و روسیه  دوران جنگ سرد هم روابط 
این سردی نبوده است. ناتو پس از الحاق کریمه 
این  مجدد  پیوستن  خواهان  همواره  روسیه  به 
شبه جزیره به اوکراین بوده و از روسیه خواسته 

است، در این زمینه تجدیدنظر کند.
از سوی دیگر ناتو نیروی بیشتری در کشورهای 
عضو و همجوار روسیه مستقر کرده و مانورهای 
از  امر  این  است.  داده  افزایش  را  خود  نظامی 
نظر روسها »تقویت فعالیت های ناتو با نمایش 

قلمداد  »تهدید«  را  آن  و  ارزیابی شده  قدرت« 
می کنند. مسکو اعالم کرده در پاسخ به فعالیت 

ناتو تدابیری اتخاذ خواهد کرد.
بودجه نظامی اوکراین دوبرابر میشود

اشتفان پولتاراک، وزیر دفاع اوکراین در پارلمان 
این کشور اعالم کرد بودجه نظامی این کشور 
پیدا  افزایش  برابر  تا دو  آینده میالدی  در سال 
این  نطامی  بودجه  اساس  براین  کرد.  خواهد 
کشور تا ۲ میلیارد و 400 میلیون دالر افزایش 
ارتش  سربازان  تعداد  است  قرار  میکند.  پیدا 
تن  هزار   ۲۵0 به  هزار   ۲۳۲ از  نیز  اوکراین 

افزوده شود.
جدایی  با  کشور  این  شرق  در  اوکراین  ارتش 

طلبان روس درگیر جنگ است.
بین  گذشته  ماههای  درگیریهای  نتیجه  در 

نیروهای دولتی و استقالل طلبان طرفدار روسیه 
نفر  نفر کشته و هزاران  از 4۵00  بیش  تاکنون 

دیگر نیز آواره شدهاند.
طرف های درگیر در مناقشه اوکراین ۵ سپتامبر 
در نشستی در شهر مینسک پایتخت بالروس با 
برقراری آتش بس و اجرای قراردادی با هدف 
حل و فصل بحران اوکراین به توافق رسیدند. 
اما این آتش بس بارها زیرپا گذاشته شد. از روز 
سه شنبه نهم دسامبر ۲014 نیز در مناطق شرقی 
اوکراین آتش بس جدیدی اعالم شد، اما منابع 
اوکراینی می گویند فقط در ۲4 ساعت گذشته 
مناطق  در  اوکراین  ارتش  پایگاههای  بار  شش 
منطقه  و  دونتسک  فرودگاه  مثل  زده  بحران 

لوگانسگ گلوله باران شده است. انفجار در مرکز فرهنگی فرانسه در غزه

انگلیس صدها نظامی به 
عراق اعزام می کند

خالق شبکه جهانی وب در پاسخ به پوتین: بودجه 577 میلیارد دالری پنتاگون

اینترنت پروژه سیا نیست  کنگره امریکا الیحه بودجه دفاعی ساالنه 
پنتاگون را تصویب کرد که بر مبنای آن 
امریکا اجازه آموزش نیروهای عراقی و 
دارد و  با داعش  مقابله  برای  را  سوری 
مبلغ ۵77  این الیحه  براساس  همچنین 
دفاعی  هزینه های  برای  دالر  میلیارد 
جنگ های  برای  دالر  میلیارد   64 شامل 

خارجی اختصاص یافته است.
سنای  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
امریکا این الیحه را تصویب کرده و برای 
رئیس جمهوری  اوباما،  باراک  نزد  امضا 
مجلس  است.  کرده  ارسال  امریکا 
نمایندگان امریکا هفته قبل این اقدام را 

مورد حمایت قرار داد.
این الیحه بودجه پایه پنتاگون را که 496 
میلیارد دالر است با توجه به درخواست 
دیگر  دالر  میلیارد   64 همراه  به  اوباما 
خارجی  جنگ های  هزینه های  برای 
کرده  تصویب  افغانستان  جنگ  شامل 
است. در این الیحه همچنین مبلغ 17.9 
میلیارد دالر برای برنامه تسلیحات اتمی 
شده  گرفته  نظر  در  انرژی  پارلمان  در 

است.
برای  پنتاگون  برنامه  از  اقدام رسما  این 
میانه روی  مخالفان  تجهیز  و  آموزش 
دفاع  با داعش،  مقابله  منظور  به  سوری 
برای  شرایط  بهبود  و  سوریه  مردم  از 
مذاکرات به منظور خاتمه دادن به جنگ 

داخلی سوریه حمایت می کند.
به  دفاعی  بودجه  الیحه  این  تصویب 
نیروهای  به  کمک  و  تعمیم  در  امریکا 
داعش  با  مقابله  برای  عراقی  و  کرد 

اختیار می دهد.

برای  جدیدی  اقدامات  الیحه  این  در 
از  نیمی  که  شخصی  هزینه های  کنترل 
بودجه پنتاگون را هدر می دهد، در نظر 
گرفته شده است. به طوری که براساس 
اقدامات جدید پرداخت هزینه های  این 
دارویی نظامی به سه دالر افزایش می یابد 
درصد  یک  به  ارتش  مسکن  هزینه  و 

کاهش می یابد.
شده  گرفته  نظر  در  اقدامات  دیگر  از 
امریکا می توان  در الیحه بودجه دفاعی 
هواپیمای  کردن  خارج  رده  از  عدم  به 

پشتیبانی
که  کرد  اشاره   Warthog  10-A
سطح  در  پروازها  در  توانایی  خاطر  به 
پایین و انهدام تانک های دشمن محبوب 
هوایی  نیروی  اما  است  زمینی  نیروهای 
می خواهد تا این هواپیماها از رده خارج 

شوند چون پرهزینه هستند.

زودی  به  کشور  این  که  کرد  فاش  انگلیسی  نظامی  منبع  یک 
چند صد نظامی به عراق اعزام خواهد کرد تا در عملیات علیه 

داعش مشارکت کنند.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، این مسوول انگلیسی که 
سه  روز  طرح  این  که  کرد  اعالم  نشود  فاش  نامش  خواست 
شنبه در شورای امنیت ملی انگلیس مطرح می شود و این شورا 

رسما با اعزام نیرو به عراق موافقت خواهد کرد.
به گفته این منبع، نیروهای مذکور ظرف چند هفته آتی راهی 
عراق خواهند شد و به احتمال زیاد در اربیل و بغداد مستقر 
هفته  انگلیسی چند  کارشناسان  از  تیم کوچک  یک  می شوند. 
پیش به عراق سفر کرده بود تا شرایط برای استقرار نیروهای 

نظامی در این کشور را بررسی کند.
حضور  عراق  در  انگلیسی  نظامی  نیروی  ده ها  نیز  اکنون  هم 
دارند که وظیفه آنها مشاوره و کمک به نیروهای محلی عراق 
علیه داعش است اما بنا به گفته منبع مذکور ماموریت درنظر 
نیز  آن  زمان  مدت  و  گسترده تر  جدید  تیم  برای  شده  گرفته 

طوالنی تر است.
گرچه دولت انگلیس تاکید کرده که این نیروها به شکل مستقیم 
باره  این  در  اما  نمی کنند  داعش مشارکت  علیه  در عملیات ها 
شک و تردیدهای زیادی وجود دارد چرا که اخیرا رسانه های 
انگلیسی فاش کردند که نیروهای ویژه این کشور عملیاتی را به 

شکل مستقیم در عراق انجام داده اند.

خالق و موسس شبکه جهانی وب یا به اختصار www، گفت: 
ایجاد  پروژه ای  را  اینترنت  که  هنگامی  روسیه  رییس جمهوری 
مرکزی  اطالعات  آژانس  در  امریکا  جاسوس های  توسط  شده 

)سیا( می داند، اشتباه می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، والدیمیر پوتین، رییس  جمهوری 
کا. گ. ب  از جاسوس های  یکی  این  بر  روسیه که خود سابق 
به  دسترسی  که  گفته  اما  نمی کند  استفاده  ایمیل  از  بوده، گرچه 
اینترنت را برای روس ها محدود نخواهد کرد. وی با این حال در 
آوریل از این مساله ابراز نگرانی کرد که کرملین با »اینترنت که 

زاده پروژه سیا است«، سرکوب می شود و از بین می رود.
تیم برنرز- لی، دانشمند علوم کامپیوتری که در سال 1989، شبکه 
اینترنت  گفت:  رویترز  خبرگزاری  به  کرد  خلق  را  وب  جهانی 
پروژه سیا نیست. اینترنت با کمک مالی دولت امریکا خلق شد 

اما توسط استادان دانشگاه گسترش یافت.
وی که خود متولد لندن است، ادامه داد: این جامعه تحصیلکرده ها 
با این شبکه جهانی  و استادان بود که دانشگاه ها را به یکدیگر 

وب متصل کردند.
خاطر  به  را  انگلیس  و  امریکا  پیشتر  وب  جهانی  شبکه  خالق 
جاسوسی شان  و  نظارتی  برنامه های  طریق  از  اینترنت  تضعیف 
را  فیلترینگ شدید  تا  از چین خواسته  و  داده  قرار  انتقاد  مورد 
از میان بردارد تا مردم بتوانند به راحتی از اینترنت استفاده کنند.

وی افزود: اینترنت باید همچون حقوق بشر به رسمیت شناخته 
و  بماند  امان  در  اقتصادی  و  سیاسی  مداخله های  از  و  شود 

محافظت شود.
برای  اینترنت  از  استفاده  به  اشاره  با  موسس شبکه جهانی وب 
اشاعه تبلیغات شبه نظامیان نظیر انتشار فیلم سربریدن خبرنگاران 
غربی در سوریه گفت: استفاده از اینترنت بازتاب شرایط و احوال 
بشر است. همانند سایر ابزار قدرتمند می توان از آن در راه خیر و 
شر استفاده کرد. این وسیله هم می تواند توسط اشرار دهم توسط 

افراد خوب استفاده شود.
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زهره روحی 
استقبال  به  بحث،  پیشبرد  برای  اکنون 
در  کریستوا  ژولیا  نظریاِت  از  برخی 
مقالۀ »زمان زنان« خواهیم رفت؛ تحلیلی 
نظریاِت  در  کندوکاو  ضمن  آن  در  که 
به  مختلف(،  مراحل  )در  فمینیستی 
است.  شده  توجه  نیز  گسست  دالیل 
و  نخستین  سیاسِی  بنیان   از  گسست 
و  روان شناسانه  خصوصیاِت  به  پیوستن 
نمادیِن  تجلیاِت  عنوان  به  زیباشناسانه  
از  خود  تحلیل  برای  کریستوا  فمینیسم. 
آغاز می کند  تاریخی  و  مهم  پرسش  این 
که »چه فرایندها یا رخدادهای سیاسی ـ 
موجب  را  دگرگونی یی  چنین  اجتماعی، 
و  تأثیرات  مشکالت،  ]و[  شده اند؟ 

مخاطراتش چیستند؟« )ص 11۳(

وی عامل این رخداد را در گسستی می بیند 
و  سوسیالیسم  محصول  وی  نظر  از  که 
نظر  مورد  سوسیالیسم  است.  فرویدیسم 
آن  از  متعارف  فهم  که  است  همانی  او، 
دارد و مبتنی بر اصل برابری و مساوات 
است، چه در توزیع درآمد و دستیابی به 
فرهنگ و چه به منزلۀ رویه یی اجتماعی 
دموکراتیک  حکومت های  ساختار  در 
فرویدیسم  از  منظور خود  و  )ص114(؛ 
من  »منظور  می دهد:  توضیح  این گونه  را 
قلمرو  درون  در  اهرمی  فرویدیسم،  از 
سوسیالیستی کردن و تساوی طلبی است 
مابین  تمایز  و  جنسی  تفاوت  مسالۀ  که 
که  می سازد  مطرح  دوباره  را  سوژهایی 
نیستند. یکدیگر  به  تحویل  قابل  خود 

)همان جا(
کریستوا،  بررسی  مطابق  ترتیب،  بدین 
»فرویدیسم«، به اهرم بازسازی تفاوت های 
تبدیل می شود که سوسیالیسم  جنسی یی 
کرده  خنثا  را  آن ها  مساوات طلبی  اثر  بر 
بود. اما واقعیت این است که این دست 
از نظریات فروید، همان گونه که کریستوا 

به  دارد،  اشاره  آن  به  به درستی  خود هم 
نظریه یی  اساسًا  بودن،  قضیب گرا  علت 
دربارۀ  بخواهیم  اگر  است.  مردساالر 
کافی ست  دهیم،  مختصری  توضیح  آن 
فروید  روان کاوانۀ  نظریه های  اصرار  به 
مردان،  به  نسبت  زنان  بودن  ناکامل  بر 
کنیم.  اشاره  نرینه گی،  نداشت  دلیل  به 
دست،  این  از  نظریاتی  در  عبارتی  به 
روبه رو  دوم  عنوان جنس  به  زنان  با  باز 
در  که  قدیمی  باور  همان  شد.  خواهیم 
همواره وجود  سنتی،  فرهنگ های  عموم 
رویکرد  از  که  کریستوا  است.  داشته 
نظریه های  به  جدید  نسل  فمینیست های 
تعجب  با  است،  شگفت  در  فروید 
توجه  با  صرفًا  این جا  »در  می پرسد: 
مطرح  سوال  این  فمینیستی،  آگاهی  به 

می شود که آیا این امر حقیقت ندارد که 
فروید از سویی به منزلۀ تحقیرکنندۀ زنان 
و حتا استثمار کنندۀ آنان و از سوی دیگر 
کسل کنندۀ  قضیب گرای  یک  عنوان  به 
)وین،  است؟  می شده  پنداشته  وینی 
شهری پاکدامن و در عین حال منحط( و 
زنان را صرفًا به منزلۀ خوارمرد و مردانی 

اخته تلقی می کرده است؟« )ص116(
متوجه  حقیقت  در  کریستوا  پرسش 
که  است  ناگفته یی  اجتماعِی  قرارداد 
»تمایزطلب«  به اصطالح  فمینیست های 
به  که  چیزی  می کنند،  حمایت  آن  از 
نهایت  در  نوعی دیگر،  به  زبان کریستوا 
می تواند  این رو  از  است.  طلب«  »قربانی 
سنتی  اجتماعِی  قرارداد  دیگر  روی 
مستقیمًا  وی  که  همین جاست  و   باشد. 
می گیرد  پرسش  به  را  زنانه یی  جایگاهِ 
که از یک سو به واسطۀ سنت وارِث آن 
است و از سوی دیگر خواهان تغییرش؛ 
جریان  به  می تواند  او  نظر  از  که  چیزی 
تلقی اش  که  شود  منتهی  فمینیستی یی 
برای  ضرورتی  منزلۀ  به  شدن،  مادر  از 

وی   . است...  زنانه  پیچیده گی  کشف 
شکل افراطی چنین نگرشی را نزد مادران 
مادران  نزد  همچنین  و  همجنس گرا 
»نقش  پذیرفتن  از  که  می یابد  مجردی 
خودداری  خویش،  زنده گی  در  پدرانه« 
رد  با  اینان  می  گوید،  چنان که  می ورزند. 
به  و  متعارف،  اجتماعِی  نمادین  قرارداد 
جایش ستایشی پُرشور از اقتدار مادرانه، 
بدون پیشنهادی در برقراری نظامی دیگر، 
و  )ص1۲8(  اخالقی  نظام  زنندۀ  برهم 

قانونی اند. )ص1۲7(
این گونه  می توان  را  کریستوا  سخن 
فرموله کرد: این گروه از زنان، برهم زنندۀ 
بشرند.  تاریخ  در  کهن  اجتماعی  نظم 
این است  اهمیت فرمول بندی حاضر در 
از  بتوانیم  آن  واسطۀ    به  امیدواریم  که 
به تدریج گذر  تحلیِل »گسسِت« کریستوا 
بی توجهی  از  بنیانی تر  چیزی  به  و  کنیم 
بیانی،  به  یابیم.  راه  بدن  به  سوسیالیسم 
تالش کنیم تا فرایند شکل گیری فمینیسِم 
تغییر  در  را  جنسی  تمایزات  بر  مبتنی 
کنیم:  دنبال  اجتماعی مان  جهان  ساختار 
مواضع  بین  که  پیوندهایی  جست وجوی 
تمامی  )در  فمینیسم  هستی شناسانۀ 
جهانی  اجتماعی  هستی  و  اشکالش( 
دارد.  می کنیم، وجود  زنده گی  آن  در  که 
پیوندی که هم سرشار از امکان است و 
هم حامل معضالت فراوان. در هر حال 
ناچاریم  کریستوا،  از گسست  گذر  برای 
پرسش  این  وی،  سخن  چارچوب  در 
وضعیِت  این  مگر  که  کنیم  مطرح  را 
)یا  بی قانون  یا  و  بی اخالق  به اصطالح 
خود  قانون(  و  اخالق  نظم  زنندۀ  برهم 
نیست که خاستگاه  از مدرنیته یی  برآمده 
و پرورش دهندۀ تمامی نظریات فمینیستی 
است؟ به بیانی در فرایندی که از چند قرن 
پیش تا امروز مدرنیته در حال تجربه اش 
شکستن  از  غیر  به  می توان  مگر  بوده، 
اگر  )حتا  پیشین  قلمروهای  مرزهای 
خود خالق آن ها باشد(، رویکرد دیگری 
ما  به  مدرنیته  تاریخ  کرد؟  سراغ  آن  از 
فرایند  در  زنده گی  که  است  داده  نشان 
تداومش  از  جدا  چیزی  نمی تواند  مدرن 
»گسسِت«  بنابراین  باشد؛  گسست  در 
کریستوایی، ریشه هایی بنیانی تری دارد که 
نباشد به آن ها توجه کنیم. مثاًل  شاید بد 
به اصطالح  بنیادِ  یک  از  گسست  این که، 
»دیگر ناکارآمد«، و روی آوردن به نمادی 
خاستگاهی  انعطاف تر،  قابل  و  جدید 
در  دارد؛  مدرنیته  در  هستی شناسانه 
نظریه،  در  چه  و  عمل  در  چه  حقیقت 
به  همین جا  را  مدرنیته  بی بنیادِ  ذاِت 
جایی در مکان ها و موقعیت ها است که 
شکل می دهد. به بیانی، تنها عنصری که 
نقِد  مدرنیته می تواند به آن وفادار باشد، 
است  ناکارآمدی  امر  از  گسست  و  دایم 
که به منزلۀ مانع رشد و تکوین تاریخی ِ 
همواره در راه »شدن« و »باشیدن« ظاهر 
شده است. ضمن آن که نمی باید فراموش 
چه گونه گی گسست ها  باعث  آن چه  کرد 
در  ریشه  می شود،  آن ها  سمت وسوی  و 
تحوالت تاریخی و ساختارهای اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد.

۲1ـ با حواس پرتی غذا نخورید: با سربه هوا خوردن به دردسر می افتید. برای 
این صورت کالری  بپرهیزید، در غیر  تلویزیون  از غذاخوردن جلِو  شروع، 

بیشتری دریافت می کنید.
 ۲۲ـ سبزی های فریزری داشته باشید: همیشه سبزی  دم دست داشته باشید. 
مقدار زیادی از سبزی های مختلف را در روغن زیتون و سیر تفت دهید. 
مرچ قرمز و زردچوبه هم اضافه کنید و در چند ظرف مخصوص جداگانه 

فریز کنید.
۲۳ـ نهایت لذت را از زنده گی ببرید: مطمین باشید غیر از خوردن، راه های 
دیگری هم برای شاد شدن و لذت بردن از زنده گی وجود دارد؛ موسیقی، 

ورزش، کمک های داوطلبانۀ خیریه و سینما رفتن.
 ۲4ـ از متر به جای ترازو استفاده کنید: دور کمر برای خانم ها 8۳ سانتی متر 

و کمتر، برای آقایان 90 سانتی متر و کمتر مناسب است.
یا  کیله  دارچین روی  پاشیدن یک مشت  نکنید:  فراموش  را  دارچین   ۲۵ـ 

تربوز، طعم دل چسِب یک دسر شیرین بدون شکر را القا می کند.
۲6ـ ساندویچ کم کالری بخورید: اگر می خواهید ۲۵0 کیلوکالری از انرژی 

ساندویچ تان کم کنید، مقدار مایونز، پنیر و ناِن آن را به نصف برسانید.
یک  باشد،  راحت  رژیم  شروع  این که  برای  کنید:  ثبت  را  رژیم تان  ۲7ـ   
یا خرید  بخورید  باید  که  غذاهایی  تهیۀ جدول  مثاًل  بردارید.  قدم کوچک 
کفش های پیاده روی. چنین اقدام های به ظاهر کوچکی، احتمال پی گیری و 

ادامۀ کار را برای شما تقریبًا ۳ برابر خواهد کرد.
نیست: فقط آشپزخانه و  مناسِب غذاخوردن  باشد که هرجایی  یادتان  ۲8ـ 
میزغذاخوری جای پخت و پز و خوردن است. سعی کنید پشت میز کار یا 

حین فعالیت یا هر جایی که هوس خوردن به سرتان می زند، غذا نخورید.
 ۲9ـ در تعطیالت ورزش کنید: حواس تان به خورد و خوراک و جنب وجوِش 
آخر هفتۀ تان هم باشد. استراحت کامل در تعطیالت خیلی راحت است، ولی 

یادتان باشد هفته 7 روز است.

۳0ـ در میان وعده سیب بخورید: اگر می خواهید سریع تر سیر شوید، قبل از 
هر وعدۀ غذایی یک سیب بخورید.

۳1ـ تخم مرغ صبحانه را فراموش نکنید: تحقیقات نشان می دهد افرادی که 
صبح ها به جای مواد نشاسته یی، تخم مرغ می خورند، بیشتر سیر می مانند.

راه،  ادامۀ  در  بودن  توان مند  برای  نپوشید:  کمرکش دار  شلوار  هرگز  ۳۲ـ   
همیشه انگیزه داشته باشید. مثاًل به محض وزن کم کردن، لباس هایی را که 

حاال برای تان گشاد شده، به دیگران ببخشید.
۳۳ـ بستۀ غذایی اورژانسی داشته باشید: بسته های سالم مثل میوه های خشک، 

شما را از وسوسه های خوراکی های ناسالم دور می کند.
۳4ـ وعده ها را به وزن های کمتر تقسیم کنید: گوشت  را بکوبید تا بزرگ تر 
با کوبیدن هم تنش عصبی تان کمتر می شود و هم غذا بیشتر به نظر  شود. 

می رسد.
۳۵ـ غذای اضافی را فوری کنار بگذارید: بعد از پخت و پز، قبل از این که 
پشت میز غذا بنشینید، ته مانده ها را جمع وجور کنید تا هوس نکنید بیشتر 

بخورید.
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بخش سوم و پایانی

35 گاِم ساده تا تناسِب  اندام از 
داکتر اوز

                                                                                                                            بخش سوم

      فمینیـسم، انسـان
         و جــهان معاصــر



نویسنده: جین دی فیلیپ
برگردان: شاپور عظیمی

 بخش دوم
و  نوشت  را  آن  فلم نامۀ  فاکنر  که  فلمی  تنها 
برده )19۳7(  کشتی  نبود،  هاوکز  کارگردانش 
نام داشت. دلیل این امر قرارداد فاکنر با کمپانی 
فوکس بود، یعنی زمانی که هاوکز این استودیو 
این  در  رفت.  دیگر  جایی  به  و  کرد  ترک  را 
فلم وارنر باکستر و واالس بیری بار دیگر در 
کنار هم بازی کردند. فاکنر در مورد نقشی که 
در نوشتن فلم نامۀ این فلم داشت، اظهار کرد 
فلم نقش یک پزشک سینمایی  این  او در  که 
را ایفا کرده است که منظورش این بود که او 
فلم نامه یی  و  داشته  شرکت  اثر  بازنویسی  در 
را که دیگران نوشته اند، بازنویسی کرده است. 
درواقع فاکنر به همراه نانالی جانسن بر روی 
فلم نامه یی کار کردند که گروهی نویسنده پیش 
از آن جایی  بودند.  به نگارش درآورده  این  از 
که بسیاری از تغییرات فاکنر در فلم نامۀ به فلم 
این  نویسندۀ  را  خود  او  نشد،  اعمال  درآمده 
که  نقدی  در  نمی دانست. گرام گرین  فلم نامه 
بر این فلم نوشت و در نشریۀ روز و شب به 
چاپ رساند، تأکید کرد که فاکنر نقش زیادی 
که  کرد  اضافه  او  است.  داشته  فلم  این  در 
باعث  فلم  کارگردان  گارنت  تای  و  فاکنر  نام 

گیرایِی این فلم شده است.
 از دیگر فلم نامه هایی که فاکنر تا پیش از اتمام 
همکاری اش با فوکس بر روی آن ها کار کرد، 
بودند  موهاک  در  طبل ها  و  زیردریایی  گشت 
که جان فورد هر دوی این فلم ها را کارگردانی 
کرد. اما با تحوالتی که در این مدت پیش آمد، 
نقش فاکنر در این دو فلم کمرنگ و کمرنگ تر 
در  فلم نامه  نویسنده گان  که  آن جایی  از  شد، 
نداشتند.  اثر  نهایی  شکل  بر  کنترل  هالیوود 
که  فلمی  یعنی  کار  نتیجۀ  از  آن ها  از  بسیاری 
بر روی پرده می آید رضایت نداشتند، فاکنر نیز 
در این میان مستثنا نبود. فاکنر شخصًا به این 
ماهیتًا  بود که یک فلم سینمایی  نتیجه رسیده 
و حضور  گروه  یک  فراوردۀ  است  محصولی 
یک گروه در انجام یک کار یعنی تن دادن به 
یک  میان  بده بستان  یعنی  سازش،  و  مصالحه 

جمع.
چرا  که  باشد  تعجب برانگیز  نکته  این  شاید 
فلم نامه نویسی  به  که  می دید  الزم  فاکنر 
سال های  در  که  حالی  در  بیاورد،  روی 
فلم نامه نویسی اش یعنی دهۀ 19۳0 و 1940 نام 
او به عنوان یک رمان نویس مهم، مطرح بود. 
فاکنر پس از مرگ پدرش در 19۳۲ سرپرستِی 
همسرش،  داشت.  برعهده  را  خانواده  یک 
فاکنر  با  قبلی  ازدواج  از  او  که  فرزندی  دو 
بچه های  و  بیوه  مادرش،  دخترشان،  داشت، 
فاکنر  برای  دلیل خوبی  دین،  برادش  کوچِک 
او  بیاورد.  فلم نامه نویسی روی  به  او  تا  بودند 
عهدۀ  از  رمان نویسی  راه  از  تنها  نمی توانست 
زیادی  پول  چون  برآید،  خانواده  این  مخارج 
از این راه نصیِب او نمی شد. برای همین فاکنر 
هم چنان در پی این بود که در هالیوود کاری 
برای خودش دست و پا کند. فاکنر از 194۲ 
کار  به  وارنر  برادران  استودیوی  در   194۵ تا 
مشغول شد. فاکنر در این سال ها کار بازنویسی 
که  فلم نامه هایی  داشت،  برعهده  را  فلم نامه ها 
از  بعد  یا  می سپردند  او  به  بازنویسی  برای  یا 
این که او بر روی آن ها کار می کرد به نویسندۀ 
دیگری سپرده می شد تا بازنویسی شود. جک. 
ال وارنر می خواست نویسندۀ طراز اولی مانند 
کند،  کار  ضعیف  فلم نامه های  روی  بر  فاکنر 

آن ها  میاِن  از  امید که شاید شاهکاری  این  به 
به وجود بیاید؛ اتفاقی که هیچ گاه نیفتاد.

از میان فلم نامه هایی که فاکنر آن ها را بازنویسی 
ماجراهای  و  آن سوی خطر  به  می توان  کرد، 
دون ژوان اشاره کرد. این هر دو را جری والد 
تهیه کرد که بعدها خود او در دهۀ 19۵0 دو 
فلم بر اساس رمان های فاکنر ساخت. والد مایل 

بود فاکنر یک فلم نامه را بازنویسی کند چون از 
نظر او فاکنر حس خوبی برای داستان پردازی 
فلم آن سوی  فلم  پردازی  از  مثاًل پس  داشت. 
خطر که جرج رافت در آن بازی می کرد و یک 
تریلر جاسوسی بود، والد از نتیجۀ کار راضی 
نبود و نسخۀ اولیه ی فلم را نزد فاکنر برد. او 
معتقد بود که در فلم، زیادی به حاشیه رفته اند. 
فاکنر دو هفته وقت صرف کرد تا صحنه های 
آن  از  پس  والد  بنویسد.  فلم  برای  جدیدی 
سرراست  را  داستان  توانست  فاکنر  که  گفت 

روایت کند و فلم خوب از آب درآمد.
در  که  تغییراتی  در  فاکنر  که  می گوید  والد 
می پذیرفت  کم تر  می داد،  انجام  فلم  روایت 
داشته  گفت وگو  که  کند  خلق  صحنه یی  که 
رمان  در  دیالوگ  نوشتن  که  آن جا  از  باشد. 
دارد،  تفاوت  فلم  دیالوگ در  نوشتن  با شکل 
فاکنر کم تر تن به این کار می داد. اگرچه فاکنر 
گفت وگوهای خوبی در آثار ادبی اش دارد، اما 
و  هوشمندانه  بسیار  او  سینمایی  دیالوگ های 
مطول از آب درمی آمدند که در سینما این نوع 
گفت وگونویسی کارایی نداشت. جری والد به 
خاطر می آورد که در مورد فلم آن سوی خطر، 
از سر  فلم  این  بازیگر  استریت  سیدنی گرین 
صحنه با او تماس گرفت و گفت دیالوگ هایی 
که فاکنر نوشته، طوالنی اند. لی براکت که در 
یک فلم با فاکنر همکاری داشت، این نکته را 
تأیید می کند که فاکنر در داستان پردازی استاد 

بود، اما گفت وگویی که می نوشت به راحتی در 
دهان بازیگران نمی چرخید و اغلب سر صحنه 

تغییر می کردند.
بود  فلم نامه نویس هایی  چندین  از  یکی  فاکنر 
فلم نامۀ  روی  بر  بودند  خواسته  آن ها  از  که 
ماجراهای دون ژوان کار کنند؛ فلمی که 1948 
به  فلم  در  که  گرایشی  اساس  بر  شد.  ساخته 

چشم می خورد، از فاکنر خواسته شد تا بیاید و 
گفت وگوهای ادبی برای این فلم بنویسد، جای 
تعجب نیست که وقتی فاکنر نسخۀ خودش را 
ماجراهای  تهیه کنندۀ  والد  جری  داد،  تحویل 
دون ژوان ، آن را به نویسندۀ دیگری داد و از 
او خواست صفحه به صفحه گفت وگوهایی را 

که فاکنر نوشته بود، صیقل دهد.
روی  بر  کار  بر  عالوه  سال ها  این  در  فاکنر 
کارهایی که از سوی استودیو به او داده می شد، 
سعی کرد تا برای خودش فلم نامه هایی بنویسد. 
او یکی از داستان های اسکات فیتز جرالد را که 
دو سال پیش درگذشته بود، برای کار انتخاب 
ماجرای  داستان  روی  از  می خواست  او  کرد. 
عجیب بنجامین باتان نمایش نامه یا فلم نامه یی 
فیتز  کارگزار  که  کارگزارش  از  او  بنویسد. 
جرالد هم بود، تقاضا کرد که امتیاز این اثر را از 
بیوۀ فیتز جرالد بگیرد. او می خواست بر اساس 
قابلیت  که  بنویسد  نمایش نامه یی  داستان،  این 
برگردان سینمایی نیز داشته باشد. این داستان 
فانتزی و عجیب در مورد فردی است که پیر 
به دنیا می آید و رفته رفته جوان می شود تا لحظۀ 
مرگش که به شکل کودکی درمی آید. می گویند 
طرح این داستان از آن مارک تواین است که 
می گفت: »جای تأسف دارد که بهترین بخش 
بخش  بدترین  و  است  آن  در شروع  زنده گی 
آن، پایانش است«. اما فاکنر هیچ گاه نتوانست 

به این ایده جامۀ عمل بپوشاند.

در  جنگ  سال های  در  فاکنر  که  آن جا  از 
استخدام استودیوی وارنر بود، بر روی شماری 
از فلم نامه ها کار کرد که جنگ جهانِی دوم در 
آن ها محدودیت داشت. یکی از این فلم نامه ها 
نشد.  ساخته  هیچ گاه  که  بود  دوگل  داستان 
رزولت در کاخ سفید و در دیداری که با جک 
در  فلم هایی  بود  خواسته  او  از  داشت،  وارنر 
مورد جنگ ساخته شود که به سعی و تالش در 
راه جنگ کمک کند. این تصمیم از پیش گرفته 
موضوع  می تواند  دوگل  ژنرال  که  بود  شده 
خوبی برای یک فلم باشد؛ چون به این ترتیب 
رهبر فرانسه برای امریکایی ها بیش تر شناخته 
می شد. فاکنر مأموریت یافت که بر روی یک 
روی  بر  تنهایی  به  فاکنر  کند.  کار  فلم نامه 
فلم نامه یی اریجینال کارکرد که به تالش دوگل 
اشغال  چنگ  از  فرانسه  مردم  رهایی  برای 
آلمانی های نازی می پرداخت. قصۀ خیالی دو 
برادر جرج و ژان مورنه بستر وقوِع این رویداد 
از  یکی  و  نشد  ساخته  هیچ گاه  فلم  این  بود. 
مورد  در  رزولت  انصراف  دالیلش  مهم ترین 
به  چرچیل  وقتی  واقع  در  بود.  دوگل  مسالۀ 
رزولت اطالع داد که دیدگاه های دوگل با آن ها 
هماهنگی ندارد، رزولت نیز حرِف خود را پس 
گرفت و فلم از ردۀ تولید خارج شد. در این 
از فاکنر خواست که دو صحنۀ  دوران  هاوکز 
جدید برای فلم نامه یی که او می خواست بسازد 
بنویسد، فلم نامۀ نیروی هوایی )194۳( را کسی 
مدت  کرد.  اطاعت  نیز  فاکنر  و  نوشته  دیگر 
فلم نامه یی  روی  بر  فاکنر  آن  از  پس  کوتاهی 
اریجینال به نام زنده گی و مرگ یک بمب افکن 
کار کرد که هم چنان موضوع آن جنگ هوایی 
بود، ولی استودیوی وارنر به دلیل آن که هاوکز 
بود؛  نبرد  فریاد  نام  به  فلمی  در حال ساخت 
یک  از  پس  فاکنر  کرد.  رد  را  هاوکز  فلم نامۀ 
اولین  فلم،  داستان  مورد  در  گفت وگو  سری 
نسخۀ فلم نامه را خود نوشت. ویلیام باچر که 
دستیار اول هاوکز بود، به همراه فاکنر بر روی 
فلم نامۀ این فلم کار کرد، بعدها استیوفیشر در 
اما  کرد،  همکاری  فاکنر  با  فلم نامه  بازنویسی 
سرانجام استودیوی وارنر به دلیل پُرهزینه بودن 

فلم، ساخت آن را نپذیرفت.
دیگری  فلم نامۀ  فاکنر  نبرد،  فریاد  بر  عالوه 
حفرۀ  نرسید،  تولید  به  که  کرد  کار  نیز  را 
بود  وحشت  مایه های  در  فلمی  وحشت ناک 
که از رمانی به همین نام نوشتۀ ایرینا کارلف 
اقتباس شده بود. هاوکز رمان را به فاکنر داد 
روی  از  1۵8 صفحه  در  بلندی  فلم نامۀ  او  و 
آن نوشت، ولی هاوکز نتوانست نظر صاحبان 
استودیوی وارنر را برای ساخت این فلم جلب 
تا  کرد  نیز تالش  در سال 19۵1  هاوکز  کند. 
کمپانی فوکس این فلم را بسازد، اما داریل. اف 
زانوک رییس فوکس و رییس سابق فاکنر در 
این کمپانی، این فلم نامه را رد کرد. یکی از دو 
فلمی که فاکنر در نوشتن آن ها همکاری کرد و 
هاوکز آن را ساخت، داشتن و نداشتن بود که 
بر اساس رمان ارنست همینگوی که در سال 
19۳7 نوشته شده بود، به فلم درآمد. مشخص 
نیست که آیا هاوکز دانسته یا نادانسته از فاکنر 
خواست بر روی فلم نامه یی کار کند که یکی 
نگارش  به  را  آن  او  هم دورۀ  نویسنده گان  از 
درآورده بود یا نه. در واقع این فلم، تنها اثری 
است که نام دو برندۀ جایزۀ نوبل در ساخِت 
آن به چشم می خورد: ویلیام فاکنر و ارنست 

همینگوی.
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فـاکـنر و                    سیـنما 
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یشنهادهای کمیسیون رسانه های  ...
تا  دو  بین  عرصه  این  در  قانون  از  متخلف  افراد  و 
نظر  در  انتخابات  نهایی  نتایج  اعالن  از  پس  ماه  سه 

گرفته شود.
دیگری  انتخابات  هرنوع  برای  کار  آغاز  از  پیش  ـ 
در کشور تعدیل و اصالح قانون انتخابات در پیوند 
انتخابات  پوشش  و  رسانه ها  کمیسیون  و  رسانه  با 
با گسترش دامنۀ فعالیت  ضروری است، در غیر آن 
انتخاباتی،  های رسانه یی به ویژه در پیوند با مسایل 
چالش های  با  انتخابات  کمیسیون  و  کمیسیون  این 
خواست  و  ها  سلیقه  شد.  خواهند  روبه رو  فراوانی 
به جای  انتخابات  کمیسیون  اعضای  شخصی  های 
این کمیسیون سایه خواهد  کار  بر  قانون و مقررات 

افگند.
ـ ایجاد رهمنودها و اصول رفتار رسانه ها در مقاطع 
مختلف به صالحیت کمیسیون رسانه ها در زودترین 

زمان ممکن در جریان عملیات انتخاباتی 
ـ در چند دور انتخابات گذشته و همچنان انتخابات 
9۳ تیم نظارت مسلکی بر فعالیت رسانه ها در بیرون 
از این کمیسیون و توسط UNDP  تمویل شده و 
توسط یک شرکت خصوصی انجام می شده است، از 
این رهگذر کمیسیون رسانه ها در این دوره با چالش 
فراهم  صورت  در  است،  بوده  روبه رو  زیادی  های 

شدن امکانات بهتر است تیم نظارتی زیر نظر مستقیم 
کمیسیون رسانه ها در مرکز و والیت ها ایجاد گردد 
نماینده کمیسیون  از سوی  فعالیت آن در والیات  و 

رسانه ها نظارت شود.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  عامۀ  آگاهی  بخش  ـ 
تمام  باید  عملیاتی  نامه های  بر  آغاز  با  همزمان 
رسانه  کمیسیون  با  مشوره  در  را  کمیسیون  اعالنات 
ها به شیوۀ رقابتی در مجلس داوطلبی به رسانه های 
مرکز و والیات واگذار کند تا مردم هم به طور دقیق 
از انتخابات آگاهی حاصل نمایند و هم بین رسانه ها 

برخورد تبعیض آمیز صورت نگیرد.
وزارت اطالعات و فرهنگ در هر انتخابات پیش از 
آغاز عملیات انتخاباتی فهرست کامل رسانه هایی که 
از این وزارت جواز گرفته اند را با تفکیک، دولتی، 
غیره خصوصیت  و  سیاسی  عامه،  تجارتی، خدمات 
ارسال  ها  رسانه  کمیسیون  به  آن ها  ساختاری  های 

نماید. 
ـ نظارت از کارکرد رسانه ها از آغاز تا انجام روند 
انتخابات یک ضرورت انکارناپذیر است. در حالی که 
در قانون موجود بیشترین تأکید روی زمان مبارزات 
پوشش  چه گونه گی  است.  گرفته  صورت  انتخاباتی 
و  انتخابات  دوم  دور  در  آن  از  نظارت  و  یی  رسانه 
آرا  بازشماری  و  تفتیش  مانند  اضطراری  روندهای 
العاده برخوردار است، بهتر است تا  از اهمیت فوق 

میکانیزم های نظارت از رسانه ها در مواقع اضطراری 
و برخود با تخلفات رسانه یی و تخلفاتی که در این 
نظر  در  گیرد،  می  صورت  ها  رسانه  علیه  ها  دوره 

گرفته شود.
ـ از آن جایی که کار روی پیشنهاد تعدیالت در قانون 
و صالحیت های  وظایف  تشکیل  قانون  و  انتخابات 
کمیسیون های انتخاباتی از سوی نهادهای جامعۀ مدنی 
و پارلمان کشور آغاز گردیده و با اختتام کار کمیسیون 
رسانه های انتخابات، کار روی پیشنهاد تعدیالت در 
پیوند با پوشش رسانه یی انتخابات متوقف شده است؛ 
طرح پیشنهادی کمیسیون رسانه های انتخابات در این 
نهادهای رسانه یی و خبرنگاران  از سوی  باید  رابطه 
قانون  تعدیلی  طرح  در  و  گرفته  قرار  بحث  مورد 

انتخابات کشور گنجانده شود.
ـ از دولت وحدت ملی تقاضا می شود تا کار عملی 
کمیسیون های  اصالحات  کمیسیون  ایجاد  برای 
نموده  آغاز  ممکن  فرصت  زودترین  به  را  انتخاباتی 
تشکیل  قانون  و  انتخابات  قانون  تعدیل  روند  در  و 
انتخاباتی،  کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف 
عامه؛  آگاهی  رسانه ها؛  کمیسیون  جایگاه  و  نقش  به 
اطالع رسانه و نظارت از پوشش رسانه یی انتخابات 
توجه جدی نموده و پیشنهادهای کمیسیون رسانه های 

انتخابات را در این روند در نظر بگیرد.
 

مجلس نمایندگان روز گذشته طرحی را تصویب 
تابعیت  دارای  اشخاص  آن  اساس  بر  که  کرد 
دوگانه در کابینه دولت وحدت ملی جایی ندارند.
دارای  که  افرادی  کردند:  اعالم  مجلس  اعضای 
کشور  این  ملی  منافع  به  هستند  دوگانه  تابعیت 
تعهدی ندارند و استخدام آنان در پست های مهم 

دولتی بی فایده است.
براساس فقرۀ دوم مادۀ هفتاد و دوم قانون اساسی، 
مهم  سمت های  در  نمی توانند  دوتابعیته  افراد 

دولتی از جمله در وزارت خانه ها نامزد شوند. 
هرچند در دور پانزدهم مجلس هم چنین فیصله 
شده بود؛ اما این موضوع زیاد جدی گرفته نشد 
اظهارات  به  دوگانه،  تابعیت  بحث  در  و صرف 

خود نامزدان اکتفا صورت گرفت. 
روابط  مرکزی،  تفتیش  کمیسیون  سه  حاال  اما 
جهانی و معارف و تحصیالت عالی مجلس وظیفه 
گرفته اند که اسناد تحصیلی و تابعیت نامزد وزرا 
را جداً بررسی می کنند و اجازه نمی  دهند این بار 

افراد دارای تابعیت دوگانه وزیر شوند. 
گفت:  ماندگار  روزنامۀ  به  مجلس  عضو  یک 
افرادی که تابعیت دوگانه دارند، هیچ گونه تعهدی 
به افغانستان و این سرزمین ندارند و هر گاهی که 
اصلی  کشور  به  آمد،  پیش  آن ها  برای  مشکلی 

خودشان بر می گردند.
او گفت که در گذشته ما شاهد بودیم، وقتی یک 
مقام به فساد و اختالس متهم می شد، به کشور 

اولی خود پناه می برد و دسِت دولت افغانستان از 
تعقیب آن فرد کوتاه بود. 

مجلس در حالی از عدم حضور افراد دو تابعیتی 
سخن  ملی  وحدت  دولت  جدید  کابینه  در 
می گوید که به گفته دکتر غنی رییس جمهوری 
کشور قرار است تا سه هفته دیگر کابینه دولت 

وحدت ملی اعالم شود.
کاری   نخستین  روزهای  در  غنی  اشرف  محمد 
اعالم کرد: کابینه جدید تا 4۵ روز اعالم خواهد 
شد اما اکنون بیش از دو ماه از آغاز به کار دولت 
وی می گذرد و از کابینه جدید این دولت خبری 

نیست.

www.mandegardaily.com

هیچ ولسوالی هرات امن ...

  
مجلس نماینده گان: 

 به افراد دو تابعیته در کابینه جایی نیست

شیوه مبارزه با تروریسم ...
در 10 سال گذشته در این راستا تالش کرده، تصریح 
کرد: استراتژی مبارزه با تروریسم باید قابل انطباق با 

واقعیت های جهانی بوده و ثبات دائمی ایجاد کند.
گسترش  و  نفوذ  از  باید  اینکه  بر  تأکید  با  اسپنتا 
گفت:  شود،  جلوگیری  منطقه  در  تروریست ها 
و  بوده  جوان  ملت های  دارای  منطقه  کشورهای 

همچنین دارای مواد خام با اهمیتی         
سبب  باید  جوان  ملت های  و  خام  مواد  همین  که   

استحکام و تحکیم همکاری های منطقه ای شود.
اسپنتا افزود: یک کشور نمی تواند به تنهایی در برابر 
تا  است  نیاز  بلکه  دهد  پاسخ  کنونی  نابسامانی های 
کشورهای منطقه دست به دست هم داده و بازیگرانی 
راه  از سر  آورده اند  به وجود  را  نابسامانی ها  این  که 

بردارند.
وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: سازمان ها 
و نهادهای موجود برای همکاری های منطقه ای ارزنده 
هستند اما باید تأثیرگذاری آنها آن بیشتر شده و سبب 

دوری مشکالت و تهدیدات مشترک شوند.

یک مقام ارشد دادگاه عالی ...
یکی از همکاران رؤفی به شرط فاش نشدن 

نامش 
گفت که دو مرد موترسایکل سوار هنگامی 

رؤفی را هدف قرار دادند که او به سوی موترش 
می رفت.

طالبان بالفاصله مسوولیت قتل این عضو ارشد 
دادگاه عالی را بردوش گرفتند. این در حالی 

است که در هفته های اخیر حمالت شورشیان در 
پایتخت افزایش یافته است.

همچنان، شام روز گذشته موتر حامل سربازان 
ارتش در کابل آماج یک حملۀ انتحاری قرار 

گرفت. 

 این خالء استفاده کرده و دست به کارهای جنایی 
می زنند.

آقای مجیدی با ابراز نگرانی از بیکاری و فقر در میان 
مردم هرات می گوید: بیکاری و فقر سبب شده است 

تا شماری از جوانان دست به اعمال جنایت  کارانه 
بزنندآقای مجیدی اختطاف و قتل را از مشکالت 
دیگر هرات دانسته، می گوید: در جریان ده روز 

گذشته 1۵ تن در هرات ترور شده اند.
این نمایندۀ مردم هرات تأکید می کند که به اندازۀ 

نفوس هرات نیروهای امنیتی در این والیت حضور 
ندارد که این عامل نیز سبب تشدید ناامنی در این 

والیت شده است.
آقای مجیدی هم چنان می گوید: »هیچ همآهنگی میان 
نیروهای امنیتی و والی هرات وجود ندارد، هر کس 
حرفی از خود دارد و باالی حرف ارگان دیگر اعتنا 

نمی کند و هیچ کسی پاسخ گو نیست.«
او می افزاید: این فضا شرایط را برای مخالفین 

مساعد ساخته تا با استفاده از آن دست به اعمال 
تخریب کارانه بزنند.

آقای مجیدی اذعان می کند: توقع مردم از دولت 
وحدت ملی این است که تا امنیت  آنان را تأمین 

کنند.
آقای مجیدی هم چنان می گوید: چون مسووالن از 

آینده خود خبر ندارند به همین نسبت با دِل گرم کار 
نمی کنند.

در این حال، غالم فاروق مجروح نمایندۀ دیگر 
مردم هرات در مجلس می گوید:«دو مشکل همواره 

مردمان هرات را رنج می دهد و سبب افزایش ناامنی 
نیز گردیده است: یکی کمبود تشکیالت و دوم هم 

ضعف مدیریت در نیروهای امنیتی این والیت.«
آقای مجروح می افزاید که آنان همواره این مشکالت 
را به مسووالن امنیتی رسانده اند، اما هیچ گاهی برای 

از میان برداشتن این معضل کاری صورت نگرفته 
است. او می گوید: »متأسفانه مسووالن بلندپایه بیشتر 
در صدد تغییر و تبدیل بعضی افراد تالش کردند که 

نتیجۀ خوبی در پی نداشت؛ به ویژه در این اواخر بعد 
از تبدیلی فرمانده امنیه هرات فردی )جنرال عبدالباقی 

بهسودی( را به صفت فرمانده فرستاده اند که حتا 
یک روز هم تجربه این پُست را در هیچ گوشه یی 

افغانستان نداشته است.«
آقای مجروح تأکید می کند: در جریان هفته های 

گذشته هیچ کسی در هرات از گزنِد ناامنی در امان 
نمانده است.

آقای مجروع می گوید که ولسوالی شیندند، گلران، 
کشک رباط، چشت و اوبه بیشتر ناامن هستند.

این نمایندۀ مردم هرات خاطر نشان می کند که در 
جریان هفتۀ گذشته آنان با داکتر عبداهلل رییس اجرایی 

دولت وحدت ملی دیدار کرده اند و وعده توجه 
بیشتر رهبران دولت را گرفته اند، اما تا حال اثر 

ملموسی از این توجه دیده نشده است.
                         

طرِح بودجۀ ۹4 به مجلس  
معرفی شد

وزارت  سوی  از   ،1۳94 مالی  سال  بودجه  طرح 
معرفی  نمایند ه گان  مجلس  به  گذشته   روز  مالیه 

شد.
میلیارد   4۵7.8 آینده،  سال  ملی  بودجه  مجموع 
افغانی معادل 8 میلیارد دالر امریکا تخمین شده که 
۲7۵ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و 18۳ میلیارد 

آن برای بخش انکشافی اختصاص یافته است.
گفت:  مالیه  وزارت  سرپرست  مستور  مصطفی 
نظرداشت  در  با   1۳94 مالی  سال  ملی  »بودجه 
محدودیت های مالی، طوری ترتیب گردیده که از 
یک طرف مصارف و از سوی دیگر کار پروژه های 
بزرگ ملی ادامه داشته و کار پروژه های کوچک 

نیز تکمیل شوند«.
بودجه  در  کاهش  وجود  با  افزود:  مستور  آقای 
عادی، بودجه انکشافی اختیاری و غیراختیاری در 
مقایسه به سال های گذشته ۵70 میلیون دالر که ۲۲ 
یافته  افزایش  می کند،  احتوا  را  بودجه  کل  درصد 

است.
بر اساس ماده 98 قانون اساسی، بودجه ملی باید 
در خالل ربع چهارم سال مالی جهت تصویب به 

مجلس فرستاده شود.
دیگر(  )یکهفته  جدی  ماه  اول   ،1۳94 مالی  سال 
آغاز می شود؛ اما وزارت مالیه بودجه ملی را روز 

گذشته به مجلس نمایند ه گان معرفی کرد.
با این وجود، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس 
مجلس  به  بودجه  معرفی  در  تاخیر  از  شدت  به 

انتقاد کرد.
بودجه  طرح  معرفی  »در  افزود:  ابراهیمی  آقای 
هرگونه  است؛   گرفته  صورت  تاخیر  مجلس  به 

مسوولیت بعدی بر دوش حکومت است«.
معرفی  در  تأخیر  که  داشت  بیان  مجلس  رییس 
بودجه، مخالف قانون اساسی می باشد و حکومت 

قانون اساسی را نیز نقض کرده است.
رمضان بشر دوست عضو مجلس نیز یاد آور شد: » 
نه تنها حکومت قانون اساسی را نقض کرده است، 
متهم  زمینه  در  قانون  نقض  به  نیز  مجلس  بلکه 
است؛  زیرا مجلس نمایند ه گان در مورد آن سکوت 

کرده و صدایش را بلند نکرده است«.
اساسی  قانون  ماده  به  استناد  با  بشردوست  آقای 
در مورد بودجه ملی، افزود: در صورت که طرح 
بودجه تا ورود سال مالی جدید طی مراحل نشده، 
قابل  قبلی  بودجه  اساس  بر  ماموران  معاشات 

پرداخت می باشد.
دولتی  کارمندان  که  خواست  مالیه  وزارت  از  او 
نگرفته  گروگان  به  گذشته  سال های  مانند  را 

معاشات شان را اجرا کند.

طرح دولت وحدت ملی ... 
وحدت ملی باید تنش های انتخاباتی را پائین 

آورند و با موفقیت انتخابات، کاندید برنده ملزم به 
عملی نمودن توافقات در چارچوب نظام گردیده، 

سپس مشترکًا به اصالحات سیاسی می گردیدند.
کاندیدان محترم به پیشنهاد ما دلچسپی چندانی 
نشان ندادند تا این که بحران از راه رسید و پای 

جان کری را از سرناچاری به کشور رسانید.
طرح دولت وحدت ملی آقای کری، زاییدۀ حالت 

بحران و از درون دل بحران بیرون آمد. این 
طرح به منظور مهار بحران، مشارکت هر دو تیم 

انتخاباتی به اساس سهمیه بندی در قدرت و حفظ 
وضعیت حیثیتی، مورد توافق هر دو کاندید قرار 

گرفت.
مشکل در کجاست؟

دلیل این که دولت وحدت ملی از آغاز توافق 
هر دو کاندید، زود جان نمی گیرد و پیوسته به 

موانع مواجه می گردد را باید در نبود یک ساختار 

سیاسی مشخص، ثابت و با قاعده جست وجو 
کرد، تا این که مواد توافقات در پرتو قانون تفسیر 

می گردید و در چارچوب نظام جا می گرفت.
این ناهمگونی ها، دولت وحدت ملی را، سیال و 
تأثیر پذیرساخته و هر روز به مشکالت جدیدی 

مواجه می سازد.
راه حل چیست؟

با توجه به این که اعالم کابینه تنها مشکل دولت 
وحدت ملی نیست، ده ها چالش و حساسیت های 

جدی تر از آن، سر راه ساختار سیال این دولت، 
سبز خواهد شد.

یگانه گزینه و راه برون رفت از این وضعیت، 
راه اندازی هرچه فوری تر لویه جرگه قانون اساسی 

می باشد تا با تغیر و تثبیت نظام سیاسی، دولت 
وحدت ملی از این حالت سیالیت و لرزان بیرون 

آورده شده و در چارچوب یک ساختار ثابت، 
با قاعده و قابل قبول تنظیم گردیده و موفق به 

کارایی شود.
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بازاریابی  EuroAmericas اعالم کرد  شرکت 
برای  که  است  حاضر  سیتی  منچستر  باشگاه  که 

جذب مسی 400 میلیون یورو پرداخت کند.
لیونل مسی بدون شک بهترین بازیکن تاریخ فوتبال 
بارسلونا است البته در این میان بعضی هم پا را از 
این فراتر می گذارند و بر این باورند که این ستاره 
آرژانتینی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان است.

را  زیبایی  بسیار  بازیهای  آبی-اناریها  در  مسی 
تمام  به  تیم  این  با  توانسته  و  گذاشته  نمایش  به 
آرژانتینی  بازیکن  این  یابد.  ممکن دست  افتخارت 
در نوکمپ بسیار محبوب است اما این باعث نمی 
شود تا او به جدایی از این تیم اسپانیایی فکر نکند. 
از  عجیب  نظری  اظهار  در  پیش  هفته  چند  مسی 
میان  به  آبی-اناریها سخن  از  احتمال جدایی خود 
آورد و همین مسئله باعث شده تا بسیاری مسی را 

با پیراهن تیم دیگری غیر از بارسلونا تصور کنند.
اگر بنا را بر این بگیریم که مسی از بارسلونا جدا 
شود هر باشگاهی نخواهد توانست او را به خاطر 
رقم باالیی که بارسلونا برای فسخ قرارداد او در نظر 
گرفته بخرد. باشگاه منچستر سیتی یکی از باشگاه 
که  چرا  بخرد  را  مسی  تواند  می  که  است  هایی 
ریاست این باشگاه را شیخ منصور اماراتی برعهده 
برای  نجومی  رقم  پرداخت  از  ابایی  هیچ  که  دارد 

جذب مسی ندارد.
جراردو مولینا مدیر شرکت  EuroAmericasکه 
جهان  در  ورزشی  بازاریابی  های  شرکت  از  یکی 
است درباره آینده لیونل مسی سخن به میان آورد 
و اعالم کرد که باشگاه منچستر سیتی حاضر است 

برای جذب مسی 400 میلیون یورو پرداخت کند.
منصور  شیخ  که  داد  خبر  بازاریابی  شرکت  این 
پسر محبوب  برای جذب  که  است  اماراتی حاضر 
پرداخت کند و حقوق  میلیون یورو  بارسلونا 400 
هر فصل این ستاره آرژانتینی را به ۵ میلیون یورو 

افزایش دهد.
زیاد است  به منچستر سیتی  پیوستن مسی  احتمال 
چرا که پیش از این سرخیو آگرو و زابالتا دو ستاره 
آرژانتینی سیتی از عالقه مسی برای پیوستن به سیتی 
پیوستن  احتمال  تا  باعث شده  همین  و  دادند  خبر 

این ستاره آرژانتینی به » همشهریها« زیاد شود.
جدایی  احتمال  از  بازاریابی  شرکت  این  چند  هر 
اما  آورد  میان  به  سخن  بارسلونا  از  مسی  لیونل 
روزنامه الموندو دیپورتیو ایالت کاتالونیا اعالم کرد 
بارسلونا پشت سر  که مسی روزهای خوبی را در 
می گذارد و اصال قصد جدایی از این تیم را ندارد.

برآورده  را  انتظارات  نتوانسته  مسی در سال ۲014 
کند با این حال در فهرست نهایی فیفا برای کسب 
توپ طال قرار گرفت. او چند هفته ای است که به 
روزهای اوج خود برگشته و با شکستن رکورد تلمو 
زارا و رائول گونسالس نشان داده که شایسته کسب 
توپ طال برای پنجمین بار است اما او کار راحتی 
پیش رو ندارد چرا که باید با ستاره هایی همچون 

رونالدو و نویر رقابت کند.

حاوی  که  امریکا  سنای  اخیرمجلس  گزارش 
بازجویی سری سازمان  برنامه  جزئیات عملیات 
امریکا است نشان می دهد که  اطالعات مرکزی 
چگونه در واشنگتن اسرار مخفی نگاه داشته شده 

یا فاش می شود.
کمیته  رییس  فاینستاین،  دیان  گذشته  شنبه  سه 
حزب  از  که  امریکا  سنای  مجلس  اطالعاتی 
دموکرات است، در باره گزارش مورد بحث در 
سازمان  بر  کمیته  این  کرد.  سنا صحبت  مجلس 
ملزم  سیا  سازمان  مقامات  و  دارد  نظارت  سیا 
هستند اعضای کمیته را در جریان اقدامات خود 

قرار دهند.
خانم  بی.بی.سی،  خبری  شبکۀ  گزارش  به 
فاینستاین، گفت مقامات سازمان سیا در ارتباط با 
برنامه بازجویی، وی و سایرین را گمراه کرده و 

این برنامه را سری نگاه داشته بودند.
اما واقعیت ماجرا پیچیده تر است.

بود  برنامه ای  بازجویی سازمان سیا  برنامه سری 
نشده  رعایت  کامال  آن  داشتن  نگاه  محرمانه  که 

بود.

در سراسر واشنگتن مردم از آنچه اتفاق می افتاد 
باخبر بودند. به طور مثال بنا بر گزارش، کاندولیزا 
رییس  بوش،  جورج  ملی  امنیت  مشاور  رایس، 
به  »اعتراضی  بود  گفته  امریکا  سابق  جمهوری 
این برنامه نخواهد کرد.« سایر مقامات کاخ سفید 

امریکا نیز از همین سیاست پیروی کرده بودند.
که  است  آمده  امریکا  در گزارش مجلس سنای 
شخص جورج بوش در جریان مکان زندان های 
سازمان سیا )اماکن سیاه( قرار داده نشده بود. به 
همین جهت او نمی توانست سهوا و از روی بی 

احتیاطی محل این زندان ها را فاش کند.
ممکن است جورج بوش از جزئیات باخبر نبود 
از کلیات ماجرا مطلع  مانند دیگران  او هم  ولی 

بود.
سازمان  حقوقی  اداره  سابق  رییس  ریزو،  جان 
سیا، در ماه های پس از حمالت 11 سپتمبر، در 
باره نگرانی مقامات کاخ سفید از شبکه القاعده، 

صحبت کرده بود.
در یک چنین جو ترس و وحشت، ریزو و سایر 
تاریخ  در  بار  اولین  برای  سیا  سازمان  مقامات 

بازجویی  برای  که  را  تکنیک هایی  سازمان،  این 
سنگین  و  سبک  ببرند،  کار  به  می توانستند 

می کردند.
ریزو، راه را برای بازجویی های خشن با تضمین 
قانونی بودن روش های بازجویی باز کرد. او این 
کار را به همان شیوه ای که یک حقوقدان انجام 

می دهد یعنی به طور کتبی، انجام داد.
که  وکالیی   ،۲00۵ تا   ۲00۲ سالهای  فاصله  در 
دادگستری  وزارت  حقوقی  شورای  دفتر  در 
در باره  یادداشت  چندین  می کردند،  کار  امریکا 
روش های  که  این  بر  مبنی  نوشتند  بازجویی ها 

بازجویی را نباید شکنجه توصیف کرد.
بود  حقوقی  نظر  اظهار  از  بیشتر  ریزو  کار  ولی 
درگیر  شدت  به  نیز  بازجویی  مراحل  در  چون 

بود.
وزارت  وکیل  یک  از  تلفنی  او  مورد  یک  در 
دادگستری امریکا خواسته بود که اجازه استفاده 
از روشی را صادر کند که بر اساس آن بازجویان 
بتوانند شخص بازداشت شده را در مقابل دیوار 
او  به  نمردن(  تا سرحد مرگ )ولی  داده و  قرار 
داشتن  نگاه  زنده  علت  تنها  کنند.  وارد  فشار 
حقوقدانان  که  بود  این  شکنجه  تحت  شخص 
تایید  را  تکنیک  این  بودن  قانونی  نمی توانستند 

کنند.
ولی این عملیات، کار یک فرد دیوانه یا یک نهاد 
رسمی  سیاست های  بلکه  نبود  یاغی  و  سرکش 
بود که به دستور رییس جمهوری اعمال می شد.

که  کند  می  روشن  را  نکته  این  گزارش،  اما 
اطالعات  دادن  در  همواره  سیا  سازمان  مقامات 

الزم پیشقدم نمی شدند.
در بهار و تابستان سال ۲00۲، اندکی پس از این 
که ابو زبیده، یک مظنون به تروریست بودن در 
پاکستان دستگیر شد، مقامات سیا اعضای کمیته 
اطالعاتی مجلس سنا را در جریان نقشه بازجویی 

از او قرار ندادند.
در ماه سپتمبر همان سال مقامات سیا این موضوع 
را به اعضای کمیته سنا اطالع دادند اگر چه بنا 
بر گزارش هنگامی که اعضای کمیته درخواست 
کردند از اماکن سیاه بازدید کنند سازمان سیا »این 

تقاضا را رد کرد.«
از  را  خود  عملیات  سیا  سازمان  این،  بر  عالوه 

مردم از جمله 
نگاه  مخفی  وقت  خارجه  وزیر  پاول،  کالین 

می داشت.
ولی همانطور که گزارش نشان می دهد مقامات 
سیا در باره این برنامه اطالعاتی داده بودند. آنها 

کمیته  اعضای  جمله  از  مردم  با  واشنگتن  در 
کرده  صحبت  نگاران  روزنامه  و  سنا  اطالعاتی 

بودند.
می  فکر  بود  گفته  مقام سیا  بر گزارش، یک  بنا 
سکوت  برای  ولی  بماند،  ساکت  بود  بهتر  کرد 

کردن کمی دیر شده بود.
مقام یاد شده در ایمیلی که در سال ۲00۳ فرستاده 
روش های  باره  در  نمی خواهد  بود  نوشته  بود 
اکنون  ولی  کند  صحبت  زیاد  بازجویی،  خشن 

همه از جزئیات این عملیات آگاه شده اند.
به همین دالیل مشکل است بتوان این ادعا را که 
برنامه شکنجه سازمان سیا به طور کامال محرمانه 
صورت می گرفت، قبول کرد. بعضی از روزنامه 
نگاران مقاالتی در باره این برنامه نوشته بودند که 
بخشی از آن بر اساس اظهارات مقامات سازمان 
برنامه  این  از  نیز  نگاران  بود. سایر روزنامه  سیا 
در  مطلبی  مختلف  دالیل  به  ولی  داشتند  اطالع 

باره آن ننوشته بودند.
در دوره ریاست جمهوری جورج بوش بسیاری 
از مقامات واشنگتن از برنامه مورد بحث با خبر 

بودند ولی آن را به شدت محکوم نکردند.
اختالف  که  است  این  است  روشن  که  نکته ای 
بین مقامات سیا و اعضای کمیته اطالعاتی سنای 
امریکا، هنگامی که می بایستی برای محافظت از 
اتفاق کار کنند، کارها را مشکل  ملت امریکا به 

تر کرده بود.
نشریه  در  شده،  بازنشسته  اکنون  که  ریزو، 
سیا  مقامات  او  اعتقاد  به  است  نوشته  پولیتیکو، 
باید  امریکا  سنای  اطالعاتی  کمیته  اعضای  و 

همکاری بیشتری نشان دهند.
دیدگاه  سیا  ارشد  مقامات  فاینستاین،  گفته  به 
اعضای کمیته سنا در باره این برنامه را به غلط 

جلوه داده اند.
بنا بر گزارش، مایکل هایدن، رییس وقت سازمان 
در  کامال  کمیته  اعضای  »تمام  بود:  گفته  سیا 
برنامه سازمان  این  اند.....  جریان قرار داده شده 
سیا یا برنامه رییس جمهوری نیست. این برنامه 

امریکاست.«
کارکنان کاخ سفید از عملیات سیا مطلع بودند. 
و  حقوقدانان  و  امریکا  کنگره  اعضای  همینطور 

روزنامه نگاران.
ولی در هر صورت اظهارات هایدن صحت دارد 
برنامه  می دهد  نشان  گزارش  که  همانطور  چون 
بلکه  نداشت  تعلق  واحدی  نهاد  به  بحث  مورد 

متعلق به ملت امریکا بود.

آینده گان فوتبال جهان
ورزش

سیتی با 400 میلیون یورو با دنبال شکار مسی
تیم های برتر فوتبال جهان پس از جام جهانی 
بازیکنان  و  به خانه تکانی زدند  برزیل دست 
کردند  دعوت  اصلی  تیم  به  را  زیادی  جوان 
بتوانند خودشان را  بازیکنان رفته رفته  این  تا 
برای جام ملت های اروپا که کمتر از دو سال 

دیگر در فرانسه برگزار می شود، آماده کنند.
 10 معرفی  به  گزارشی  در  اسپورت  یورو 
بازی  اروپا  در  که  فوتبال جهان  فعلی  پدیده 
آشنا  آن ها  با  که  است  پرداخته  می کنند، 

می شویم:
1- مارکوئینیوس )برزیل – پاری سن ژرمن(

هافبک برزیلی پاری سن ژرمن فوتبالش را در 
با سه میلیون  کورینتیانس آغاز کرد و سپس 
یورو به تیم رم پیوست و در آنجا نامی برای 
برزیلی  مارکوئینیوس  کرد.  پا  و  دست  خود 
با قراردادی  آنقدر در رم خوب کار کرد که 
به ارزشی ۳1 میلیون یورو به پاری سن ژرمن 
در  پاری سن ژرمن  در  مارکوئینیوس  پیوست. 
گرفته  قرار  سیلوا  تیاگو  و  لوئیز  داوید  کنار 
بازی  برزیل  ملی  تیم  در  سه  هر  که  است 
می کنند. این بازیکن جوان می تواند تا سال ها 

دفاع سلسائو را بیمه کند.
۲- رافائل واران )فرانسه – رئال مادرید(

واران در ۲1 سالگی به ستون دفاعی تیم ملی 
این  برای  بسیار  این  و  شده  تبدیل  فرانسه 
مورد  بارها  او  است.  شگفت انگیز  بازیکن 
است.  گرفته  قرار  زیدان  زین الدین  تمجید 
بازیکن  به  آینده  معتقد است واران در  زیزو 
بزرگی در تیم ملی فرانسه تبدیل خواهد شد. 
انتقاالت  و  نقل  در  منچسترسیتی  و  چلسی 
ابراز  واران  گرفتن  به خدمت  برای  تابستانی 
با وجود  نهایت  در  واران  ولی  کردند  تمایل 
مصدومیت سنگینی که پشت سر گذاشت در 

رئال ماند.
۳- پل پوگبا )فرانسه – یوونتوس(

عنوان  به  برزیل  جهانی  جام  پایان  در  پوگبا 
شد.  انتخاب  جهان  جوان  بازیکن  بهترین 
همین ارزش های زیاد این بازیکن را به خوبی 

نشان می دهد. پوگبا که در تیم یوونتوس بازی 
ترکیب  در  ثباتی  با  نمایش  هفته  هر  می کند 
تیمش دارد و به جواهر فوتبال فرانسه تبدیل 
شده است. پوگبا می تواند یکی از ستاره های 

یورو ۲016 باشد.
4- ژولین دراکسلر )آلمان – شالکه(

پس از خداحافظی الم و مرته ساکر از تیم ملی 
آلمان اکنون فوتبال ژرمن ها یک پدیده جدید 
است  دراکسلر  هم  آن  و  می بیند  خود  به  را 
که در سال های گذشته پیشرفت زیادی کرده. 
او تنها ۲1 سال سن دارد و جالب است که 
با همین سن و سال کمش قهرمانی در جام 
که  چیزی  دارد؛  خود  کارنامه  در  را  جهانی 

خیلی از بزرگان فوتبال در حسرتش ماندند.
۵- لوکاس دیگنه )فرانسه – پاری سن ژرمن(

به  عجیب  انتقالی  و  نقل  در   ۲01۳ سال  در 
پاری سن ژرمن پیوست. البته او در تیم ذخیره 
بود رفته رفته این بازیکن فرانسوی جایگاهش 
را در پاری سن ژرمن به دست آورده است و 
در حال حاضر جزو ترکیب اصلی لورن بالن 

محسوب می شود.
6- ویکتور فیشر )دانمارک – آژاکس(

یکی دیگر از محصوالت آکادمی آژاکس که 
به  تازگی به فوتبال معرفی شده این بازیکن 
دانمارکی است. فیشر هافبک کناری آژاکس 
گل   1۳ بازی   47 در  توانست  گذشته  فصل 
به ثمر برساند و مورد توجه تیم های بزرگی 
قرار گیرد. اگر دانمارک بتواند به یورو ۲016 
این  درخشش  شاهد  می توانیم  کند  صعود 

بازیکن بااستعداد در فرانسه باشیم.
7- سرگی سامپر )اسپانیا – بارسلونا(

برای  بازی   40 طی  الماسیا  جدید  محصول 
همین  و  رساند  ثمر  به  B، ۲0 گل  بارسلونا 
باعث شد که لوئیس انریکه او را به تیم اصلی 
سامپر  حاضر  حال  در  کند.  دعوت  بارسلونا 
در کنار اینیستا و راکیتیچ در قلب خط میانی 
بارسلونا فعالیت می کند و می تواند به بازیکنی 

بزرگ و باارزش تبدیل شود.

8- سئونگ وو لی )کره جنوبی – سئول(
پدیده 16 ساله فوتبال کرده در بازی های زیر 
توانست  و  کرد  پا  به  توفانی  آسیا  سال   16
پدیده  آسیا شاهد یک  فوتبال  که  دهد  نشان 
جوان دیگر است. این بازیکن باارزش کره ای 
بزرگ  تیم  یک  راهی  زودی  به  می تواند 
آیا  ببینیم  تا  بمانیم  منتظر  باید  اروپایی شود. 
جام  برای  کره  ملی  تیم  به  را  او  اشتیلیکه 

ملت های آسیا دعوت می کند یا خیر؟
9- مارتین اوده گارد )نروژ – استرومگودس(
جوان ترین  رکورد  توانست  سن  سال   1۵ با 
او  بشکند.  را  یورو  انتخابی  تاریخ  بازیکن 
حاال در 1۵ سالگی پیراهن تیم ملی نروژ را 
به تن کرده است و می تواند سال ها و شاید 
بهتر بگوییم نزدیک به دو دهه در سطح ملی 
مطرح باشد. او به عنوان مسی نروژی مطرح 

شده است.
10- کورت زوما )فرانسه – چلسی(

نقل  در  فرانسه  ساله های   ۲0 زیر  تیم  عضو 
سن اتین  از  جدایی  با  تابستانی  انتقاالت  و 
به چلسی پیوست ولی به دلیل حضور جان 
تری و گری کهیل در روی نیمکت ذخیره ها 
با 19 سال سن یک  زوما  است.  گرفته  قرار 
مصدومیت سنگین را نیز پشت سر گذاشته و 
حاال می تواند در لندن به روزهای خوبش در 

آینده بیشتر فکر کند.

چه کسانی از بازجویی های سری سیا مطلع بودند؟ 
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حشمت اهلل رادفر  
ـ ریيس كميسيون رسانه های کمیسیون انتخابات 

قوس   19 چهارشنبه  روز  به  انتخابات  رسانه های  کمیسیون 
موجود  چالش های  داد.  پایان  کارش  به  خورشیدی   1۳9۳
فعالیت  از  نظارت  و  انتخابات  رسانه  یی  پوشش  فراراه 
رسانه ها در جریان انتخابات، در گزارش نهایی این کمیسیون 
انتخابات گنجانیده شده و پیشنهادهای  به کمیسیون مستقل 
و  اطالع رسانی  وضعیت  بهبود  منظور  به  نیز  مشخصی 
نظارت از روندهای انتخاباتی ارایه شده است. آن چه در زیر 
کمیسیون  پیشنهادهای  و  چالش ها  از  فشرده یی  می خوانید، 

رسانه های انتخابات در همین باره است.

چالش ها 
ـ مشکل ساختاری، تشکیالتی و شیوۀ گزینش اعضا

صالحیت ها،  پیرامون  انتخابات  قانون  وضاحت  عدم  ـ 
اختیارات و جایگاه کمیسیون رسانه ها

روند  در  رسانه ها  کمیسیون  اختیارات  بودن  محدود  ـ 
رسیده گی به شکایات

ـ کم بودن میزان جریمه ها و عدم وضاحت مویدات جزایی 
برای رسانه های متخلف در قانون

در  نماینده  نداشتن  و  ها  رسانه  کمیسیون  بودن  مرکزی  ـ 
تمامی والیات افغانستان

ـ محدود بودن زمان کار کمیسیون رسانه ها )مادۀ 61 قانون 
انتخابات(

ـ مشخص نبودن سطح و شکل روابط کمیسیون رسانه ها با 
داراالنشای و دفاتر والیتی

در  موجود  بیروکراسی  و  تدارکات  پروسۀ  بودن  زمان گیر  ـ 
کمیسیون انتخابات

ـ عدم وضاحت قانون پیرامون رسیده گی شکایت رسانه ها از 
اشخاص و یا ستادهای انتخاباتی

ـ قراردادی بودن تیم نظارتی ) به ویژه این که در این دورۀ 
انتخاباتی به کار آغاز  نزدیک یک ماه بعد از آغاز مبارزات 

کرد.(
ـ عدم وضاحت قانون در مورد رسانه هایی که بعد از جریمه 
حملۀ  آتش سوزی،  نتیجۀ  در  یا  می شوند  مواجه  افالس  به 

انتحاری، آفات طبیعی و غیره متضرر می شوند.
ـ عدم وضاحت در برخورد با رسانه های حزبی )بسیاری از 
رسانه های غیردولتی از وزرات اطالعات و فرهنگ به عنوان 
رسانه های تجارتی جواز گرفته اند در حالی که شمار زیادی 
به  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوم  و  اول  دور  در  آنان  از 
عنوان ارگان نشراتی احزاب و ایتالف های سیاسی و به نفع 

نامزدان انتخابات عمل کردند(
رسانه های  با  پیوند  در  انتخابات  قانون  وضاحت  عدم  ـ 

اجتماعی )فیسبوک، تویتر و...( 
ـ نبود میکانیزم قانونی برای حمایت و دادخواهی از رسانه 
کوب  و  لت  و  توهین آمیز  برخورد  اخطار،  صورت  در  ها 

خبرنگاران  توسط نامزدان و ستادهای انتخاباتی شان
ـ عدم وضاحت در مورد عدم قناعت طرف به حکم صادرۀ 

کمیسیون مستقل انتخابات بعد از استیناف خواهی.

پیشنهادها
باید  رسانه ها  کمیسیون  صالحیت  و  وظایف  حدود،  ـ 
بازنگری شود، اختیارات بیشتری به این کمیسیون در ارتباط 

با قضایای رسانه یی داده شود.
تأمین  و  بودجه  مصرف  صالحیت  رسانه ها  کمیسیون  ـ 
مصارف خود را در اختیار داشته باشد تا بتواند بتواند وظایف 

خود را بدون تلف شدن وقت و به گونۀ موثر انجام دهد.
ـ میکانیزم مشخصی برای همکاری دفاتر والیتی با کمیسیون 
رسانه ها در نظر گرفته شود. و همزمان با آغاز کار کمیسیون 
رسانه ها در هر والیت حداقل یک ژورنالیست مسلکی آگاه 
با مسایل حقوقی زیر نظارت مستقیم این کمیسیون استخدام 
شود تا هماهنگی های الزم میان کمیسیون رسانه ها، دفترهای 
والیتی، رسانه ها و تیم های نظارتی این کمیسیون در والیت 

ها به صورت بهتر و موثر تر تامین شده بتواند.
رسانه  کمیسیون  مرکزی  ساختار  بودن  دایمی  ضرورت  ـ 
کمیسیون  این  که  آن جایی  از  احساس می شود،  به شدت  ها 
با  ارتباط  تأمین  برای  قانونی  زمینۀ  نوع  هیچ  دوره  این  در 
حقوقی  وضعیت  و  نداشته  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
کنونی کمیسیون پاسخگوی نیازهای عینی جامعۀ رسانه یی 
کشور نیست. به این صورت بخش بزرگی از وقت و انرژی 
کمیسیون رسانه ها صرف مدیریت توقعات چندجانبه یی می 
شود که در جریان روندهای انتخاباتی از این کمیسیون وجود 
انتخابات  قانون  در  که  است  این  ما  تأکید  باشد.  می داشته 
ضرورت ایجاد کمیسیون رسانه ها به صورت یک نهاد مستقل 
این کمیسیون در جنب  این که  یا  به رسمیت شناخته شود 
به  بیشتر  اختیارات و صالحیت های  با  انتخابات  کمیسیون 
مرتبط  فعالیت های رسانه یی  ایجاد شود، و  دایمی  صورت 
در  شرکت  برای  مردم  مشارکت  تشویق  و  عامه  آگاهی  به 
انتخابات زیر نظر مستقیم کمیسیون رسانه ها پیش برده شود.
ـ در طرح تعدیلی کمیسیون رسانه ها برای مادۀ 61 و دیگر 
این  در  مشخصی  پیشنهادات  رسانه ها  به  مرتبط  بخش های 
ارتباط وجود دارد، مطابق این طرح اگر دایمی بودن ساختار 
کمیسیون رسانه ها به هر دلیلی مورد تأیید قرار نمی گیرد، 
این کمیسیون حداقل یک ماه پیش از آغاز عملیات انتخاباتی 
ایجاد شود و میکانیزم لغو آن هم به مقتضای پیشرفت کار 
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پیشنهادهای کمیسیون رسانه های انتخابات در پیوند با
اصالحات در نظام انتخابات 

شورای امنیت از ماموریت تازة 
 ناتو در افغانستان پشتیبانی کرد

ماموریت  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
»حمایت قاطع« ناتو را در افغانستان پس از سال 
ناتو  دیگر،  هفته  چند  تا  کرد.  تصویب   ۲014
پایان می  افغانستان  را در  نظامی خود  ماموریت 

دهد.
نامه  موافقت  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
برای  را  ناتو  قاطع«  »حمایت  ماموریت  جدید 
نیروهای  به  کمک  و  دهی  مشورت  آموزش، 
امنیتی ملی افغانستان بعد از ختم ماموریت جنگی 
در سی و یکم ماه دسمبر ۲014، مورد حمایت 

قرار داد.
امنیت  شورای  در  آرا  اتفاق  با  که  قطعنامه یی  
سازمان ملل متحد به تصویب رسید از ماموریت 
»روی  و  نموده  استقبال  ناتو  قاطع«  »حمایت 
برای  دوامدار  المللی  بین  حمایت  ادامه  اهمیت 

ثبات اوضاع در افغانستان تاکید نمود«.
افغانستان  در  شورشگری  اخیر،  های  ماه  در 
شدت یافته است و انتظار می رود با پایان یافتن 
ختم  در  المللی  بین  نیروهای  جنگی  ماموریت 
شمار  جنوری  اول  در  یابد.  ادامه  جاری،  سال 
در  آید.  می  پایین  نفر  هزار   1۳ تا  ناتو  سربازان 
اوج عملیات نیروهای بین المللی در سال ۲010 
حاکمیت  افغانستان  امنیتی  نیروهای  همینکه   ،
کاملی برامور امنیتی کشورشان به دست آوردند، 

شمار این نیروها 140 هزار نفر بود.
امنیت  توسط 1۵ عضو شورای  که  قطعنامه  این 
تروریستی  های  فعالیت  و  »خشونت  شد  تایید 
القاعده و سایر گروه های  طالبان،  توسط  که  را 
غیر  مسلح  های  گروه   ، افراطی  و  خشونتگرا 
قانونی، جنایتکاران وکسانی که در تولید، انتقال و 
تجارت غیرقانونی مواد مخدر دست دارند« تقبیح 

نموده                    است.
این  هدف  که  است  شده  گفته  قطعنامه  این  در 
ظرفیت  بیشتر  توسعه  جدید  آموزشی  ماموریت 

افغانستان درجهتی  امنیتی  نیروهای  و  اردو  های 
را در  ثبات  امنیت و  بتوانند  باشد که آن ها  می 

سرتاسر کشور تامین کنند.
ظاهر طنین، سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد 
حمایت  از  روشن«  یی  »نشانه  را  قطعنامه  این 
و  مردم  از  المللی  بین  جامعه  و  امنیت  شورای 
گفت:  وی  خواند.  کشورش  جدید  حکومت 
دارند.  قرار  رو  پیش  هایی  چالش  شک  »بدون 
طالبان و القاعده همچنان به راه اندازی حمالت 

تروریستی ادامه می دهند«.
انتحاری  حمله  به  اشارت  طنین،  اظهارات  این 
و  کابل  استقالل  لیسه  در  پنجشنبه  روز  مرگبار 
حمله انتحاری تقریبا دو هفته قبل در یک مسابقه 
از حمالت  مثال  دو  عنوان  به  پکتیکا  در  والیبال 

شورشیان بود.
این  حالی  در  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
قطعنامه حمایت از ماموریت »حمایت قاطع« ناتو 
را کرد که حمالت شورشیان طالبان در کشور به 
المللی  بین  نگرانی  مایه  و  یافته  افزایش  شدت 

گردیده است.

مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان با اشاره به فقر، 
تروریسم، جنایات سازمان یافته و همچنین جدایی 
امنیت  استراتژی  به یک  آسیا  کرد:  اعالم  طلبی ها 

جمعی نیاز دارد.
ملی  امنیت  پیشین  مشاور  اسپنتا  دادفر  رنگین    
افغانستان در نشستی که از سوی مرکز مطالعات 
استراتژیک افغانستان برگزار شده بود، با اشاره به 
همچنین  و  سازمان یافته  جنایات  تروریسم،  فقر، 
جدایی طلبی ها اعالم کرد: آسیا به یک استراتژی 

امنیت جمعی نیاز دارد.
و  منطقه  تروریسم  که  این  بر  تأکید  با  اسپنتا 
کشورهای  افزود:  می کند،  تهدید  را  افغانستان 
امنیت  تأمین  باید  منطقه  کشورهای  ویژه  به  آسیا 
را بومی ساخته و در برابر مشکالت مشترک با هم 

همکاری کنند.
وی ضمن اشاره به همکاری کشورهای جهان با 
که  گرفت  نادیده  نباید  داشت:  اظهار  افغانستان، 
شده  مواجه  با شکست  تروریسم  با  مبارزه  شیوه 

است.
بر  تأکید  با  افغانستان  ملی  امنیت  پیشین  مشاور 
در  تروریسم  با  مبارزه  کنونی  استراتژی  اینکه 
جغرافیای اشتباهی است، گفت: تمرکز مبارزه باید 
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مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان:
شیوة مبارزه با تروریسم با شکست مواجه شده است


