
 ( کارپوهانو د ولسمرش غني هغه څرګندونې چې 

یو خوب  یوازې  به راومل(  قیمت وي سوله  په هر 

ګڼلی.

افغانستان ولسمرش محمد ارشف غني وايي چې په 

هیواد کې د سولې راوستل زموږ له ميل لومړیتوبونو 

څخه دی او چې په هر قیمت وي سوله په هېواد ته 

راومل. 

ولسمرش غني یادې څرګندونې په داسې حال کې 

کوي چې له امریکا رسه یې دوه اړخیز امنیتي تړون 

السلیک کړی او ټاکل شوې چې د روان میالدي کال 

تر پایه به یو شمېر امریکايي رستېري له افغانستان څخه 

ووځي.

کې  سوله  افغان  په  شنونکي  سیايس  چې  هم  څه  که 

هېوادونو  نورو  شمېر  یو  د  سیمې  د  او  پاکستان  د 

ونډه مهمه ګڼي ولسمرش غني د واک ته د رسېدلو په 

لومړیو ورځو کې د سولې د راوستلو په موخه سعودي 

عربستان، چین او پاکستان ته سفرونه وکړل او هغوی 

هم په دې اړه د مرستې کولو سینه وډبوله.

چین له افغانستان رسه د سولې د راوستلو په اړه ژمنه 

او  دولت  افغان  د  به  دی  چې  کړه  یې  زیاته  او  وکړه 

مثبته  باالخره  او  وکړي  منځګړیتوب  ترمنځ  مخالفینو 

پایله به ورکړي.
د چین عربستان او پاکستان...              ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رییس جمهور غنی خطاب به مردم:

بر ضد تروریسم به پا خیزید

مقام های امنیتی والیت کرن از حملۀ صدها نفر از 

این والیت  »دانگام«  ولسوالی  به  پاکستانی  طالبان 

خرب می دهند.

والیت  پولیس  فرمانده  سیدخیلی  عبدالحبیب   

طالبان  تحریک  گروه  از  نفر  صدها  که  گفت  کرن 

پاکستان از چهار روز قبل تاکنون به ولسوالی دانگام 

این والیت حمله کرده اند.

دولت  مسلح  مخالف  هزار   ۲ که  می شود  گفته 

افغانستان وابسته به...                     ادامه صفحه 6

و  انتحاری  حمالت  افزایش  به  اشاره  با  سنا  مجلس  اعضای 
بر  دیگر  بار  کابل،  شهر  در  ویژه  به  و  کشور  در  دهشت افگنانه 

شناسایی جاسوسان در داخل ارگان های امنیتی تاکید کردند.
سناتوران می گویند، تا زمانی که جاسوسان در درون حکومت به 
انجام  به  موفق  باشند؛ چطور  نداشته  امنیتی جا  ارگان های  ویژه 

حمالت شان می شوند.
آنان همچنین از دولت می خواهند که در استراتیژی امنیتی کشور 

به ویژه شهر کابل تجدید نظر کند.
علی اکبر جمشیدی رییس کمیسیون امور دفاعی مجلس سنا با 
بر  انتحاری  حمالت  ویژه  به  کابل  در  اخیر  حمالت  بر  اشاره 
این جاست  دفاع گفت: سوال  وزارت  کارمندان  موترهای حامل 
که چه گونه مخالفین به هدف می رسند و حمالت شان را انجام 
می دهند؟آقای جمشیدی افزود:...                    ادامه صفحه 6

هارون مجيدی 
قانون  خاصی،  حلقات  تأثیر  زیر  غنی  رییس جمهور 

ثبت احوال نفوس را به دادگاه عالی فرستاده است.
بیان این  با  شماری از اعضای مجلس و تاریخ نگاران 
مطلب می گویند که در پیوند به این قانون، به حد کافی 
در پارلمان افغانستان بحث صورت گرفته و در نهایت 
تصمیم گرفته شده بود که در شناسنامه های برقی نامِ 

هیچ قومی ذکر نگردد.
آنان از رییس جمهور غنی می خواهند تا در شرایط بِد 
امروزی آنچه را که توشیح کرده است، عملی کرده و 

شهروندان را بیش از این نگران نسازد.
که  را  نفوس  احوال  ثبت  قانون  غنی  رییس جمهور 

هفته  دو  بود،  شده  تصویب  ملی  شورای  سوی  از 
از  برخی  مخالفت  با  او  اقدام  این  کرد.  توشیح  پیش 
حلقات قرار گرفت و آنها رییس جمهور را واداشتند 
نماید.  جلوگیری  قانون  این  ساختن  اجرایی  از  که 
رییس جمهور غنی، قانون ثبت احوال نفوس را پس از 
توشیح به دادگاه عالی فرستاده تا اگر ماده یی مخالف 

قانون اساسی باشد، از این قانون برداشته شود. 
نماینده گان  واکنش  با  کشور  رییس جمهوری  کار  این 
مجلس  نماینده گان  شد.  مواجه  مردم  و  ملی  شورای 
می گویند که رییس جمهور از چنگ حلقات متعصب و 

فاشیستی باید خود را بیرون سازد. 
به  نماینده گان  مجلس  عضو  سعادت  ظهیر  داکتر 

روزنامۀ ماندگار می گوید: این کار را رییس جمهور زیر 
این حلقات  انجام داد.  بیمار و فاشیستی  نظر حلقات 
استخبارات  برنامه های  بنابر  و  گوناگون  بهانه های  با 
بیرونی، می خواهند تا مانع توزیع شناسنامه های برقی 
گردند؛ چون  این قانون...                 ادامه صفحه 6

حملۀ صدها 

طالب پاکستانی به والیت کرن

سناتوران:

جاسوسان شناسایی شوند

شنونکي: 

د سولې په اړه کوم میکانیزم وجود نه لري

گــام هـــایی 
که هنوز 
برداشته 
2نشده اند

4

7

5

فـاکـنر    و   سیـنما

فلم نامه نویس در 

مقام نویسندۀ ادبی؛ 

نویسندۀ ادبی در 

مقام فلم نامه نویس

معاون رییس 
اجراییه:

در خصوص یک 
میلیون مهاجر 

افغانی
 در ایران باید 
تصمیم جدی 

گرفته شود

در برگ ها

فمینیسم، 
انسان و جهان 

معاصر

اعضای مجلس و تاریخ نگاران:

رییـس جمـهور زیـر تأثـیر حلـقات فـاشیستی نـرود
نباید در شرایط شکنندۀ امروزی وارد تنش دیگری شویم

صفحه 6



در  انفجاری  و  انتحاری  حمالت  تشدید 
از هراس  کشور در هفته های پسین ، موجی 
به ویژه  و دلهره را برای شهروندان کشور و 
کابل به ارمغان آورده است. در همه جا سخن 
و  نگران  همه  است.  انتحاری  حوادِث  از 

پریشان خاطرند. 
از نخستین روزهای  دولت وحدِت ملی که 
شکل گیری، وعدۀ تأمین صلح و امنیت داده 
بود، سراسیمه و مشوش به نظر می رسد. واقعًا 
انفجاری  و  انتحاری  حمالت  تشدید  دلیل 
چیست؟ چرا با تشکیل دولت وحدت ملی 
به جای کاهش گراف حمالت، با افزایش آن 

روبه رو هستیم؟
کشور  های  مقام  هنوز  خصوص  این  در   
اجراییه  رییس  و  رییس جمهوری  منظور   -
دیگران  از  نکرده اند.  ارایه  روشنی  پاسخ   -
بودِن  سرپرست  وضعیت  به  توجه  با 
نمی رود.  آن چنانی  انتظار  وزارت خانه ها 
به  را  حمالت  افزایش  دلیل  برخی ها 
ناتو  و  امریکا  با  امنیتی  پیمان های  امضای 
این حمالت  که  دارند  باور  و  ربط می دهند 
منطقه یی شان  حامیان  و  هراس افکنان  پاسخ 
موضوع  اما  برخی ها  پیمان هاست.  این  به 
بی سرنوشتِی کابینه را در مسالۀ امنیت دخیل 
وزارت خانه های  در  می گویند  و  می دانند 
ندارد.  به کار وجود  کشور چندان دل گرمی 
عده یی دیگر نیز وضعیت دولِت فعلی را در 
رابطه با مسالۀ امنیت سوال برانگیز می بینند و 
به این نظرند که دولت مرداِن جدید تعریف 
روشن و واضحی از دوست و دشمن ندارند 
و به همین دلیل نمی دانند که کدام دروازه را 

باید دق الباب کنند. 
ناامنی های  که  دلیلی  هرچه که هست و هر 
مسأله  یک  ولی  باشد،  داشته  می تواند  اخیر 
باور  اعتماد و  روشن است که این حمالت 
شهروندان را به قول و قرارهای دولت مردان 
شهروندان  است.  داده  کاهش  به شدت 
را  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  که  کشور 
برخاسته از آرمان ها و آرزوهای چندین سالۀ 
با  که  بودند  باور  این  به  می دانستند،  خود 
ندانم کاری ها  دولت،  این  کارآمدن  روی 
و  می یابد  پایان  پیشین  بی برنامه گی های  و 
در  مناسبات  از  تازه یی  دور  وارد  افغانستان 
و  اجتماعی  سیاسی،  مختلف  عرصه های 

اقتصادی خواهد شد. 
امید  و  آرزو  از  دنیایی  با  کشور  شهروندان 
و  بودند  دوخته  چشم  نوپا  دولِت  این  به 
هنوز هم چشم دوخته اند. شهروندان کشور 
آرزو داشتند که دولت مردان جدید با برنامه 
به سرعت  و  وارد  شوند  بیشتر  کارایی  و 
گذشت  از  پس  اما  مهار  کنند.  را  مشکالت 
کابینه یی  تشکیل  سر  بر  بحث  هنوز  ماه ها 
و  رفته  فرو  ابهام  از  هاله یی  در  که  است 
وعید  و  وعده  به  هم چنان  نیز  دولت مردان 
که  نشده  پیدا  کسی  هنوز  می گذرانند.  زمان 
تشکیل  کابینه  چرا  بگوید  واضح  به صورت 
کجاست.  در  اصلی  مشکل  و  نمی شود 
وخامت  به  رو  امنیتی  اوضاع  روز  هر  چرا 
از  برای جلوگیری  تدبیری  می گراید و هیچ 
نمی شود!...  این وضعیت روی دست گرفته 
شهروندان کشور با دلهره و نگرانی می پرسند 
ادامه  است  قرار  زمانی  چه  تا  وضعیت  این 

پیدا کند؟
دولت  مهم ترین وعدۀ  که  دارند  یاد  به  همه 
وحدت ملی برای مردم تأمین امنیت و عدالت 
و  رییس جمهوری  اشرف غنی  آقایان  بود. 
در  همواره  اجراییه  رییس  عبداهلل  داکتر 
تأمین  برای  که  گفته اند  خود  سخنرانی های 
امنیِت شهروندان برنامه های اساسی و مهمی 
را روی دست دارند. اما تا امروز کسی کارایی 
است.  ندیده  را  دولت  امنیتِی  برنامه های 
رییس جمهوری چندین سفر خارجی به هدف 
از سرگیری مذاکرات و ایجاد تکانۀ تازه در 
کشورهای  به  صلح  گفت وگوهای  روند 
عربستان سعودی، چین و پاکستان انجام داد، 
در  را  گفت وگوها  و  سفرها  این  پاسخ  ولی 
سخنان روز شنبۀ سخنگوی وزارت خارجۀ 

پاکستان شنیدیم. 
وارد  پاکستان  خارجۀ  وزارت  سخنگوی 
مردود  را  کشور  براین  فشار  هرگونه  کردن 
از  هرگز  پاکستان  که  گفت  و  دانست 
دست  فشار  شدن  وارد  با  خود  ملی  منافع 
پاسخ  معنای  به  سخنان  این  آیا  برنمی دارد. 
به تالش های رهبران جدید  پاکستان  واضح 
با  پاکستان  آیا  شود؟  تلقی  نمی تواند  کشور 
هم چنان  که  بگوید  نمی خواهد  سخنان  این 
می داند  خود  استراتژیِک  عمق  را  افغانستان 
و حاضر نیست گامی در راه تأمین امنیت و 

صلح در این کشور بردارد؟ 
دریافت ها  قابلیت  آن که  بدون  سخنان  این 
را نقض کند، می تواند  متفاوت  تعبیرهای  و 
تالش های  قبال  در  پاکستان  روشِن  موضع 
جلب  برای  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
را  تأمین صلح  برای  منطقه یی  همکاری های 
این  حاوِی  سخنان  این  بگذارد.  نمایش  به 
منطق ساده در دیپلماسی اند که هیچ کشوری 
حاضر نیست منافع ملی خود را قربانی منافع 
کشورِ دیگر کند. آیا چنین سیاستی در میان 

دولت مردان کشور هم به چشم می خورد؟ 
ملی  منافع  که  کرده  اعالم  بارها  غنی  آقای 
او  کارِی  برنامه های  اولویت  در  افغانستان 
قرار دارد؛ اما این سیاست، قاطعیِت خود را 
در عمل نشان نداده است. صلح به سیاسِت 
قاطع و روشن نیاز دارد؛ سیاستی که از پایگاه 
ضعف مطرح نشود و در آن میاِن دوست و 

دشمن تفکیک صورت گرفته باشد. 
تنها  تروریستی  گروه های  حمالت  تشدید 
نیست،  جدید  دولت  به  گروه ها  این  پاسِخ 
گروه ها  این  حامِی  کشورهای  رویکرد  بل 
را نیز نشان می دهد. اگر دولت مردان کشور 
و  دادن  مهمانی  سیاست  با  که  می کنند  فکر 
بی رحمانۀ  کشتار  از  می توانند  رفتن  مهمانی 
دهشت افکن  گروه های  وسیلۀ  به  شهروندان 
محاسبۀ  که  گفت  باید  کنند،  جلوگیری 

اشتباهی را انجام داده اند. 
سیاست مهمانی دادن اگر نتیجه بخش می بود، 
قهرمان  به حال  تا  کرزی  آقای  تردید  بدون 
ملی  وحدت  دولت  می شد.  صلح  میداِن 
و  کارا  کابینۀ  ایجاد  به  نیاز  نخست  گام  در 
عمل  در  بتواند  که  کابینه یی  دارد؛  شایسته 
کارایی و مهارِت خود را تثبیت کند. در گام 
بازنگری  به  نیاز  ملی  وحدت  دولت  دوم، 
جدی و دقیق نسبت به برنامه های امنیتی در 
کشور دارد. هنوز شکاف های امنیتی شناسایی 
نشده اند و استراتژی دولت در عرصه تأمین 
آسیب پذیر  استراتژی یی  شهروندان،  امنیِت 
است. در گام سوم، دولت وحدت ملی نیاز 
هشداردهنده  و  منسجم  برنامه یی  طرح  به 
نسبت به برنامۀ صلح دارد. در این برنامه باید 
به صورت دقیق وضعیت کشور روشن شود 
گروه های  حامیان  برابر  در  قاطع  موضعی  و 

تروریستی اتخاذ گردد.
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احمــد عمران

گــام هـــایی 
که هنوز برداشته نشده اند

 

هنوز به یاد داریم روزهای کارزارهای  انتخاباتی را که متولیان 
کنونی امور، با رگ های متورمِ گردن و با کلماِت بسیار آهنگین، 
آقای کرزی،  به محض خلِع  امنیتی سخن می زدند که گویا  از 
سه  که  اینک  اما  شد.  خواهد  تأمین  آن ها  دستاِن  به واسطۀ 
میان  از  شاهد  ما  می گذرد،  ملی  وحدِت  دولت  ایجاد  از  ماه 
دورۀ  در  که  هستیم  نسبی یی  امنیِت  همان  روزافزوِن  رفتِن 

رییس جمهور پیشین برقرار بود.
 ظرف چهار روز اخیر، ما شاهد رویدادهایی بودیم که آشکارا 
ناتوانی نیروهای امنیتی و در کل دولت کنونی را در تأمین امنیت 
کشور نشان می داد. چهار روز پیش، طالبان یک بِس ارتش ملی 
را در پایتخت منفجر کردند که شش کشته و چهارده زخمی 
در پی داشت. به دنبال آن، مرکز فرهنگی فرانسه هدِف حملۀ 
انتحاری قرار گرفت که نتیجه اش یک کشته و 21 تن زخمی 
بود. یک روز بعد، طالبان 12 ماین روب را در والیت هلمند 
کشتند و هم چنان رییس دبیرخانۀ دادگاه عالی را در روز روشن 
ارتش ملی را در دهمزنِگ  نیز یک بس دیگِر  ترور کردند و 

شهر کابل منفجر کردند که ده نفر زخمی به جا گذاشت.
بی تردید که این آمار هر روز صعود می کند و هنوز از دسِت 
شده  رییس جمهور  وظیفۀ  گویی  است.  برنیامده  کاری  دولت 
ابراز تأسف و همدردی با خانوادۀ قربانیان، که نهایت ضعف و 
ناتوانِی دستگاه تحِت ادارۀ آقای غنی را می رساند. حاال پرسش 
این است که دستگاه های امنیتِی کشور به چه کاری مشغول اند؟ 

آیا آن ها مسوولیت های شان را درست شناخته اند یا خیر؟
نباید فراموش کرد که دست کاری های اخیر در نهادهای امنیتی، 
رؤسای  و  وزرا  خلع  و  کابل،  پولیس  فرمانده  تبدیلی  نظیر 
داشته اند.  زیادی  نقش  امنیتی  اوضاع  خرابی  در  همه  پیشین، 
افغانستان هنوز به آن درجه از نظم و ثبات نرسیده که وقتی 
به طور  نداشت، سیستم  متولی یی وجود  یا هر  یا وزیر  رییس 
خودکار به کارش ادامه بدهد. بی تردید که وقتی وزیر یا رییسی 
نهاد  آن  امورِ  عادی  روند  می شود،  گذاشته  کنار  کار  رأس  از 
دچار اختالل می گردد که نهادهای امنیتی نیز فارغ از آن نیست. 
این در حالی است که تا هنوز رییس جمهور نتوانسته کابینه اش 
را معرفی کند. بی شک که عدم معرفی وزرا، روی تأمین امنیت 

سراسرِی کشور اثر منفی گذاشته است.
سفرهای  طرح  با  حکومتش  نخسِت  روزهای  در  غنی  آقای 
نمادین به کشورهای همسایه، طوری نشان داد که تا چند روز 
خواهد  جمع  کشور  از  به کلی  تروریسم  و  ترور  گلیم  دیگر 
گشت  آشکار  به روشنی  گذشت،  روز  چند  همین که  اما  شد. 
امنیت کشور  تأثیر چندانی روی  که چنین سفرهای فرمایشی 
کرزی  آقای  او  از  قبل  می داشت،  اگر  باشد.  داشته  نمی  تواند 
به  مثبتی را  نتیجۀ  باید  انجام داد و به حتم  چنین سفرهایی را 

دنبال می آورد که نیاورد.
طالبان  خشونت بار  سیاسِت  از  غنی  رییس جمهور  به تازه گی 
انتقاد کرده و گفته است که طالبان مسلمان ها و هموطنان شان 
را در این حمالت از بین می برند و از بهشت و آخرت چیزی 
با  تنها  که  ساخت  خاطرنشان  باید  اما  نمی شود؛  نصیب شان 
سیاسِت نظری نمی توان راه به جایی برد. این نوع سیاست یک 
بار با آقای کرزی تجربه شده و اینک افغانستان به یک سیاسِت 

عملی و قاطع در راستای مبارزه با تروریسم نیاز دارد. 
دولت افغانستان هنوز در این سردرگمی به سر می برد که طالبان 
را برادر بخواند یا دشمن؛ وضعیتی که محصوِل سیاست های 
تا امروز از سوی مردم  آقای کرزی است و از گذشته  اشتباهِ 
انتقاد قرار گرفته است. اما با گذشت سه ماه از  سخت مورد 
تاهنوز  نیز  غنی  رییس جمهور  ملی،  وحدت  دولت  تشکیل 
با  افغانستان  دولت  دشمنِی  بر  مبنی  پیام روشن  یک  نتوانسته 
نیروهای  کار  شرایطی،  چنین  در  که  پیداست  بدهد.  طالبان 
مرز  وقتی  می شود.  سخت تر  تروریسم  با  مبارزه  در  امنیتی 
دشمن و دوست ناپیدا گردد، قربانی آن تنها مردم است؛ مردمی 
بازار  که گاه در میان بس های شهری کشته می شوند، گاه در 

خرید و فروش، و گاهی هم در سالون های تیاتر.
بی گمان که اوضاع به همین گونه نخواهد ماند. مردم از این که 
هر روز قربانی سیاست های محافظه کارانۀ دولت شوند، خسته 
شده اند. از این که هر روز پسر، دختر، خواهر و بردارِ خود را 
فرصت،  به زود ترین  اگر  و  آمده اند  ستوه  به  بدهند،  دست  از 
حکومت آقای غنی موضِع خود را در برابر تروریسم و طالبان 
روشن نکند و بعد علیه آنان به مبارزۀ عملی و جدی و قاطع 
رو نیاورد، مردم خود دست به کار خواهند شد و مسلمًا اگر 
وضع به این نقطه برسد، پایانش برای همه دردناک خواهد بود!

کـارد بـه استـخواِن 
مردم رسیده است!
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رئیس جمهوری ونزوئال گفت، تحریم های جدید امریکا علیه 
مقامات دولت این کشور تاکتیک ارعاب و تهدیدی است که 
ممکن است منجر به آغاز درگیری میان واشنگتن و کاراکاس 

شود.
رییس  مادورو،  نیکوالس  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
جمهوری ونزوئال با اشاره به تحریم های جدید امریکا درباره 
عدم صدور ویزا و مسدود کردن اموال و دارایی های مقامات 
کنونی و سابق ونزوئال به اتهام نقض حقوق بشر در جریان 
اعتراضات ضد دولتی که از فوریه تا مه سال جاری میالدی 
در این کشور رخ داد، گفت: امریکا قصد دارد با این تحریم ها 
ارزشی  هیچ  ویزاها  این  کند.  تهدید  و  مرعوب  را  ونزوئال 

ندارند.
کنگره امریکا روز چهارشنبه این تحریم های جدید را تصویب 
امریکا  به دنبال ممنوعیت سفر که توسط  این تحریم ها  کرد. 
در ژوئیه سال جاری میالدی علیه مقامات ونزوئال اعمال شده 

بود، تصویب شده است.
با  را  روابطش  تا  است  تالش  در  ونزوئال  مادورو،  گفته  به 

امریکا عادی سازد اما با مقاومت و مخالفت مواجه می شود.
تحریک  به  را  امریکا  میالدی  جاری  سال  اوایل  مادورو 
ناآرامی ها در ونزوئال با هدف دسترسی به منابع نفتی اش متهم 

کرد.
وی گفت: امریکا از سناریو »بهار« در هندوراس و برزیل و 

همچنین اوکراین استفاده کرده است.

زلمی خلیل زاد: 

عقب نشینی امریکا از عراق باعث ظهور داعش شد
سفیر پیشین امریکا در افغانستان و هم چنین در عراق 
اوباما می داند شرایط  باراک  اینکه  بیان  با  در سخنانی 
آماده  راه حل  حصول  برای  حاضر  حال  در  سوریه 
نیست، گفت: خطر گروه های مسلح در لیبی، مصر و 

اروپا را تهدید می کند.
فرامنطقه ای  روزنامه  با  مصاحبه  در  خلیل زاد  زلمی 
درخصوص  سوالی  به  پاسخ  در  االوسط  الشرق 
ویژه  به  آنها  به  جهان  می کنند  احساس  کردها  اینکه 
من  گفت:  نکرد،  کمک  کوبانی  مساله  درخصوص 
معتقدم که کردها زمانی که دیدند امریکا برای حمایت 
از اربیل در زمان مناسبی مداخله کرد و همچنین برخی 
آسوده   کردند،  کمک  آنها  به  همسایه  کشورهای  از 

خاطر شدند.
وی افزود: اربیل در آماج تهدیدها قرار داشت، داعش 
سالح هایی در اختیار دارد که پیشرفته تر از سالح های 
را  چشم ها  احتماال  بحران ها  این  و  پیشمرگ هاست 
داعش،  چراکه  می کند  باز  دیگر  مشکالت  به  نسبت 
تغییر  برای  را  راهی  و  تهدید  را  کردستان  و  بغداد 
دولت باز کرد و این دو طرف نیز درخصوص احتمال 
دستیابی به تفاهم و توافق و درک متقابل بررسی هایی 

به عمل خواهند آورد.
خودکفایی  از  پس  کردها  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
نفتی خواهان استقالل می شوند یا خیر، گفت: همه ما 
سرنوشت  تعیین  که حق  معتقدند  کردها  که  می دانیم 
در  می خواهند  که  گفته اند  آنها  و  باشند  داشته  باید 
باقی  عراق  از  بخشی  کنفدرالی  نظام  یک  چارچوب 
بمانند اما دیرزمانی است که کردستان بر اموال بغداد 
مساله  این  بغداد  که  است  دشوار  و  است  کرده  تکیه 

را بپذیرد.
زلمی خلیل زاد درخصوص اظهارات برخی از کردها 
مبنی بر اینکه آنها در آغاز از ترکیه درخواست کمک 
نزد  به  آنها  نپذیرفت  کشور  این  که  زمانی  و  کردند 
مساله  این  من  داشت:  عنوان  آمدند،  امریکا  و  ایران 
و  هستند  امریکا  نقش  قدردان  آنها  اما  نمی دانم  را 
اما گفته اند  اذعان کردند  ایران  به کمک های  همچنین 
که کشورهای دیگری نیز به آنها کمک کرده اند و بغداد 

به آنها کمک کرده است.
افغانستان درخصوص  امریکا در عراق و  سفیر سابق 
اظهارات برخی مبنی بر اینکه امریکا در پشت پیشنهاد 
چراکه  است  داشته  قرار  عراق  در  ملی  گارد  تشکیل 
گارد ملی با داعش در زمینه جذب نیرو رقابت خواهد 
کرد، تصریح کرد: شاید. من معتقدم که پیشنهاد تشکیل 
گارد ملی برای به شکست کشاندن داعش در مناطق 
نیاز  مساله  چند  به  ما  است.  شده  مطرح  سنی نشین 
داریم، نخست دولتی که سنی ها در آن مشارکت و به 
آن اطمینان داشته باشند، دوم ما به نیروهای سنی برای 
راه حل  آخرین  نتیجه  در  داریم  نیاز  داعش  با  مقابله 
برای مشکل داعش این است که اهل تسنن احساس 
شرکت  آن  در  که  دارد  وجود  قانونی  دولت  کنند 
می کنند. در این هنگام اهل سنت می توانند این مشکل 

را به نحو بهتری حل کنند.
اگر دولت  این سوال که  به  پاسخ  زلمی خلیل زاد در 
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق نتواند به توصیه هایی 
خود  نظام  تسنن  اهل  باید  کند  عمل  شده  آن  به  که 

به  دولت  این  که  امیدوارم  گفت:  کنند،  ایجاد  را 
را  کار  این  نتواند  اگر  چراکه  کند  عمل  وعده هایش 
کند این مشکل ادامه خواهد داشت و مردم به دنبال 
اقدامات جایگزین می گردند. برخی می گویند که این 
حد  این  به  تا  من  است.  عراق  برای  فرصت  آخرین 
بدبین نیستم اما باید هر طرفی تمام تالش خود را برای 

کمک به عراق انجام دهد.
وی در پاسخ به اینکه امریکا خواهان حمایت قوی از 
سوی ترکیه است و ترکیه چه نقش سازنده ای می تواند 
ایفا کند، گفت: ترکیه بازیگری مهم در منطقه است و 
اگر  و  است  منطقه ای  رقابت های  دلیل  به  مساله  این 
ترکیه کمک نکند منطقه شاهد ثبات نخواهد بود. اگر 
ترکیه در مساله سوریه به ایفای نقش اساسی نپردازد، 
حل و فصل سیاسی در سوریه بعید است حتی مقابله 
با داعش نیز بدون حضور ترکیه موفقیت آمیز نخواهد 
در  سازش  برای  نیازی  که  گفت  باید  همچنین  بود. 
همچون  منطقه ای  بازیگران  که  دارد  وجود  سوریه 
ابرقدرت هایی  همچنین  و  عربستان  و  ترکیه  ایران، 

چون روسیه و امریکا در آن مشارکت داشته باشند.
مبنی  ایران  علیه  عربستان  ادعاهای  درخصوص  وی 
بر اینکه »ایران بخشی از مشکل سوریه است« مدعی 
شد: شکی در این خصوص وجود ندارد اما امریکا نیز 
بخشی از این مشکل است، چرا که برای کمک به افراد 
»میانه رو« اقدامات الزم را انجام نداد. اگر ما خواهان 
ایجاد راه حل هستیم، آیا می توانیم بدون حضور ایران 
این  آیا  یابیم؟  به راه حل دست  در پای میز مذاکرات 
اقدام بدون حضور عربستان یا ترکیه یا روسیه ممکن 
است؟ به همین دلیل، باید یا جنگ و نتایجش همچون 
کشتار غیرنظامیان و دوچندان شدن تعداد آوارگان را 
و  جدی  بین المللی  نقش  ایفای  خواهان  یا  بپذیریم، 

نقش منطقه ای برای دستیابی به سازش باشیم.
مبنی  برخی  اظهارات  به  پاسخ  در  خلیل زاد  زلمی 
باراک  شدت  به  ایران  با  توافق  به  »رسیدن  اینکه  بر 
اوباما، رئیس جمهوری امریکا را مشغول کرده است و 
گویی بدون این مساله پایان جهان فراخواهد رسید«، 

اما  است  مهم  ایران  با  توافق  به  دستیابی  بله،  گفت: 
دیگر مسائل مهمی نیز چون مساله سوریه وجود دارد. 
شاید باراک اوباما گمان می کند که سوریه برای توافق 
آماده نیست چراکه مخالفان به شدت ضعیف هستند و 
باید قوی تر شوند. موضع امریکا و روسیه نیز در این 
خصوص بسیار پیچیده است به همین دلیل دستیابی به 
توافقی در مورد سوریه چندان ممکن به نظر نمی آید.

عقب نشینی  از  پس  که  مسائلی  درخصوص  وی 
اینکه  و  آمد  وجود  به  عراق  از  امریکایی  نیروهای 
افغانستان در سال آتی چگونه خواهد بود، گفت: در 
با عقب نشینی از  وهله نخست من معتقدم که امریکا 
ایجاد  را  خالیی  چراکه  شد  اشتباهی  مرتکب  عراق 
دستگی  دو  جمله  از  بسیاری  رخدادهای  به  که  کرد 
پر  برای  منطقه  در  بیشتر  رقابتی  و  عراق  در  شدید 
داعش  رسیدن  قدرت  به  همچنین  و  خأل  این  کردن 
که  گرفت  را  درس  این  باید  دلیل  همین  به  انجامید. 
افغانستان  باقی گذاشت. درخصوص  را  نباید خالیی 
باید گفت که توافقی تا پایان سال 2016 وجود دارد 
یعنی برای دو سال دیگر نیز نیروهای امریکایی حضور 
خواهند داشت. من پیش بینی می کنم که مقامات جدید 
افغانستان به ریاست اشرف غنی، رییس جمهوری این 
کشور به دولت امریکا پیشنهاد خواهند داد تا حضور 
برای چند سال دیگر تمدید شود  امریکایی  نیروهای 
تا افغانستان بر روی پای خود بیاستد یا اینکه سازشی 
صورت بگیرد و از وقوع خال اجتناب شود. یک علت 
دیگر نیز وجود دارد که افغانستان را برای ادامه رابطه 
بر  افغانستان  چراکه  می سازد  وادار  امریکا  با  خود 
خالف عراق که کشوری ثروتمند است اما افغانستان 
نمی تواند ارتش خود را مسلح ساخته به همین دلیل به 

امریکا و دیگر کشورها برای کمک نیاز دارد.
که  لیبی  در  گروه ها  برخی  پایان درخصوص  در  وی 
حمایت خود را از داعش اعالم کرده اند، گفت: داعش 
به شمار  اروپا  و  علیه مصر  تهدیدی  در حال حاضر 
خطرناک  و  قطعی  خالء  یک  نیز  لیبی  در  و  می آید 

قدرت وجود دارد.

مادورو:
 امریکا قصد دارد با تحریم ها ونزوئال را مرعوب کند

نخست وزیر ترکیه رهبر اپوزیسیون 
را به »پارتی بازی« متهم کرد

چامسکی: 

امـریکا اصـواًل جـامعه یی نـژادپـرست است
اینکه  بر  تاکید  با  امریکایی  نظریه پرداز  چامسکی،  نوآم 
بر هم زدن می تواند  اعتراضات فرگوسن در یک چشم 
اجتماعی  اعتراضات ضدنژادپرستی و جنبش عدالت  به 
و  برده داری  بر  امریکا  اولیه  اصول  گفت:  شود،  تبدیل 

نابودی جمعیت بومی استوار است.
آر  تلویزیونی جی  شبکه  با  مصاحبه  در  چامسکی  نوآم 
آی تی )GRIT( درخصوص موضوعات زیادی از جمله 
عراق، سوریه، چین، سرمایه داری و اعتراضات فرگوسن 

صحبت کرد.
وی درباره اعتراضات فرگوسن گفت: این تحوالت نشان 
می دهد که تا چه حد رابطه نژادی در ایاالت متحده پایین 
است و این روند از زمان پایان جنگ داخلی بیشتر شده 

است.
نژادپرست  بسیار  جامعه ای  امریکا  کرد:  تاکید  چامسکی 
سال   30 در  آنچه  است.  شوکه کننده  بسیار  این  دارد. 
همانند  درست  است،  آمده  سیاهپوستان  سر  بر  گذشته 

چیزی است که بپتیست در کتابش تحوالت اواخر قرن 
19 را توصیف کرده است.

ادوارد بپتیست در کتابی با عنوان »نیمی از آنچه که هرگز 
امریکایی«  کاپیتالیسم  تشکیل  و  برده داری  نشده:  گفته 

تحوالت قرن نوزدهم را شرح داده است.
چامسکی گفت که طبق اصالحات قانون اساسی قرار بود 
که برده های سیاهپوست آزاد شوند و این کار برای حدود 

به  توافق شمال- جنوب  از  اما پس  انجام شد  10 سال 
ایالت هایی که سابقًا صاحب برده بودند، اجازه دادند که 
هر کاری می خواهند انجام بدهند. آنچه آنها انجام دادند 
جرم علیه زندگی سیاهپوستان بود و همین موجب ایجاد 
نوعی نیروی کار برده شد. پس از آن بسیاری از مردان 
سیاهپوست به زندان افتادند و علنًا به نیروی کار تبدیل 

شدند که بسیار بهتر از برده بود.
دیگر  سیاهپوستان  بعد  به  زمان  آن  از  افزود:  چامسکی 
ایالت ها  کنترل  افزایش  علیه  موثر  طور  به  نتوانستند 

بجنگند.
را  مخدر  مواد  با  جنگ  سیاست های  همچنین  وی 
ریگان  رونالد  گفت:  و  کرد  توصیف  نژادپرستانه  جنگ 
نژادپرستی بزرگ بود و این مساله را مخفی نمی کرد و 
که  بود  گونه ای  به  مخدر  مواد  علیه  سیاست های جنگ 
زنان و مردان سیاهپوست بیشتر از جامعه جدا می شدند 

و فاصله می گرفتند.

ثابت  که  دارد  دست  در  سند  دو  گفت،  ترکیه  نخست وزیر 
می کند رهبر حزب اپوزیسیون »مردم جمهوری خواه« در جریان 
تصدی اش به عنوان رئیس موسسه امنیت اجتماعی این کشور 

در »پارتی بازی« دست داشته است.
نخست وزیر  اوغلو،  داوود  احمد  حریت،  روزنامه  نوشته  به 
ترکیه در کنگره والیتی حزب حاکم عدالت و توسعه مدعی 
مردم  اپوزیسیون  حزب  رهبر  قلیچداراوغلو،  کمال  شد، 
را  تن   3209 استخدامی  آزمون  گرفتن  بدون  جمهوری خواه 
از دوستان  تعدادی  به  را  مناقصه های دولتی  استخدام کرده و 

خود محول کرده است.
این  ادعا می کند  ارائه کرد که  را  برگه  اوغلو سپس دو  داوود 
جریان  در  را  قدرت  از  اوغلو  قلیچدار  سوءاستفاده  برگه ها 
ثابت  اجتماعی  امنیت  موسسه  رییس  عنوان  به  تصدی اش 

می کنند.
که  است  بارسی  گزارش  یک  سندها  این  از  یکی  گفت،  وی 

امضای قلیچداراوغلو در پای آن وجود ندارد.
رهبر  معاون  کوچ،  هالوک  که  گرفت  در  هنگامی  مناقشه  این 
صدها  از  را  فهرستی  جمهوری خواه  مردم  اپوزیسیون  حزب 
حزب  قانون گذاران  و  کابینه  اعضای  دوستان  و  اقوام  از  تن 
حاکم عدالت و توسعه افشا کرد که بدون شرکت در آزمون های 

استخدامی الزم، در سمت های دولتی منصوب شده اند.
از آن زمان به بعد قلیچداراوغلو با بحث های مقابله ای از سوی 
مدیران اجرایی حزب حاکم عدالت و توسعه دست و پنجه نرم 
می کند که مدعی هستند، قلیچدار اوغلو در دهه 1990 میالدی 

در موسسه امنیت اجتماعی پارتی بازی کرده است.
قلیچدار اوغلو در واکنش به بیانیه اخیر داوود اوغلو در صفحه 
توییتر خود نوشت: من تمامی فسادهای آنها را در صورتشان 
پرت کرده ام و تنها پاسخی که آنها می توانستند به من بدهند، 
در  کودتاچی  تنها  کنند.  متهم  کودتاگری  به  را  ما  که  بود  این 

ترکیه دولت است که از مردم دزدی می کند.
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زهره روحی
به هر حال در تحلیل کریستوا با وجود 
تاریخِی  و  اجتماعی  خاستگاه  به  توجه 
مدرنیته  خود  به  فمینیستی،  جریانات 
در  گسست  و  تغییر  عنصر  عنوان  به 
موقعیت ها توجهی نشده است. و شاید 
مهم ترین مشکلی که از این بی توجهی به 
وجود می آید این باشد که ناخواسته در 
تحکیم قوانینی عمل می کند که برساختۀ 
بهره کشانه  اجتماعی  نظام های  همان 
مردساالر  می توانند  که  نظام هایی  است؛ 
و طبقاتی باشند. چنان که به جای افشای 

این بنیان های اقتدارطلب می نویسد:
که  می دهد  نشان  »انسان شناسی 
قربانی خواه  اجتماعی  نظام  گرچه 
نظام  را  خشونت  قربانی،  اما  است، 
تابع خود می سازد و  می دهد)ص125(، 
بر آن تسلط می یابد. عدم پذیرش نظام 
اجتماعی این خطر را در پی دارد که این 
و  مانع  بدون  لجام گسیخته  نیک  گوهر 
بدون حق و قانون همانند استبداد مطلق 

تا سر حد انفجار پیش رود.«)126(
در  که  است  »قربانی«  این  بیانی،  به 
نهایت سامان دهندۀ همان خشونتی است 
مجهز  را  خود  آن  کمِک  به  »نظام«  که 
سخن  این  آیا  است!  کرده  خشونت  به 
بی شباهت به همان اتهامِ معروفی نیست 
که در فرهنگ های مردساالر به زنانی که 
مورد تجاوز قرار گرفته اند، همواره وارد 
سفسطه هایی  یادآورِی  شاید  می شود؟ 
می شود  باعث  که  است  دست  این  از 
کریستوا متوجه نگرِش خشونت خواهی 
شود که از سر غفلت یک لحظه  در آن 
می پرسد:  این رو  از  است،  آمده  گرفتار 
اخالقی  علِم  به درک  می توان  »چه گونه 
قربانی  نظام  از  آگاهی  با  که  شد  نایل 
خواهش، بخشی از بار مسوولیت را بر 
می گذارد«.  پیروانش  از  یک  هر  دوش 

)ص134(
نافرمانی و  نظر می رسد  به  در هر حال 
پیشاپیش  اخالقی،  قوانین  از  انحراف 
شده  نهادینه  مدرنیته  بی بنیاد  ذاِت  در 
است)ترغیبی پیشینی و پنهان در وسوسه  
و  اخالق  از  سرپیچی  و  نافرمانی  به 
قوانین(، و اتفاقًا به دلیل همین پتانسیل 
پیشینِی انحراف است که به محض ظهور 

شرایط اجتماعی مساعِد تخریب، عنصر 
وارد  و  ظاهر  نافرمانی،  و  قوانین  نقض 
عمل می شود. آشفته گی هایی که می توان 
در  سنت شکنی ها  تمامی  مسبب  را  آن 
خود  و  کرد  تفسیر  متفاوت  قلمروهای 
نیز برآمده از آزادِی متافیزیکی یی است 
در  غرب  اجتماعِی  شرایط  زادۀ  که 
که  چیزی  است.  مدرنیستی  تحوالت 
در نهایت به خلق انسانی منتهی شد که 
تقدیرش سیزیف وار در شکستن الگوها، 
رقم خورده است. الگوهایی که همواره 
بودنند....؛  »قدیم«  به  تهدید  معرض  در 
که  چرا  است  دشواری  و  لحظۀ سخت 
با  است  ناگزیر  که  مواجه ایم  انسانی  با 
شود:  روبه رو  خویش  وجهی  دو  چهرۀ 
ساختن  ویران گری؛  و  مسوولیتی  خود 

جهان، و یا ویران کنندۀ آن.
انتخاب های  می رسد  نظر  به  اکنون  و 
کرده  تبدیل  انسانی  به  را  او  انجام شده، 
که بزرگ ترین ترس و واهمه اش، ترس 
مسوولیت  هنوز  که  است  خودی  از 
خویشتن را به عهده نگرفته و مجاز به هر 
کاری است. تنها موجودی در جهان که 
از آزادِی ساختن و ویران کردِن الگوها 
بند  باخبر است. ویران می کند، زیرا در 
نیست.  مسوولیتی  خود  ِخَردِ  و  اخالق 
طیفی  که  است  شرایطی  چنین  در  تنها 
توانسته اند  سیاسی  مختلِف  نظام  های  از 
باورهای  از  بسیاری  کردِن  ابزاری  با 
مسوول  غیر  انساِن  عقیدتی،  ـ  فرهنگی 
قراردادهای  بند  در  را  و جهان  به خود 
اجتماعِی از خود بیگانه یی  کنند که حتا 
بهترین شان هنوز که هنوز است، درصدد 
بهره کشی از انسان هاست. الزم به گفتن 
است آن چه در این جا )قلمرو پژوهش( 
بر  پافشاری  دارد،  را  جایگاه  مهم ترین 
بسیاری  که  است  موضوع  این  افشای 
و  »بی اخالق«  به اصطالح  جریانات  از 
اموری  »استبدادطلب«،  و  »بی قانون«  یا 
بدین  نیست.  اجتماعی  هستی  از  جدا 
بدن،  به  توجه  عدم  اگر  حتا  ترتیب 
مشوق روی گردانی از سوسیالیسم باشد، 
شرایط  در  تا  می کند  حکم  پژوهش 
ظهور  همانا  که  آن  اجتماعی  زمینۀ  و 
کاری  کنیم.  کندوکاو  است  نیولیبرالیسم 
که کریستوا از آن صرف نظر کرده است. 

به پرسش  این رو می توان گفت، وی  از 
به  می کند،  طرح  خود  که  مهمی  بسیار 

تمامی نمی پردازد.
مسلمًا شعارهای انقالبِی معطوف به بدن 
و سکس در جنبش  1968 ضمن آن که 
انقالبی  رویۀ  در  ساختارشکنی  بیان گر 
است، برمالکنندۀ بی توجهی سوسیالیسم 
آن چه  اما  هست،  نیز  بدن  به  نسبت 
به  کریستوا  که  است  این  است  شگفت 
به  که  کرده یی  ظهور  تازه  نیولیبرالیسم 
عنوان مبلغ سبک جدید زنده گی، جنبش 
ساخت  خود  توسعۀ  نردبام  را   1968
کاالیی  به  شعارها،  همان  به  توجه  با  و 
اقدام  زنانه  رمز  و  راز  و  زن  بدن  کردِن 
نمی کند.  اشاره یی  کوچک ترین  کرد، 
تساوِی  و  برابری  مطالبۀ  اگر  بیانی  به 
تمایزات،  محو  و  اجتماعی  حقوق 
فمینیسم سوسیالیستی یی است  محصول 
سراسر  در  را  زنان  رهایی  دغدغۀ  که 
جهان دارد، کاالیی کردن تمایزطلبی های 
پافشاری  )بخوانیم  حاضر  عصر  جنسِی 
مهم ترین  عنوان  به  جنسی،  تمایزات  بر 
را  برند(  به  سکس  تبدیل  و  مطالبه 
نیولیبرالیسم  عصر  محصول  می توان 
برای  دغدغه یی  که  نگرشی  دانست. 
بی کاری،  )فقر،  آن  معضالت  و  جهان 

شبکه های مافیایی و...( ندارد.
انسان مدرن  باوریم که  این  بر  اگر جداً 
و  خود  ویران گری  ابزار  بی بنیاد،  و 
و  )اندیشه  حیث  هر  از  را  جهانش 
یقین  به  دارد،  اختیار  در  تکنولوژی( 
خصوصًا  سرمایه داری،  همانا  ابزار  این 
می رسد  نظر  به  است.  اخیرش  نوع  از 
روابط  و  سکس  بر  بنیادگرایانه  تمرکِز 
تابوشکنی،  عنوان  تحت  حتا  جنسی، 
بخشی ناگسستنی از پروسۀ کاالشده گی 
می تواند  به آسانی  که  است  »لذت«ی 
بیان گر بهره کشی از لذات طبیعی جنسی 
قالب  در  بدن  از  بهره کشی  هم چنین  و 
به  این رو  از  باشد.  خشونت های جنسی 
یُمن نیولیبرالیسم، قلمرو سکس و لذات 
راه  خود  خاِص  تکنولوژی  به  جنسی، 
جنسی  زنده گی  از  نحوه یی  است؛  یافته 
که خشونت و استثمار خود را به همراه 
قلمرو  تعیین کنندۀ  آن چه  بنابراین  دارد. 
اخالق در عصر حاضر است و هنجار را 
از ضد هنجار تمیز می دهد، رابطۀ انسان 
و جهان در مقام شبان هستی است. تنها 
می تواند  که  است  عینی  واقعیِت  این 
به  و  کند.  عمل  معیار  و  داور  منزلۀ  به 
انواع  افزایش  به  توجه  با  می رسد،  نظر 
جنسی،  خشونت  جمله  از  و  خشونت 
همۀ  در  انکار  غیرقابل  جنایات  و  فساد 
زمینه ها ـ که نه تنها دامن زنان را گرفته، 
کودکان  حیات  و  کودکی  عالم  به  بلکه 
باشد  ـ، شاید الزم  نفوذ کرده است  نیز 
در خود قلمرو فمینیسم به گرایش هایی 
گفتمان های  سایر  کنار  در  که  اندیشید 
را  راه  همواره  ساختارشکن،  فمینیستِی 
باز  جهان  و  خود  از  پرسش گری  برای 
در  که  است  نگرشی  منظور  می گذارد. 
گرم  بازاری  الگوشکنی،  که  زمانه  یی 
یافته گِی  تقلیل  از  رهایی  برای  دارد، 
عرصۀ  به  مردان،  حتا  و  کودکان  زنان، 
هستی  از  شده  )انتزاع  جنسیتی  صرفًا 
کاالیی  با  مبارزه  هم چنین  و  اجتماعی( 
شدن لذت های جنسی، وظیفۀ خود را در 
ساختن الگوهایی می داند که معیارش بر 
اساس این درک ساده و تجربی است که 
جنسیت  از  قبل  همواره  آدمی،  انسانیِت 
اوست. زیرا ساختن و آزاد کردن جهان 
با  بلکه  جنسیت،  با  نه  ستم ها  انواع  از 
مسوولیت هایش  قبول  در  آدمی  آدمیِت 

امکان پذیر می شود.

اخراج شدن واقعًا دردناک است و شاید بتوان گفت می تواند یکی از بدترین 
اتفاقاتی باشد که ممکن است در زنده گی هر فردی پیش بیاید، اما ممکن 
در  اتفاِق خاص  مقدمۀ یک  نباشد و خودش  اتفاق  بدترین  است همیشه 
زنده گی و کار حرفه یی باشد؛ اتفاقی که زنده گی را زیر و رو و فرد را تبدیل 
به یک آدمِ موفق می کند. گاهی یک تلنگِر درست و حسابی الزم است تا یاد 
آدم بیاورد که چه توانایی هایی دارد و می تواند چه کارها بکند. در این  نوشته 
ماجرای زنده گی 9 نفر که از کارشان اخراج شدند و همین اخراج باعث شد 
دست به کار بزرگی بزنند، آمده است؛ 9 نفری که هرکدام نه تنها توانستند 
به فردی مشهور و موفق تبدیل شوند، بلکه از ثروت مندترین مردمان جهان 

هم محسوب می شوند.
خانم رولینگ شما اخراجید!

روی  اندازه  از  بیش  او  داشتند  عقیده  جی.کی.رولینگ  خانم  کارفرمایاِن 
ایده های داستانی وقت می گذارد و خوب به کارش نمی رسد. خانم رولینگ 
به عنوان منشی در یک دفتر بین المللی در لندن کار می کرد، اما همیشه رویای 
نویسنده شدن در سر داشت. او وقتی پشت کمپیوتر سر کارش نشسته بود، 
پنهانی می نوشت و در رویاهایش به دنبال یک نوجواِن خاص به نام هری 
پاتر می گشت. اما درنهایت کارفرمایانش شاکی شده و او را اخراج کردند. 
او توانست تا 2 یا 3 سال با کار کردن های پراکنده زنده گی اش را بگذراند 
تا این که تصمیم گرفت روی نویسنده گی متمرکز شود. امروز او به عنوان 
خالق هری پاتر یکی از میلیاردرها و یکی از موفق ترین نویسنده گان جهان 

است.
والت دیزنی بی استعداد در انیمیشن!

برای خلق شخصیت های کارتونی  اندازۀ کافی  به  آقای والت دیزنی شما 
که  بود  این جمله  با  کنیم.  کار  شما  با  نمی خواهیم  ما  و  ندارید  خالقیت 

آقای والت جوان و البته معروف نشده از کار خود اخراج شد. کارفرمایان 
و  دارد  تخیل  قدرت  کمبود  او  داشتند  عقیده  استار  سیتی  کانزاس  در  او 
او  این اخراج، آخرین شکسِت  البته  ارایه دهد.  ایده های خوبی  نمی تواند 
و  درآمد  »او.گرام«  نام  به  انیمیشن  یک شرکت ساخت  استخدام  به  نبود؛ 
باعث برشکسته گی آن ها شد. تا این که خودش تصمیم گرفت دیدگاه هایش 
را به یک فضای پرسود یعنی هالیوود وارد کند؛ او و برادرش به کالیفرنیا 

نقل مکان کرده و شروع به ساخت سری کارتون های موفق خود کردند.
برای عشق به نوشتن چند بار اخراج شد

مجلۀ معروف نیویورکر، ترومن کاپوتی را بعد از این که به شاعر معروف 
اخراِج  اولین  این  اما  کرد.  بیرون  فضاحت  با  کرد،  توهین  فراست  رابرت 
ترومن کاپوتی نبود. او از دبیرستان هم به دلیل بردن مجالت اخراج شده 

بود.
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بخش نخست

چه گونه  بی کاری باعث 
آدم ها می شود؟ خوشبختِی 

                                                                                                        بخش چهـارم و پايانی

فمینیسم، انسان و جهان معاصر



 

نویسنده: جین دی فیلیپ
برگردان: شاپور عظیمی

 بخش سوم
آن ها  نوشتن  در  فاکنر  که  فلمی  دو  از  یکی 
همکاری کرد و هاوکز آن را ساخت، داشتن 
ارنست  رمان  اساس  بر  که  بود  نداشتن  و 
همینگوی، به فلم درآمد. مشخص نیست که 
روی  بر  خواست  فاکنر  از  دانسته  هاوکز  آیا 
نویسنده گان  از  یکی  که  کند  کار  فلم نامه یی 
یا  بود  درآورده  نگارش  به  را  آن  او  هم دورۀ 
نام  که  است  اثری  تنها  فلم،  این  واقع  در  نه. 
دو برندۀ جایزۀ نوبل در ساخِت آن به چشم 

می خورد: ویلیام فاکنر و ارنست همینگوی.
رمان همینگوی تنها اثر اوست که داستانش در 
زادگاه نویسنده رخ می دهد. همینگوی پیش از 
نوشتن این رمان، آن را به شکل داستانی کوتاه 
به نام سفر یک طرفه نوشت. داستانی در مورد 
هری مورگان که در سواحل کی وست زنده گی 
در  بعدها  همینگوی  را  داستان  این  می کرد. 
داستان دیگری به نام بازگشِت بازرگانان ادامه 
داد و آن گاه تصمیم گرفت که این دو را درهم 
ادغام کند و به شکل رمان درآورد. همینگوی 
تا بخش  کرد  وارد  ماجرا  به  متمولی  آدم های 
»نداشتن«  بخش  با  تقابلی  داستان،  »داشتن« 
آن  که هری مورگان بود، ایجاد کند. البته این 
نوع نگاه به مسایل اجتماعی در آثار همینگوی 
کتاب  واقعی  درون مایۀ  و  نیست  برجسته 
بیش تر حول محور حضور مورگان است که 
چند انقالبی کوبایی به او شلیک می کنند: »یک 
بردن  در  به  برای جان  هیچ شانسی  تنها  مرد 
ندارد«. هری مورگان خیلی دیر می فهمد که او 
به دیگران نیاز دارد، همان طور که دیگران هم 
محتاِج اویند. فاکنر این درون مایه را در فلم نامه 
برجسته کرد. هاوکز در این مورد می گوید که 
من سعی کردم ارنست همینگوی را قانع کنم 
کند،  فلم نامه نویسی  به  شروع  فاکنر،  مثل  که 
ولی او گفت دوست دارد به نوعی از نوشتن 
که بلد است بپردازد، یک بار و در سفری که 
برای شکار رفته بودیم به او گفتم اگر اجازه 
دهد، من می توانم یکی از بدترین داستان های 
او را به فلم برگردانم و فلم خوبی از آن بسازم. 
او پرسید که به نظر من کدام یک از رمان هایش 
بدترین اثر اوست و من گفتم داشتن و نداشتن 
که از نظر من آشغال است. او گفت این رمان 
احتیاج داشته، و  به پول  نوشته که  را موقعی 
نمی خواست بگذارد که من از روی این رمان 

فلم بسازم، ولی باالخره موافقت کرد.
در طی آن سفر، هاوکز و همینگوی در مورد 
را  او  هاوکز  و  زدند  حرف  هم  با  کار  این 

کردِن  سینمایی  ارزش  بیش ترین  کرد  متقاعد 
همان  یعنی  است،  آن  اول  بخش  در  اثر  این 
داستان کوتاهِ سفر یک طرفه که هری مورگان 
به  را  کوبایی  انقالبی های  می پذیرد  سرانجام 
از بخش های  البته هاوکز  ببرد.  آن طرِف مرز 
او  اما  کرد؛  استفاده  نوعی  به  رمان هم  بعدی 
از  پیش  که  بپردازد  وقایعی  به  می خواست 
آشنایی  جمله  از  افتاده اند  اتفاق  رمان  شروع 
از شروع  با مری که چند سال پیش  مورگان 
ماجراهای رمان روی داده بود. جولز فورتمن 
کرد  آماده  را  فلم نامه  از  ابتدایی  نسخه یی 
هاوکز  که  حرف هایی  همان  اساس  بر  آن هم 
به همینگوی گفته بود. فورتمن سپس به کار 
کار  به  کرد  شروع  فاکنر  و  پرداخت  دیگری 
کردن بر روی فلم نامه. هاوکز تصمیم گرفت 
و  کند  معاصر  را  رمان  ماجراهای  دوران  که 
آن ها را به دوران جنگ در مارتینیک برساند. 
تحت  که  بود  فرانسوی  جزیره یی  مارتینیک 
واقع  در  داشت.  قرار  ویشی  حکومت  کنترل 
گفته می شود که این ایدۀ فاکنر بود که داستان 
به گونه یی تغییر کند که هری مورگان به جای 
نیروهای  با  کوبایی  انقالبیون  با  درگیری 
آن جا  از  شود.  روبه رو  ویشی  ضد  فرانسوی 
که فاکنر ماه ها بر روی فلم نامۀ داستان دوگل 
کار کرده بود، این آماده گی را داشت که فضای 
کتاب داشتن و نداشتن را به آن دوران تغییر 
تا  داد  اجازه  فاکنر  به  هاوکز  بنابراین،  دهد. 
بر روی فلم نامۀ فورتمن کار کند. یک چنین 
چرخشی در داستان کتاب باعث شد تا هاوکز 
پیشنهاد فاکنر را بپذیرد و نقش  هری مورگان 
از  آن هم پس  بسپارد،  بوگارت  به همفری  را 
ریک  نقش  کازابالنکا  موفق  فلم  در  او  آن که 
با حکومت  نیز  آن جا  در  و  بود  کرده  ایفا  را 
ویشی و مخالفان فرانسوی اش سروکار داشت. 
پیداست که هاوکز امیدوار بود فلمش، موفقیت 

کازابالنکا را تکرار کند.
باعث  فلم نامه  طرح  در  تغییرات  این  اعمال 
شد تا هرچه بیش تر از فلم نامه یی که فورتمن 
زمان  تا  تغییرات  این  شوند.  دور  بود،  نوشته 
صحنۀ  سر  حتا  داشت،  ادامه  هم  فلم برداری 
هنرپیشه ها  به صالح دید  دیالوگ ها  از  بعضی 
تغییر می کرد و خود فاکنر بخش هایی از یکی 
نبود،  راضی  آن  از  که  را  فلم  صحنه های  از 
بیندازیم،  نگاهی  نهایی  فلم  به  اگر  داد.  تغییر 
در  دیالوگ هایی  گاهی  که  می شویم  متوجه 
نیز  نهایی  فلم نامۀ  در  که  دارد  وجود  فلم 
یافت نمی شود و معلوم است که این تغییرات 
سرصحنه به وقوع پیوسته است. مثاًل در فلم 
صحنه یی وجود دارد که لورن باکال به بوگارت 

می گوید: »اگر کارم داشتی سوت بزن، بلدی 
سوت بزنی؟ لب هایت را به هم بچسبان و هوا 
فلم نامه وجود  در  این صحنه  کن«،  را خارج 
بازیگری  آزمون  برای  می گوید  هاوکز  ندارد. 
به  تا  گرفت  را  صحنه  این  کارگردان  باکال، 
صاحبان استودیو نشان دهد، ولی جک وارنر 
بعد از دیدن آن اصرار کرد که همین صحنه  در 
فلم گنجانده شود و او هم همین کار را کرد و 

این صحنه را در فلم جای داد.
می نوشت،  مناسبی  دیالوگ های  فاکنر   
آب  از  طوالنی  صحنه ها  این  همواره  اما 
درمی آمدند؛ صحنه هایی که برای جای گرفتن 
اما  داشتند،  بیش تری  مناسبت  رمان  یک  در 
برای فلم »پردیالوگ« بودند. مثاًل در داشتن و 
نداشتن فاکنر صحنه یی را نوشته بود که شامل 
شش صفحه دیالوگ می شد و بوگارت بایستی  
این دیالوگ ها را حفظ می کرد و می گفت. او 
نگاهی به فلم نامه انداخت و نزد هاوکز آمد و 
گفت »من همۀ این ها را باید بگویم؟« هاوکز 
از فاکنر خواست که این صحنه را کوتاه کند 

بی آن که به ساختار آن آسیبی وارد شود.
فاکنر همیشه جولز فورتمن را تحسین می کرد 
که برای انتقال اطالعات به بیننده همواره راهی 
پیدا می کرد که کوتاه ترین راه بود و کم تر از 
دیالوگ برای انتقال حجم زیادی از اطالعات 
استفاده می کرد یا اصاًل دیالوگ به کار نمی برد. 
را  مری  فورتمن  فلم،  اولیۀ  فلم نامۀ  در  مثاًل 
با  آشنایی اش  که  می کرد  معرفی  گونه یی  به 
هری مورگان نیاز به دیالوگ چندانی نداشت. 
مری به هری نگاه می کرد و از او می خواست 
برایش کبریتی بکشد تا او سیگارش را روشن 
کند. هری لحظه یی به او نگاه می کند، سپس 
روشن  را  سیگارش  مری  تا  می کشد  کبریتی 

کند.
در  فاکنر  که  کارهایی  جذاب ترین  از  یکی 
نحوۀ  داده،  انجام  نداشتن  و  داشتن  فلم نامۀ 
با  برای همکاری  مورگان  متقاعد شدن هری 
نیروهای مقاومت فرانسه است. هری پیش از 
این نمی پذیرفت که با آن ها همکاری کند، اما 
ناگهان تصمیم می گیرد به آن ها کمک کند. او 
اعمال  می بیند  که  می کند  قبول  دلیل  این  به 
است  غیرانسانی  ویشی  حکومت  نیروهای 
داشتن  استقالل  حس  در  او  یک دنده گی  و 
از  یکی  فرنچی  وقتی  می کشد.  چالش  به  را 
از هری می پرسد که  نیروی مقاومت  اعضای 
چرا می خواهد به آن ها کمک کند، هری خیلی 
مختصر می گوید: »چون از شما خوشم می آید 
و از آن ها خوشم نمی آید«. این دیالوگ کوتاه 
در  هری  این که  بر  عالوه  که  می دهد  نشان 

اما نوعی  انعطاف ناپذیر است،  ظاهر خشن و 
انسان دوستی در وجود او می توان یافت.

هاوکز از زنی جوان به نام لی براکت خواست 
بزرگ)1946(  خواب  فلم نامۀ  نوشتن  در  تا 
با او همکاری کند و بار دیگر از بوگارت و 
او  فلم دعوت کرد.  این  بازی در  برای  باکال 
پولیسی جدی  رمان  براکت گفت  و  فاکنر  به 
بازنگری  گونه یی  به  را  چندلر  و خشونت بارِ 
 کنند که بتوان فلمی بسیار پُرتحرک از روی آن 
این  فلم نامه نویسانش گفت که  به  او  ساخت. 
رمان یک اثر هنرِی بزرگ نیست، فقط کاری 
کنید که بشود آن را به فلم برگرداند و آن ها 
این باره می گوید:  نیز چنین کردند. هاوکز در 
»خواب بزرگ اساسًا یک فلم سرگرم کننده بود، 
اگرچه که من هیچ وقت نفهمیدم که چه کسی 
در فلم، کی را کشت، وقتی از من پرسیدند چه 
کسی آن مرد را کشت و اتومبیلش ]موترش[ 
را به رودخانه انداخت، گفتم نمی دانم. از فاکنر 
برای  نمی دانست.  هم  فاکنر  ولی  می پرسیدم، 
همین از چندلر پرسیدم، او با استفاده از همان 
به  نمایشی  کلیشۀ قدیمی که در ملودرام های 
کار می بردند، گفت کار سرپیش خدمت بود و 
من گفتم آن لعنتی در آن ساعت کنار ساحل 
چه کار می کرد!... ُخب فلم اثر موفقی از آب 
منطق  دنبال  دیگر هیچ وقت  درآمد و من هم 
آن نگشتم، ولی همیشه نگران ساختار کلی فلم 
بودم، چون تماشاگر باید آن را دنبال می کرد 
ولو این که بعضی از جزییات در طول فلم از 

دست رفته اند و گم شده اند.«
جنایی  داستان  نوشتن  مورد  در  زمانی  چندلر 
گفته بود: »وقتی نمی دانید که گام بعدی شما 
در داستان چیست، در را باز کنید و مردی را با 
هفت تیرش وارد داستان کنید«. فاکنر و براکت 
برای حل دشواری های طرح داستانی خواب 
استفاده  تمهید  این  از  یک بار  از  بیش  بزرگ، 
کردند. آن ها نسخۀ اول فلم نامه را در یک هفته 
آماده کردند سپس فلم نامه را بازنویسی کردند 
و کارشان به نسخۀ دوم رسید که بازهم بعدها 
از سوی فاکنر و بعدها فورتمن بازنویسی شد.

خشونتی که در فلم نامه وجود داشت، با استفاده 
تلطیف  شوخ  و  بامزه  دیالوگ های  نوعی  از 
است  صحنه یی  دیالوگ ها  این  از  یکی  شد. 
راتلیچ  استرن وود  با ویویان  مارلو  فیلیپ   که 
مسابقات  مورد  در  آن ها  می کند.  گفت وگو 
که  مارلو می گوید  می زنند.  سوارکاری حرف 
زن  و  است  تازه کاری  سوارکار  راتلیچ  خانم 
پاسخ می دهد بسته گی دارد که چه کسی روی 
این  در  که  است  واضح  باشد.  نشسته  زین 
شماری  اگرچه  است.  نهفته  کنایه یی  دیالوگ 
اما  نوشته،  فاکنر  را  فلم  بامزۀ  دیالوگ های  از 
گویی بسیاری از دیالوگ های طنازانۀ فلم بعد 

از رفتن فاکنر افزوده شده است.
پس از آن، هاوکز از جولز فورتمن خواست 
تا کارایی بعضی از صحنه های پایان فلم را باال 
فلم نامۀ  پایان بندی  از  هم  سانسور  ادارۀ  ببرد. 
فاکنر و براکت ایراد گرفته بود و فورتمن باید 
پایاِن دیگری برای فلم رقم می زد. در فلم نامۀ 
آن دو، فیلیپ مارلو کاری می کرد که دوشیزه 
فرنچ که مظنون به قتل بود و اعتیاد داشت به 
را بکشند،  او  بیفتد و جنایت کاران  تله  درون 
نمی پذیرفت که فردی خودش  ادارۀ سانسور 
این  به  بخواهد  اگر  حتا  باشد،  قانون  مجری 
ترتیب جاِن خودش را نجات دهد. در پایانی 
که فورتمن نوشت، دوربین یک آسایشگاه را 
نشان می داد به نام خواب بزرگ که اشاره به 
عنوان فلم هم داشت. مارلو نجات پیدا می کند 
و با خانم راتلیچ که او هم گرفتار نشده، همراه 

می شود. 
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روز  کشور  جمهوری  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
از  بزرگداشت  مناسبت  به  که  همایشی  در  گذشته 
روز جهانی حقوق بشر در کابل برگزار شده بود، 

گفت: ما هیچگاه تسلیم نمی شویم.
 دکتر اشرف غنی از تمام رهبران سیاسی، مذهبی و 
اجتماعی خواست تا این خشونت ها را محکوم کنند 

و گفت: این خشونت ها کافی است!
و  ترور  علیه  باید  جامعه  اقشار  تمام  گفت:  او 

تروریسم به پا خیزند.
وی با اشاره به کشته شدن یک دانشجو در حمله علیه 
شکریه بارکزی، عضو پارلمان و انفجار انتحاری در 
یک بازی والیبال که ماه گذشته میالدی 50 کشته بر 
قبول  غیرقابل  این خشونت  جای گذاشت، گفت: 

است؛ غیر اسالمی و غیر انسانی است.
انسانیت و اسالم  وی ترور را فقر اخالقی و ضد 
علما،  بخصوص  جامعه  اقشار  تمامی  از  و  خواند 
فعاالن مدنی و مدافعان حقوق بشری خواست که 

یک صدا علیه هراس افکنی و ترور مبارزه کنند.
یا  کشور  هر  طرف  از  شکنجه  کرد:  تصریح  غنی 
و  است  اقدامی وحشیانه  گیرد،  که صورت  فردی 
ایستادگی  آن  برابر  در  باید  افغانستان  مردم  همه 

نمایند.
رییس جمهور افغانستان خاطرنشان کرد: صلح یک 
نیاز اجتماعی و اساسی است و باید تمام مردم بویژه 

مردم افغانستان به این مهم دست یابد.
در  را  افغانستان  هسایه  کشورهای  امنیت  غنی 
این کشور دانست و تصریح کرد:  امنیت  برقراری 
افغانستان  خاک  به  را  تروریست ها  که  کشورهای 
کشورهای  که  باشند  داشته  اطمینان  می فرستند 

خودشان نیز در امان نخواهد ماند.
وی بدون اینکه نامی از کشور خاصی ببرد، گفت: 
هر کشوری که بخواهد کشور دیگری را به میدان 
میدان  به  کند خانه و کشور خودش  تبدیل  جنگ 

جنگ تبدیل خواهد شد.
خروج  از  پیش  هفته  دو  جمهوری  رییس  سخنان 
 13 از  پس  کشور  از  بین المللی  نیروهای  اکثریت 

سال حضور در افغانستان صورت گرفت.
پیش از خروج سربازان خارجی از افغانستان، شبه 
نظامیان طالبان یکسری حمالتی را در سراسر کشور 
به راه انداخته اند که از جمله آن می توان به هدف 
قرار دادن نیروهای امنیتی و خارجی ها در پایتخت 

اشاره کرد.

زمان  از  که  خشونت ها  این  درباره  غنی  اشرف 
رییس جمهور شدنش در سپتمبر 2014 شدت گرفته 
سخن می گوید و به صورت منظم از قربانیان این 
حمالت در بیمارستان ها و منازل شان دیدار می کند.

هیچ  خود  گذشتۀ  روز  سخنرانی  جریان  در  وی 
اشاره یی به برنامه هایش درباره مقابله با افزایش این 

خشونت ها نکرد.
با این حال، هدف سیاست خارجی وی اعمال فشار 
بر پاکستان برای توقف حمالت برون مرزی توسط 

طالبان و شبکه حقانی است.
توافق  امضای  از  پس  طالبان  حمالت  افزایش 
امنیتی دو جانبه میان افغانستان و واشنگتن صورت 
گرفته است؛ توافقی که دولت حامد کرزی، رییس 
خودداری  آن  امضای  از  افغانستان  جمهورسابق 

می کرد.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا نیز ماموریت 
نیروهای ضربت این کشور در افغانستان را تمدید 
کرده و به نیروهای امریکایی این اختیار را داده تا 
علیه شبه نظامیان طالبان و نه فقط القاعده وارد عمل 

شده و اگر الزم باشد به پشتیبانی هوایی بپردازد.
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جاسوسان شناسایی...
نیروهای  چوکات  در  ویژه  به  حکومت  درون  »در 
امنیتی، مزدوران بیگانه هستند که با مخالفین همکاری 
شناسایی  آنان  باید  برسند؛   به هدف  آنان  تا  می کنند 

شوند«.
انتقاد  با  سنا  مجلس  دفاعی  امور  کمیسیون  رییس 
آنان در  امنیتی خاطرنشان کرد که چرا  از  مقام های 
مورد حضور جاسوسان در ارگان های امنیتی به مردم 

افغانستان وضاحت نمی دهند.
یک  روز  »هر  داشت:  بیان  نیز  هوتک  حسن  محمد 
حادثه در کابل رخ می دهد؛ وزارت دفاع و داخله باید 
در تدابیر امنیتی خودشان یک تغییر ایجاد کرده تا از 

این حادثات جلوگیری بتوانند«.

داوود اساس نیز بر تصفیۀ ارگان های امنیتی و ادارات 
حکومتی تاکید ورزید.

هدایت اهلل رهایی نیز یادآور شد که حکومت در یک 
استراتیژی  هیچ  رهبران  و  است  روان  نامعلوم  مسیر 
داخل  در  که  بیرونی  مهره های  شناسایی  مورد  در 

حکومت جا گرفته اند، اتخاذ نکرده است.
اشد  از  امنیت  تأمین  که  این  بر  تأکید  با  سناتوران 
حکومت  از  است،  افغانستان  مردم  ضرورت های 
خواستند که هرچه عاجل طرح امنیتی موثری را در 

پیش گیرد.
به گفته آنان، حمالت به حدی افزایش یافته و نگرانی 
در میان مردم ایجاد کرده که وقتی کسی صبح از خانه 

بیرون می شود امید ندارد که شب به خانه برگردد.

از سویی هم، فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا 
نیز از حکومت خواست که نهادهای امنیتی را تقویت 

کرده، دوست و دشمن را تفکیک کند.
گزارش  نشر  از  انتقاد  با  مسلم یار  آقای  همچنین، 
توسط  زندانیان  شکنجه  مورد  در  امریکا  سنای 
در  امریکا  بدرفتاری  همان   « کرد:  خاطرنشان  سیا، 
در  تروریزم  تقویت  سبب  کشور  این  زندان های 

افغانستان شده است«.
پیش  روز  دو  امریکا  سنای  اطالعاتی  کمیته  گزارش 
در  سیا  ماموران  بدرفتاری  به  پیوند  در  را  گزارشی 
منتشر  جهان  تمامی  در  امریکا  به  مربوط  زندان های 
نیز  افغانستان  دولت  سوی  از  بدرفتاری  این  و  کرد 

محکوم شد.

رییـس جمـهور زیـر تأثـیر...
نظر به شرایطی که ایجاب  می کرد، همه موارد را در 

نظر گرفته و در پارلمان به تصویب رسید.
این که رییس جمهور غنی زیر  بیان  با  آقای سعادت 
احوال  ثبت  قانون  توشیح  از  فاشیستی  تأثیر حلقات 
نفوس پشیمان شده، می گوید: زمانی که شناسنامه های 
برقی توزیع گردد شمار نفوس افغانستان و درصدی 
اقوامی که در این کشور زنده گی می کنند، نیز مشخص 
نام های  زیر  هیچ کسی  صورت  این  در  شد؛  خواهد 

گوناگون امتیازطلبی کرده نمی تواند.
این عضو مجلس می افزاید: رییس جمهور نباید تحت 
تأثیر خواسته های حلقات مشخص قرار گیرد، او باید 

منافع همه مردم افغانستان را در نظر داشته باشد.
شرایط  در  این که  یادآوری  ضمن  سعادت  آقای 
هستیم،  شناسنامه ها  این  توزیع  نیازمند  ما  امروزی 
از  کشور  که  می خواهد  رییس جمهور  اگر  می گوید: 
بحران هایی که در پیش رو دارد نجات یابد هر چه 
اقدام  عاجل تر در قسمت توزیع شناسنامه های برقی 

کند.
این عضو مجلس از رییس جمهور غنی می خواهد تا 
را  آنچه  نگرفته،  قرار  فاشسیتی  حلقات  تأثیر  تحت 
که به دادگاه عالی فرستاده اند دوباره بخواهند و در 

قسمت عملی سازی آن بکوشند. 
دیگر مجلس  ته ینج عضو  احمد  بشیر  این حال،  در 
نماینده گان می گوید: بحث های بسیار جدی و عمده 
پیش از این در پیوند به قانون ثبت احوال نفوس در 

پارلمان و بیرون از آن صورت گرفت و راجع کردن 
آن به دادگاه عالی توجیه پذیر نیست.

آقای ته ینج می گوید: »هر کسی که در این زمینه برای 
رییس جمهور ذهنیت داده است کار مناسبی نکرده؛ از 
واقعیت هایی که در پارلمان افغانستان بحث شد، آنان 
آگاهی نداشتند و در این زمنیه  ذهنیت رییس جمهور 

روشن نبوده است.«
و  اقشار  اقوام،  تمام  نام  می افزاید:  ته ینج  آقای 
طیف های گوناگونی که در افغانستان به سر می برند 
در این قانون گنجانیده شده و بحث اضافی یی در این 
این  در  عالی  دادگاه  دادن  نظر  و  ندارد  وجود  مورد 

پیوند منتفی است.
این عضو مجلس تأکید کرد: »نباید در شرایط شکنندۀ 
سیاسی امروزی که ما نتوانستیم دست آوردهای خوب 
دیگری  تنش  درگیر  کنیم؛  ارایه  خود  مردم  برای 

شویم.«
آقای ته ینج تصریح می کند اگر این قانون با در نظر 
شده  فرستاده  دادگاه  به  مشخص  طرف  یک  داشت 
وجود  نیز  دیگر  طرف های  دیدگاه های  باید  است، 
بنیاد  بر  باید  هم  عالی  دادگاه  فیصله  و  باشد  داشته 

نزاکت های موجود کشوری صورت گیرد.
این عضو مجلس تأکید می کند: »کمیتۀ مشترکی که از 
طرف هر دو مجلس تشکیل گردیده بود و صالحیت 
هر دو اتاق را داشتند، تصمیم گرفتند که هیچ کلمه یی 
باال  در  افغانستان(  اسالمی  )جمهوری  که  به خاطری 
نوشته شده، درج نگردد که همه آن را قبول کردیم 

و توقع نداشتیم که بار دیگر به دادگاه عالی فرستاده 
شود.«

می گوید:  تاریخ نگار  محمدی  محمد  غالم  هم چنان، 
مخابرات  وزارت  معین   ،1390 سال  جدی  ماه  »در 
برقی  شناسنامه های  توزیع  بعد  ماه  سه  که  گفت 
سال  سه  حال  تا  ماه  سه  آن  از  که  می کنند  آغاز  را 

می گذرد و اما تا هنوز این روند آغاز نشده است.«
آقای محمدی می افزاید: در شرایط امروزی شهروندان 
افغانستان نیاز دارند تا شناسنامه داشته باشند و هیچ 
دلیل دیگری وجود ندارد تا از توزیع آن جلوگیری 

شود.
این تاریخ نگار با انتقاد از رییس جمهور غنی می گوید: 
فرستادن این قانون به دادگاه عالی در حالی که آن را 
در حضور شماری از مردم امضا کرده است نمایان گر 

ضعف رییس جمهور است.
آقای محمدی می افزاید: هر آنچه را که دادگاه عالی 
در این قسمت بیان کند قابل قبول نیست؛ چون این 
قانون مراحل خود را طی کرده است و باید شناسنامه 

توزیع گردد.
افغانستان  که  می گوید  کرده  تأکید  محمدی  آقای 
رنگین کمان اقوام است و اقوام مختلف در این کشور 
نرفته  بین  از  هیچ کسی  هویت  و  می کنند  زنده گی 

است.
این تاریخ نگار با بیان این که اگر خالف آنچه توشیح 
کند سبب  را صادر  عالی حکمی  دادگاه  است  کرده 

تظاهرات و اعتصابات مردمی می گردد. 

رییس جمهور غنی خطاب به مردم:

بر ضد تروریسم به پا خیزید
د سولې په اړه کوم میکانیزم...

په  افغانان  کې  ټوله  په  او  دولت  افغان  وروسته  ژمنو  کړو  له   

دغو ژمنو باوري شول او د سولې د راوستلو په اړه یې هیلې 

ال زیاتې شوې.

افغان  د  یوې خوا  له  کېدو رسه  تر رسه  له  کنفرانس  د  لندن  د 

حکومت رسه د نړیوالو ژمنو د را جلبېدو تودې ژمنې وشوې او 

دغه حکومت یې د خپلو چارو د پیاوړتیا لپاره خوش باور کړ، 

وررسه په هېواد کې امنیتي وضیعت هم ښه شوی وو.

ولسمرش غني په دې باور وو چې اوس یې په نړیوالو بې باوري 

پای ته رسېدلی نو ښایي د سولې د راوستلو په اړه به یې هڅې 

پایله ورکړي.

خو د سیايس چارو شنونکي سوله د افغان حکومت نه بلکې 

تړلې ګڼي  نورو هېوادونو د هڅو پورې  یو شمېر  او  امریکا  د 

او زیاتوي چې ولسمرش غني نه يش کوالی په یوازې ځان په 

هېواد کې سوله راويل.

اړه  په  سولې  د  امان  امرالله  جرنال  شنونکی  چارو  پوځي  د 

او  ګڼي  اړین  معالومېدل  موقف  او  رسچینې  د  اترو  خربو  د 

زیاتوي چې افغان دولت باید له چا رسه د سولې په اړه خربې 

اترې وکړي؟

باید هغه ادرس مالوم کړي چې د سولې  افغان دولت دې   ((

پاکستان  د  پاکستان،  غني  ارشف  کوي،  خربې  وررسه  اړه  په 

اسخبارات پوځي مرشان او که له طالبانو رسه چې طالبان هم 

یو شمېر یې پاکستان، ایران، عربستان او یو شمېر یې د امریکا 

او نور په خوښه کار کوي.((

د ښاغيل امان په خربه چې سعودي عربستان ته ولسمرش غني 

سفر وکړ؛ څو د سولې په اړه خربې اترې وکړي:

د هغه په خربه دا اړینه ده هغه عربان چې د نړۍ په ګوډ ګوډ 

کې تروریستي فعالیتونه کوي خپل کړي او د جنګ نه الس په 

رس کېدو ته دې اړ بايس له هغې وروسته دې په افغانستان کې 

د سولې لپاره اقدام وکړي.

ښاغيل امان زیاته کړه: )) په داسې حال کې چې ټارکېټ مالوم 

نه وي، ادرسونه مالوم نه وي او ورته میکانیزمونه نه وي جوړ 

شوي چې اوس میکانیزم وجود نه لري د سولې په اړه دا رنګه 

څرګندونې یو خوب دی، خیال دی او ناممکن ده چې سوله 

قایمه يش.((

د سیايس چارو شنونکی غالم جیالين سوله د ژوند د پرمختک 

ټپ  مخه  پرمختګ  د  مو  اړه  دې  په  چې  زیاتوي  او  بويل  راز 

شوې ده.

په  که   (( وایي  اړه چې  په  د هغې خربې  ولسمرش  د  نوموړي 

هر قیمت وي زه به سوله راومل(( )) سوله د افغانستان لپاره د 

پرمختګ راز دی او تر اوسه په دې اړه هېڅ هم نشته او دا چې 

سوله به په هر قیمت وي زه ناممکن کڼم، ولې چې له دې نه 

پورته قیمت هم شته لکه خپلواکي، استقالل او ازادي چې د 

دې پر رس نه يش کېدای((

د ښاغيل ځواک په خربه دا چې ولسمرش غني پاکستان، چین، 

په موخه سفرونه  راوستلو  د  د سولې  ته  او سعودي عربستان 

وکړل او کوم د پام وړ پرمختګ پکې ونه لیدل شو، یو څه د 

سبوتاژ کوښښونه هم پکې روان دي.

د هغه په خربه له کله نه چې چین کوښښ کړی په افغانستان 

کې د سولې دغه ابتکار په خپل الس کې واخيل په اړه یې د 

سبوتاژ لپاره هم کوښښونه پیل شوي دي او په دې اړه امریکا 

نه غواړي چې چین دې د افغان  سولې په راوستلو کې بریالۍ 

هڅه تر رسه کړي.

)) کله چې امریکا رايض نه وي؛ نو په افغانستان کې سوله نه 

يش راتالی، دا ځکه چې امریکا د جنګ یو اړخ دی چې هم 

پاکستان کې وجود لري، دوی غواړي  په  او هم  افغانستان  په 

چې د مرکزي اسیا او د چین شاوخوا سیمې نا امنه کړي او د 

دې لپاره دوی هڅه کوي چې افغانستان کې جګړه روانه وي 

او ال زیاته يش((

د هغه به خربه له امریکا رسه د امینتي تړون په السلیکېدو رسه 

بیا هم په افغانستان کې د هغه ډلو لخوا یو شمېر بد امنۍ را 

وزېږدې چې د دغه تړون له السلیکېدو رسه یې مخالفت کاوه.

نو په دې اساس ولسمرش غني په دې ډاډه ده چې دا مریکايي 

ځواکونو له وتلو وروسته به بیا هم نړیوالې مرستې له افغانستان 

رسه روانې وي او وسله وال طالبان به ونه يش کوالی چې د 

سولې راوستلو لپاره خنډ وګرځي.

)) زما په نظر چې د سولې په اړه له طالبانو رسه خربې اترې 

وروسته له دې چې امنیتي تړون السلیک شوی اسانه نه دي او 

دا د نوي دولت لپاره د سولې په برخه کې یو منفي پېنټ دی((

د پوځي چارو شنونکي عتیق الله امرخیل د سولې راوستل په 

هغه حالت کې د امکان وړ وګڼل چې افغان دولت د اوس په 

شان پاشلی ونه اويس او منسجم يش که نه د سولې په اړه ټولې 

هڅې به مناسبې پایلې ونه لري او یوازې د کرزي د حکومت په 

شان به یې هڅې اوږدې روانې وي.

او یو شمېر  بیا له پاکستان  بیا  په  کرزي په خپل حکومت کې 

نورو هېوادونو رسه د سولې په اړه خربې اترې پیل کړې وې خو 

د واک تر پایه یې په هېواد کې سوله رامنځته نه شوه.

حملۀ صدها طالب پاکستانی... 
تحریک طالبان پاکستان به ولسوالی دانگام حمله 

کرده اند.

سیدخیلی اظهار داشت: از چهار روز به این طرف 

درگیری نیروهای امنیتی افغان با طالبان پاکستانی 

ادامه دارد.

از  نفر   ۷ تاکنون  اساس گزارش ها  بر  افزود:  وی 

زخمی  دیگر  نفر   ۱۶ و  کشته  پاکستانی  طالبان 

شدند.

فرمانده پولیس والیت کرن تاکید کرد که نیروهای 

دولت  مسلح  مخالفان  با  مقابله  توانایی  امنیتی 

افغانستان را دارد.

همچنین همکاری مردم منطقه با نیروهای امنیتی 

به  و  است  داده  افزایش  را  پولیس  افراد  روحیه 

زودی طالبان پاکستانی شکست خواهند خورد.



معاون رییس اجراییه:

دربارۀ یک میلیون مهاجر افغانستانی
 در ایران باید تصمیم جدی گرفته شود

نامۀ وارده

تناسب منطقی در معاش مأموریِن 
دولت رعایت شود
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سرمربی آرسنال می گوید تنها عده کمی از هواداران تیمش خواهان برکناری 
او از هدایت توپچی های لندن هستند.

آرسنال موفق شد در هفته  شانزدهم لیگ برتر با نتیجه  پر گل چهار بر یک 
نیوکاسل را شکست دهد تا هواداران آرسنال پس از هفته های سخت شاهد 

یک پیروزی پر گل خانگی باشند.
نیوکاسل گفت:  برابر  از پیروزی تیمش  آرسن ونگر، سرمربی آرسنال پس 
خیلی به این پیروزی نیاز داشتیم. خو شبختا نه از همان ابتدا برای کسب برد 
تالش کردیم و به آنچه شایسته بود رسیدیم. دوست دارم تیمم همیشه این 
طور بازی کند. ما چهار گل به ثمر رساندیم و چند فرصت گلزنی دیگر را 
نیز از دست دادیم. نمایش تیمم در این دیدار بسیار خوب بود. این یکی از 
بهترین بازی های ما در این فصل بود که با پیروزی به پایان رسید. گل های 
فوق العاده ای را به ثمر رساندیم. نمی دانم داور چرا گل دنی ولبک را قبول 
نکرد. باید یک بار دیگر در تلویزیون این گل را ببینم. چه در دفاع و چه در 
حمله کامال سرتر از حریف خودمان بودیم و جریان بازی کامال در دست 

ما بود.
سرمربی آرسنال درباره اعتراض هواداران تیمش به او در هفته های گذشته 

گفت: همیشه وقتی تیمی شکست می خورد اولین نفری که با انگشت به او 
اشاره می کنند سرمربی تیم است. همیشه من هستم که مسئول نتایج بد تیم 
به حساب می آیم ولی در هفته های گذشته حمایت هواداران واقعی آرسنال 
را دیدم. 99.99 درصد هواداران آرسنال من را حمایت می کنند و مشکلی 
هم با آنها ندارم. در هر باشگاهی عده ای هستند که همیشه به دنبال اخراج 
مربی هستند. 18 سال است که در تیم فوتبال انگلیس مربیگری می کنم و 
بارها اتفاقات مشابه این را تجربه کرده ام. همیشه احترام متقابلی بین من و 
هواداران آرسنال بوده است ولی وقتی یک عده ناچیز هم اعتراض می کنند، 
به آنها حق می دهم. وظیفه من به عنوان مربی این است که تیمم بازی هایش 
را با پیروزی پشت سر بگذارد و وقتی این اتفاق رخ نمی دهد همه از من 

انتقاد می کنند.
اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  مرحله یک هشتم  در  تیمش  قرعه  درباره  ونگر 
گفت: این هفته تا حاال خبرهای خوبی داشتیم ولی نمی دانم دوشنبه شب چه 
اتفاقی برای ما می افتد. همیشه در سال های گذشته با تیم هایی قدرتمندی 
در لیگ قهرمانان برخورد کردیم و فکر می کنم تا امسال نیز همین طور باشد 

)می خندد(.
پایان  در  دارد،  عهده  بر  را  آرسنال  هدایت   96 سال  از  که  فرانسوی  مربی 
درباره شانس قهرمانی تیمش در لیگ برتر گفت: متاسفانه فصل را خوب 
شروع نکردیم و با مصدومان زیادی هم که داریم کار سختی در ادامه فصل 
انتظار  تیمم  از  نمی توان  که  است  ما طوری  در حال حاضر شرایط  داریم. 
قهرمانی داشت ولی در لیگ برتر هیچوقت نمی توان با قاطعیت از قهرمانی 
یک تیم صحبت کرد. بازی های زیادی تا پایان فصل باقی مانده و هر اتفاقی 

می تواند در آینده رخ دهد.
میدان  به  لیورپول  خانه  در  برتر  لیگ  هفدهم  هفته  در  آینده  هفته  آرسنال 
خواهد رفت که این دیدار اهمیت زیادی برای دو تیم دارد تا بتوانند خودشان 

را به جمع تیم های مدعی برسانند.

معاون دوم رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان 
نتایج سفر هفته گذشته  با تشریح  در نشستی خبری 
خود به ایران، از مقام های تهران در خصوص تالش 

برای حل مشکالت اتباع افغانستان قدردانی کرد.
محمد محقق معاون دوم عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی 
دولت وحدت ملی افغانستان روز یکشنبه در نشستی 
جمهور  رییس  روحانی  حسن  از  کابل  در  خبری 
از  اقامت شماری  ماهه   6 تمدید  در خصوص  ایران 
مهاجرین غیرقانونی افغانی، تسهیالت تحصیلی برای 
دانش آموزان و دانشجویان افغانی در ایران و همکاری 
در خصوص معلولین و معتادین کشور، قدردانی کرد.
از  شماری  اقامت  ماهه   6 تمدید  با  گفت:  محقق 
از وزارت  ایران قرار شد هیاتی  افغانی در  مهاجرین 
خانه های مختلف افغانستان از جمله وزارت داخله، 
و  صحت  اجتماعی،  امور  و  کار  مهاجرین،  امور 
در  نهایی  گیری  تصمیم  برای  را  مخدر طرحی  مواد 

خصوص این مهاجران تهیه کنند.

معاون رییس اجرایی دولت وحدت ملی در ادامه با 
اشاره به 900 هزار مهاجر افغانی که کارت سازمان ملل 
در اختیار دارند و ساالنه اقامت آنان تمدید می شود، 
مهاجرین  از  نفر  میلیون  یک  حدود  متاسفانه  گفت: 
فراهم  آنها  برای  افغانستان  در  کار  که شرایط  افغانی 
ایران حضور دارند که  نیست، به طور غیرقانونی در 

باید در این خصوص اقدامی موثر انجام شود.
افغانستان  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس  معاون 
که  داد  خبر  جدیدی  آمایش  طرح  از  حال  عین  در 
از  دسته  این  اطالعات  جمع آوری  با  آن  اساس  بر 
مهاجرین غیر قانونی در خصوص آنان تصمیم گیری 

خواهد شد.
محقق گفت: بر اساس مذاکرات با دکتر فرهادی وزیر 
علوم ایران شرایط برای ثبت نامه دانشجویان افغانی 
فراهم  معدن  مهندسی  رشته  و  هوافضا  رشته های  در 
خواهد شد زیرا افغانستان در این دو رشته نیاز مبرمی 

به جوانان تحصیلکرده دارد.
ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس  دوم  معاون 
که  دادند  وعده  ایران  مقام های  که  افزود  افغانستان 
کاهش  را  دولتی  دانشگاههای  در  دانشجویان  شهریه 
به نصف  نیز  افغانی را  دهند و شهریه دانش آموزان 

تقلیل دهند.
محقق در عین حال از اعطای 500 بورسیه تحصیلی 
به دانشجویان افغانی خبر داد و گفت هیاتی قرار است 

در سفر به کابل این توافق نامه را اجرایی کند.
محمد محقق معاون رییس اجرایی دولت وحدت ملی 
افغانستان روز دوشنبه گذشته در رأس هیات بلند پایه 

به تهران سفر کرد.
پیام های  تسلیم  با  ایران  به  سفرش  در  محقق  آقای 
جداگانه محمد اشرف غنی رییس جمهوری و عبداهلل 
باره  در  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل 
وضعیت اتباع افغانستانی مقیم ایران با رییس جمهور، 
و  داخله  وزیر  پرورش،  و  وزیرآموزش  وزیرعلوم، 
شمار دیگری از مقام های ایران دیدار و گفت وگو کرد.

از روزنامۀ معتبر ماندگار خواهشمندیم که با چاپ 
این نامه که حاکی از درد دِل کارکنان دولت است، 
پارلمان  ملی،  وحدت  حکومت  مسوولین  توجه 
اگر  تا  کند  جلب  را  مربوطه  ارگان های  دیگر  و 
طاقت فرسای  دشواری های  بخواهد،  )ج(  خداوند 
برداشته،  دولت  کارمندان  گلوی  از  دست  کنونی 
عدالت تأمین و قانونیت بر سرنوشت مردم حاکم 

شود. 
***

اتحادیۀ ملی کارکنان وزارت احیا و انکشاِف دهات 
در حال حاضر با داشتن تقریبًا 500 نفر عضو در 
که  دولت  مامورین  ماکول  مشکل  تا  شد  آن  پِی 
)صرف  می باشد  افغانی   20 مبلغ  حاضر  حال  در 
مقام  به  پیشنهادی  طی  را  نان(  قرص  یک  قیمت 
غور  غرض  افغانستان  اسالمی  ریاست جمهوری 
ارایه نماید. متن پیشنهاد بر مبنای  و عطف توجه 
قانون کارکنان  قانون کار مواد 17 و61  مادۀ 134 
اقدام  که  دارد  صراحت  چنین  ملکی  خدمات 
صورت گیرد تا جانب عدالت رعایت  شده باشد. 
برابرساعات  در  کارکنان  کار،  قانون   )61( ))مادۀ 
تعیین شده در روز و شب، مستحق ماکول به نرخ 
روز بوده که به طور ماهوار قابل اجرا می باشد.(( تا 
در مورد تجدید نظر صورت گیرد. همچنان مشکل 
کتبًا به وزارت مالیه رسانیده شد. در نتیجه کمبود 
بودجه و نداشتن امکانات را وزارت مالیه  مطرح 
نموده است، پس از بارها مراجعه، صرف ازدیاد 10 

افغانی را در سال جدید وعده سپردند. 
هموطنان  سایر  و  شما  به  می گذاریم  را  قضاوت 
شرافت مند که اگر این 10 افغانی وعده روی کاغذ 
بابت  از  را  کارمندان دولت  هم عملی گردد، درد 
دولتی  مسوولین  آیا  کرد.  نخواهد  مداوا  ماکول 
بی خبر از آن اند که یک کیلو گاز مایع در بازار کابل 
70 افغانی است. اگر یک فامیل در 24 ساعت فصل 
سرما یک کیلو گاز مصرف داشته باشد، در یک ماه 
2100 افغانی می شود و اگر روزانه در سه وقت  20 

قرص نان مصرف داشته باشد، در یک ماه 6000 
افغانی می شود که جمله 8100 افغانی خواهد شد، 
در حالی که معاش و ماکول یک کارمند در یک 
ماه، کمتر از این رقم است. آیا کارکنان دولت به 
تعلیم و تربیت فرزندان  پوشاک، مسکن، صحت، 
آن ها به غذا، کرایۀ ترانسپورت، کرایۀ خانه و غیره 

ضرورت ندارند؟ 
مشکل  این  به  ملی  وحدت  حکومت  آرزومندیم 
اتحادیۀ  نماید.  توجه  بذل  مردم  از  بزرگ  کتلۀ 
به  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  کارکنان  ملی 
قشر  و  کارمندان  کارگران،  همۀ  از  نماینده گی 
محروم جامعه، پیشنهاد می کند که: تناسب منطقی 
کار  دولت  دستگاه  در  که  کسانی  همۀ  معاش  در 
می کنند، در نظر گرفته شود. قانون خدمات ملکی 
کارمند  و  برد  بین  از  را  ترفیع  و  رتبه  حقوق  که 
امتیازی  هیچ گونه   از  ارزیابی  پنجم  سال  از  بعد 
برخوردار نمی باشد، بهتر است جایش را به قانون 
معاش  بدهد.  دولت  کارمندان  و  مامورین  سابق 
مبنای یک معیار  علمی و عادالنه در  بر  کارکنان 
نظر گرفته شود تا حداقل نیازمندی های اولیۀشان 
کاری،  شب  کاری،  اضافه  امتیاز  سازد.  مرفوع  را 
اساس  به  شبانه  و  روزانه  ماکول  و  حق الزحمه 
گردد.  پرداخت  بازار  در  خوراکی  مواد  سنجش 
وقتی اکثر بخش ها، دستگاه ها و معادن به سکتور 
فعالیت های  است  بهتر  شده،  سپرده  خصوصی 
آن ها که ارتباط مستقیم با زنده گی اقشار و طبقات 

محروم و کم توان دارد، تحت کنترول قرار گیرد.
با در نظرداشت مواد فوق، توجه جدی مسوولین 

دولت را تقاضامندیم.

  با احترام 
میرظفرالدین سیفی

رییس اتحادیۀ ملی کارکنان وزارت احیا و 
انکشاف دهات

پیروزی  از  مونیخ  بایرن  سرمربی 
تیمش در هفته پانزدهم بوندسلیگا 
بسیار خوشحال بود و این پیروزی 

را به شاگردانش تبریک گفت.
پانزدهم  هفته  در  مونیخ  بایرن 
آوگسبورگ  خانه  در  بوندسلیگا 
برابر  توانست  و  رفت  میدان  به 
این تیم به پیروزی چهار بر صفر 
دست یابد تا به روند خوب خود 

در فصل جاری ادامه ادامه دهد.
تیمش  که  این  از  گوآردیوال  پپ 
توانست در این دیدار به پیروزی 
در  او  است.  خوشحال  برسد، 
نشست خبری بعد از بازی گفت: 
بدون شک از این پیروزی که بایرن 
خوشحال  بسیار  آورد  دست  به 
نمایش  به  را  خوبی  بازی  هستم. 
گذاشتیم و شایسته پیروزی بودیم. 
روند  به  می خواهد  مونیخ  بایرن 
خوب خود ادامه دهد. پیروزی در 
با چهار گل  خانه حریف آن هم 
اصال آسان نیست ولی ما توانستیم 
آوریم.  دست  به  را  بردی  چنین 

بنابراین باید خوشحال باشیم.
این  خواهم  می  داد:  ادامه  او 
تمام  به  را  ارزشمند  پیروزی 
افتخار  باعث  که  بایرن  بازیکنان 
شده اند،  تماشاگران  و خوشحالی 

بازیکنان  این  به  بگویم.  تبریک 
فصل  قهرمان  ما  می کنم.  افتخار 
به  می خواهیم  و  شده ایم  زمستان 
به  دهیم.  ادامه  خود  خوب  روند 
بازیکنان بایرن افتخار می کنم. آنها 
و  بوندسلیگا  رقابت های  در  چه 
چه در لیگ قهرمانان اروپا نمایش 

خوبی از خود نشان داده اند.
بایرن مونیخ با این برد 39 امتیازی 
تنهایی در صدر جدول  به  شد و 
رده بندی قرار گرفت. فاصله تیم 
بسیار  تیم ها  دیگر  با  گوآردیوال 
به  تیم  نزدیک ترین  است.  زیاد 
بایرن، ولفسبورگ است که با 29 
امتیاز در جایگاه دوم است و این 
به راحتی  بایرن  نشان می دهد که 
قهرمانی در فصل جاری را هم به 

دست می آورد.

گوآردیوال: به این بازیکنان افتخار می کنم

ورزش
ونگر: 99.99 درصد هواداران آرسنال حامی من هستند
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محمد يحيا مسعود
رفتِن  کنار  و  ملی  وحدِت  دولت  آمدن  کار  روی  با 
آقای کرزی از قدرت، گمان می رفت که دولِت جدید 
با توجه به ناکارایی سیاست های کرزی در امر مبارزه 
برای  را  آن، سیاسِت جدیدی  منابع  تروریسم و  علیه 
مهار طالبان و قطع مداخالِت پاکستان در امور داخلِی 
تمامیت  و  ثبات  که  باشد  تا  می کند  طرح  افغانستان 
تروریسم  پدیدۀ  از  ناشی  تهدیداِت  از  کشور  ارضِی 

رهایی یابد.
»مخالفین  به نام  از طالبان  آقای اشرف غنی  تعریِف  اما 
و  پارلمان  با  مشوره  بدون  پاکستان  به  سفر  سیاسی«، 
بدوِن تشکیل کابینۀ جدید و مالقات پنهانی با رییس 
آی اس آی و به تعقیب آن، انتشارِ خبِر شریک ساختن 
طالبان در دولت، در مجموع نشان داد که آقای غنی 
با  مبارزه  در  را  کرزی  آقای  سیاسِت  و  شیوه  همان 
دولت  و  می  کند  دنبال  پاکستان  مداخالت  و  تروریسم 
وحدت ملی، کدام طرح و سیاسِت نوی در این راستا 

ندارد.
حاکمیت  دورۀ  مانند  ملی  وحدت  دولت  اگر  مسلمًا 
کرزی، امکانات و وقِت خود را صرِف تضرع به طالبان، 
پروژه های  و  مقطعی  عملیات های  ناقص،  سفرهای 
خامِ صلح کند، از این دولت نیز هرگز نمی توان توقع 
داشت که در مهار طالبان و قطع مداخالِت پاکستان به 
موفقیت دست یابد. حتا برعکس، باید انتظار روزهای 
دشوارتر و خشونت های بیشتر در افغانستان را کشید.

شریک ساختِن طالبان در دولت از طرِف هر جناحی که 
پیشنهاد شده باشد، دو پیامد منفی به  بار خواهد آورد. 
نخست آن که با مخالفِت اکثریِت مردم مواجه خواهد 
شد و این مخالفت، میان مردم و دولت فاصله ایجاد 
می کند و سطح همکاری مردم با دولت را بسیار کاهش 

و  مردم  میان  )شکاف  وضعی  چنین  یک  از  می دهد. 
دولت( دستگاه استخبارات پاکستان نهایِت استفاده را 
می برد و به دامن زدِن اختالفات بیش از پیش می پردازد. 
دوم آن که گروه طالبان ابزار دست آی اس آی است و 
نفوذ  تردیدی  بی هیچ  قدرت،  در  آن ها  شدِن  شریک 
پاکستان را در دولِت افغانستان تسجیل و تثبیت خواهد 
باعث  نیز  دولت  در  آی اس آی  نفوذ  تسجیل  ساخت. 
تشدید رقابت های منطقه یی در افغانستان خواهد شد!

سفر آقای غنی به پاکستان و صدور فتوای جهاد مولوی 
انفجارها  شعلۀ  تشدید  و  افغانستان  در  فضل الرحمان 
ثابت ساخت که نوع  بار دیگر  انتحارها در کشور،  و 
کشور  این  و  نکرده  تغییر  افغانستان  به  پاکستان  نگاه 
خشونت  و  بنیادگرایی  از  استفاده  خواهاِن  هم چنان 
در کشورِ ماست. دولت وحدت ملی قبل از هر چیز 
پاکستان  برابر  باید یک استراتژی کارا و عملی را در 
تدوین کند؛ استراتژی یی متفاوت از گذشته، به نحوی 
که پاکستان را قانع و یا وادار سازد که از سیاست های 
توسعه طلبانه اش در افغانستان دست بردارد و به استفادۀ 
ابزاری از تروریسم در افغانستان و منطقه خاتمه دهد.

رشوت و باج دهی به پاکستان یا مهمانی دادن و مهمانی 
ما  امنیتِی  رفتن و ساده انگاری، هرگز چارۀ مشکالت 
شهروند  یک  عنوان  به  بنده  بود.  نخواهد  و  نیست 
افغانستان، به رهبران دولت وحدت ملی پیشنهاد می کنم 
تا کنفرانسی را به منظور تدوین همچو یک استراتژی 
صاحب نظران،  نظامی،  و  سیاسی  نخبه گان  اشتراِک  با 
قومانداناِن باتجربۀ جهاد و مقاومت، مسوولین نهادهای 
امنیتی و دوستاِن خارجی دایر کنند تا مبارزه علیه افزار 
و منابع تروریسم، از گرفتن تصامیِم خودسر و بی پالن 
نجات یافته و از این به بعد، به گونۀ شفاف و مطابق به 

استراتژی پیش برده شود.

تشریِک طالبان در دولت 
باعث تشدیِد جنگ استخباراتی در افغانستان می شود

وزیر دفاع آلمان اعالم کرد که طالبان با تمام نیرو در پی  
بی ثبات کردن حکومت افغانستان هستند.

وزیر  دیرالین،  وین  اورسوال  وله،  دویچه  گزارش  به 
به  غیرمنتظره  سفر  یک  در  شنبه  روز  که  آلمان  دفاع 
شمال افغانستان سفر کرده با مقام های محلی شمال و 

سربازان آلمانی در والیت بلخ دیدار کرد.
دیرالن در این جریان به رسانه ها گفت که طالبان با تمام 
نیرو درصدد بی ثبات کردن حکومت افغانستان هستند و 
بهتر است همه با ایستادن در کنار نیروهای امنیتی، نشان 

دهند قادرند پاسخ تهدیدها را بدهند.
خانم وین دیر الن همچنین گفت که در مورد ظرفیت 
اما  بگوید  چیزی  نمی تواند  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

در خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید با احتیاط 
عمل شود.

که  بگوییم  نمی توانیم  حقیقت  این  به  نظر  افزود:  وی 
امنیت  تامین  به  موفق  حد  چه  تا  افغانستان  نیروهای 
کشورشان خواهند بود و با چه سرعت قادر به گرفتن 

مسوولیت های امنیتی شان خواهند بود.
از  آموزشی  نیروهای  خروج  در  که  کرد  تأکید  اما 

افغانستان باید بدون عجله و محتاطانه عمل شود.
این گفته های وزیر دفاع آلمان در حالی مطرح می شود 
سال  پایان  تا  خارجی  نیروهای  جنگی  ماموریت  که 
است  قرار  و  یافته  پایان  افغانستان  در  میالدی  جاری 
به  تنها  قاطع،  حمایت  نام  زیر  نیروها  این  از  شماری 
آموزش و مشوره دهی نیروهای افغان پس از ختم این 

ماموریت بپردازند.
آلمان یکی از کشور های کمک کننده در یک  دهۀ اخیر 
کشور  این  نیروهای  همچنان  و  است  افغانستان  در 
ایساف  چارچوب  در  افغانستان،  شمال  در  کنون  تا 
تهدیدهای  برابر  در  نظامی  فعالیت های  مصروف 

هراس افگنانه بودند.

وزیر دفاع آلمان به مردم افغانستان و جامعۀ جهانی:

پاسـخ تهـدیدهـای طـالـبان را بـدهـید

محمد عاصم اسفزاری
هفتۀ  پنج شنبۀ  روز  مسلح  طالبان  ده ها  از  بیش 
ولسوالی  بازار  از  بخش هایی  کنترل  گذشته 

شیندند را به دست گرفتند.
بازار  اطراف  عینی، کوچه های  گفته شاهدان  به 
تصرف  به  شیندند  ذغالی  چوک  از  بخشی  و 
طالبان در آمده و شمار حمله کننده گان به ده ها 

تن می رسد. 
آغاز گردیده  پنچ شنبه  از صبح روز  این درگیری که 
جنرال  یافت.  ادامه  روز  همین  شام  نزدیکی  تا  بود، 
امین اهلل آزاد  امر امنیت والیت هرات می گوید: ده ها  
مختلف  نقاط  در  شب  نیمه های  از  مسلح  مخالف 
ولسوالی شیندند هرات جابجا شده بودند که به گفتۀ 
در  مستقر  امنیتی  قوای  با  پراکنده  درگیری  با  مردم 
از  قسمت های  ولسوالی  مرکز  به  منتهی  ورودی های 

این ولسوالی را نیز به تصرف خود درآورده بودند.
ولسوالی  مرکز  نسوان  مکتب  طالبان  نبرد  این  در 
از  شماری  اند.  کشیده  آتش  به  را  هرات  شیندند 
بیرق سه  که  ولسوالی شیندند می گویند   باشنده گان 
رنگ حکومت از فراز این مکتب پائین آورده شده و 
طالبان بیرق سیفد رنگ خودشان را برفراز این مکتب 
نصب کرده اند و همه لوازم و سندهای این مکتب را 

به آتش کشیده اند.
به گفته آمر امنیت  فرماندهی پولیس هرات،  در این 
درگیری 20 تن از مهاجمان کشته شدند و به قوای 
امنیتی و مردم هیچ گونه آسیبی نرسیده است و درحال 
از  کاماًل  والیت  این  شیندند  ولسوالی  مرکز  حاضر 
ازآن  طالبان  و  است  پاکسازی گردیده  طالبان  وجود 

منطقه عقب نشینی کرده اند.
زخمی شدن   از  نجیبی  اهلل  نجیب  دیگر،  ازسوی 
سطحی دو سرباز ارتش در جریان نبرد با شورشیان 
ولسوالی  ساحات  تمای  می گوید  و  می دهد  خبر 
شیندند تحت کنترل کامل نیروهای امنیتی قرار دارد. 
هرات  مناطق  نامن ترین  از  یکی  شیندند  ولسوالی 

و  بمب گذاری  با  طالبان  هرازگاهی  که  می باشد 
حمالت تهاجمی بر مواضع و محل تردد  کاروان های 
نظامی تلفاتی را به قوای امنیتی و مردم وارد می کنند.
به گفته تعدادی از باشنده گان این ولسوالی، از مدت 
دو سال یا بیشتر به این طرف در تمام اطراف شیندند 
نیروی  کرده اند،  مستحکم  را  پایگاه های شان  طالبان 
نمی تواند  هست  مستقر  آن جا  در  که  اندکی  امنیتی 

جلو فعالیت و پیش روی آن ها را بگیرد.
زیادی  مرموز  قتل های  هرات  شیندند  ولسوالی  در 
صورت می گیرد و مکاتب دخترانۀ این ولسوالی اکثراً 
اکثراً  شیندند  ولسوالی  امنیتی  مسووالن  است.  بسته 
ولسوالی  باشندۀ  یک  می برند.  بسر  والیت  مرکز  در 
دهن  در  که  افتیده  اتفاق  گاهی  که  گفت  شیندند 
شده،  کشته  فردی  شیندند  پولیس  فرماندهی  دروازۀ 

بدون این که کسی جلو قاتالن را گرفته باشد. 
اکنون هیچ کسی حق استفاده از موتر سایکل را در 
از ساعت 5 عصر  ندارد و هیچ دوکانی  بازار  داخل 
را  شیندند  که  است  درحالی  این  نیست.  باز  بعد  به 
تجربه  این  بارها  و  می گویند  هرات  ورودی  دروازۀ 
شده است که سقوط شیندند سقوط هرات را در پی 
داشته است. شیندند در 124 کیلومتری جنوب هرات 

موقعیت دارد.

سقوط شیندند

 سقوط هرات است


