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تمیم حمید
از پشت شیشه های سیاه، بیرون را تاریک می بینم؛ سرک ها، 
موترها، مردم، ساختمان ها، بازارها و حتا پول هایی که در 

دست صرافان است!

هرچند  گرفته؛  خود  به  تیره یی  رنگ  این ها  همۀ 
این موتر هم، گواه »تجارتی  ساعت هاست که در داخل 

سیاه« می باشم.
یک روز داغ اخیر تابستان است و موتری که من و همراهم 

)راننده( در آن حضور داریم، با سرعت، جاده های شرق 
شهر کابل را می پیماید. 

برسم  موتر  این  به  تا  کرده ام  را تالش  ماه  دو  دست کم، 
و برای چند روز، هم نشین جوانی باشم که یکی از ده ها 
توزیع کنندۀ اصلی مواد مخدر به »ُخرده فروشان« در کابل 

است.
کسی که مرا به این جوان ۲۷ ساله معرفی کرده، خودش 
این  و  بوده  افغانستان  امنیتی  نهادهای  پیشین  عضو 
شگفتی آور نیست؛ زیرا خود این نهادها هم تأیید می کنند 

که قاچاق بران مواد مخدر، در همۀ رده ها نفوذ کرده اند.
می گوید که نامش »ُرستم« است؛ شاید هم می خواهد با 
چنین نام گذاری بر خودش، به ُرخم بکشد که بی رقیب 

است. 
- »به کسی سر خم نمی کنم. همی موتر دو سال است زیر 

پایم است و همی کار و بار؛ سر هیچ کسی خبر نیستم!«
مکتب  دهم،  صنف  تا  و  است  افغانستان  شمال  باشندۀ 
خوانده؛ چشم های سبز و موهای زردش، او را به اروپاییان 
شباهت می دهد. با پیراهن و پتلون گران بهایی که پوشیده، 
بیشتر به یک جوان ثروت مند و خوش گذران می ماند تا 
یک توزیع کنندۀ اصلی مواد...                ادامه صفحه 6

پس از آن که طالبان رسانه ها و نهادهای مدنی افغانستان را 
نهادهای خبرنگاری می گویند  تهدید کردند، خبرنگاران و 
چنین تهدیدهایی نمی تواند مانع فعالیت رسانه یی و مدنی 

شود.
از  پس  روز  یک  است  طالبان  به  منسوب  که  اعالمیه یی 
حمله بر مرکز فرهنگی فرانسه منشتر شد. در این اعالمیه 
در  است  شده  داده  هشدار  مدنی  نهادهای  و  رسانه ها  به 
صورتی که خالف ارزش های اسالمی فعالیت کنند، هدف 

قرار خواهند گرفت.
تهدید  این  به  واکنش  در  خبرنگاری  و  مدنی  نهادهای  ما 
طالبان گفته اند که دست از فعالیت نخواهند کشید. مجیب 
آزاد  رسانه های  کننده  نی حمایت  موسسه  رئیس  خلوتگر 
کنفرانس  یک  در   1393 قوس   ۲4 دوشنبه  روز  افغانستان 
خبری در کابل گفت: »طالبان کور خوانده اند و باید بدانند 
گسترده  شان  نهادهای  هرچند  افغانستان  در  رسانه ها  که 

را  طالبان  بخواهند  اگر  و  دارند  واحد  صدای  ولی  است، 
نخواهند  افغانستان  در  دیگر  شان  نام  طالبان  کنند،  تحریم 

بود«.
مسووالن  به  افغانستان  امنیتی  نهادهای  حال  همین  در 
نهادهای مدنی و رسانه ای اطمینان داده اند که امنیت این 
نهادها تامین است و تالش...                   ادامه صفحه 7
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براي گريز از پشیماني، فقط يك راه وجود دارد و آن، نهايت تالش 
در هر كاري ست كه انجام مي دهید.
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داکتر عبداهلل در سازمان شانگهای:

فرهنگی و  اقتصادی  مناسباِت 
 اعضای سازمان شانگهای ُگسترش یابد

دار و دسته های کابل 
۴۰۰۰ »ُخرده     فروش« مواد مخدر و     ۳۴۰       گروه      تبهکار       دارد  قصۀ     شهری که 

کابل،  در  انفجارها  و  انتحاری  حمالت  از  موجی  دنبال  به 
اشرف غنی رییس جمهوری با مسووالن وزارت دفاع دیدار 

کرده و گفته که نیروهای امنیتی بین خود هماهنگی ندارند.
امنیتی و  بلندمدت  برنامه  این دیدار در مورد  آقای غنی در 
ایجاد هماهنگی  بر  و  کرده  نیروها صحبت  افزایش ظرفیت 

میان این نیروها تاکید کرده است.
به گزارش ریاست جمهوری، آقای غنی برنامه امنیتی نیروهای 
افغان را پاسخگوی شرایط کنونی افغانستان ندانسته و گفته 
که برنامه امنیتی یک ساله باید به برنامه امنیتی پنج ساله بدل 
شود....                                              ادامه صفحه 7

مسووالن نهادهای امنیتی افغانستان خواهان تطبیق قانون باالی افرادی 
هستند که در درگیری های مسلحانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت 

شده اند.
حسیب اهلل صدیقی، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی در نشست 
خبری مشترک نهادهای امنیتی افغانستان در کابل گفت: » ما از نهادهای 
درگیری های  جریان  در  که  را  افرادی  می خواهیم  قضایی  و  عدلی 
بازداشت  وحشت  ایجاد  اتهام  به  پولیس  نیروهای  سوی  از  مسلحانه 

می شوند، قانون باالیشان تطبیق شود«. 
می شوند؛  بازداشت  امنیتی  نیروهای  سوی  از  که  »افرادی  گفت:  وی 
نباید بدون رسیده گی به پرونده آنان از بند رها شوند؛ زیرا آنان دشمنان 

سرسخت مردم افغانستان می باشند.«
این اظهارات در حالی مطرح...                               ادامه صفحه 7

رییس جمهور غنی:

نیروهای امنیتی هماهنگ شوند

ریاست عمومی امنیت ملی به نهادهای عدلی و قضایی:

دهشت افگنان را 
پیش از محاکمه رها نکنید

نهادهای رسانه یی: 

طالبان کور خوانده اند

آقای غنی 
فـرصِت 
شـعار 
گذشـته 
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فاکنر و سینما
فلم نامه نویس

 در مقام 
نویسندۀ ادبی؛
 نویسندۀادبی 

در مقام 
فلم نامه نویس

در برگ ها

تاریخیت
 در وجود 

انسان بنیادین 
است

صفحه 7



در  امریکا  رییس جمهوری  اوباما  باراک 
به  خطاب  خود  رادیویِی  سخنرانی  تازه ترین 
مأموریت  رسمی  پایان  از  کشور  این  مردم 
خبر  افغانستان  در  امریکایی  سربازان  نظامِی 
که  گفت  سخنرانی  این  در  اوباما  آقای  داد. 
بسیار خوشحال می شود که به زودی سربازان 
امریکایی را استقبال خواهد کرد. او با اشاره به 
مأموریت جنگِی سربازان امریکایی در مبارزه 
تهدیدها  سطح  هنوز  که  گفت  تروریسم  با 
کاهش نیافته و این کشور خود را ملزم می داند 
تأمین  برای  خود  کمک های  به  هم چنان  که 

صلح و امنیت در افغانستان ادامه دهد. 
نیروهای خارجی در حالی افغانستان را ترک 
می کنند که این کشور بیش از هر زماِن دیگر 
قرار  امنیتی  جدِی  تهدیدهای  معرض  در 
دارد. میزان تلفاِت غیرنظامیان بر اثر حمالت 
و  سرسام آور  گونۀ  به  انفجاری  و  انتحاری 
تکان دهنده افزایش یافته است. روز یک شنبه 
در مراسم بزرگداشت از اعالمیۀ جهانی حقوق 
بشر، رییس جمهور غنی در سخنرانی خود به 
این مناسبت گفت که مصونیت جامعه از ترس 
و مرگ ناگهانی، از حقوق اولیۀ افراد است. بر 
اساس گزارش ها در یک ماه اخیر، نزدیک به 
هشت صد تن در افغانستان در نتیجۀ حمالت 
رقم  این  باخته اند.  جان  انفجاری  و  انتحاری 
تلفات، بدون شک رقِم بسیار باالیی است و 
گذشته  سال های  به  نسبت  که  می دهد  نشان 
در میزان حمالت افزایش به وجود آمده است. 
دیگر  بار  یک  خود  سخنرانی  در  غنی  آقای 
گروه های مسلِح مخالف را مورد خطاب قرار 
داد و از آن ها خواست که دست از حمالت 
که  رییس جمهوری گفت  بردارند.  تروریستی 
»وجدان های بیـدار باید یک صدا بگویند بس 
نمی پذیریم«.  را  شرایط  این  دیگر  ما  است، 
آقای غنی در همین حال، از برنامه های امنیتی 
بار دیگر تعهد کرد  خود سخن گفت و یک 
انجام  جدی  اقدام های  صلح  تأمین  برای  که 
همکاری های  رییس جمهوری  می دهد. 
تأمین صلح، موثر عنوان کرد  منطقه یی را در 
بردِن  باال  با  افغانستان تالش می کند  افزود  و 
نزدیک  راه  منطقه یی،  همکاری های  سطح 

شدن به صلح را جست وجو کند. آقای غنی 
در بخش دیگر سخنانش تأکید کرد که: »صلح 
و  افغان هاست  اجتماعِی  و  حیاتی  ضرورت 
باید از حالت بی ثباتِی دوام دار به سمت ثباِت 
تأمل  و  تدبیر  حوصله،  که  برویم  دوامدار 
تروریستی  اعمال  با  کسانی  اگر  و  می خواهد 
بکشیم،  دست  صلح  از  ما  که  می خواهند 
جوابش این نیست و هیچ وقت تسلیم ترور 

نمی شویم.« 
این سخنان بدون تردید نمی توانند نشان دهندۀ 
تلقی  تأمیِن صلح  در جهت  پیش  به  حرکتی 
سوگند  مراسم  روز  از  غنی  آقای  شوند. 
و  تالش ها  از  پیوسته  امروز،  به  تا  وفاداری 
در  امنیت  و  صلح  تأمین  برای  برنامه هایش 
کشور سخن می گوید و در هیچ موردی نبوده 
که او بر تأمین صلح و آوردن اصالحات تأکید 
که  حالی ست  در  این همه  اما  باشد.  نکرده 
وضعیت امنیتی کابل و برخی شهرها و مناطق 
افغانستان هر روز بدتر از روزِ پیش می شود. 

این که  بر  افزون  اخیر  هفته های  و  ماه ها  در 
پیدا  افزایش  تروریستی  گروه های  حمالت 
کرده، حمالت تهاجمِی آن ها بر مراکز و مناطق 
دوردسِت کشور نیز به گونۀ سرسام آوری زیاد 
شنیدند  ولسوالی  پیش  روز  چند  است.  شده 
در هرات در آستانۀ سقوط به دسِت گروه های 
درگیری  این  در  گرفت.  قرار  دهشت افکن 
ده ها تن کشته و صدها خانواده آواره شده اند. 
نیز وضعیت خوب  بازار سرپل در شمال  در 
گزارش نمی شود و شنیده ها حاکی از پیشروی ِ 
استند.  منطقه  این  در  دهشت افکن  گروه های 
می کنند،  مواصلت  بدی  خبرهای  نیز  کنر  از 
شورشی  دوهزار  به  نزدیک  که  می شود  گفته 
بر ولسوالی دانگامِ این والیت حملۀ تهاجمی 

انجام داده اند. 
با سخنان رییس  حرکت های شورشیان وقتی 
به  حتمًا  شوند،  گذشته  ترازو  در  جمهوری 
افتاد  خواهیم  افصح المتکلمین  شعر  این  یاد 
که می گوید: »سرشک از دیده پاک کردن چه 
نیاید.«  خون  دل  از  که  کن  عالجی  حاصل/ 
آقای غنی نیز به جای وعده های چرب و نرم، 
خوب است به حال کشور نگاه کند و چاره یی 

این  ادامۀ  بیندیشد.  گسترده  ناامنی های  برای 
نیروهای  خروج  با  شک  بدون  وضعیت 
وقتی  باشد.  نگران کننده  می تواند  خارجی 
سربازان خارجی دیگر در عملیات های نظامی 
علیه گروه های مسلح مخالف شرکت نداشته 
توجه  با  کشور  امنیتی  نیروهای  برای  باشند، 
خواهد  مشکل  ناکافی  و  ناچیز  تجهیزات  به 
شوند.  بیرون  امنیت  تأمین  پس  از  که  بود 
هنوز که نیروهای امریکایی افغانستان را ترک 
افزایش حمالت  بر  مبنی  نکرده اند، هشدارها 
خروج  آلمان  نخست وزیر  می شود.  شنیده 
را زودهنگام  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای 
دانسته و خواهان تمدید مأموریت نظامی این 
نیروها در افغانستان شده است. در هفتۀ پیش 
شمالی  والیت  از  آلمان  دفاع  وزیر  وقتی  نیز 
گذاشتن  باقی  به  متعهد  می کرد،  دیدن  بلخ 
به خوبی  آلمان  شد.  خود  نیروهای  از  بخشی 
فعال،  نظامی  احساس کرده که بدون حضور 
برای افغانستان دشوار خواهد بود که از پِس 
شود.  بیرون  امنیتی  تهدیدهای  و  چالش ها 
به دنبال اعالم  حتا یک مقام پاکستانی، اخیراً 
افغانستان، گفته  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
است که این کشور با موج تازه یی از ناامنی ها 
هشداردهنده  این سخن  بود.  خواهد  روبه رو 
در  عماًل  که  می شود  بیرون  کسی  زبان  از 
ناامنی های کشور دخیل است و از آماده گی ها 
خبر  نزدیک  از  بیشتر  تشنج آفرینی های  برای 

دارد. 
کوتاه سخن این که با شعار و وعده نمی توان 
وضعیت را تغییر داد. تغییر وضعیت به اراده و 
برنامه های جدی نیاز دارد. آقای غنی به جای 
دیگر  است،  »بس  این که  گفتن  و  زدن  چیغ 
ما نمی پذیریم«، باید در عمل نشان می داد که 
چه گونه دولت توانایی مهار حمالِت انتحاری 
به اصطالح  وعده های  زمان  دیگر  دارد.  را 
سرخرمن گذشته است. مردم انتظار عمل کردِ 
دقیق و متناسب با شرایط را دارند. اگر دولت 
وحدِت ملی ظرف صد روز نخست نتواند به 
اساسی ترین خواست های جامعه پاسخ بگوید، 
به  را  خود  مشروعیِت  و  اعتبار  شک  بدون 

میزان قابل توجهی از دست خواهد داد. 
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احمـد عمران

غنی  قای  آ
فـرصِت شـعار گذشـته اسـت

 

انتخاباتی و تشکیل  حدود سه ماه از توافق نامزدهای پیشتاز 
اعالم  دولت  کابینۀ  کنون  تا  اما  می گذرد  ملی  دولت وحدت 
»آیا  که  باشد  این  می تواند  سخن  دیگِر  پهلوی  است.  نشده 
اساسًا دولتی تشکیل شده که ما آن را دولت وحدت ملی نام 
کابینه، الزمۀ دولت است که  یا خیر؟« زیرا تشکیل  بگذاریم 
اصاًل دَرکش معلوم نیست و استمرار و فعالیِت روزانۀ نهادها 
به طور  روندش  آن هم  که  دولت داری ست  حیاِت  نشانۀ  نیز 

وحشت ناک مختل شده است. 
انتخابات که گذشت، خزانۀ حکومت کاماًل خالی شد. مقامات 
وزارت مالیه مسأله را از مردم مخفی نگاه داشتند، ولی تعلل 
در پرداخِت تنخواه مأموران دولت، حقیقت را افشا کرد. همین 
که  ماه هاست  حکومتی،  نهادهای  مأموران  از  بسیاری  اکنون 
زمانی  که چه  نیست  هم  و روشن  نکرده اند  دریافت  معاشی 

معاِش کارمنداِن دولت پرداخته خواهد شد.
خوانده  سرپرست  وزیران  تمامی  گذشت،  که  انتخابات 
شدند و بسیاری از آنان با روی  کار آمدِن ایتالف جدید، از 
تمامی وزارت خانه ها  اکنون  رفتند. همین  کنار  پست های شان 
کارشان نیم بند است؛ زیرا سرپرستان فعلی عماًل بالتکلیف اند، 
نه مسوولیتی به دوش شان گذاشته شده و نه هم خود در قبال 

وظایف شان مسوولیت احساس می کنند. 
بوده؛  فردمحور  همواره  افغانستان  در  دولتی  نهادهای  کار 
همین که فردِ اساسِی یک نهاد دولتی برکنار شود و یا استعفا 
دهد، سیستمی وجود ندارد که به طور خودکار فعالیِت روزانۀ 
نهاد را پیش ببرد. به همین دلیل است که نهادهای دولتی به 

صورِت کل دچار ضعف و رکود می باشند.
مردم  همۀ  نیست؛  توضیح  به  نیازی  که  امنیت  عرصۀ  در 
مشاهده  اخیر  ماه  دو  طی  را  ناامنی  گسترِش  سر  چشِم  به 
می کنند. میزان تلفاِت مردمِ عادی و نظامیاِن کشور به مراتب 
شاهد  مردم  که  نیست  روزی  باالترست.  پیشین  حکومِت  از 
خواب  در  امنیتی  نهادهای  تمامی  نباشند.  انتحاری  و  انفجار 
خرگوشی اند. هیچ موردی نبوده که نهادهای امنیتی، یک حملۀ 
خطرناِک تروریستان را خنثا کرده و بعد، دستاوردشان را به 
فلم های  پولیِس   مثل  امنیتی  مأموران  باشند.  داده  نشان  مردم 
هندی، موقعی که ماجرا پایان می یابد، به محل حادثه می رسند.
در عرصۀ اقتصاد نیز وضعیت هیچ توفیری ندارد. بهای مواد 
سوختی، خوراکی و... به طور سرسام آوری باال رفته است. نرخ 
اسعار هم که همواره در نوسان است و از همان آغاز تشکیل 
دولت  هنوز  است.  نکرده  پیدا  ثابتی  موقعیِت  کنونی،  دولت 
نتوانسته اعتماد کافی برای سرمایه گذاران خلق کند و از این 
دولت  ادعای  آورد.  به دست  را  جدیدی  سرمایه های  طریق، 
چندان  که  هم  اختالس گران  و  پول شویان  با  تصفیه  بر  مبنی 
حقیقت نداشت و بهترین نمونه اش را می توان در عمل کرد با 

ماجرای کابل بانک دید.
در حوزۀ سیاست هم هذالقیاس.

گفته می شود که عدم اعالم کابینۀ دولت، نتیجۀ اختالف های 
داخلی میان ریاست اجرایی و ارگ ریاست جمهوری است که 

حدس نادرستی هم نیست. 
آقای  و  رییس جمهور  اوِل  معاون  میان  سیاسی  اختالف 
اشرف غنی بر سر موضع گیری علیه طالبان نیز یک ضعف دیگِر 
سیاسی در این عرصه می تواند باشد که همه و همه ناکارایی 

نظام کنونی را نشان می دهند. 
با این حال، پرسش این است که وقتی دولِت حاضر از عهدۀ 
برنمی آید،  اولیه  چند چالِش عمده و حیاتی و در عیِن حال 
فلسفۀ وجودی آن چیست و آیا اصاًل می توان گفت که دولِت 

جدیدی تشکیل شده است؟
به زودی دو مسوولیِت دشوار  این وضعیت در حالی ست که 
برگزاری  می گیرد؛  قرار  این حکومت  فراراهِ  دیگر  اساسِی  و 
به حتم  که  برقی  شناس نامه های  توزیع  و  مجلس  انتخابات 
و  اشرف غنی  برای  جنجال سازی  بسیار  پروسۀ  مورد  دو  هر 

همراهان خواهد بود. 
شده؛  متوقف  دوباره  که  الکترونیکی  شناس نامه های  توزیع 
انتخابات  ندارد.  را  آن  تطبیِق  توان  که  می داند  زیرا حکومت 
مجلس هم که ظاهراً به تعویق افتاده و روشن نیست که چه 
وقت برگزار خواهد شد. با توجه به ضعف های دولت کنونی، 
کابینه،  تشکیل  مثِل  نیز  پروسه  دو  این  که  می شود  پیش بینی 
بدبینی در مورد  باشد و  انتظار و جنجال در پی داشته  ماه ها 

دولت وحدِت ملی را به نقطۀ نهایی برساند. 
بسیار  حاضر  دولِت  برای  فرصت ها  که  گفت  باید  به جرأت 
قبل  می شود  پیشنهاد  بنابرین  بسیار.  خطرها  و  است  محدود 
ملی یک  دولت وحدِت  رهبران  بگذرد،  کار  از  کار  آن که  از 
و  دهند  صورت  کشور  حساِس  وضعیِت  از  کلی  ارزیابِی 

هوشیارانه نسبت به رفِع مشکالت و چالش ها اقدام کنند.

دولتی وجود دارد؟
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رییس سابق مرکز مبارزه با تروریسم سیا و سرویس محرمانه 
ملی فاش کرد که »ننسی پلوسی« و سایر اعضای کمیته های 
شکنجه  پیشرفته  تکنیک های  از  آمریکا  مجلس  دو  اطالعاتی 

سیا بر روی مظنونان تروریستی مطلع بوده اند.
سیا  تروریسم  با  مبارزه  مرکز  سابق  رییس  رودریگز  خوزه 
فاکس نیوز گفت که  با  در مصاحبه  ملی  و سرویس محرمانه 
اطالعات منتشر شده در گزارش شکنجه های سیا مبنی بر اینکه 
وی اطالعات درباره روش های شکنجه را به مقام های منتخب 

در کاخ سفید و کنگره ارائه نداده، نادرست است.
پلوسی  ننسی  به   ۲00۲ سپتامبر  در  که  کرد  تاکید  وی 
»ابو  روی  بر  شده  استفاده  تکنیک های  درباره  جمهوری خواه 
کرد،  عنوان  ادامه  در  رودریگز  است.  داده  اطالعات  زبیده« 
سابق  رییس  گاس«  »پورتر  اطالع  به  سیا  شکنجه های  مساله 
راکفلر«  »جی  و  آمریکا  نمایندگان  مجلس  اطالعاتی  کمیته 

رییس سابق کمیته اطالعاتی سنا نیز رسیده بود.
این مقام سابق سیا گفت: تمام این افراد دقیقا از کار ما اطالع 
انکار  را  موضوع  این  از  اطالع  اگرچه  پلوسی  ننسی  داشتند. 
می کند اما واقعیت این است که وی از تمام روش ها مطلع بود 

و هرگز با آنها مخالفت نکرد.
به گفته رودریگز، راکفلر دموکرات در واقع به او گفته است 
که به دنبال مظنون های بیشتر و روش های بازجویی جدیدتر 

برود.
خوزه رودریگز مسوول اجرای برنامه های شکنجه سیا بود و 
وی بود که دستور نابودی 9۲ ویدیویی بازجویی را صادر کرد.
رودریگز گفت: متن کامل فایل های ویدیویی موجود است. من 
به این دلیل ویدیوها را از بین بردم تا از عوامل سیا حفاظت 
کنم. حتی اگر فایل ها به صورت تصادفی منتشر می شد، برنامه 
شکنجه به خطر می افتاد و برخی رسانه ها آنها را با اقدامات 
می شد،  انجام  روانی ها  توسط  ابوغریب  زندان  در  که  قانونی 

مقایسه می کردند.
وی گفت: گزارش مذکور سیا را قربانی کرد. من واقعا از این 
بابت شوکه شدم که ایاالت متحده آمریکا به عامالنی خیانت 
کرد که در راستای حفاظت از این کشور پس از 11 سپتامبر 

گام برداشتند.

1000  شخصیت برجستۀ یهودی به اتحادیه اروپا:

فـلسطین را به رسمیت بشـناسـید
ده ها شخصیت برجسته یهودی از اعضای اتحادیه اروپا 
خواستند، کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند 
و چهار وزیر رژیم صهیونیستی را به جرم شهرک سازی و 

یهودی سازی سرزمین های اشغالی مجازات کنند.
ده ها  االوسط،  الشرق  فرامنطقه ای  روزنامه  گزارش  به 
چهره برجسته دانشگاهی یهودیان امریکا و اروپا از جمله 
شخصیت های آکادمیک اسرائیلی از دولت های کشورهای 
خود خواستند چهار چهره برجسته رژیم صهیونیستی را 
و  شهرک سازی ها  مورد  در  موضع گیری هایشان  جرم  به 
این  کنند.  مجازات  اشغالی  سرزمین های  سازی  یهودی 
چهار فرد نفتالی بنت، وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی و 
رهبر حزب خانه یهودی، اوری آریل، وزیر مسکن این 
رژیم از همین حزب، موشه فایگلین عضو کنست و از 
حزب لیکود، زئیو حیفر، دبیرکل سازمان آمانا و مسئول 

اکثر ساخت و سازهای غیرقانونی هستند.
این چهره های دانشگاهی یهودی اعالم کردند: این چهار 
سیاستمدار اسرائیلی تالش می کنند از طریق شکاف های 
قانون بین المللی سیاست اشغالگری اسرائیل را در کرانه 
باختری حفظ کنند و همه یا بخشی از کرانه باختری را به 

صورت یک طرفه از آن خود کنند.
جدید  جنبش  یک  به  وابسته  دانشگاهی  چهره های  این 
یا  امریکا  چپ  جناح  به  وابسته  جنبش  این  که  هستند 
اروپا نیست. این جنبش جدید با جناح چپ مشهور به 
جنبش های  و  فلسطین  و  اسرائیل  طرفدار  دانشگاهیان 
علمی،  تحریم  ندای  که  فلسطینی ها  طرفدار  تحریمی 
مخالف  می دهند،  سر  را  اسرائیل  با  سیاسی  و  اقتصادی 

است و همین نکته اهمیت دارد.
این جنبش معتقد است که این فقط مردم اسرائیل نیستند 
که باید تحریم شوند بلکه مسئوالن اصلی این رژیم در 
تحریم  باید  سازی ها  شهرک  و  سازی  یهودی  سیاست 

شوند.
فعالیت های  این چهره ها دولت هایشان را دعوت کردند 
این چهار مقام رژیم صهیونیستی را محدود و دارایی های 

آنان در کشورهای غربی را بلوکه کنند.
در  گروه  این  اعضای  از  یکی  شمیر،  گرشون  پروفسور 
کنفرانسی در دانشگاه کالیفرنیا با موضوع جامعه شناسی 
با  که  کردیم  انتخاب  را  چهره ای  چهار  ابتدا  ما  گفت: 
امری  به  اشغالگری  تبدیل سیاست  برای  فعالیت هایشان 
عادی و همیشگی شاخص شده اند. این چهار نفر تالش 
می کنند با تشویق اسرائیل به نفوذ در قوانین بین المللی، 
کرانه باختری را به اسرائیل ملحق کنند به ویژه که این 

افراد خطوط قرمز را زیر پا گذاشته اند.
لس  کالیفرنیا،  دانشگاه  ده ها چهره  نام  یادداشت  این  در 

والتسر،  مایکل  جمله  از  بوستون  و  کلمبیا  آنجلس، 
پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه پرینستون هم به چشم 

می خورند.
مخالف  و  صهیونیست  را  خود  کنندگان  امضا  تمامی 
جدی هرگونه تحریم علمی اسرائیل مثل جنبش تحریم 

اسرائیل )BDS( می دانند.
مایکل والتسر، پژوهشگر امور سیاسی دانشگاه پرینستون 
یا هرنوع  اسرائیل و  با تحریم های علمی  ما  گفت: همه 
اما در عین حال بر مواضع خود ضد  دیگر آن مخالفیم 

اشغالگری تاکید می کنیم.
رویکردهای  به  توجه ها  برای جلب  رویکرد جدید  این 

درست تاثیر گذار خواهد بود.
و  نگاری  روزنامه  برجسته  استاد  گلتین،  تود  پروفسور 
این  امضای  تایید  با  کلمبیا،  دانشگاه  شناسی  جامعه 
وقت  دیگر  گفت:  اسرائیل  کلی  تحریم  رد  و  تقاضانامه 
ما  بگوییم.  سخن  جدیدی  رویکردی  از  که  رسیده  آن 
امریکا در خاورمیانه همراهی  با سیاست  تالش می کنیم 
کنیم و چرا که ما بخشی از سیاست امریکایی هستیم که 
تالش می کند بگوید این چهره ها دوست امریکا نیستند و 

دشمن این کشورند.
با  هم  اسرائیل  چپ  حزب  چهره های  دیگر،  طرف  از 
از  حمایت  به  را  اروپا  پارلمان  تقاضانامه  این  امضای 
طرح به رسمیت شناختن کشور فلسطین در کنار کشور 

اسرائیل دعوت کردند.
پارلمان های  کنار  در  اروپا  اتحادیه  که  می رود  انتظار 
که  پرتغال  فرانسه و  اسپانیا،  ایرلند،  انگلیس،  کشورهای 

کشور فلسطین را به رسمیت شناخته اند، این موضوع را 
روز چهارشنبه بررسی کند.

امضا  را  تقاضانامه  این  یهودی   1000 از  بیش  تاکنون 
کرده اند، همچنین احینو عام نینی، هنرمند یهودی و میرا 

عوض هنرمند عرب به این جنبش پیوسته اند.
در متن این تقاضانامه که به پارلمان اتحادیه اروپا ارائه 
برای  اسرائیل که  ما شهروندان کشور  آمده است:  شده، 
از  می کنیم  تالش  کشور  این  آرامش  و  امنیت  حفظ 
وضعیت توقف سیاسی، ادامه سیاست های اشغالگری و 
از  و  فلسطینی ها  با  درگیری  به  منجر  که  سازی  شهرک 
بین بردن امکان دستیابی به سازش می شود ابراز نگرانی 
می کنیم. برای ما روشن است که امکان بقای اسرائیل و 
کنار  در  فلسطین  کشور  تشکیل  گرو  در  امنیتش  حفظ 
رسمیت  به  و  میالدی   199۷ مرزهای  براساس  اسرائیل 

شناخته شدن هر کشور از سوی مقابل است.
رسمیت  به  طرح  است:  آمده  تقاضانامه  این  ادامه  در 
شناختن کشور فلسطین باید اسرائیلی ها و فلسطینی ها را 

به دستیابی به راه حلی نهایی تشویق کند.
تاکنون صدها فعال، چهره سیاسی و دانشگاهی از جمله 
دنیل کهنان برنده جایزه صلح نوبل و دیوید گروسمن، 
 10 و  یهودی  نویسندگان  یهوشاع،  اب  و  عوز  آموس 
برنده جایزه اسرائیل کردند و دیپلمات ها و اعضای سابق 
این  اسرائیل  رتبه دولت سابق  عالی  کارمندان  و  کنست 

یادداشت را امضا کرده اند.

رییس برنامۀ شکنجۀ  سیا:

 مـا قـربـانـی شـدیـم

وزیر داخلۀ ترکیه:

برنامۀ کودتا را خنثا کردیم

اسالم«  »قانون  جدید  الیحه  اتریش  دولت 
این قانون قرار است  انداخت.  را به جریان 
مانع از رویکردهای افراطی به ویژه در میان 
جوانان شود و اسالمی منطبق با »ویژگی های 
اتریش« را تقویت کند. این در حالی است که 
انجمن های اسالمی به این الیحه انتقاد دارند.

بهتر،  زندگی  وعده ی  با  داعش  تبلیغات 
جوانان را جذب خود می کند: »نزد ما بیایید، 
گناهان تان  اینجا  در  می شود،  بهتر  وضع تان 
بخشیده خواهد شد و زندگی زیبایی خواهید 
اجتماعی  مددکار  یک  گفته   به  و  داشت!« 
بهتر« را در  این »زندگی  از جوانان  بسیاری 

اتریش ندارند.
بنا بر داده های وزارت داخلۀ اتریش، حدود 

1۶0 نفر مظنون به افراط گری از اتریش عازم سوریه و عراق شده اند. اغلب این افراد 
مردان جوانی بوده اند که در اتریش آموزش و شغل مناسبی نداشته اند. حدود نیمی از 

این جوانان تبار چچنی داشته و یا از یوگسالوی سابق می آمده اند.
در اواخر نوامبر سال جاری، در پی عملیات پلیس 14 فرد مظنون دستگیر شدند. یکی از 
آن ها واعظی افراطی از مسجد وین است که با سخنان خود برای افراطیون سربازگیری 

می کرده است.
از کشورهای  مسلمان  هزار  از ۵00  بیش  اتریش  در جمهوری  دویچه وله،  به گزارش 
عربی، ترکیه، بوسنی و چچن زندگی می کنند. حدود یک سوم آن ها تابعیت اتریش را 

دارند که یکی از آن ها افجانی دونمز، نماینده حزب سبزها در پارلمان اتریش است.
دونمز می گوید، در اتریش »باتالقی از انجمن ها و مسجدها وجود دارد که از کشورهای 
دیگر، مانند عربستان سعودی، ترکیه و یا دیگر کشورها رهبری می شوند.« از نظر این 

نماینده پارلمان اتریش، »این روندی بسیار مشکل زاست.«
نهادهایی که از خارج از مرزها رهبری  از  طبق قانون جدید قرار است حمایت مالی 
می شوند ممنوع شود. در باره این موضوع حدود سه سال است که در نهادهای مختلف 

بحث می شود.
سباستیان کورتس، وزیر امور خارجه اتریش، در این رابطه می گوید: »ما تالش می کنیم 

قیمومت و نفوذی را که از خارج اعمال می شود پس بزنیم.«
کورتس افزود: »از این رو، آموزش امام ها را در دانشگاه وین آغاز می کنیم و هم زمان 

شمار امام هایی را کاهش می دهیم که از خارج به اتریش فرستاده می شوند.«
برای مثال، بسیاری از امام های جماعت کارمندان دولت ترکیه هستند. به تأکید وزیر امور 

خارجه اتریش، این روحانیان در اتریش فقط 
موعظه دینی نمی کنند، »بلکه برای خود نفوذ 
مقیاسی  در  آن هم  می کنند،  فراهم  اجتماعی 

که ما مایل بدان نیستیم.«
امور  وزیر  گفته   به  اسالم  جدید  قانون 
امنیت  مسلمانان  برای  هم  اتریش،  خارجه 
که  می کند  کمک  هم  و  می آورد  حقوقی 

اسالمی منطبق با شرایط اتریش رشد کند.
امام های  است  قرار  می افزاید،  کورتس 
اتریش  در  که  باشند  داشته  وجود  بیشتری 
سخن  آلمانی  زبان  به  دیده اند،  آموزش 
و  »فرهنگ  و  هستند  اتریشی  می گویند، 
مشکالت  از  نیز  و  می شناسند  را  ما  کشور 

جوانان مسلمان اتریش آگاهی دارند.«
از سوی دیگر قرار است قوانین دولتی بر قوانین دینی اولویت داشته باشد، همان گونه که 

در »قانون اسالم« اتریش مصوب 191۲ بر این امر تأکید شده است.
بر اساس طرح جدید »قانون اسالم«، جماعت های دینی اسالمی و علوی ها باید تفسیر 
خود از مضامین دینی را ارائه دهند. عالوه بر این، آن ها باید 9 متن قرآنی را که هم اکنون 
از آن استفاده می شود را به زبان آلمانی ترجمه کنند و از هر نوع توجیه و مشروعیت 

بخشیدن به خشونت بپرهیزند.
انتقاد جماعت های اسالمی از طرح قانون

پیش از همه »جماعت دینی اسالمی در اتریش« که در تدوین قانون جدید نیز مشارکت 
داشته، متن نهایی را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که قانون گذار این جماعت را 

مورد ظن عمومی قرار داده است.
تأکید کرد: »هیچ ظن عمومی علیه مسلمانان  رابطه  این  اتریش در  امور خارجه  وزیر 
بر  نباید  نیز  از سوی دیگر دولت  باشد؛ و  نباید وجود داشته  نداشته و  اتریش وجود 

خطاهای احتمالی چشم بپوشد.«
»قانون اسالم« جدید در میان انجمن های اسالمی اتریش موضوعی مورد مناقشه است. 
اتریش همواره در گستره ی  دینی اسالمی، می گوید که  فوآت ساناج، رییس جماعت 

آزادی های دینی پیشتاز بوده است. 
با تالش  بود  قادر خواهیم  دارم  اطمینان  و  انسان خوش بینی هستم  »من  او می افزاید: 

مشترک بر معضالت غلبه کنیم.«
»قانون اسالم« جدید اتریش قرار است در ماه جنوری سال ۲01۵ به تصویب برسد.

وزیر داخلۀ ترکیه از تالش ناکام برای کودتا علیه دولت این 
کشور و دستگیری چندین متهم خبر داد.

داخلۀ  وزیر  آال،  آفکان  الیوم،  روسیا  شبکه خبری  گزارش  به 
ترکیه روز دوشنبه در سخنانی اعالم کرد: با بازداشت تعدادی 
در  کودتا  برای  تالش  »خدمت«،  مخالف  جنبش  حامیان  از 

کشور ناکام ماند.
رسانه های ترکیه یی به نقل از این مقام ترکیه یی گزارش دادند: 
سال   10 از  خرابکارانه«  »فعالیت های  هدف  این  به  نیل  برای 
پیش آغاز شده اما سرویس امنیت و اطالعات ترکیه این طرح  

را ناکام گذاشته است.
پولیس ترکیه روز گذشته دست به عملیات امنیتی در استانبول 
تن  ده ها  عملیات،  این  جریان  در  که  زد  دیگر  شهر  چند  و 
از حامیان جنبش »خدمت« از جمله چندین روزنامه نگار که 
هستند،  گولن  اهلل  فتح  به  نزدیکان  از  و  ترکیه  دولت  مخالف 

بازداشت شدند.

سال ششم   y شمارة    y 1435 سه    شنبه      25 قو  س/ آ ذر   y 1393 16صفر المظفر  y 1436 8 د  سمبر  2014

طرح جدید »قانون اسالم« در اتریش



دكتر عباس منوچهری
آدمیان  نزد  بسیار کهن  دانشی  هرمنوتیک 
است. موضوع دانِش هرمنوتیک در اصل، 
به آن  نزد مومنان  فهم متن کتاب مقدس 
است. با شکل گیری مسیحیت، این دانش 
اختصاص  مقدس  کتاب  مفاد  فهم  به 
هر  فهم  که  بود  در عصر جدید  و  یافت 
شعر  خواه  مقدس،  کتاب  خواه  متنی 
هرمنوتیک  دانِش  موضوع  شاعر،  فالن 
فهم  پی  در  هرمنوتیک  دانش  شد.  واقع 
موضوعات و رفتارهای انسانی و به طور 
پایۀ  بر  نیز  فرهنگ  است.  فرهنگ  کلی 
زبان شکل گرفته است؛ زبانی که واژه ها 

تنها یکی از روش های انتقال آن هستند. 
تالشی  را  هرمنوتیک  می توان  بنابراین 
پایۀ  عنوان  به  زبان  از  رمزگشایی  برای 
و  تاریخ  فهم  بی گمان  دانست.  فرهنگ 
متون تاریخی نیز در این زمره قرار دارند.
بنیادی ترین  که  رابطه  این  نوع  نخستین 
که  است  تفکر  مسالۀ  است،  آن  سطح 
خود به خود به مسالۀ انسان شناسی پیوند 
میان  ارتباط  روی  همین  از  و  می خورد 
می کنیم.  مشاهده  را  تاریخ  و  هرمنوتیک 
دوم در سطح فلسفۀ علم و چیستی علم 
در  که  است  تاریخ  مسالۀ  و  دانش  و 
چارچوب مباحث مربوط به دانش مطرح 
می شود و این که آیا تاریخ علم هست یا 
نه و اگر هست، مختصاِت آن چیست؟... 
به  بنیادین  نحو  به  هرمنوتیک  این جا  در 
یک معنا در تاریخ تجلی پیدا می کند. به 
عنوان مثال، دیلتای در اواخر قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیستم علوم انسانی را مساوی 
یکی  تاریخ  با  را  هرمنوتیک  و  تاریخ 
پژوهش های  در  سوم  سطح  می دانست. 

حوزۀ علوم انسانی انجام می شود. در این 
به  پرداختن  چه گونه گی  و  روش  سطح، 
مطرح  پاسخ ها  کردن  پیدا  و  موضوعات 

می شود. 
هرچه به دهه های اخیر نزدیک می شویم، 
بیشتر  هرمنوتیک  کاربرد  و  اهمیت 
تربیت  و  تعلیم  از  اهمیت  این  می شود. 
و  می کند  پیدا  ادامه  فلسفه  تا  گرفته 
تفسیر هایدگر فوق العاده  به خصوص در 
فیلسوف  دو  واقع  در  می شود؛  جدی 
و  هابرماس  اخیر  سال  بیست  عمدۀ 
البته  هستند،  هرمنوتیکی  دو  هر  گادامر 
معنا  یک  به  متفاوت.  رویکرد  دو  با 

خاِص  مشخصات  با  هم  فوکو  و  دریدا 
حوزه های  در  هستند.  هرمنوتیکی  خود 
مختلف علوم انسانی و اجتماعی حتا در 
حوزه های پوزیتیویستی که پوپر و راسل 
در آن حضور دارند، کسی مثل گیدنز نیز 
در نهایت هرمنوتیکی می شود. از آن طرف 
رورتی را می بینیم که سنت پراگماتیستی 
ختم  هرمنوتیک  به  و  دارد  تحلیلی  و 

می شود. 
در واقع ما با یک حوزۀ کوچک و محدود 
از مطالعات در حوزۀ تفکر مواجه نیستیم، 
و  است  وسیع تر  فوق العاده  گستره  این 
نفوذ آن هم فوق العاده گسترده  اهمیت و 
شکل  هرمنوتیک  کلیت  امروز  است. 
متأله بود  از شالیر ماخر که یک  گرفته، 
درست  مواجهۀ  او  برای  هرمنوتیک  و 
هرچه  دغدغه اش  و  بود  مقدس  متن  با 
بهتر فهمیدن متن، تا گیدنز که در جامعه 
شناسی بحث تأویل را مطرح کرده و از 
فلسفه،  حوزۀ  در  شاخص تر  این ها  همۀ 
دربارۀ  بنیادینش  بحث های  و  هایدگر 

هستی شناسی، انسان و زمان که در آن جا 
کرده  پیدا  را  خود  خاِص  جایگاه  تاریخ 
است. پس ما در کلیتی که هرمنوتیک پیدا 
کرده، بحث خود را پی می گیریم و کاری 
در  نداریم.  آن  تاریخی  تأخِر  و  تقدم  به 
گسترده یی  کاربردهای  هرمنوتیک  واقع 
تعلیم  در  هرمنوتیک  مثال  طور  به  دارد؛ 
و تربیت به کار می رود و مدارس کانادا 
اداره  هرمنوتیکی  آموزه های  اساس  بر 
می شود. در حوزۀ فلسفۀ اخالق، گادامر 
و هابرمارس و در جامعه شناسی نیز وبر 

این بحث ها را داشته اند.
تحوالت  بحث  با  معموالً  ساخت مندی 
بحث  است.  ارتباط  در  تاریخی 
ساخت مندی همیشه وجود داشته؛ این که 
فلسفی  بُعد  در  اختیار،  یا  است  جبر  آیا 
انسانی  عامل  آیا  علمی،  بُعد  در  یا  آن 
مختلف  مکاتب  در  ساختارها.  یا  است 
نیز چه در جامعه شناسی و چه در تاریخ 
مثال  به عنوان  دارد،  ساخت مندی وجود 
دارد  ساختاری  بحث های  مارکسیسم 
تغییراِت  و  اجتماعی  تحوالت  این که  و 
می افتد.  اتفاق  چه گونه  عمدتًا  تاریخی 
مثل  دیگری  ابعاد  بعدها  ساختارگرایی 
زبان و زبان شناسی پیدا کرد که در آن جا 
عامل  تعیین کننده،  عامل  نهایت  در  هم 
انتخاب و  انسانی بود، یعنی اراده و  غیر 
فهِم آدم ها نیست که عامل یا وسیلۀ تغییر 
است. از طرف دیگر، بحث های دیگری 
داریم که اختیارگرا هستند و عامل انسانی 
دیدگاه های  مثل  می دانند؛  تعیین کننده  را 
اومانیستی که عامل را در تغییر و تحول 
انسانی می دانند؛ این  تاریخی خود عامل 
داشته  وجود  همیشه  جدال  و  مناقشه 
را  بنیان هایش  که  ساخت مندی یی  است. 
پیوند  دو  این  بین  گرفته،  هرمنوتیک  از 
تحوالت  جریان  در  و  می کند  برقرار 
عامل  و  ساختار  مقوله  دو  هر  تاریخی، 
انسانی را دخیل می داند. بین این دو عامل 
تعامل برقرار است، برای مثال کاتوزیان با 
بحث جامعۀ کلنگی و ناپایداری جامعه، 
معیار  را  اروپا  تغییرات در  سیر تحول و 
گرفت و گفت ریشۀ تمام مشکالِت ما و 
امثاِل ما این است که ما مثل آن ها تغییر 
نشدیم.  قانون مدار  آنان  مانند  و  نکردیم 
کاتوزیان یک عامل را محور و مبنا قرار 
را  اروپا  تاریخی  تحوالت  سیر  و  داد 
مقابل،  در  و  کرد  تفسیر  همان  مبنای  بر 
علت العلِل  را  ایران  در  عامل  آن  نبودن 
مسایل ایران دانست. همچنین در مباحث 
استبداد، هرج  ناپایداری،  ـ مثل  او  دیگر 
چرخه یی  و  ـ  تحول  و  تغییر  و  مرج  و 
تکرار  همواره  است  معتقد  کاتوزیان  که 
مشاهده  دوباره  را  روند  همین  می شود، 
عامل  یک  روشی  نظر  از  یعنی  می کنیم. 
همان  اساس  بر  تحلیل  و  شده  انتخاب 
انجام گرفته است و در واقع هیچ توجیه 
مقابل  در  ندارد.  کار وجود  برای  روشی 
شکننده”،  “انقالب  در  فوران  جان  آن، 
سیستماتیک  به صورِت  را  خود  مباحِث 

و روش مند انجام داده است.

برای عشق به نوشتن چند بار اخراج شد
این که  از  بعد  را  کاپوتی  ترومن  نیویورکر،  معروف  مجلۀ 
با فضاحت  به شاعر معروف رابرت فراست توهین کرد، 
او  نبود.  کاپوتی  ترومن  اخراِج  اولین  این  اما  کرد.  بیرون 
بود.  شده  اخراج  مجالت  بردن  دلیل  به  هم  دبیرستان  از 
یکی از آرزوهای کاپوتی جوان این بود که در یک مجلۀ 
معروف کار کند و وقتی به نیویورکر پیوست، این آرزوی 
جلسۀ  یک  در  روز  یک  اما  دانست  شده  محقق  را  خود 
شعرخوانی شاعر معروف رابرت فراست، کاپوتی به خاطر 
سرماخورده گی، جلسه را ترک کرد، فراست این کار او را 
نیویورکر درخواست کرد که  از مسووالن  به خود دانست و  توهین 
ترومن کاپوتی را اخراج کنند. اما این اخراج کاپوتی را ناامید نکرد 
و او شروع به چاپ داستان های کوتاه در مجلۀ هارپربازار و مادمازل 
کرد. تا این که چند سال بعد اولین رمان خود را منتشر کرد و تبدیل به 

یکی از نویسنده گان برجستۀ دنیا شد.

سلطان موسیقی راک اند رولیا، رانندۀ کامیون!
به  بهتر است  او  الویس می گوید  به  اول  برنامۀ رادیویی گراند  مدیر 
جای پرداختن به موسیقی، رانندۀ کامیون شود؛ جمله یی که می تواند 
الویس پریسلی  که  است  درست  کند.  نابود  را  هنرمندی  هر  روحیۀ 
را سلطان راِک اند رول می دانند، اما او برای رسیدن به این جایگاه 
در  موسیقی  اجرای  یک  از  بعد  کرد.  تحمل  را  بسیاری  سختی های 
برنامۀ معروف نشویل در رادیوی گراند اول؛ مدیر برنامه به الویس 
می گوید بهتر است موسیقی را رها کرده و به شهر خود ممفیس و 
شغل قبلی اش یعنی رانندۀ کامیون بودن بازگردد. اما رویاهای الویس 
بزرگ تر از آن بودند که به این راحتی از راه خود دست بکشد. او 
هم چنان به اجراهای خود ادامه داد و بعد از چندی توانست با تور 

شوی هنک همراه شود و همین استعداد او را به همه گان شناساند.

هر کسی باید چندباری اخراج شود
آنا وینتور اعتقاد دارد که هر کسی باید در طول زنده گی یک یا حتا 
چند بار شغلش را از دست بدهد. این سردبیر مجلۀ معروف ووگ، 
کار خود را به عنوان یک خبرنگار در مجلۀ هارپر بازار شروع کرد؛ او 
سعی می کرد برای عکس های مطلب هایش ایده های خالقانه یی داشته 
باشد، اما سردبیر کار او را بی سلیقه می دانست تا این که بعد از حدود 
9 ماه اخراجش کرد. این اخراج برای او درس بزرگی بود و باعث شد 
هیچ گاه به آن سبک شغل برنگردد. بعد از مدتی به عنوان دبیر مد به 
استخدام مجلۀ ویوا درآمد، آن جا هم چندان دوام نیاورد؛ اما در نهایت 
توانست با تالشش تبدیل به سردبیر مجلۀ معروف »ووگ« شود که 

معتبرترین مجله در زمینۀ مد و لباس در جهان است.
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نویسنده: جین دی فیلیپ
برگردان: شاپور عظیمی

 بخش چهارم
می گویند جنایی نویسان مانند چندلر با نشان دادن قتل 
در کوچه و بازار داستان های تریلر را همه گانی کرده اند. 
برای همین چندلر از فلم خواب بزرگ راضی بود البته 
از این که پایان رمان او در فلم تغییر کرد، ناراحت شد. 
فرستاد،  انگلستان  در  ناشرش  برای  که  نامه یی  در  او 
نوشت: »شاید آن نویسنده ها نتوانسته اند این صحنه را 
بنویسند یا نخواسته اند. شاید آقای بوگارت قبول نکرده 
این صحنه را بازی کند. شما هیچ وقت در هالیوود از 
هیچ چیز خبردار نمی شوید. تنها چیزی که می دانم این 
است که اگر این صحنه خوب از آب درمی آمد، مو بر 

تِن بیننده سیخ می کرد.«
تنها فلم مهِم دیگری که فاکنر در دورانی که در استخدام 
استودیوی برادران وارنر بود روی آن کار کرد، محصول 
این استودیو نبود، بلکه در استودیوی یونایتد آرتیستز 
ساخته می شد: جنوبی )194۵(، فاکنر به دلیل احترامی 
که برای کارگردان این فلم یعنی ژان رنوار قایل بود، 
طی  در  رنوار  کند.  کار  فلم نامه  روی  بر  که  پذیرفت 
دوران جنگ برای مدتی در هالیوود فلم ساخت. خواهر 
فاکنر می گوید که برادرش تنها برای دو نفر در هالیوود 
احترام قایل بود، یکی هاوکز بود و دیگری رنوار. او 
فلم نامۀ جنوبی همکاری  نگارش  در  نانالی جانسن  با 
کرده بود، کسی که فاکنر در استودیوی فاکس نیز با او 
کار کرده بود. زمانی که جانسن مشغول کار بر روی 
فلم نامۀ فلم دیگری شد، رنوار از فاکنر دعوت کرد تا 
بیاید و صحنه هایی را که فلم نیاز داشت، بنویسد. طرح 
فلم نامۀ جنوبی در مورد تالش یک مزرعه دار جوان بود 
که می خواست خانواده اش را حفظ کند، خانواده یی که 
بالیای طبیعی و از میان رفتن محصول کشاورزی شان 
تیم  را  فلم  داستان  بود.  گذاشته  فشار  تحت  را  آن ها 
دوست سام تاکر مزرعه دار جوان روایت می کند. یک 
چنین داستانی را در میان آثار ادبی فاکنر می توان یافت 
فلم نامه یی  چنین  روی  بر  بود  مایل  او  که  پیداست  و 
کار کند. یکی از صحنه هایی که فاکنر نوشت، مربوط 
می کند.  صید  بزرگ  گربه ماهی  یک  که  است  سام  به 

نام فاکنر در عنوان بندی فلم ذکر نشده است که دلیِل 
با  او  زمان  آن  در  که  می شد  قراردادی  به  مربوط  آن 
بر  کار  که  گفت  بعدها  فاکنر  داشت.  وارنر  کمپانی 
جایزۀ   194۶ سال  در  فلم  )این  جنوبی  فلم نامۀ  روی 
اصلی جشنوارۀ ونیز را کسب کرد( برایش بهتر از آثار 
همکاری  فلم نامۀ شان  نوشتن  در  او  که  است  دیگری 
زنده گی  یعنی  فلم  اصلی  درون مایۀ  اگر  است.  داشته 
یک مزرعه دار جنوبی و مصایبی را که بر سرش فرود 
می آید در نظر بگیریم، پی می بریم که فاکنر حق دارد 

که چنین بیندیشد.
فلم نامه نویس  عنوان  به  را  فاکنر  نام  که  فلمی  آخرین 
برخود دارد، سرزمین فراعنه ساختۀ هاوکز است. فاکنر 
در واقع دیگر نمی خواست به کار فلم نامه نویسی ادامه 
این  در  او  پذیرفت.  را  هاوکز  درخواست  ولی  بدهد، 
زمینه گفت: »آقای هاوکز مرا به سینما آورد  هروقت 
به پول احتیاج داشتم او بهم می داد و حال که به کمکم 
نکرد  تعجب  این  از  فاکنر  هستم«.  هم  من  دارد،  نیاز 
که هاوکز می خواست فلمی تاریخی و حماسی بسازد، 
»این  می گفت  او  اما  بود،  نکرده  حال  به  تا  که  کاری 
سال ها  طی  که  هاوکز  آثار  دیگر  شبیه  بود  فلمی  هم 
برای  آن که  از  پیش  هاوکز  است«.  ساخته  فلم سازی، 
هری  و  فاکنر  از  کند،  سفر  مصر  به  فلم  فلم برداری 
کورنتیز درخواست کرد که بیایند و روی فلم نامه کار 
کنند. او در این زمان در اروپا و فرانسه به سر می برد. 
او در پاریس به هاوکز ملحق شد. سرانجام فلم ساخته 
شد و در شمار فلم های تاریخی هالیوود اثر خوبی از 

آب درآمد، اما در حد دیگر آثار هاوکز قرار نگرفت.
گاهی در هالیوود اتفاقی می افتاد که فاکنر مجبور می شد 
بر روی آثار تجاری یی کار کند که نمی توانستند توانایی 
او در نوشتن یک اثر ادبی را بازتاب دهند؛ ولی فاکنر 
باشد،  یک  درجه  نویسنده یی  »اگر  می گفت:  همواره 
اگر نویسندۀ  اما  بزند؛  او لطمه  به  هیچ چیز نمی تواند 
ممتازی نباشد، نمی توان کاری برایش کرد«. البته در هر 
شش موردی که نام فاکنر به عنوان فلم نامه نویس آمده، 
آن فلم ها موفق بودند، از جمله نیروی هوایی وجنوبی 

که آثاری با پروداکشن عظیم نبودند.
با باالرفتن سن وسالش بیش تر و بیش تر متقاعد  فاکنر 
می شد که در سال هایی که برایش مانده، باید خودش 
جرالد  فیتز  اسکات  کند.  ادبی  آثار  نوشتِن  وقف  را 
بود،  فاکنر  دوست  که  فلم نامه نویسی  و  رمان نویس 
یک بار به او گفت: »هیچ خوش بختی و لذتی در فلم ها 
نیست پسر، به آن چیزی که داری بچسب«، ظاهراً فاکنر 
این پند را با گوش جان شنید. برای همین نپذیرفت که 
سال های بعد در برگردان سینمایی دو اثرش هملت و 
خشم و هیاهو شرکت کند. برخی از تحلیل گران آثار 
فاکنر معتقدند که فلم نامه نویسی بر روی رمان نویسی او 
تأثیر  او تحت  یعنی سبک روایی  است،  تأثیر گذاشته 
برش ها و دیزالوهای فلم ها قرار گرفت. اما عده یی نیز 
معتقد بودند که سبک ادبی فاکنر به هیچ وجه سینمایی 

نداشت.  قرار  هالیوود  به  او  رفتِن  تأثیر  تحت  و  نبود 
نکتۀ دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است 
کار  فلم نامه هایی  روی  بر  موارد  بسیاری  در  فاکنر  که 
بنابراین،  نبودند؛  او  از آن  کرد که داستان اصلی آن ها 
او فرصت زیادی برای پروردن ایده های خود نداشت.

آثار اقتباس شدۀ فاکنر
امریکایی که همانند  تنسی ویلیامز نویسندۀ سرشناِس 
فاکنر اهل می سی سی پی بود، همواره می گفت: زنده گی 
در  او  آثار  و  است  متجلی  او  آثار  در  نویسنده  یک 
که  آن چه  اساس  بر  می کند.  پیدا  بازتاب  زنده گی اش 
فاکنر از زبان یکی از قهرمانانش می گوید: »گذشته از 
میان نرفته است، حتا نگذشته است«. برای بررسی آثار 
فاکنر که به فلم برگردانده شده اند، نگاهی مختصر به 

زنده گی نامه اش می تواند راه گشا باشد.
ویلیام کات برت فاکنر در ۲۵ سپتامبر 1۸9۷ در نیوآلبی، 
او آخرین فرزند موری  آمد،  دنیا  به  در می سی سی پی 
کات برت فاکنر و مود باتلر فاکنر و نوۀ سرهنگ ویلیام 
جنگ های  در  که  فاکنر  سرهنگ  است.  فاکنر  کالرک 
کار  به  جنگ  از  پس  و  داشت  شرکت  امریکا  داخلی 
همین  و  داشت  نوشتن  در  دستی  پرداخت،  تجارت 
خصیصۀ او بر نوه اش یعنی ویلیام فاکنر تأثیرگذار بود. 
او یک رمان رمانتیک به نام رز سفید ممفیس نوشت 
که بسیار با اقبال روبه رو شد و سی وپنج بار به چاپ 
رسید. ویلیام از همان دوراِن مدرسه عاشق قصه گویی 
و سرودن شعر بود، او همیشه می گفت که می خواهد 
مانند پدربزرگش یک نویسنده شود، در همان دوران 
شهر  روشن فکران  از  یکی  توجه  مورد  او  شعرهای 
یعنیفیل استون قرار گرفت، او نگاهی به اشعار ویلیام 
بااستعدادی  او جوان  که  کرد  اذعان  و  انداخت  جوان 

است.
فاکنر در 19۲۵ به نیواورلئان رفت و به حلقۀ ادبی آن جا 
که به رهبری شرود اندرسن رمان نویس معروف اداره 
تأثیر  اندرسن  که  گفت  بعدها  فاکنر  پیوست.  می شد، 
به  او در آن سال  آثارش داشته است.  او و  بر  زیادی 
پاریس رفت و آن جا روی اولین  رمانش پاداش سرباز 
کار کرد. این رمان با استقبال روبه رو شد، اما از رمان 
اساس  بر  فاکنر  نشد.  استقبال  پشه ها چندان  او  بعدی 
نویسندۀ  بود یک  او گفته  به  اندرسن که  رهنمودهای 
خوب هیچ وقت نباید ریشه هایش را به دست فراموشی 
به محیطی که در آن رشد کرده بود، توجهی  بسپارد، 
تازه کار گفته  رمان نویس  این  به  اندرسن  ویژه داشت. 
بود: »مهم نیست که گذشته چه گونه بوده است، فقط 

آن را به یاد بیاور و از این کار خجالت نکش.«
 فاکنر در رمان بعدی اش در »پرچم ها در غبار« که به 
گوش  آویزۀ  را  اندرسن  پند  شد،  منتشر   19۲9 سال 
به خاندان سارتوریس می پرداخت،  اگرچه رمان  کرد. 
در  را  جنوب  فضای  از  وسیع  چشم اندازی  فاکنر  اما 
این رمان تصویر کرد، یعنی جایی که جوانی اش را در 

یوکناپاتافا همراه  نام  به  او شهری  بود.  آن جا گذرانده 
با شخصیت هایی که به آن می آیند و از آن می گذرند، 
آفرید. او گفت با نوشتن این رمان، او فضایی را خلق 
کرد که بقیۀ عمرش این فرصت را به او می داد تا هرچه 
بیش تر این فضا را تصویر کند. او معتقد بود که فضایی 

خاِص خود خلق کرده است.
یوکناپاتافا می گذشت، خشم  فاکنر که در  بعدی  رمان 
بعدها  و  شد  منتشر   19۲9 سال  به  که  هیاهوست  و 
شاهکار او نام گرفت، و رمان دیگرش حریم )1931( 
نیز هم چنان در این فضا رخ می داد. فاکنر بعدها تأیید 
کرد که این رمان را برای آن نوشت که سودی به دست 
اقبال عامه روبه رو نشده  با  او  قبلی  بیاورد. کتاب های 
بودند، او نویسندۀ کتاب هایی بود که چاپ می شدند، 
کتابش  این که  برای  او  و  نمی رسیدند  فروش  به  اما 
یعنی حریم بتواند به اثری پرفروش بدل شود، داستانی 
به  آگاهی  با  ناشرش  اما  کرد.  بسیار دهشت ناک خلق 
کند،  منتشر  نمی تواند  را  کتاب  این  موضوع  که  این 
چون  کنم،  چاپ  را  کتاب  این  نمی توانم  »من  گفت: 
ترتیب،  این  به  می اندازند«.  زندان  به  را  دوی مان  هر 
او این رمان را کنار گذاشت و به سراغ کارهایی دیگر 
دریک  تمپل  نام  به  دختری  ماجرای  رمان  این  رفت. 
به  فاکنر  می شود.  واقع  آزار  و  اذیت  مورد  که  است 
عنوان درون مایۀ داستانی حریم را اثری می دانست که 
با آن  انسان  از بی عدالتی و وحشتی که  شرحی است 
روبه روست. کنایه یی که در اسم رمان دیده می شود، در 
تقابل با آن چه که بر سر تمپل دریک می آید؛ قرار دارد. 
بسیاری از منتقدان و خواننده گان رمان، اثرات عمیق تر 
داستان را درک نکردند و آن را اثری ناخوشایند تلقی 
کردند. حتا پدرش نیز در صف مخالفان این رمان قرار 
گرفت. او اعتقاد داشت که این رمان برای پسرش پول و 
شهرت به ارمغان آورده، اما پدرش را آزرده خاطر کرده 
بهتر درک  او دیدگاه تلخ و سیاه فاکنر را  است. مادر 
کرد و گفت: »او را تنها بگذارید  او آن چه را که باید 
استقبال  مورد  کتاب  که  آن جا  از  می نویسد«.  بنویسد، 
واقع شده بود، کمپانی پارامونت در پی ساخت فلمی 
به مبلغ شش هزار  از آن بود و حقوق سینمایی آن را 
دالر خریداری کرد. اما اعتراض های زنان به این رمان 
پس  می خواست  حتا  پارامونت  رییس  و  داشت  ادامه 
به آتش بکشد. داستان  را  نگاتیوهای آن  فلم  اتمام  از 
تمپل دریک نام فلمی است که از روی کتاب ساخته 
استیون گارت  شد واستفن رابرتز آن را کارگردانی و 

فلم نامه اش را نوشت.
فاکنر داستان تمپل را رها کرد تا این که در سال 19۵1 
رمان سوگواری برای یک راهبه را نوشت. فاکنر عنوان 
در  او  که  گرفت  وام  کوتاهی  داستان  از  را  رمان  این 
نام  مانینگو  نانسی  رمان  این  راهبۀ  بود.  نوشته   1931
دارد، زنی سیاه پوست که راهبه می شود. دادستانی که 
استیونز  دارد گوین  برعهده  مهمی  نقش  رمان  این  در 
است، یعنی شخصیتی که فاکنر از اوایل دهۀ سی خلق 
کرد و در بخشی از آثار ادبی بعدی اش، او را نشان داد.
رمان  عنوان  به  و  است  ادبی  اثر  این  ساختار  اگرچه 
شناخته می شود، اما فاکنر تصمیم گرفت این داستان را 
به سبک آثار نمایشی در سه پرده بنویسد، چون از نظر 
او تعاملی که شخصیت های اصلی اثر با یکدیگر دارند، 
استوار بر دیالوگ است. هر پرده مقدمه یی داشت که 
زمان  در  اثر  کنش های  و  می کردند  روایت  را  گذشته 
حال می گذشتند. فاکنر با درهم آمیختن این دو بخش 
جامعۀ  آریستوکراسی  اخالقی  انحطاط  رمانش  در 
جنوب امریکا را نشان می داد. فاکنر به سبب استفاده از 
روایت داستانی و روایت سه پرده یی نمایشی، این رمان 
را یک نمایش سه پرده یی می خواند که طرح روایی آن 

دروِن یک رمان برمال می شد.
به  دریک  تمپل  خانۀ  در  مدت ها  که  مانینگو  نانسی 
مرگ  دلیل  به  می کرد،  وظیفه  انجام  خدمتکار  عنوان 
استیونز  تمپل محکوم می شود. گوین  دختر شش ماهۀ 
آن که  از  پس  می شود.  انتخاب  نانسی  وکیل  عنوان  به 
گوین  از  تمپل  می شود،  محکوم  مرگ  به  نانسی 
را  حقایقی  تمپل  کند.  فرجام  تقاضای  که  می خواهد 
اعتراف  تمپل  سرانجام  است.  کرده  کتمان  که  می داند 
می کند که می خواسته از دست شوهرش فرار کند. او 
می خواسته دخترش را همراه خود ببرد، اما نانسی که 
نمی خواست دختر کوچولوی او سرنوشِت مادرش را 
فاکنر  می کند.  بالش خفه  با یک  را  کند، دخترک  پیدا 
درون مایه یی  دیگرش  کارهای  هم چون  نیز  این جا  در 
است:  کرده  اعالم  را  آن  گه گاه  که  می گیرد  کار  به  را 
»تنها از طریق رنج کشیدن و ازخودگذشته گی است که 

رستگاری به دست می آید«. 
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دار و دسته های...
مخدر در کابل!

پنج سال پیش، زمانی که در ایران بوده، به مواد مخدر رو 
آورده و پس از برگشت به افغانستان هم - تا نزدیک به 
دوسال - اعتیادش دوام داشته است؛ هرچند اکنون، دیگر 

معتاد نیست!
- »از طریق همی پرچون فروش ها با مردمای اصلی کار و 
بار )مواد مخدر( آشنا شدم. باز دیگه شرط اصلی همی بود 

که پودر نزنم که همی کار ره کردم.«
بی پروایی  با  که  دیده ام  بوده ام،  او  با  که  روز  این سه  در 
تمام، از چهارراه ها و ایست های بازرسی پولیس می گذرد. 
بیشتر جاده های کلیدی را انتخاب می کند؛ شاید با این کار، 
می خواهد مرا مرعوب خودش بسازد و نشان بدهد که از 

چیزی هراس ندارد!
هر روز جلو شیشۀ موترش، کارتی از یک نهاد دولتی را 

دارد و هرچند ساعت، این کارت ها مبدل می شوند.
- »این کارت ها را چه قسم به دست می آری؟« 

- »ههههه، بسیار قصۀ دراز داره تمیم جان! پشتش نگرد. 
پیسه هرکاری ره آسان می سازه. بگو چی ره می خواهی 
که برت تا نیم ساعت به دست بیارم؟ کارت کدام ارگان؟ 
کدام نفر شه برت بخرم؟ در کابل، دالر گپ می زنه، دیگه 

همه چیز قصۀ مفت است.«
کارت ها  آن  هم  شاید  است.  اغراق آمیز  کمی  گفته هایش 
ساخته گی باشد؛ می دانم که نمی خواهد حقیقت را بگوید!

- »خوب، این موتر از کی ست؟ فکر کنم صاحبش باید 
باشد که شیشه هایش هم هنوز  با نفوذی  شخص مهم و 

سیاه است!«
به سویم نگاهی می اندازد و با احتیاط می گوید:

- »از رییسم است؛ اما این ره دیگه پرسان نکن که رییست 
کی ست و چه کاره است!«   

رستم در این سه روز، بیشتر به جاهای شناخته شدۀ کابل 
اکبرخان،  وزیر  مکروریان ها،  شهرنو،  سه،  کارته  می رود؛ 

تایمنی و کلوله پشته.
او هربار، مرا در گوشه یی از موتر پایین می کند و خودش 

رفته با 10 تا 1۵ دقیقه تأخیر، بر می گردد. 
می گوید که هر هفته، دو تا سه روز را باید به توزیع مواد 

مخدر به »ُخرده فروشان« در این بخش ها بپردازد.
- »در مقابل این کار، چند می گیری؟«

- »مختلف است! هر روز که توزیع باشه، سه کیلو ااِل پنج 
کیلو ره انتقال میتم و تا شام که توزیع شد، باز حق مه ۲00 
دالر، 300 دالر و تا ۵00 دالر هم می رسه. در یک ماه میشه 

سه، چهار، پنج هزار )دالر(.«
مواد مخدری را که انتقال می دهد، در چند بستۀ کوچک 
یک  و  نیم کیلویی  سابون های  »ُکلچه  را،  آن  خودش  که 
داخل یک  را  آن ها  و  می کند  می نامد، جاسازی  کیلویی« 
خریطۀ پالستیکی می گذارد؛ چنان که اگر چشم کسی هم 
آن، همان  نمی برد که داخل  بیافتد، گمان  این خریطه  به 
مقام  جهان،  در  آن،  تولید  در  افغانستان  که  باشد  چیزی 

نخست را دارد.
رستم همیشه مسلح است! یک جنگ افزار َکَمری روسی 
را با خود دارد و می گوید که تاکنون، چند بار از آن کار 

گرفته است.
- »انسان است، باید احتیاط جان خوده کرد. از پولیس و 
این مردما، دلم جمع است که سرم بوی نمی برند. بیشتر 
با رقیب ها )قاچاق بران دیگر( درگیر می شویم. یک دفعه 

زخمی هم شدم، نزدیک بود بریم به پناه حق، ههههه.«
و  سینه  می دهد؛ سمت چپ  نشان  برایم  را  گلوله  جای 
نزدیک به قلبش! هشت ماه پیش، در یک کمین قاچاق بران، 
به  جان  اما  گرفته؛  قرار  آماج  کابل،  شهر  از  بیرون  در 

سالمت برده است.       
از  نشانه یی  هیچ  راضی ست!  کارش  از  ظاهراً  این هم،  با 
تنها  نمی بینم.  صورتش  در  روز،  سه  این  در  را  دلگیری 
چیزی که در  چشم هایش، همواره آشکار است، خوشی 

توام با بی رحمی ست!
- »زنده گی به مه یاد داده که باید همی رقم باشم. بسیار 
روزگار سخت گذشتاندیم و حالی که ردِ پیسه ره یافتیم، 

به هیچ قیمت ایالیش نمی کنم.«
- »باالخره چطور میشه؟ در بارۀ آینده چه برنامه داری؟«

پولیس  از  پُر  چهارراه  یک  از  سرعت  با  که  حالی  در 
می گذرد، می گوید:

- »بِر مه مهم امروز است. آینده را بمان که هرچه میشه، 
او به دست خداست. اینه چه بدانیم که یک دفعه در همی 

قسم یک چارراهی سر ما فیر کنند و بمیریم!؟ ههههه.«
در  مرا  می شوم؛  جدا  رستم  از  روز،  سومین  شام گاه  در 
بخشی از وزیر اکبرخان پیاده می سازد. در حالی که آخرین 

گفته هایش را هم برایم دارد.
- »خودت ره دیدیم در تلویزیون. به حساب اعتبار »...« 
اندیوالی به  َصیب در این چند روز همراهت بودم. مگر 
جایش، اگر بفهمم که یک ذره هم به ضد مه کاری کرده 
باشی، هرجای باشی پیدایت می کنم. باز خودت می فهمی 
و این! )به آن گوشۀ موتر که جنگ افزارش را پنهان کرده، 

اشاره می کند( برو، اهلل یارت.«

۱۰ در برابر ۴۰۰۰

یافته های این گزارش می رساند که هم اکنون، در ۸0 بخش 
کابل، خرید و فروش مواد مخدر صورت می گیرد. 

کارتۀ نو، پُل چرخی، پُل سوخته، شهر کهنه، شهرنو، کلوله 
خیرخانه،  و  تایمنی  اکبرخان،  وزیر  مکروریان ها،  پشته، 

عمده ترین این بخش هاست.
بر بنیاد این یافته ها، در حدود 4000 »ُخرده فروش« مواد 
مخدر )بخشی کوچک از 3 میلیون نفری که در افغانستان 
به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر می پردازند( هر روز 
1۵ تا ۲0 کیلوگرام مواد را به بیش از 100 هزار معتادی 
معتادانی که  به سر  می برند، می فروشند؛  پایتخت،  که در 
هرکدام شان، دست کم، سه دالر امریکایی را در یک روز، 
کار، هزینۀ همه  این  با  و  اعتیاد خویش می کنند  مصرف 
معتادان کابل را، در یک روز، به 300 هزار دالر می رسانند.
شمار  به  نظر  منطقه،  هر  در  »ُخرده فروشان«  »حضور   -
یک  در  گاهی  است.  شدن  زیاد  و  کم  حال  در  معتادان، 
منطقه، راپور می رسد که یک »ُخرده فروش« فعالیت دارد 
و گاهی هم شمارشان، به ده ها و صدها تن می رسد. ما 
گزارش داریم که هر کدام این ها، ۵ تا 10 گرام هیرویین 
را به شکل »پوری« نزد خود می داشته باشند تا هم آسان 
به خاطر کم بودن  افتادند،  به دام  اگر  پنهانش کنند و هم 

مقدار مواد، اندک مدتی را در زندان سپری کنند.«
بخشی از گفته های یک مقام افغان در کابل که در پیوند با 

این گزارش، برایم معلومات می دهد.
هرچند، او از این که - با وجود چنین اطالعات - هنوز 
جدی  کاری  »ُخرده فروشان«  این  دادن  قرار  آماج  برای 

صورت نگرفته، به شدت انتقاد می کند.
دست  به  گزارش  این  تهیۀ  زمان  در  من  که  سندهایی 
آورده ا م، نیز کم کاری نهادهای مبارزه با مواد مخدر را در 

کابل، آشکار می سازند.
این سندها می رسانند که در تمام سال 139۲، حوزۀ اول 
پولیس کابل، 13 قضیه،  حوزۀ دوم، ۲4 قضیه؛ حوزۀ سوم، 
۲0 قضیه؛ حوزۀ چهارم، ۷ قضیه؛ حوزۀ پنجم، 1۷ قضیه؛ 
حوزۀ ششم 40 قضیه؛ حوزۀ هفتم، ۲ قضیه؛ حوزۀ هشتم، 
۲3 قضیه؛ حوزۀ نهم، 14 قضیه؛ حوزۀ دهم، ۵ قضیه؛ حوزۀ 
یازدهم، 4 قضیه؛ حوزۀ دوازدهم، ۲ قضیه؛ حوزۀ سیزدهم، 
10 قضیه؛ حوزۀ چهاردهم )روشن نیست(؛ حوزۀ پانزدهم 
۸ قضیه؛ حوزۀ شانزدهم، ۸ قضیه؛ حوزۀ هفدهم، 3 قضیه 
و مدیریت پولیس مبارزه با مواد مخدر، ۲۶ قضیه را در 

کارنامۀ مبارزه با مواد مخدر شان داشته اند.
این آمار نشان می دهد که در مقایسه با سال 1391، حوزۀ 
اول، ۵ قضیه؛ حوزۀ دوم، ۶ قضیه؛ حوزۀ چهارم، ۲ قضیه؛ 
حوزۀ پنجم، 1۷ قضیه؛ حوزۀ هفتم، 3 قضیه؛ حوزۀ دهم، 
 ۵ سیزدهم،  حوزۀ  قضیه؛   4 یازدهم،  حوزۀ  قضیه؛   1۸
قضیه؛ حوزۀ پانزدهم، ۷ قضیه؛ حوزۀ هفدهم، 3 قضیه و 
مدیریت پولیس مبارزه با مواد مخدر، 1۲ قضیۀ بیشتر را، 

بر دستاوردهای شان اندوخته اند.
در حالی که در فعالیت های حوزۀ ششم، ۵ قضیه؛ حوزۀ 
هشتم، ۵ قضیه؛ حوزۀ نهم، ۷ قضیه و حوزۀ شانزدهم، یک 

قضیه کاهش رونما شده است.
نیست  قناعت بخش  فعالیت ها  این  صورت،  هیچ  »به   -
دستاورد  کدام  کابل،  پولیس  حوزه های  امسال،  اگر  و 

چشمگیر نداشته باشند، باید مورد پیگرد قرار بگیرند.«
بخشی دیگر از گفته های همان مقام افغان.

امور  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت  میان،  این  در 
آوردن  در  پا  از  برای  را  تالش هایی  تازه گی،  به  داخله، 
شبکه های قاچاق مواد مخدر در کابل، به راه انداخته است؛ 
»ُخرده فروشان«،  بازداشت  بر  نخست،  در  که  برنامه یی 

تمرکز دارد.
با مواد  مبارزه  الدین مطمین، رییس واحدهای ویژه  امام 
مخدر وزارت امور داخله می گوید که تنها در یک هفته، 
آنان تواسته اند ۲۵ »ُخرده فروش« را، در پایتخت، به دام 

بیاندازند.
عقب  را  ما  کار  مسایل،  دیگر  و  انتخابات  »مشکالت   -

انداخت؛ اما این بار، عملیات ما دوام دار جریان دارد.«
... و اما، در زمان تهیۀ گزارش، چیز جالبی که دریافتم این 
بود که معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، 
در  مخدر  مواد  »ُخرده فروشان«  با  مبارزه  و  ردیابی  برای 
نفر را در  تنها 10  به 4000 می رسد،  کابل که شمارشان 

حوزه های پولیس کابل زیر اداره دارد!
سید مهدی کاظمی، مسوول دفتر مطبوعات معینیت مبارزه 
موضوع،  این  تأیید  با  داخله  امور  وزارت  مخدر  مواد  با 
تأکید می ورزد که آنان در تالش دور ساختن این معضل 

برآمده اند.
- »هیچ عقل سلیمی حکم نمی کند که 10 نفر پرسونل، 
بتوانند  افغانستان،  پایتخت  چون  میلیونیی  شهر شش  در 
فعالیت همه جانبه داشته باشند. ما با افزایش کیفی و کمی، 

می کوشیم تا از قطعات عملیاتی بیشتر استفاده کنیم.«
400 کیلوگرام تریاک در ولسوالی سروبی، 3۵0 کیلو گرام 
کیلوگرام   1۲00 و  کابل  شهر  کمپنی  منطقۀ  در  هیرویین 
مواد مخدر در پُل چرخی، از محموله های بزرگی بوده اند 
که در عملیات های اخیر نیروهای مبارزه با مواد مخدر، در 

پایتخت، به دست آمده اند.   
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می گوید 
که از آغاز سال روان تاکنون، ۲۵0 تن در چنین عملیات ها، 

به دام افتاده اند. 

مواد مخدر؛ معضلی دست چندم در افغانستان!
در دیدار هایی که در زمان تهیۀ این گزارش، با شماری از 
مقام های افغان و خارجی داشتم، دریافتم که دست هایی، 
از مدت ها پیش، در تالش کاهش هرچه بیشتر توانایی های 
اکنون،  برآمده اند. چنان که  مخدر  مواد  با  مبارزه  نهادهای 
مواد مخدر در افغانستان، به یک معضل دست چندم مبدل 
شده است و بیشتر بر جدال با هراس افگنی و فساد اداری، 

تأکید می شود تا چیزی دگر.
مخدر  مواد  همین  شورشیان،  درآمد  منبع  »بزرگ ترین   -
است و ما خیلی متاسفیم که کابل دارد این مبارزه را به 
فراموشی می سپارد و حتا نهادهای مسوول این کار را، به 

شدت ضعیف ساخته است.«
بخشی از گفته های یک مقام خارجی در کابل که در کار 

مبارزه با مواد مخدر، سهم دارد. او می گوید:
»نظامیان افغان در چهارراه ها، بیشتر با این باور می ایستند 
آنان  حمله های  از  و  کرده  شناسایی  را  هراس افگنان  که 
از  مسایل،  دیگر  برابر  در  شان  برخورد  کنند.  جلوگیری 
جمله مواد مخدر، خیلی سطحی است. مثلن در کجا شما 
به خاطر  موترش،  از  را  آنان کسی  که  بوده اید  این  گواه 

استفاده از مواد مخدر، پایین کرده باشند؟«  
مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت  مقام خارجی،  این  باور  به 
وزارت امور داخله، یکی از نهادهایی ست که دست هایی 

پنهان، در تالش کاهش توانایی های آن  برآمده اند.
بخشی که در سال های پیش، ۶000 کارمند داشت؛ اما با 
اداره  این  تشکیل  در  که  درصدیی  پنجاه  از  بیش  کاهش 
رونما شد، اکنون در کار رویارویی با باندهای مواد مخدر، 

به گونۀ جدی، به چالش کشیده شده است.
- »از تشکیل 1۵۷ هزاری وزارت داخله، ما تنها ۲۵۵0 نفر 
آن را می سازیم؛ یعنی دو درصد این تشکیل هم نمی شویم. 
مخدر  مواد  درصد   4۸ که  هلمند  چون  والیتی  در  مثلن 

افغانستان را تهیه می کند، ما تنها ۷۵ نفر داریم.«
یک مقام افغان که می خواهد نامی از او نگیرم، با ابراز این 

گفته ها، می افزاید:   
بسیار  که  را  ما  کوکنار  محو کشت  نفری  »قطعۀ ۸00   -
دالری  میلیون  پنج  بودجۀ  که  این  بهانۀ  به  بود،  مجهز 
محو  هوایی  قطعۀ  بردند.  بین  از  است،  زیاد  ساالنه اش، 
کشت کوکنار را دادند به ریاست دفتر وزیر داخله و انتظار 
می رود بعد به وزارت دفاع داده شود. قطعات 444 و 333 
که واحد های خاص ما بودند، داده شدند به کار مبارزه با 
تروریزم. واحد ۲۵ نفری زون های ما را هم کاهش دادند و 

بردند در چوکات قومندانی های امنیه.«
مبارزه  معینیت  در حال حاضر   افغان،  مقام های  گفتۀ  به 
با مواد مخدر وزارت امور داخله، حتا یک نفر را هم در 
چارچوب این نهاد، برای محو کشت کوکنار ندارد و باید 

در این راستا، از نهادهای دیگر کمک بگیرد.
- »طیارۀ ما را گرفتند؛ تجهیزات ما را گرفتند؛ پرسونل را 
گرفتند. همۀ این، تالش های دست های پنهان مافیا در نظام 
است که می خواهند نیروی ما را بگیرند و ضعیف شویم.«
شمار  در  که  شده اند  باعث  نهادها  این  توانایی  کاهش 
سال،  به  سال  نیز  کشت خشخاش،  به  آلوده  والیت های 

افزایش رونما شود.
اما  می رسید؛  به 1۶  این والیت ها،  سال 1391 شمار  در 
پارسال )139۲( این رقم به 1۷ افزایش یافت و امسال به 

19 رسیده است.  
از سویی هم آنچه که پشتیبانی های گسترده از قاچاق بران 
نیروهای  که  شده  باعث  می شود،  دانسته  افغانستان،  در 
افغان، در کار آماج قرار دادن باندهای بزرگ، با دشواری 

های بسیار روبه رو باشند.
از  می آید!  تیلفون  زنگ   10 گیریم،  می  اگر  را  »یکی   -
که  داشته ایم  تماس  هم  دولتی  مقام های  بلندپایه ترین 
گفته اند: رهایش کنید و از رهایی اش به ما اطمینان بدهید!«
با همۀ این ها، نهادهای دخیل در کار مبارزه با مواد مخدر 
با  باید بین 1۲00 تا ۲000 نفر را، در پیوند  که هر سال 
تولید و قاچاق مواد مخدر آماج قرار بدهند، در سه سال 

اخیر، بیشتر از این، دستاورد داشته اند.   
از سوی  پیوند،  این  در سال 1391، شمار کسانی که در 
نیروهای افغان بازداشت شده بودند، به 3100 می رسید؛ اما 
در سال 139۲، این رقم به 3۲۶0 افزایش یافت و امسال 

هم، تاکنون، 1۸00 تن به دام افتاده اند. 
دار و دسته های کابل

افغانستان، چیزهای  پایتخت  در کنار قاچاق مواد مخدر، 
دیگری را هم گواه است.

چنان که در کابل، در هر ۲4 ساعت، 10 رویداد جرمی و 
جنایی رخ می دهد.

این  در  بیشتر گروه های دخیل  که  کابل می گوید  پولیس 
قضایا، »پیشرفته« عمل می کنند.

تفنگچه  چه  کنند!  می  استاده  مختلف  سالح های  »از   -
امروزی.  مدرن  سالح های  چه  و  باشد  کالشنیکوف  و 
و  گسترده  ارتباطات  و  تکنالوژی  و  شیوه  از  ضمن،  در 
نوین کار می گیرند. در حقیقت، تالش می ورزند از هر 
راه ممکن، خود را از چنگال قانون نجات بدهند و آزادانه 

جرم و جنایت کنند.«
گفته های محمد فرید افضلی رییس تحقیقات جنایی کابل؛ 
مردی که به گفتۀ خودش، ناچار است که از ساعت شش 

صبح تا اخیر شب، درگیر مبارزه با دار و دسته های شهر 
رویداد  ده ها  و  دزدی، کاله برداری  آدم ربایی،  قتل،  باشد. 

دیگر، خواب را از چشمان او و زیر دستانش می گیرد.   
هرچند، آقای افضلی بدین باور است که جرایم در کابل، 

در مقایسه با سال های پیش، کم تر شده است.
- »در گذشته، در یک هفته، در حدود ۷0 تا ۸0  رویداد 
 ۵0 تا   4۵ از  که  استیم  شاهد  ما  اکنون  اما،  می داد؛  ُرخ 

رویداد، در یک هفته، اطالع داده می شود.«
و  برجاست  هنوز  کابل،  پولیس  دغدغه های  این حال،  با 
راه های  از  تا  اند  تالش  در  همواره  شهر،  این  تبهکاران 

گونه گون، فعالیت های شان را دنبال کنند.
چنان که در هفته های اخیر، پولیس گروهی را به دام انداخته 
که با به کارگیری از تجهیزات خود پولیس، به دزدی های 

مسلحانه دست می زدند.
- »این باند را که یک نفرش خود را جنرال معرفی می کرد 
و با موتر رنجر و لباس پولیس، از خانه های مردم دزدی 

می کردند، شناسایی و گرفتار کردیم.« 

۳۴۰ گروه
قرار  اختیارم  در  امنیتی  منابع  از سوی  که  آمار  از  برخی 
گرفته، نشان می دهد که نزدیک به 340 گروه تبهکار، در 

کابل، فعال هستند.
شده؛  گفته  نفری  پنج  و  چهارنفری  بیشتر  گروه ها،  این 
اما گاهی هم شمار افراد شان، ۲0 تا 30 تن تخمین زده 

می شود.
- »تالش می کنند تا به شکل زنجیره ای با هم در ارتباط 
باشند و با این کار، به فکر خودشان، مافیایی را در کابل 

به وجود آورده اند.«
یک مقام امنیتی، افزون بر این گفته ها، »دست هایی بزرگ« 

را، پشتیبان برخی از این گروه ها می داند.
- »همۀ شان، نه؛ ولی دسترسی برخی های شان به سالح و 
موترهای نظامی و دولتی، همین را نشان می دهد که کسانی 

حامی شان هستند.«
در کنار دیگر جرایم، دزدی های مسلحانه، از رویدادهایی 
است که در کابل، بیشتر برای مردم دردسر ساز بوده است؛ 
چنان که بسیاری از آنان، ترجیع می دهند تا شب هنگام، در 

بیرون از خانه  های خویش نباشند.
- »وقتی شب خانه را تنها بگذاریم، می ترسیم کسی وارد 
بیرون نمی مانیم  اوالدها را هم  ببرد.  را  ما  شده، مال های 
است! در سرک، در داخل  ناوقت شب، همه جا دزد  تا 
موترهای شهری و هرجایی که فکر کنی، یک دو سه نفر 

پیدا شده، لُچت می کنند.«
منطقۀ  باشندۀ  که  ساله یی   ۶4 مرد  عبداهلل،  گفته های 

تایمنی ست؛ او می افزاید:
- »همسایۀ ما، جوان بچه، از دفتر خانه می آمده؛ در داخل 
تفنگچه کشیدند که  نفر سرش  یک تکسی شهری، چند 
پیسه های ته بتی. او بیچاره پیشش پیسه کم داشته، چند 

چاقو زده بودند او ره که چرا پیشت پیسه کم است.«
امن حس  را  کابل، خودش  در  شبانه  هیچ کس،  ظاهرن 
را  شهر  کوچه های  و  جاده ها  باید  دلهره  با  و  نمی کند 

پیموده، به خانه اش برسد.
انتحار  و  انفجار  از  ترس  می برایم،  خانه  از  که  »صبح   -
داریم و شب که میریم طرف خانه، در همین ترس هستیم 

که کدام دزد و دغل، لُچ ما نکنه.«
کار  در شهرنو  که  ساله یی  دکان دار 40  محمد،  گفته های 

می کند.
تنها مسافران موترهای شهری نه؛ بل کسانی که خودشان 
هم موتر دارند و حتا عابران، از آماج های اصلی تبهکاران 
کابل بوده اند. سید حسین سادات از خبرگزاری »ای.پی«  
با خود  مسلح  دزدان  را،  موترش  پیش،  هفته های  در  که 

بُردند، در بارۀ چگونه گی آن رویداد می گوید:
- »شب هنگام، طبق معمول، پیش نانواییی که در نزدیک 
خانۀ ماست، موتر را نگهداشتم تا نان بخرم. همین که نان 
را گرفتم و می خواستم سوار موتر شوم، چهار جوان مسلح 
راهم را گرفتند و با تهدید به این که باالیم شلیک خواهند 
که  حالی  در  بردند؛  با خودشان  و  گرفته  را  موترم  کرد، 

پوستۀ پولیس هم در صدمتری ما وجود داشت.«
نهادهای  از  یکی  کارمند  که  ساله یی   ۲3 دختر  مریم، 
دارد  خود  با  را  رویدادی  ترِس  هم  هنوز  خارجی ست، 
که  را  او  بکس  موترسایکل سوار،  مرد  دو  آن،  در  که 
از  یکی  در  بود،  تیلفون هایش  و  کاری  وسایل  آن  در 

مزدحم ترین بخش های کابل، از  دستش ربودند.
- »ساعت چهار عصر بود و پیاده به سوی خانه می رفتم که 
در کارتۀ پروان، یک موتر سایکل با سرعت طرفم آمد و تا 
سِر مه بلند کردم و خواستم خود ره گوشه بکشم، بکسم 

را از دستم چور کردند و رفتند.«
          

شکارِ »شکارچیان«
بر  آهسته،  آهسته  پاییزی ست و سرما،  از شب های  یکی 

فضای کابل مسلط می شود.
کنار یکی از جاده هایی که از تایمنی به پروان دوم و کارتۀ 
پروان می انجامد، در میان چند نفری که منتظر موترهای 
از دیگران  اند، کسی هم دیده می شود که دورتر  شهری 

ایستاده است.
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امریکا یک پروژۀ  ایاالت متحده  بین المللی  انکشاف  اداره 
انکشاف  برای  دالر  میلیون   1۲۵ ارزش  به  را  چهارساله 
استخراج گاز شبرغان تمویل می کند. هدف از این پروژه 
از گاز  انرژی برق  بازسازی چاه های گاز و تولید  حفر و 

می باشد.
اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا یا )یو. اس. 
ای. آی. دی( روز یکشنبه )14 دسمبر/ ۲3 قوس( در ابو 
امارات متحده عربی میزبان اولین نشست تبدیل  ظبی در 
گاز افغانستان به انرژی برق بود. این نشست در هماهنگی 

با وزارت معادن و پترولیم افغانستان برگزار شده بود.
وزارت  امریکا،  متحدۀ  ایاالت  المللی  بین  انکشاف  اداره 
را  نشست  این  آسیایی  انکشاف  بانک  و  امریکا  تجارت 
های  گذاری  سرمایه  و جذب  عالقمندی  رشد  منظور  به 
گاز  زیربنای  انکشاف  به  المللی  بین  خصوصی  سکتور 
طبیعی در شمال افغانستان، مخصوصا در زمینه تصفیه گاز 

و تولید انرژی، برگزار کردند.
در خبرنامه یی که از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا 
در افغانستان منتشر شده آمده است که شفیق اهلل شهرانی 
از وزارت معادن و پیترولیم و میرویس عالمی رییس امور 
تجارتی شرکت برق افغانستان »دافغانستان برشنا شرکت« 
این  در  که  بودند  ای  رتبه   عالی  مقامات  جمله  از  نیز 

کنفرانس شرکت داشتند.

پترولیم  و  معادن  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  رفیع  اما 
افغانستان به دویچه وله گفت که کسی از افغانستان در این 
این کنفرانس تالش شده  بود: »در  نشست شرکت نکرده 
بود که برای گاز افغانستان بازاریابی »بلند« شود. زمینه های 
و  استفاده  چگونگی  و  منابع  تکافوی  گاز،  به  مردم  نیاز 
مارکیت از آن جزو آجندای مجلس بوده است؛ اما متاسفانه 

افغانستان به دالیلی نماینده هایش شرکت نکردند.«
رای پلکنت، معاون ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده 
»حکومت  گفت:  کنفرانس  این  در  افغانستان  در  امریکا 
و  المللی  بین  و  داخلی  تاجران  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
مقامات حکومت افغانستان را گردهم آورده تا در خصوص 
فرصت های تجارتی در یک بازار جدید با یکدیگر بحث 
به  رو  نیاز  ساختن  برآورده  در  امر  این  نمایند.  گفتگو  و 
منابع  انکشاف  طریق  از  برق  انرژی  به  افغانستان  افزایش 

انرژی داخلی پاک و کارآمد، کمک می نماید«.
یکی از پروژه های تازه امریکا در زمینه انکشاف زیربناهای 
منابع انرژی، پروژه ای چهار ساله است که به ارزش 1۲۵ 
میلیون دالر توسط اداره انکشاف بین المللی امریکا و »اس. 
تمویل می  انکشاف گاز شبرغان  پروژه  یا  پی«  جی. دی. 

شود.
هدف این پروژه جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی 
در سکتور انرژی شبرغان از طریق حفر یا بازسازی سه چاه 

اندازی یک سروی برای تصدیق کمیت، کیفیت  گاز، راه 
و فشار ذخایر گاز، کمک به دریافت بودجۀ آغاز پروژه و 
چگونگی طرح، اعمار و بهره برداری یک فابریکۀ پروسس 
گاز و همچنان یک کارخانۀ تولید ۲00 میگاوات برق در 

نزدیکی مزارشریف می باشد.
از  هنوز  که  می گوید  پترولیم  و  معادن  وزارت  سخنگوی 
موقعیت  کشور  شمال  در  اکثرا  که  کشور  این  گاز  منابع 
و  اکتشاف  مرحله  در  »قرارداد  نمی شود:  استخراج  دارند 
تقسیم تولید است و هنوز قرارداد هایمان در حوزه نفت و 
گاز وارد فاز دوم که استخراج است، نشده اند. بعد از اینکه 
مطالعات اکتشافی و تحقیقات و کارهای تخنیکی تمام شود 

ما وارد فاز استخراج می شویم«.
این  گاز  ذخایر  میزان  افغانستان  پترولیم  و  معادن  وزارت 
است.  کرده  برآرود  مترمکعبت  میلیارد   4۵9 را  کشور 
در  گاز  و  نفت  اکتشاف  جهت  حفاری  عملیات  نخستین 
افغانستان در سال 19۵۶ انجام شد. در سال 19۵9 میدان 
تا   19۵9 هاي  سال  فاصله  در  شد.  کشف  انگوت  نفتي 
حوزه  این  در  نیز  دیگر  اکتشافي  چاه  حلقه  پنجاه   19۶۶
بزرگ  میدان گازي   3 باعث کشف شدن  که  حفر گردید 

یتیم تاق، خواجه گوگردک و خواجه برهان گردید.
اما بازهم با این همه ذخایر نفت و گاز، افغانستان هنوز هم 
گاز و سوخت مصرفی اش را از خارج وارد می کند و حتی 
برق مصرفی اش هم وارداتی است. سازمان های انکشافی 
بین المللی سرمایه گذاری باالی سکتور »تولید انرژی« را 

کلید رشد اقتصادی و صنعتی افغانستان می خوانند.
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دار و دسته های...
که وی در جاده ها سرگردان است و می خواهد موتری را بیابد که سرنشینان 
آن، از تبهکاران کابل باشند و از این راه، بتواند آنان را از نزدیک ببیند؛ هرچند 

تاکنون به این هدفش دست نیافته است.
هیچ چیزی در جیب هایش نیست، به جز مقداری پول؛ زیرا قصۀ همسایۀ 
کابل،  باشنده گان  برای  هم،  بی پولی  که  می داند  و  دارد  یاد  به  را  عبداهلل 

خطرناک است!
بلی، این فرد »من« هستم و ساعت هاست که می خواهم شکارچیانی را شکار 

کنم که منتظر به دام انداختن ده ها تنی چون من  اند.
در نهایت، یک موتر کروالی سیاه رنگ از راه می رسد و پیش پای من که جدا 

از دیگران ایستاده ام، توقف می کند.
راننده  پهلوی  یکی  دارد؛  دو سرنشین  که  می بینم  و  می کنم  نگاه  داخل  به 

نشسته و دیگری هم در عقب.
می پرسم:
- »کجا؟«

راننده می گوید:
- »تو کجا میری؟«

همان پاسخی ست که انتظارش را دارم! برایم گفته اند که ماجراها، همواره 
چنین آغاز می شوند.

در حالی که در را باز می کنم تا کنار همان جوانی که در عقب موتر است، 
بنشینم، می گویم:

- »من یک چهارراه باالتر پایین میشم.«
موتر حرکت می کند! همه سکوت کرده ایم و من - بی صبرانه - منتظرم که 

ببینم حدسم درست از آب در میاید یا نه!
زیر چشمی نفر پهلویی ام را می بینم و بعد نفر جلوی را با راننده می پایم. هر 
سه شان کم تر از سی سال دارند و از صورت و لباس های شان پیداست که 

باشندۀ اصلی کابل نیستند. 
از یک ایست بازرسی پولیس که می گذریم، ناگهان صدای آشنای کشیده 
شدن »گیت« تفنگنچه را می شنوم. صدا از چوکی جلو پهلوی راننده است؛ 

اما هنوز هم خبری نیست. در حالی که حوصلۀ من سر رسیده است!
کمی دیگر که جلو می رویم، تا می خواهم ببینم نفر پهلو دستی ام مصروف چه 

کاری ست، می بینم که او یک چاقوی بزرگ را به پهلویم می گذارد:
- »شور نمی خوری، فهمیدی؟« 

متوجه می شوم که نفر جلو هم به عقب برگشته و تفنگچه را به طرف من 
گرفته است:

- »زود، زود شو، پیسه هایت را بکش!«
درست همان چیزی  را گواهم که از زبان دیگران شنیده ام و حال دیگر نوبت 

من است تا نقش بازی کنم. 
با سراسیمه گی ساخته گی می گویم:

- »پیسه؟ خو، خو اینه.«
نفر پهلو دستی با خشونت می گوید:

- »صبر، مه خودم می بینم.«
با سرعت جیب هایم را می پالد و پول هایم را کشیده، به نفر جلو می دهد.

- »کجاست، موبایل هایت؟«
- »موبایل ندارم!«

نفر جلو )با لحن تند(:
- »نداری؟ جوان آدم، بی موبایل می گردی در شهر؟ ای پیسه تره ببین به 

خدا، همی دو سه هزار هم پیسه است؟«
 به زحمت جلو خنده ام را می گیرم:

- »وال غریب مردم هستیم، چه کنیم دیگه؟«
نفر پهلو:

- »خو مقصد اگر گیر کردم پیشت، پیسه یا موبایل که پُت کرده باشی، باز 
ِگله نکنی.«

نمی آید،  گیرش  که چیزی  همین  و  می پردازد  پالیدن جیب هایم  به  دوباره 
خودش را کمی عقب می کشد.

- »گفتم که ندارم موبایل! از شما کرده زیاد نیست. مگم چرا این کارها ره 
می کنید؟ حیف تان نکرده؟«

با خشونت می گوید:
تیر  که  دوم(  پروان  )چهارراه  از همی چهارراهی  نیست،  تو غرض  »به   -

شدیم، پایینت می کنیم و تَشله  واری رخصت استی.«
راننده به حرف می آید و جوابم را می دهد:

از  بتیم. ُکل مردمه     - »همی رقم دولت و همی رقم حساب که حق شه 
گشنه گی و بی کاری کشتند!«

حیرت زده می گویم:
- »یعنی قصور دولت ره از مردم می کشید؟«

تا می خواهد چیزی بگوید، نفر پهلویی ام با دستۀ چاقو روی شانه ام می زند 
و می گوید:

- »گپ نزن! برو دیگه، زود پایین شو!«
می بینم که به چهارراه رسیده ایم؛ در حال پایین شدن هستم که نفر پهلو،  باز 

پُر حرفی اش را شروع می کند:
- »مستقیم میری و پشتت ره هم نمی بینی! برو خوش باش که تو اولین نفر 

هستی که جور و سالم از پیش ما خالص شدی.«
همین که پایین می شوم، موتر به سرعت دور می زند و به سوی کلوله پشته 

می رود.
راه  به  با سرعت  و  را داخل جیب های خالی ام می کنم  من هم دست هایم 
می افتم. باید زودتر به خانه برسم و - تا جزییاتش از یادم نرفته - این ماجرا 

را هم درج گزارشم بسازم.

داکتر عبداهلل در سازمان شانگهای:

فرهنگی و  اقتصادی  مناسباِت 
 اعضای سازمان شانگهای ُگسترش یابد

ملی  وحدت  دولت  اجراییۀ  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
روز گذشته در دوازدهمین اجالس سازمان همکاری 

شانگهای سخنرانی کرد. 
داکتر عبداهلل که در رأس یک هیأت بلندپایۀ افغانستان 
به منظور شرکت در نشست شانگهای روز یک شنبه 
به  دیروز  بود،  شده  قزاقستان  پایتخت  آستانه  راهی 

نماینده گی از کابل در این نشست سخنرانی کرد. 
و  اقتصادی  مناسبات  عبداهلل، خواهان گسترش  داکتر 
سازمان  عضو  کشورهای  و  افغانستان  میان  فرهنگی 

شانگهای شده است. 
ارشد  مقامات  با  گذشته  روز  دو  طی  عبداهلل  داکتر 
و  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای 
کشورهای ناظر در این سازمان نیز دیدار و گفت وگو 

کرده است. 
نخست وزیر  مسیموف  ریم  با  دیدار  در  عبداهلل  داکتر 
قزاقستان خواستار گسترش روابط اقتصادی میان کابل 

و آستانه شده است.  
شکل گیری  قزاقستان،  وزیر  نخست  دیدار،  این  در 
تأمین  برای  گامی  را  کابل  در  ملی  حکومت وحدت 

ثبات سیاسی در افغانستان عنوان کرده است. 
دکتر عبداهلل، ضمن یادآوری پیشنۀ دوستی دو کشور 
کشور  همکاری های  از  ابتدا  همسایه،  و  دوست 
قزاقستان در سیزده سال گذشته تشکر و قدر دانی کرد 

و سپس برای تقویت و گسترش روابط و همکاری های 
دوستان دو کشور، نخست وزیر قزاقستان را دعوت به 
سفر به افغانستان کرد. نخست وزیر کشور قزاقستان با 
استقبال از دعوت دکتور عبداهلل، برای انجام این سفر 

ابراز آماده  گی کرده است. 
در این دیدار، داکتر عبداهلل عبداهلل، به صورت مشخص 
از همکاری های فرهنگی قزاقستان در زمینۀ حمایت از 
ظرفیت سازی و اهدای هزار بورسیه تحصلی رایگان 
حمایت  کرده،  ویژه  تشکر  افغانستان  دانشجویان  به 
را  ما  نسل جدید  و  انسانی  نیروی  از رشد  قزاقستان 
موثر  دموکراتیک  و  ثبات  با  افغانستان  ساختن  برای 
فصل  در  همکاری ها  این  ادامه  خواستار  و  خوانده 

جدید سیاسی در افغانستان شد.
براساس خبرنامۀ دفتر نخست وزیر قزاقستان، در این 
دیدار همچنین به مسایل قوم قرقیز ساکن در افغانستان 
از جمله بهبود استانداردهای زنده گی آنان، دسترسی 
قومی  گروه های  از  حفاظت  و  اجتماعی  خدمات  به 
و فرهنگ آنها، بحث و گفت وگو شد. در این زمینه، 
آمادۀ  همواره  افغانستان  دولت  گفت:  عبداهلل  عبداهلل 

کمک به قوم قرقیز ساکن در افغانستان می باشد. 
داکتر عبداهلل عبداهلل در ادامۀ مالقات هایش در آستانه، 
وزیر  نخست  معاون  عظیمیوف  رستم  جناب  با 

جمهوری ازبکستان دیدار کرد.

آقای عبداهلل در این دیدار گفت که  آنچه در حال حاظر 
دارد  وجود  کشور  دو  دوستانه  و  نیک  مناسبات  در 
زمینه  در  همکاری ها  چنان،  هم  و  تقویت شود.  باید 
ترانسپورت و صادارت برق از ازبکستان به افغانستان 
در صورت ضرورت و توافقات دو جانبه بیشتر گردد 
برای  دوامدار  میکانیزم های  باید  این خصوص  در  و 
دو کشور دوست جست وجو گردد. هم  میان  روابط 
چنان رییس اجراییه کشور، بر اهمیت خط آهن میان 
میان دو  افزود که خط آهن  تاکید کرده و  دو کشور 
کشور فرصت طالیی برای رشد اقتصادی و مناسبات 
که  می باشد  همسایه  و  دوست  کشور  دو  جانبه  همه 
عالوه بر هر دو کشور دوست، سایر کشورهای منطقه 
مناسبات  و  اقتصادی  توسعه  و  رشد  زمینه  در  نیز  را 
تجارتی همکاری کرده و زمینه خوب از همکارهای 
موثر منطقه یی را به وجود می آورد. هم چنان، رییس 
اجراییه کشور روی تقویت و توسعه خط آهن در مرز 

دو کشور تاکید کرد.
به  سفرش  در  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس 
و  قزاقستان  مقیم  افغانستانی  دانشجویان  با  آستانه، 
بر حل  دیدار و گفت وگو کرده و  نیز  تاجران کشور 

مشکالت آنها تأکید کرده است.  

طالبان کور خوانده...
و  بر رسانه ها  احتمالی  از هرگونه حمله  که  می شود، 

دفاتر نهادهای مدنی جلوگیری شود.
واکنش خبرنگاران

با  از خبرنگاران می گویند طالبان می خواهند  شماری 
درآورند  کنترل خود  در  را  عامه  افکار  تهدیدها،  این 
از  تن  یک  عبدالرحمان  بترسانند.  را  رسانه ها  و 
را  عامه  افکار  می خواهند  »طالبان  گفت:  خبرنگاران 
زیر تاثیر بیاورند و وقتی مردم از خواب می خیزند، 
با تصوری از انتحاری و انفجار زندگی را آغاز کنند. 
وقتی آن ها فضای رسانه ای را بگیرند، در واقع امنیت 

روانی شهروندان گرفته می شود«.
حداقل  ندارد.  تازگی  خبرنگاران  علیه  طالبان  تهدید 
دو تن از خبرنگاران توسط این گروه کشته شده اند. 
اجمل نقش بندی و سلطان احمد منادی دو خبرنگار 
از سوی طالبان کشته شدند و مرگ آن ها واکنش ها و 

انتقادهای زیادی در پی داشت.
سال خونین برای خبرنگاران

از سوی دیگر نهاد رسانه یی نی می گوید آمار و ارقام 
قتل و خشونت علیه خبرنگاران نشان می دهد که سال 
۲014 خونین ترین سال برای خبرنگاران بوده است. 
براساس آمار این نهاد، 4۷ خبرنگار در ده سال گذشته 

اند  داده  از دست  رسانی  اطالع  راه  در  را  شان  جان 
و تنها در سال جاری، هفت تن از خبرنگاران کشته 

شده اند.
برای  »امسال خونین ترین سال  آقای خلوتگر گفت: 
شکل  به  خبرنگاران  دیگر  طرف  از  بود.  خبرنگاران 
بهتری نسبت به سال های گذشته کار کردند. وقتی می 
گوییم خونین ترین سال بود، شما می دانید که امسال 

هفت خبرنگار کشته شده است«.
جان  علیه  تهدیدها  وجود  با  می گویند  نی  مسووالن 
انتخابات،  پوشش  با   ۲014 سال  در  آنها  خبرنگاران، 
بیشترین فعالیت را برای اطالع رسانی انجام داده اند.

نیروهای امنیتی هماهنگ...
او گفته که در گام نخست نهاد مشترک عملیاتی بین 
کابل )واحد  را زیر عنوان گارنیزیون  امنیتی  نهاد  سه 

عملیاتی مشترک( احیا خواهد کرد.
جلوگیری از حمله دهشت افگنانه در کابل

مواد  از  مملو  موتر  که  داده  خبر  داخله  امور  وزارت 
انفجاری را در شمال غرب کابل کشف کرده است.

با  می خواستند  شورشیان  می گوید  داخله  وزارت 

استفاده از این مواد عملیات انفجاری انتحاری در کابل 
سازماندهی کنند.

در این موتر اسلحه سبک و سنگین نیز جاسازی شده 
بود.

پولیس گفته که راننده این موتر را بازداشت کرده و 
تحقیقات بیشتر همچنان ادامه دارد.

به نقل از خبرنامه وزارت امور داخله صبح دیروز نیز 
در ولسوالی بگرامی کابل، یک مین که در کنار جاده 

کارگذاری شده بود توسط نیروهای امنیتی کشف و با 
کمک نیروها در همان محل منفجر شد.

امنیتی در کابل در هفته های اخیر به شدت  وضعیت 
وخیم شده و انتقادهایی را متوجه مسووالن حکومتی 

کرده است.
شنبه  یک  روز  یک  که  انتحاری  ترین حمله  تازه  در 
در قلب کابل اتفاق افتاد دست کم شش عضو ارتش 

کشته شدند.

دهشت افگنان را پیش از...
از  امنیتی  نیروهای  فرمانده هان  بارها  که  می شود 
عدم تطبیق قانون و عدم رسیده گی به پرونده افراد 
بازداشت شده ابرازنگرانی کرده و نهادهای عدلی و 

قضایی را به جانب داری از این افراد متهم کرده اند.
با  که  خواست  مردم  از  صدیقی  آقای  همچنین 
آنان،  با  همکاری  و  امنیتی  نیروهای  از  حمایت 

وجیبه ملی و دینی خود را ادا نمایند.
از  شرایط  همه  در  امنیتی  نیروهای  که  گفت  وی 

مردم افغانستان دفاع می کنند و شهروندان می توانند 
نیروهای  به   119 های  شماره  به  همکاری  جهت 
پولیس و به شماره 1919 با نیروهای امنیت ملی با 
تماس شوند تا امینت کشور به شکل درست تامین 

شود.

امریکا پروژۀ استخراج گاز شبرغان را تمویل می کند
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وسله والو طالبانو دا ځل د کونړ د دانګام ولسوالۍ په داسې 

دغه  د  موده مخکې  نیولې چې څه  برید الندې  تر  حال کې 

والیت قومي استازي له پولې ور هاخوا له قومی مرشانو او 

همدا راز د وسله والو طلبانو له یو شمېر غړو رسه د سیمې 

د امنیت په اړه جرګه شوي وو او خربې اترې یې کړې وې.

له  سیمې  د  وخت  هغه  مرشان  مخور  او  قومي  دغو  ګونړ  د 

هغې غاړې مرشانو رسه په جرګه شول چې له افغان دولت نه 

یې د سیمې د امنیت لپاره هیلې کمې شوې وې او د سیمې د 

ساتنې په اړه خپله الس په کار شول.

یادو مخورو هیله درلوده چې له پولې هاغړې ولسونه پښتانه 

او  پوهېږي  نورو هغو ښه  تر  دود دستور  په  د جرګې  او  دي 

ښایي د دوی جرګه کېدل په سیمه کې د ارامۍ سبب وګرځي.

راپورونه وايي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له تېرو درې 

ورځو راهیسې د وسله والو طالبانو او د سیمې د اوسېدوونکو 

له خوا نښته روانه ده.

د کونړ د وايل ویاند عبدالغني مصمم په دانګام ولسوالۍ کې 

د رامنځته شوې نښتې پخلی کوي او زیاتوي چې وسله والو 

برید ګرو ته یې سخته مرګ ژوبله اړولې ده.

دانګام  د  کوله  هڅه  طالبانو  والو  وسله  چې  خربه  په  هغه  د 

ولسوالۍ تر خپلې ولکې الندې راويل؛ خو د سیمې خلکو 

د مقاومت او د امنیتي ځواکونو په هڅه دغه ولسوالۍ ساتل 

شوې او تر اوسه د امنیتي ځواکونو په الس کې ده.

ښاغيل مصمم ماندګار ته وویل، د نښتې په پایله کې ۱۸ تنه 

وسله وال وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي، د هغه 

په خربه چې د سیمې اوسېدونکې هم ټپیان دي چې شمېر یې 

څلورو تنو ته رسېږي.

په وليس جرګه کې د کونړ د خلکو استازې اغلې وږمه ساپۍ 

واي چې پر دانګام ولسوالۍ برید له څو ورځو راهیسې پیل 

شو او تر دې دمه یې توام موندلی دی او زیاتوي چې له وسله 

والو رسه په جګړه کې ښکېل اړخ یوازې وليس وکړي دي چې 

غواړي له خپله وطنه دفاع وکړي.

د اغلې ساپۍ په خربه چې تر دې دمه د افغان امنیتي ځواکونو 

کومه ډله د مرستې لپاره د پېښې ځای ته نه ده رسېدلې.

نوموړې ماندګار رسه په خربو کې زیاته کړه: )) زه حیرانه یم 

په جګړه کې تر اوسه یوازې وليس خلک له وسله والو رسه په 

نښته کې دي او د مرکزي دولت له خوا نه امنیتي ځواکونه د 

پېښې ځای ته ورغيل او نه یې هغه وسلې چې پر مخ تللې 

نو دا څرنګه  نه دي ور کړل شوي،  ته  او مهمې وې کلیوالو 

حکومت دی چې نه له هوايي او نه له ځمکنۍ الرې د کونړ 

له خلکو رسه مرسته کوالی يش.((

اغلۍ ساپۍ پر دانګام ولسوالۍ برید کوونکي هغه وسله وال 

پاکستان د آی اس آی  و نومول چې د طالب په جامه کې د 

له خوا را استول شوي او غواړي یوازې وليس وګړو ته مرګ 

ژوبله واړوي.

)) زه دغه برید کوونکي طالبان نه یادوم، دا یوازې 

د طالبانو په جامه کې د پولې له هغې غاړې د آی 

اس آی له خوا را استول شوي وسله وال دي چې 

پر  د ولسونو  بلکې  نه  پر خالف  افغان حکومت  د 

شوي  استول  را  لپاره  وژنو  د  هغوی  د  او  خالف 

بیا هم ولسونه د  یې زیات دی  دا چې شمېر  دي، 

په  ساتلو  د  وطن  د  او  همکارۍ  د  رسه  حکومت 

موخه د هغوی مخالفت او جګړه کوي.((

هغې د خپلو خربو په ترڅ کې پر حکومت غږ وکړ 

چې دانګام دې وژغوري او سیمې ته دې مهامت 

ور واستوي.

د  میاګل خالد دغه جګړه  د پوځي چارو شنونکی 

هغو نور جګړو رسه توپیر لرونکې بويل چې له دې 

وړاندې د کونړ په یو شمېر سیمو کې به د وسله والو 

له خوا تر رسه کېدل.

دا د وسله والو هغه فعالیتونه دي چې غواړي په بیالبیلو بڼو یې 

تر رسه کړي او خپلو ناوړه موخو ته ځان ورسوي.

)) له پولې هاخوا د وسله والو استادان دوی ته د جنګ جګړو 

نوی تکتیک ور زده کوي او بیا یې افغانستان ته را استوي څو 

بریدونه تر رسه کړي، پخوا به توغندیز، انتحار، چیرکي او یو 

شمېر نور ډول حملې وې؛ خو دا ځل دوی کوښښ کوي په 

یو لوی نفوس چې په سلګونه تنه وسله وال جګړه پیل کړي 

چې دا د دوی تر شاه د والړو مالتړکوونکو او ملسوونکو نوی 

کار دی.((

ښاغيل خالد د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او په پښو درول 

یاد کړل او زیاته یې کړه چې افغان دولت باید امنیتي ځواکونه 

په پښو ودروي په داسې حال کې چې اوس د جګړې کولو 

مهمې وسلې په الس کې نه لري او نه يش توانېدالی د دارنګه 

جګړو سیمې ته ورسېږي.

ونیيس چې  پام کې  په  دا  افغان حکومت  که  په خربه  د هغه 

وسله وال په کوم ډول جګړه کوي او په کومو سیمې کې یې 

ژر  ډېر  ښايي  وروزي  ورته  ځواکونه  امنیتي  کوي  فعالیتونه 

وسله وال د پېښې له ځایه په شا ومتبوي.

تکتیک وستایه  د خلکو جګړییز  د سیمې  راز  نوموړي همدا 

او زیاته یې کړه چې دوی په چرکي او ډلیزه توګه د جګړې په 

کولو کې ډېره وړتیا لري چې هڅې به یې وکوالی يش ډېر ژر 

دغه ولسوالۍ له وسله والو پاکه کړي.

وسله والو طالبانو نه یوازې د کونړ په دانګام ولسوالۍ ډله ییز 

برید او د واک د نیولو هڅه یې کړې له دې وړاندې یې هم په 

یو شمېر ختیزو او جنويب والیتونو کې ورته بریدونه کړي دي؛ 

خو د حکومتي چارواکو په خربه چې وسله وال یې له سیمې 

ویستيل او تر برید الندې ولسوالۍ په بشپړه توګه د حکومت 

په واک کې دي.

که څه هم چې په کونړ والیت له دې مخکې هم ورته بریدونه 

تر رسه شوي او ځايي اوسېدونکو یې پر وړاندې وسله وال 

پاڅونونه تر رسه کړي؛ بیا هم د امنیتي ځواکونو مرسته اړینه 

بويل او زیاتوي چې باید په وخت ورته وسلې او مهامت ور 

ورسوي.

که افغان دولت په دې اړه له جدیت نه کار وانخيل د سیمې د 

خلکو په خربه چې ښایي دغه جګړه به تر اوږدې مودې دوام 

وکړي او وليس وګړو ته به ال نوره مرګ ژوبله هم واړوي.

چابهار برگ برندۀ هند
 برای مقابله با چین و پاکستان

هند که از همکاری چین و پاکستان در اجرای چندین 
کشمیر  مناقشه  مورد  منطقه  در  اقتصادی  بزرگ  طرح 
دارد  تالش  کرده،  نگرانی  ابراز  پاکستان،  کنترل  تحت 
رقیبان خود  مقابل  در  برنده  برگ  عنوان  به  چابهار  از 

استفاده کند.
به گفته مقامات هندی، این کشور بارها به پاکستان و 
چین در خصوص این طرح در منطقه مورد مناقشه هند 

و پاکستان اعتراض کرده است.
قرار است چین و پاکستان طرح چند میلیارد دالری را 
پاکستان به والیت سین کیان  بندر گوادر  اتصال  برای 

چین به اجرا بگذارند.
سین  والیت  و  پاکستان  گوادر  بندر  طرح،  این  در 
کیان چین از طریق بزرگراه چهار باندی که از کشمیر 

پاکستان عبور می کند به هم متصل می شوند.
دو کشور همچنین درخطوط انتقال راه آهن و احداث 

یک خط لوله گاز نیز مذاکراتی انجام داده اند.
والیت های غربی چین که از نظر اقتصادی عقب مانده 

است از این کریدور اقتصادی سود خواهند برد.
اقتصادی  روابط  گسترش  با  می گویند:  هندی  مقامات 
بین چین و پاکستان مشکلی ندارند به ویژه که اگر این 
ناآرامی در این  همکاری موجب فرونشانی شورش و 

منطقه باشد.
هند علت اعتراض خود را اجرای این طرح در منطقه 

مورد مناقشه در کشمیر ذکر کرده است.
هندی ها از زمان اعالم اجرای این طرح ازسوی پکن 
و اسالم آباد بارها به اجرای آن در منطقه مورد مناقشه 
این  به  توجهی  کشور  دو  این  ولی  اند  کرده  اعتراض 

خواسته دهلی نو نکرده اند.
درسال  یکدیگر  از  شدن  جدا  از  بعد  پاکستان  و  هند 
جنگ  یکدیگر  با  کشمیر  برسر  بار  سه  تاکنون   194۷
کرده اند و هم اکنون کشمیر به دو منطقه تحت کنترل 

هند و پاکستان تقسیم شده است.
کشمیر  به  مسلح  مهاجمان  حمله  براثر  گذشته  هفته 

تحت کنترل هند ۲1 نفر کشته شدند.
به  متهم  را  پاکستان  حمله  ازاین  بعد  بالفاصله  هند 
این  نیروی زمینی  از مهاجمان کرد و فرمانده  حمایت 
از  پاکستان  ساخت  سالحهای  که  کرد  اعالم  کشور 

مهاجمان بدست آمده است.
روزنامه دکن هرالد هند در سرمقاله روز گذشتۀ خود 
 1۸0 و  هزار  پنج  پاکستان  نوشت:  خصوص  این  در 
چنین  انجام  برای  را  کشمیر  خاک  از  مربع  کیلومتر 

طرحی در اختیار چین قرار داده است.
عالوه  ظاهراً  چین  است:  آمده  مطلب  این  ادامه  در 
در  توسعه  مختلف  طرحهای  در  قرم  قره  بزرگراه  بر 
گیلگیت و بلتستان پاکستان سرمایه گذاری کرده است.
در ادامه سرمقاله این روزنامه آمده است: چین با این 
بار دیگر آشکار کرده  را  معیارهای دوگانه خود  اقدام 

است.
به  نسبت  بارها  چین  کرد:  خاطرنشان  روزنامه  این 
چین  جنوب  دریای  ساحلی  کشورهای  با  مشارکت 
واکنش تندی نشان داده است و اعالم کرده است که 
عملیات در این مناطق مورد مناقشه، باید متوقف شود.

به نوشته این روزنامه، چین بارها درخصوص همکاری 

ژاپن با هند برای اصالح تشکیالت زیربنایی در ایالت 
اروناچال پرادش درمرز هند وچین اعتراض کرده است 

.
این کشور این عملیات را تحریک آمیز توصیف کرده 

بود.
با  پاکستان  و  بین چین  تجارت  اقتصادی  این کریدور 

آسیای میانه را گسترش می دهد.
و  میانه  آسیای  به  دستیابی  برای  پیش  سال ها  از  هند 
افغانستان، همزمان با سرمایه گذاری عظیم چین، رقیب 
درصدد  پاکستان،  گوادر  بندر  در  کشور  این  سنتی 

سرمایه گذاری در بندر چابهار بوده است.
بندر چابهار در جنوب شرقی ایران و در دهانه دریای 
عمان یکی از بنادر استراتژیک است که امکان دسترسی 

هند به آسیای میانه را فراهم می کند.
این  برنده  برگ  را  بندر چابهار  کارشناسان  از  بسیاری 
کشور برای مقابله با دو کشور هند و پاکستان ارزیابی 

می کنند.
یکصد  گذاری  سرمایه  گذشته  ماه  هند  دولت  هیات 

میلیون دالری را در بندر چابهار به تصویب رساند.
هند، ایران و افغانستان به منظور گسترش روابط تجاری 
با منطقه آسیای میانه از چند وقت پیش در خصوص 
محموله  انتقال  و  تجارت  مرکز  عنوان  به  چابهار  بندر 

گفت وگو کرده اند.
درچابهار  گذاری  سرمایه  درصدد  که  سالهاست  هند 
میانه  آسیای  بازارهای  و  افغانستان  به  دستیابی  برای 

است ولی تاکنون اقدام موثری انجام نداد.
در  چین  گذاری  سرمایه  کارشناسان  از  بسیاری 
قرار  چابهار  نزدیکی  در  که  را  پاکستان  بندرگوادر 
دارد، از دالیل عالقه مندی هند برای حضور و سرمایه 

گذاری در چابهار برای حضور درافغانستان می دانند.
هند درخصوص  نویسد:  می  هند  هرالد  دکن  روزنامه 
با  نباید مخالفت  بسیار کند عمل کرده و  بندر چابهار 

طرح چین و پاکستان تنها پاسخ این کشور باشد.
به نوشته این روزنامه طرح بندر گوادر پاکستان به گفته 

چینی ها در دو سال آینده تکمیل خواهد شد .
آیا این بار هند می تواند از برگ برنده خود که حضور 
و سرمایه گذاری در بندر چابهار است بخوبی استفاده 
کند یا اینکه مانند 1۲ سال گذشته تنها شاهد گسترش 
منطقه  رقیب  مهمترین  عنوان  به  ها  چینی  نفوذ  دامنه 

خود خواهد بود؟

د سیمې خلک:

 دانګــام وژغــورئ


