
نیروهای  میان  هماهنگی  نبود  از  سنا  اعضای مجلس 
شدت  به  دولت  مسلح  مخالفین  با  مقابله  در  امنیتی 

انتقاد کردند.
سناتوران، عدم معرفی کابینه به ویژه مقام های امنیتی 
را از دالیل اصلی عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی 

بیان می کنند.
همچنین، آنان از نهادهای امنیتی خواستند که کمک های 
دانگام  امنیتی و مردم ولسوالی  نیروهای  به  را  عاجل 
والیت کنر که از سه روز به این سو با طالبان خارجی 

و داخلی مقابله می کنند، برسانند.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا گفت: »حمله 
گروهی ملیشه های پاکستانی همراه غالمان طالب شان 
چند  از  کنر  مردم  است؛   دردآور  دانگام  ولسوالی  بر 
سال به این سو زیر حمالت پوپخانه یی پاکستان قرار 
داشتند و از چند روز بدین سو دشمن جنگ زمینی بر 

علیه این مردم آغاز کرده اند«.
آقای مسلم یار از عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی 

امنیتی  مقام های  با  گذشته  روز  افزود:  و  کرد  انتقاد 
تماس برقرار کرده و تا هنوز آنان عماًل نتوانسته اند به 

مردم و نیروهای امنیتی در دانگام کمک رسانی کنند.
بدینسو  روز  سه  از  مسلح  طالب  هزار  دو  از  بیشتر 
جاده ها  کرده،  گروهی  حمله  کنر  دانگام  ولسوالی  بر 
و  زخمیان  اند،  مسدود  طالبان  گذاری  ماین  دلیل  به 
شهدای مردم و نیروهای امنیتی انتقال نشده و طالبان 
برخی خانه های مردم محل را نیز به آتش کشیده اند.
رفیع اهلل حیدری نماینده...                ادامه صفحه 6
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شرط پيـروزي، داشتن يك ارادة قوي است و شرايط ديگر اهميِت چنـداني 
ندارد.

گوته

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
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د کر که  شو ا  ر ن  جها ر  و پشا ی  ید ژ ا تر

طالبان 135 کودک را کشتند

بر اساس توافق کشورهای چین، قرقیزستان، تاجیکستان، 
ایران و افغانستان، شبکه خط آهن چین با عبور از این 

کشورها به راه آهن ایران وصل خواهد شد.
فوائد  فنی و سرپرست وزارت  معاون  منگل،  نور گل 
عامه افغانستان روز گذشته گفت که این توافق در دیدار 
این پنج کشور در شهر دوشنبه،  نمایندگان  هفته پیش 
مرکز تاجیکستان به دست...               ادامه صفحه 6

روزنامه فایننشال تایمز 
جنگ افغانستان، طوالنی ترین جنگ خارجی در تاریخ امریکا، حدود 
یک تریلیون دالر برای مالیات دهنده گان امریکایی هزینه داشته و پس 
از پایان رسمی آن در ماه جاری نیاز به صدها میلیارد دالر سرمایۀ دیگر 

دارد.
حدود 80 درصد هزینه های جنگ افغانستان در دوره ریاست جمهوری 
باراک اوباما تامین شده است. اوباما از زمان آغاز ریاست جمهوری اش 
داد.  افزایش  شدیداً  را  افغانستان  در  نظامی  حضور   2009 سال  در 
هزینه های گسترده برای این جنگ 13 ساله که دولت هرگز جزئیات آن 
را منتشر نکرد موجب گسترش تردیدها درباره جنگ در امریکا شده 
است. نظرسنجی ها نشان می دهند که اکثر امریکایی ها معتقدند که جنگ 

افغانستان ایده بدی بوده است.
در حالی که جنگ عراق تاکنون حدود...                   ادامه صفحه 6

عبداهلل عبداهلل رییس اجراییه کشور، در حاشیه کنفرانس 
سران حکومات عضو سازمان همکاری های شانگهای، 

با نخست وزیر جمهوری خلق چین مالقات کرد.
در این دیدار، نسخت وزیر جمهوری خلق چین احراز 
عبداهلل  عبداهلل  دکتور  به  را  اجراییه  ریاست  کرسی 
تبریک گفته و شکل گیری حکومت وحدت ملی را 
گام مهم برای امنیت، ثبات و رشد اقتصادی افغانستان 

و ثبات منطقه عنوان کرد. 
جمهوری  همکاری های  از  عبداهلل،  عبداهلل  چنان  هم 
خلق چین در سیزده سال گذشته قدردانی کرده و از 
میان دو کشور که در جریان سفر  تعهدات دو جانبه 
صورت  چین  به  غنی  اشرف  محمد  جمهور  رییس 

گرفته است، نیز قدردانی و حمایت کرد.
دو  اعزام  از  چین،  وزیر  نخست  لی  دیدار،  این  در 

نزدیک  آینده  در  بلندپایه جمهوری خلق چین  هیأت 
به افغانستان یاد آور شد. 

قرار است، هیأت اولی برای کار و روی پالن توسعه 
زیربناهای افغانستان وارد کشور شود و در این زمینه 
با متخصصین و مقام های مسوول روی این پالن کار 
کنند و افغانستان را در این زمینه یاری برسانند و هیأت 
منظور چگونگی  به  کارشیوه  یک  تنظیم  برای  دومی، 
پول چین( کمک  واحد   /RMB( میلیارد  دو  مصرف 
بالعوض جمهوری خلق چین به افغانستان، وارد کابل 

شوند.
دیدار با نخست وزیر روسیه

رییس  اجرایی حکومت وحدت ملی در حاشیه اجالس 
قزاقستان  آستانه  در  شانگهای  همکاری های  سازمان 
همچنان با نخست وزیر روسیه دیدار و گفت وگو کرد.

عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در 
در  روسیه  نخست وزیر  مدودوف  دیمیتری  با  دیدار 
در طول  کرد: روسیه  اعالم  حاشیه اجالس شانگهای 
13 سال گذشته...                          ادامه صفحه 6

خط آهن ایران به چین،

 از افغانستان خواهد گذشت

یک تریلیون دالر 
هزینۀ جنگ 13 ساله امریکا در افغانستان

رییس مجلس سنا در پیوند به حمله به دانگام:
دشمن حمالت توپخانه یی را به جنگ زمینی تبدیل کرد

زبونی
گروه

 های دهشت
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فاکنر و سینما 
فلم نامه نویس 

در مقام 
نویسندۀ ادبی؛ 

نویسندۀ 
ادبی در مقام 
فلم نامه نویس

افزایش شمار 
خبرنگاران 

کشته شده در 
ســال ۲۰۱۴

در برگ ها

تاریخیت در 
وجود

 انسان 
بنیادین است

داکتر عبداهلل در دیدار با نخست وزیران چین و روسیه:

از کمک های پکن و مسکو به افغانستان قدردانی می کنیم

صفحه 6



طالبان  گروه  به  که  تهدیدآمیز  نامۀ  یک  در 
منسوب شده، این گروه رسانه ها و نهادهای 
داده  هشدار  را  افغانستان  در  مدنی  جامعۀ 
است که دست از فعالیت های شان بردارند. 

طالبان،  گروه  به  منسوب  تهدیدآمیِز  نامۀ 
به  مرگبار  حملۀ  از  پس  روز  یک  درست 
مرکز فرهنگی فرانسه منتشر شد؛ محلی که 
ضد  نمایِش  یک  اجرای  هنگامِ  در  آن،  در 
صورت  انتحاری  انفجار  عماًل  انتحاری، 
را  مدنی  جامعۀ  و  رسانه  اهالی  و  گرفت 

عزادار کرد. 
واقعًا  فرانسه،  فرهنگی  مرکز  به  حمله 
نظامی یی  هیچ  که  جایی  بود؛  تکان دهنده 
حضور نداشت؛ جایی که حتا فکر نمی شد 
گروه های دهشت افکن دست به چنین عملی 
بزنند. در مرکز فرهنگی فرانسه، کسانی آماج 
قرار گرفتند که یا در رسانه ها می نویسند و 
یا در بخش های فرهنگی فعالیت دارند. هر 
گروهی که اقدام به حملۀ انتحاری در مرکز 
هیچ  به  که  داد  نشان  کرد،  فرانسه  فرهنگی 

اصولی پای بند نیست. 
جز  چیزی  غیرنظامی،  مرکز  یک  به  حمله 
که  گروهی  نمی رساند.  را  زبونی  و  عجز 
مسوولیِت این حمله را گرفته، شکسِت خود 
تهدید  اعالم کرده است. مسلمًا  پیش  از  را 
و ارعاِب غیرنظامیان با هر هدف و عنوانی 
که صورت بگیرد، روی دیگر سکۀ ناکامی 
در  می بینیم  که  است  دلیل  همین  به  است. 
هشدار  آن  به  نسبت  بشر،  حقوق  قوانین 
داده می شود و قواعدِ  مشخصی برای جنگ 
جنگ  قوانین  می گردد.  طرح  منازعات  و 
به  رساندن  آسیب  هشداردهنده یی  گونۀ  به 

غیرنظامیان را ممنوع کرده است.
غیر  حقوق  به  نیز  اسالمی  آموزه های   
نظامیان صراحت دارد. زمانی که شماری از 
گرامی  پیامبر  بودند،  جهاد  راهی  مسلمانان 
پیرمردان،  از کشتن  آنان گفت که  به  اسالم 
زنان و کودکان اجتناب ورزند. آن حضرت 
گیاهان  به درختان و  نباید  که  اشاره کردند 
که  آنانی  آیا  اما  شود.  رسانده  آسیب  نیز 
جنِگ خود را جهاد عنوان می کنند، یک بار 

برای  اسالم  که  معیارهایی  و  اصول  به  هم 
جنگ مطرح کرده، اندیشیده اند؟ 

سقراط را که پدر فلسفه خوانده اند، همواره 
واقع  مظلوم  است  بهتر  که  می کرد  تأکید 
شویم تا این که ظالم باشیم. بر اساس سخنان 
سقراط، ظالم به روِح خود خیانت می کند، 
در حالی که روح مظلوم هم چنان پاک باقی 
را  انسان ها  دلیل، سقراط  همین  به  می ماند. 
دعوت به فضیلت می کرد. بدون شک آنانی 
که کشتن انسان ها را جایز می شمارند، بیشتر 

از آنانی که قربانی شده اند می ترسند. 
ترسی  چنین  از  طالبان  گروه  اخیر  اعالمیۀ 
واکنش های  اعالمیه،  این  برمی دارد.  پرده 
به  نیز  را  مدنی  جامعۀ  و  رسانه  اهالی  تند 
همراه داشته است. وقتی بخشی از واکنش ها 
امر  این  به  خواندم،  رخ نما  در صفحاِت  را 
کشور  آن  دیگر  افغانستان  که  شدم  معتقد 
کاربران  از  یکی  نیست.  پیش  سال  چهارده 
چنین  خود  در صفحۀ  اجتماعی  شبکۀ  این 
نوشته: »خاموشی این ملت برایم هر لحظه 
تدریجِی  مرگ  و  نابودی  است.  دردآور 
منتظر  خاموشانه  می بینیم،  را  خود  عزیزان 
نه  مانده،  احساس  نه  هستیم،  خود  مرگ 
عاطفه، نه غرور و غیرت. مردمِ ما به قدرت 
خود نمی دانند که همین اربابان قدرت را نه 
با اسلحه، بلکه با فریاد می توان تسلیم کرد. 

خاموشی خیانت است.«
 دیگری اما با توجه با حادثۀ مرکز فرهنگی 
نوشته  خود  رخ نمای  صفحۀ  در  این گونه 
تروریسم  نیست،  خاموش  »کابل  است: 
نمی تواند ما را خاموش کند. ما مثل گذشته 
هیچ  می شویم.  بلند  خاک  و  دود  بین  از 
دهشتی توانایی آن را ندارد که ما را در خانه 
در  و  هستیم  خیابان ها  روی  ما  دارد.  نگه 
رستورانت ها و کافه ها. ما در مرکز فرهنگی 
ترتیب  بدین  همه جا.  در  و  هستیم  فرانسه 
شکست  تروریسم  و  شویم  پیـروز  باید  ما 

بخورد.« 
تازه یی  نسل  از  نشان  واکنش ها  این گونه 
در کشور دارد که دیگر تسلیِم زور و ترور 

را  عقالنیت  می خواهد  نسل  این  نمی شود. 
کند؛  حمایت  را  گفت وگو  و  بدارد  پاس 
همان شیوۀ میمون و پذیرفته شده یی که دو 
اساس  سقراط  پیش  سال  پنج صد  و  هزار 

گذاشت. 
واکنش نهادهای مدافِع رسانه ها نیز نشان از 
قاطعیِت این نهادها در رویکرد دموکراتیک 
حمایت کنندۀ  »نی«،  دارد.  مسایل  به 
رسانه های آزاد، در واکنش به اعالمیۀ طالبان 
گفته است که این گروه با انتشار این اعالمیه 
»کور خوانده« است. نهاد نی گفته است که 
این گونه تهدیدها به هیچ صورت نمی تواند 
سکته گی  جامعه  به  اطالع رسانی  روند  در 
وارد کند. نی می گوید، اگر رسانه های کشور 
طالبان را تحریم کنند، نامی از این گروه در 

افغانستان باقی نخواهد ماند. 
این حال وهوا، نشانۀ کشوری با ارزش ها و 
آن  در  که  معیارهایی  است؛  تازه  معیارهای 
انفکاک ناپذیِر  بخش  رسانه ها  و  بیان  آزادی 
گروه های  می شود.  تلقی  انسانی  حقوق 
تمامیت خواهِ مسلح به قرائت های فاشیستی 
از ارزش های دینی، تفاوت خود با نسل تازۀ 
کشور را به نمایش می گذارند. این گروه ها 
اند؛  تعصب غوطه ور  و  تحجر  در  هم چنان 
کشور،  خاستۀ  به پا  تازه  نسل  که  حالی  در 
این  دارد.  خود  عصر  با  متناسب  آرزوهای 
را  جهان  و  دارد  دوست  را  زنده گی  نسل 

برای همۀ انسان ها می خواهد. 
هراس  از  که  حالی  در  طالبان  اعالمیۀ 
با  رویارویی  در  گروه  این  شکسِت  و 
تازۀ  نسل  می دهد،  خبر  جدید  ارزش های 
و  عدالت  به  امید  و  بیم  میان  در  افغانستان 
را  خود  نسل،  این  دارد.  باور  دموکرارسی 
حقوق  جهانی  اعالمیۀ  و  آزادی  به  وفادار 
تفنگ داراِن  نسل  آن که  حال  می داند،  بشر 
تمامیت خواه طالب، تنها به مرگ می اندیشد. 
گروه های  و  گروه  این  سیاه اندیشِی  مسلمًا 
نسل  سفیداندیشی  نمی تواند  هرگز  مشابه، 

جدیِد افغانستان را به شکست وادارد. 
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گزارش ها حاکی از آن است که صدها نفر از طالبان، بار 
دیگر به والیِت کنر برگشته اند و در ولسوالی دانگامِ این 
والیت، مشغول نبرد با نیروهای دولتی اند. در همین حال، 
سالح  طالبان  برابِر  در  مرد  و  زن  دانگام،  روستایی های 
گرفته اند و علیه آن گروه به جنگ پرداخته اند. هرچند تا 
کنون نیمی از این طالبان کشته و یا زخمی شده اند، ولی 

پایاِن نبرد هم چنان مبهم است. 
این در حالی است که جنگ مردم علیه طالبان، بی سابقه 
کمِک  به  خانم  یک  فراه  والیت  در  قبل  چندی  نیست. 
طالباِن  از  گروه  یک  فرزندانش  و  نواسه ها  و  عروس ها 
شکسِت  بودند،  کرده  حمله  او  روستای  به  که  را  مسلح 
سختی داد. هم چنان، سال گذشته بسیج مردم علیه طالبان 
این  طالباِن  غزنی،  و  جوزجان  بدخشان،  والیت های  در 
نواحی را با شکسِت تلخی روبه رو ساخت که تا آن زمان 
آقای  که  ایامی  در  روش  این  اما  نداشت.  پیشینه  هرگز 
کرزی بر سِر اقتـدار بود، به مذاِق مقامات خوش نخورد و 
به همین دلیل، جنبش های مردمِی ضدطالبان تقویت نشد، 

وگرنه تا کنون گلیم طالبان از افغانستان جمع شده بود. 
تاکتیک معروفی در جنگ های چریکی و گوریالیی وجود 
دارد که می گویند در این نوع جنگ ها سعی بر آن شود 
آن گاه  بخورد،  گره  دولت  منافع  با  محل  مردمِ  منافع  که 
هر فرد یک چریک در برابر دشمن خواهد بود و به هیچ 
توانست.  نخواهد  کرده  اشغال  را  منطقه یی  دشمن،  وجه 
منظِم جنگی  ارتش  طالبان  می شود،  گفته  که  آن جایی  از 
میان خانه های  به نحوی در  آنان  از آن جایی که  ندارند و 
مردم، جنگل ها، کوه ها، دشت ها و یا هم نواحی آن سوی 
دولت  نیروهای  بر  مساعد  موقع  در  و  کرده اند  النه  مرز 
و  مردم  منافع  طرح)هماهنگ سازی  این  می کنند،  حمله 
این  پیداست که  از سوی دیگر هم  دولت( عملی است. 
گروه هیچ تعلقی به مردم افغانستان ندارد؛ آن ها کسانی اند 
که یا وابسته به آن طرِف مرز اند و یا هم کسانی که در 
مکانی  و  و والیِت خود جا  قریه  و  قوم  و  میان خویش 

ندارند. 
با توجه به این نکته، حاال اگر مردمِ محل علیه طالبان بسیج 
شوند و در صورت لزوم دولت نیز آ ن ها را تجهیز کند، 
بسیار  ناامن،  مناطِق  در  به ویژه  طالبان،  فعالیت های  دامنۀ 
محدود خواهد شد. به نظر می رسد که دولِت کنونی هم 
چندان بی میل به اجرای این پروژه نیست. زیرا به تازه گی 
رییس جمهور هم از ضرورِت مبارزۀ مردمی علیه طالبان 
سخِن  یک  به  نباید  برنامه  این  منتها  است.  رانده  سخن 
شود.  خالصه  نمادین  حرکِت  چند  هم  یا  و  بی پشتوانه 
زیرا حتا اگر مبارزه مردمی باشد، بازهم به طرح و برنامۀ 
نیاز دارد. گذاشتِن اسلحه در اختیار مردم، دقت  منسجم 
به جای  اسلحه  این  مبــادا  می طلبد؛  زیادی  هوشیاری  و 
به جای  و  شود  طالبان  جبهاِت  راهی  مردمی،  استفادۀ 

برقرارسازی امنیت، به ناامنِی بیشتر منتهی گردد!
از سوی دیگر، این نوع مبارزات نیازمند یک تعهِد قاطع 
کنونِی دولت  با طالبان است که سیاست  مبارزه  بر  مبنی 
این گونه نمی شود که روزی مردم  هنوز آمادۀ آن نیست. 
به دستور دولت علیه طالبان بسیج شوند و روزی دیگر، 
مقاماِت دولتی طالبان را برادر خطاب کنند و دسِت دوستی 
به سوی آن ها دراز. این سردرگمی و تناقض، انگیزۀ مبارزه 

را از مردم می گیرد و جبهۀ دشمن را تقویت می کنـد.
 اگر دولِت افغانستان تعهد پایدار در مبارزه با تروریسم 
کند.  ثابت  عمل  در  را  خود  قاطعیِت  و  اراده  باید  دارد، 
همکار  مردم  راستا  این  در  که  یقین  به  شود،  چنین  اگر 
افغانستانی  فرد  هر  آن زمان  دولِت خواهند شد.  همراهِ  و 
برابر  تبدیل خواهد شد که در  به یک چریِک ضدطالب 

دهشت افکنان تا پای جان ایستاده گی می کنـد. 

سیاسِت ُگنگ 
در برابِر طالبان تا کی؟
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دبیرکل سازمان ملل با ابراز امیدواری نسبت به این که شورای امنیت 
قطعنامه ای را جهت تعیین زمان به رسمیت شناختن کشور فلسطین 
تصویب کند، عنوان داشت که تصویب قطعنامه به رسمیت شناختن 
و  صهیونیستی  رژیم  میان  مذاکرات  ازسرگیری  به  فلسطین  کشور 

فلسطینی ها کمک خواهد کرد.
رابرت سری، هماهنگ کننده  الیوم،  به گزارش شبکه خبری روسیا 
مون،  کی  بان  گفت:  خاورمیانه  صلح  روند  در  ملل  سازمان  ویژه 
دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرده است که فعالیت های شورای 
امنیت به تحرکی سازنده جهت ازسرگیری مذاکرات بیانجامد؛ چنین 

اقدامی از سوی شورای امنیت گامی بزرگ به شمار می آید.
اوضاع  بررسی  برای  امنیت  شورای  که  دوره یی  نشست  در  سری 
خاورمیانه برگزار می کند، گفت: سال 2014 روند درگیری اسرائیل- 
فلسطین را تغییر داد و به نظر می رسد که اوضاع در آینده نیز بیش 

از پیش مبهم است.
مصوبه های  پرتغال  و  اسپانیا  فرانسه،  پارلمان های  کرد:  تاکید  وی 
کشورها  این  دولت های  از  که  کرده اند  تصویب  را  الزام آوری  غیر 
می خواهد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند که این اقدام تحول 
مهمی به شمار می آید که توجه ها را نسبت به تمام شدن صبر این 

کشورها از عدم پیشبرد روند تشکیل دو کشور است.
سری در نشست شورای امنیت به رخدادهای سال گذشته از جمله 
بر  مبتنی  سازشی  به  دستیابی  برای  تالش ها  دوباره  ماندن  بی نتیجه 
مذاکرات، وقوع جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی به غزه که 51 روز 
ادامه داشت و افزایش خشونت ها و تنش ها در کرانه غربی از جمله 

قدس شرقی اشاره کرد

زندان بوکا، کارخانه ساخت جهادگر

سربر   آورد؟ چگونه  و  کجا  از  داعش 
به گزارش روزنامه »گاردین«، یک شبه نظامی ارشد 
درباره  را  مطالبی  »ابواحمد«  مستعار  نام  با  داعش 
کرده  فاش  بوکا  در  داعش  اولیه  هسته  شکل گیری 
سرپرستی  تحت  »بوکا«  زندان  او،  گفته  به  است. 
برای  مهم  فوق العاده  مکانی  امریکایی،  نیروهای 

شکل گیری هسته اصلی »دولت اسالمی« بود.
به   ،2004 تابستان  در  پیش،  دهه  یک  ابواحمد 
کمپ بوکا در جنوب عراق فرستاده شد، جایی که 
انتظارش  که  بود  آن  از  »بهتر  می گوید:  درباره اش 
و  زندان  این  از  اولیه  ترس  علی رغم  داشتم!«  را 
او  برای  آغاز  همان  از  زندانیان،  سایر  هشدارهای 
جا  هر  یا  بغداد  در  نمی توانستند  که  شد  مشخص 
دیگری، همه به این کیفیت در کنار یکدیگر جمع 
شوند. اما در این زندان، آنها فقط چند صد متر از 

ستاد فرماندهی القاعده فاصله داشتند.
از  نیز  داعش  فعلی  رهبر  بغدادی،  ابوبکر  حتی 
این  در  را  او  ابواحمد  و  بوده  کمپ  این  مهمانان 
زندان مالقات کرده است، گرچه آن زمان »هیچ کس 

گمان نمی برد که سرنوشت او رهبری باشد.«
ابو احمد ازجمله کسانی است که با اشغال عراق از 
فعالیت های شبه نظامی روی آورد.  به  امریکا  سوی 
نقش اش در شکل گیری  و  بوکا  زندان  به  او  انتقال 
در  ارشد  فرماندهی  جایگاه  داعش،  اولیه  هسته 
»دولت اسالمی« را برای او تضمین کرد. نگرانی های 
او درباره مسیری که داعش اکنون طی می کند یکی 

از علل افشاگری او در مصاحبه با گاردین است.
»ابوبکر  با شخصیت  بیشتر در رابطه  افشاگری   این 
حوادث  و  اسالمی«  »دولت  فعلی  رهبر  بغدادی«، 
سال های  بین  عراق  جهادی های  برای  تعیین کننده 

2004 و 2011 است.
ابواحمد دیگر آن اعتماد سابق را نسبت به داعش 
اینک  این گروه،  معتقد است که  این حال  با  ندارد، 
را  آن  اولیه  هسته  که  است  کسانی  از  بزرگ تر 
به  نسبت  نگرانی   خاطر  به  او  کرده اند.  پی ریزی 
نداشتن  همچنین  و  خانواده اش،  و  سرنوشت خود 
گزینه جایگزین، تصمیم گرفته است علی رغم این 
ادامه  اسالمی  دولت  با  خود  همکاری  به  سخنان، 

دهد.
مالقات جهادگران با یکدیگر در زندان بوکا

ابوبکر بغدادی در سال 2004، در  33سالگی دستگیر 
و به بوکا منتقل شد. دستگیری او چند ماه بعد از 
همکاری اش در تشکیل گروه شبه نظامی »جیش اهل 
سنت و الجماعه« رخ داد. نه گروه او و نه خودش، 
هیچ کدام جزء مهم ترین و شناخته شده ترین های این 
»َملِک« ها  مهم ترین   ،2004 سال  در  نبودند.  زندان 
کسانی بودند که بیشترین نزدیکی را با »ابومصعب 

الزرقاوی« رهبر وقت القاعده داشتند.
 24 در  که  بود  زندانی ای   24000 از  یکی  بغدادی 
این  اداره  در  به سر می بردند.  بوکا  در  کمپ مجزا 
زندان، نوعی ساختار سلسله مراتبی رعایت می شد: 
تن  بر  متفاوت  رنگ های  با  لباس هایی  زندانی ها 
داشتند که نشان می داد جایگاهشان را در این سلسله 
مراتب چیست. به گفته ابواحمد »رنگ قرمز نشان 
می داد که چه کسی در حین اسارت مرتکب خطا 
شده است، رییس زندان رنگ سفید به تن داشت، 
رنگ سبز نشان از دوره بلند محکومیت داشت، و 

رنگ لباس زندانیان عادی زرد و نارنجی بود.«
در سخنان ابواحمد، به جلسات منظم »َملِک «ها در 
زندان و مناسبات آنها با زندانیان اشاره شده است. 
آنها  اختیار  در  زندان  که  آزادی  زمان  از  زندانیان 
قرار داده بود استفاده می کردند، و با یکدیگر ارتباط 
می گرفتند. قابلیت های یکدیگر را به خوبی شناخته 
باید به  بودند و می دانستند که برای چه موضوعی 
از 2009،  به خصوص پس  کرد.  چه کسی رجوع 
فعالیت   خود  شهر  به  بازگشت  با  جهادی ها  بیشتر 
علیه دولت عراق را همچون گذشته ادامه دادند. اما 
این بار به نیرو و امکاناتی مجهز بودند که پیش از آن 
در اختیار نداشتند. شماره های افراد مورد نظر خود 
را که بر روی درز لباس زیرشان نوشته بودند، جدا 

کردند و با یکدیگر تماس گرفتند.
ابو احمد با شوخ طبعی می  گوید: »لباس های زیر، ما 

را نجات دادند.«
اکنون آمار دولت عراق نشان می دهد که 1۷ تا 25 
تن از مهم ترین رهبران دولت اسالمی، بین سال های 
2004 و 2011، عمر خود را در زندان های امریکا 
امریکایی  زندان های  از  آنها  از  برخی  گذرانده اند. 
آنها  از  بسیاری  شدند.  منتقل  عراقی  زندان های  به 
در سال های اخیر، با تسخیر و ازادسازی زنجیره ای 
برخی از زندان ها، توانستند فرار کنند و به گروه های 

جهادی بپیوندند.
از  نفر   500 بود.  زندان ها  این  از  یکی  ابوغریب 
نیروهای  حمله  با  و    2013 سال  در  آن  زندانیان 
از  بسیاری  که  شدند  فرار  به  موفق  اسالمی  دولت 

آنها افراد ارشد جهادی بودند.
بغدادی، مرد محبوب امریکایی ها و جهادگرایان

ابتدا  همان  از  بوکا  در  زندانیان  می گوید  احمد  ابو 
بغدادی را فردی دیده بودند که در فضای سرشار 
از ناامنی زندان، آشتی و آرامش به همراه می آورد. 
و  اختالفات  حل  برای  مرجعی  به  او  بنابراین 

تعارضات میان زندانیان بدل شده بود.
او از سوی امریکایی ها هم به عنوان حالل مشکالت 
می توانست  که  بود  کسی  واقع  در  می شد؛  شناخته 
فصل  و  حل  را  رقیب  گروه های  میان  اختالفات 
کند و آرامش را به کمپ بازگرداند. او چنان مورد 
به  داشت  اجازه  که حتی  بود  امریکا  ارتش  احترام 
کمپ های دیگر سر بزند؛ اجازه ای که هیچ یک از 

دیگر زندانیان نداشتند.
ابو احمد عقیده دارد که گرچه بغدادی خود را در 
مقام میانجی معرفی کرده بود، ولی مرکز برخی از 
به کارگیری  با  او  واقع  در  بود.  خودش  مشکالت 
برای خود  کن«  و حکومت  بینداز  »تفرقه  سیاست 
که  بود  کرده  پا  و  دست  زندان  در  خاص  منزلتی 
بسیار هم موفق بود. در پایان سال 2004، زندانبانان 
متوجه  خطری  بغدادی  که  رسیدند  نتیجه  این  به 

امریکا نمی کند و او را آزاد کردند.
به گفته ابو احمد، اگر هیچ زندان امریکایی در عراق 
نبود، دولت اسالمی اکنون وجود نمی داشت: »بوکا 
یک کارخانه بود. همه ما را ساخت. ایدئولوژی ما 

را شکل داد.«
کارشناسان  از  بسیاری  اکنون  می رسد  نظر  به 
کمپ های  مخرب  جنبه های  به  نسبت  امریکایی 
دارند.  کامل  اشراف  عراق  در  کشور  این  ارتش 
بین  عراق  در  امریکا  سفرای  مخصوص  مشاور 
موضوع  این  به  اشاره  با   2012 و   2003 سال های 
مزبور  که کمپ های  می دهد  توضیح  گاردین  برای 
رهبران  انتخاب  سازماندهی،  و  برنامه ریزی  برای 
قرار  جهادی ها  استفاده   مورد  عملیات،  طراحی  و 
زمان حضور  در  که  است  حالی  در  این  گرفته اند. 
اسارت جهادگران  امریکا در عراق، روند حبس و 
امریکا  دفاع  وزارت  می شد.  دانسته  کارآمد  کامال 
نیز همچنان به قانونی بودن سیاست خود در قبال 

تالطم سیاسی در عراق تاکید می ورزد.
از ابومصعب تا ابوبکر

ابو احمد، الزرقاوی را بهترین استراتژیستی می داند 

که القاعده تا به خال به خود دیده بود. به نظر او، 
»ابوعمر البغدادی«، جایگزین الزرقاوی، که با حمله 
امریکا در سال 2010 کشته شد، فردی بی رحم بود 
دوی  هر  از  حتی خونخوارتر  ]بغدادی[  »ابوبکر  و 

آنها.«
زرقاوی عقیده داشت یک یازده سپتامبر دیگر برای 
شکل دادن به جنگ الزم است. در فوریه و آوریل 
سامرا،   در  »حرمین عسکریین«  به  دو حمله   200۶
صورت پذیرفت که به جنگ و اختالف داخلی در 
عراق دامن زد. در تابستان همان سال، امریکا موفق 
از  برساند.  قتل  به  بغداد  در شمال  را  زرقاوی  شد 
اواخر همان سال و از اوایل 200۷، »بیداری قبائل و 
عشایر در عراق« موجب شد که رهبری القاعده از 
استان انبار عقب بنشیند و فعالیت هایش در  بسیاری 
از نقاط عراق  فروکش کند. با این حال به گفته ابو 
احمد، بین سال های 2008 و 2011، سکوت القاعده 
فرصتی بود برای تکوین آن و این سکوت به هیچ 

وجه شکستی برای این گروه قلمداد نشده بود.
در این فاصله زمانی، ابوبکر بغدادی نیز توانسته بود 
شود.  بدل  بغدادی  ابوعمر  اعتماد  مورد  مشاور  به 
و  بود  ابوعمر  مخصوص  مشاور  و  پیام رسان  او 
حتی پیش نویس برخی از نامه های او به اسامه بن 
شدن  کشته  از  پس  واقع  در  می کرد.  تهیه  را  الدن 
ابوبکر  اندازه  به  کس  هیچ   2010 سال  در  ابوعمر 
بغدادی به او نزدیک نبود. به عبارتی، ابوبکر و سایر 
فارغ التحصیالن کمپ بوکا به خوبی توانستند جای 

رهبران کشته شده در عراق را پر کنند.
نقش پررنگ سوریه در پیدایش داعش

در گفتگوی گاردین با ابو احمد بر نقش سوریه در 
انتقال جهادگران به عراق تاکید شده است.

مقامات دولتی امریکا و عراق بارها تکرار کرده اند 
که سوریه به جهادگران خارجی اجازه داده به دمشق 
پرواز کرده و سپس با همراهی نظامیان سوری خود 
را به مرز عراق برسانند. در سال 2009 هم سرویس 
را  عراق  به  نقشه ورود جهادگران  عراق  اطالعاتی 
این  آنان ترسیم کرد.  از  اعترافات برخی  بر اساس 
از  ادعا شده  مدارک  از  دیگر  برخی  کنار  در  نقشه 
سوی دولت عراق، نشان از همکاری گسترده دولت 
بشار اسد با جهادگران عراقی و سران سابق حزب 

بعث دارد.
ابو احمد نیز این موضوع را تایید کرده است. همه 
خارجی هایی که او می شناسد، ظاهراً از طریق خاک 
سوریه وارد عراق شده اند. البته گزارش شده است 
که ترکیه و ایران بعد از سوریه هر کدام به نوبه خود 

سهمی در انتقال جهادی ها به عراق داشته اند.
را  عراق  دولت  جهادگران،  از  سوریه  پشتیبانی 
تنش های  اوج  در   2009 سال  در  که  واداشت 
داخلی، سفیر خود در دمشق را به عراق فرا بخواند. 
به  راه  نیز  زمان  آن  در  عراق  دولت  اعتراض های 
جایی نبرد. حال پس از شکل گیری دولت اسالمی 
عراق و شام و پیشروی این گروه در خاک سوریه، 
برخی شواهد نشان می دهند که دیگر دولت ترکیه 
به پشتیبان اصلی جهادگران اسالمی بدل شده است.

بان کی مون:

 قطعنامه به رسمیت شناختن کشور فلسطین 
در ازسرگیری مذاکرات نقش دارد

درخواست اپوزیسیون ترکیه برای اتحاد 
در مقابل »کودتای رسانه ای« اردوغان

در پی حمله پولیس ترکیه به رسانه های حامی فتح اهلل گولن، 
اصلی  حزب  رهبر  ترکیه یی،  تبعید  در  و  مخالف  روحانی 
در  تا  خواست  اپوزیسیون  گروه های  از  کشور  این  مخالفان 
مقابل توطئه »کودتای دولت علیه رسانه و دموکراسی« بایستند.
رهبر حزب  اوغلو،  قلیچدار  کمال  حریت،  روزنامه  نوشته  به 
اپوزیسیون مردم جمهوری خواه ترکیه نگرانی خود را نسبت به 

سرکوب رسانه ها را محکوم کرد.
وی به روزنامه حریت گفت: همه شاهد یورش نیروهای دولتی 
به دفاتر روزنامه بودند. آنچه که حزب حاکم عدالت و توسعه 
انجام داد، با دموکراسی سازگاری ندارد، ما باید در مقابل این 
اقدامات بایستیم. آنهایی که خواهان آزادی در ترکیه هستند باید 
در کنار هم باشند. دموکراسی نقطه مشترک ماست. اگر باهم 
باشیم، قوی خواهیم بود و می توانیم به راحتی مشکالتمان را 

حل کنیم.
قلیچدار اوغلو افزود: احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه از 
این عملیات علیه رسانه های حامی گولن مطلع نبود چون این 
صورت  رئیس جمهور  اردوغان،  طیب  رجب  توسط  عملیات 
داوود  است.  انجام شده  اردوغان  این عملیات توسط  گرفت. 

اوغلو از آن اطالعی نداشت.
از  عملیات  این  داد:  ادامه  مردم  جمهوری خواه  حزب  رهبر 
جانب حزب حاکم و برای تحکیم قدرت در پارلمان صورت 
همان  در  را  خودشان  نباید  حاکم  قانونگذاران حزب  گرفت. 
تله ای گرفتار کنند که پیشتر گرفتارش شدند. آنها پیشتر الیحه  
امنیتی مناقشه برانگیزی را برای دادن اختیارات بیشتر به پولیس 
تصویب کردند. من از تمام قانونگذاران این حزب می خواهم تا 
هوشیار باشند و فریب نخورند. دموکراسی برای همه ضرورت 

دارد.
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دكتر عباس منوچهری
که  است  این  اساسی ساخت مندی  بحث 
بین  رابطه یی  می دهد،  نشان  تاریخ  آن چه 
این دو است. یعنی عامل انسانی در بطن و 
متِن وضعیت های تاریخی دست به عمل 
می زند. عامل انسانی هم مقید است و هم 
نیرویی است که می تواند در شرایطی که 
مقیدش می کنند، دست به عمل بزند. این 
الزامات  از  مقید  عمل در شرایط و عمل 
تاریخی، عینی و ساختاری و در عین حال 
هست،  آن  در  که  وضعیتی  آن  خود  بر 
در  می توان  را  تغییرات  و  گذاشته  تأثیر 
تاریخ به این معنا دید. بحث دیگر، بحث 
تفسیر مضاعف است. تفسیر مضاعف در 
مشخصًا  و  انسانی  علوم  حوزه های  همۀ 
آن،  اصلی  بحث  دارد.  وجود  تاریخ  در 
عنوان  به  کنش گری  هر  که  است  این 
می کند،  عمل  که  فضایی  در  انسان  مثال 
کنش گر  انسان  است.  تفسیری  موجودی 
موجودی است که خودش اساسًا تفسیری 
است؛ به این معنا که هرکس، هر بار، در 
هرجا که دست به عمل می زند، تفسیر و 

فهمی از امور دارد. این بحث در جریان 
معنا که در  این  به  متون هم وجود دارد، 
و  فهم  نوع  یا  بیان  معنای  به  متن  این جا 
تفسیری که متفکر یا نویسنده داشته است، 
آثار  ترتیب،  همین  به  می شود.  قلمداد 
هنری )معماری، شعر، نقاشی( و به تعبیر 
دریدا حتا یک قرارداد یا پل، بیان درونی 

آدم ها از وضعیت خودشان است.
متن،  خوانش  اساسِی  مشکالت  از  یکی 
تفاوت علت و دلیل است و حتا در متون 
استفاده  علت  واژۀ  از  مکرراً  هم  علمی 

داریم،  علت  همه چیز  برای  ما  می شود. 
علت  نیز  تاریخی  مطالعات  به  اگر  حال 
تاریخ  کار  که  حالی  در  کنیم،  اضافه  را 
مشکالت  است،  جزیی  موارد  توصیف 
آیا در حوزۀ علوم  اساسًا  اضافه می شود. 
به  ما  که  دارد  موضوعیت  اجتماعی 
دیدگاه  از  نه؟...  یا  بگردیم  »علت«  دنبال 
از  اعم  پدیده ها  همۀ  پوزیتیویست ها، 
انسانی و طبیعی را باید یک قِسم دید و 
علم یعنی همین. حال می خواهد موضوع 
بعد  به  این جا  از  نه.  یا  باشد  انسان  آن 
چرا  می شود.  وارد  هرمنوتیک  که  است 
بررسی  برای  الزم  کفایت  علت یابی،  که 
تحوالت تاریخی و انسانی را ندارد. چون 
پیچیده تر  بسیار  است  موجودی  انسان 
متصور  دقیقه  و  طبیعی  علوم  آن چه  از 
است. انسان به نسبت کاینات و نجوم نیز 

پیچیده تر و سخت تر است.
هرمنوتیک در ابتدا با دو اصِل ثابت شروع 
است؛  زبانی  موجودی  انسان   )1 می کند: 
است. بحث  تاریخی  انسان موجودی   )2
دیلتای این است که انسان در تاریخ انسان 

که  است  این  ارسطویی  نگرش  می شود. 
با یک سری مشخصات  انسان موجودی 
انسان در دیدگاه  و غایت است و غایت 
که  حالی  در  است.  نظرورزی  ارسطو، 
کسی  چه  را  غایت  این  هرمنوتیک  برای 
به  آن چه  است.  کرده  تعیین  چه گونه  و 
شکل ریالیستی در تاریخ به ما نشان داده 
فرآیند  در  انسان  که  است  این  می شود، 
تاریخ به آن چه هست، تبدیل شده است. 
می گویند  وقتی  که  این جاست  اشکال 
انسان چنین موجودی است یا انسان چنین 

خصوصیاتی دارد، اول ما موجودی به نام 
انسان را فرض می گیریم و بعد می گوییم 
این  کالسیک  نگرش  است.  گونه  این 
است که در واقع انسان به عنوان موجود 
اجتماعی از پیش تعریف شده است. بحث 
است  این  هایدگر  مشخصًا  و  هرمنوتیک 
که انسان بودن یعنی در عالم بودن، یعنی 
این جاست  و  بودن  زمانی  و  بودن  ناطق 
که تاریخ و زمان محوری می شود به این 
بودن  زمانی  اساسًا همان  انسان  که  شکل 
است و از این جاست که هرمنوتیک وارد 
پیش چیزی  از  ما همیشه  تاریخ می شود. 
از  برای  چیزی  همیشه  و  داریم  خود  با 
این پس داریم. در هر لحظه انسان به این 
معنا زمانی بودن است، نه این که اوالً انسان 
است، بعد زمانی هم هست. در واقع انسان 
نمی تواند به صورت مجرد، آن موجودی 
پیش  از  چیزی  همیشه  باشد.  هست،  که 
چه  در  و  کجا  و  کی  این که  دارد؛  وجود 
و  نکرده ایم  انتخاب  ما  را  باشیم  شرایطی 
از آن طرف زنده گی همواره پیِش روست. 
ما هیچ وقت در لحظه زنده گی نمی کنیم و 
بحث انسان شناسانۀ هرمنوتیکی این است 
که ما همیشه در هر لحظه برای لحظۀ پس 
از این هستیم؛ ولی اگر ما عّلی نگاه کنیم، 
پیش،  از  همیشه  است  موجودی  انسان 
من  عمل  از  پیش  چیزی  همیشه  یعنی 
هر  واقع  در  است.  شده  من  عمل  باعث 
امر تاریخی، حاصل وقایع ماقبِل آن است 
و حتا در شرایط اجبار مطلق، انسان دست 
به انتخاب و عمل می زند، به عنوان مثال 
یا  کند  پیدا  رهایی  بال  یک  از  می خواهد 
از چیزی اجتناب کند. بنابراین بحث این 
انفعال  با  انسانی  پدیده های  آیا  که  است 

مواجه است؟
ببینیم. ما  امور را عّلی  باید پدیده ها و  ما 
در عین این که دایمًا در چیزی و به خاطر 
آن چه  هر  برای  می کنیم،  زنده گی  چیزی 
هر  و  می کنیم  که  کاری  و  می گوییم 
داریم  دلیلی  می دهیم،  انجام  که  انتخابی 
همان  یعنی  است؛  چیزی  به  معطوف  که 
غایتی که ارسطو می گفت. اگر ما بخواهیم 
انسان ها  باید دالیل  پدیده یی را بشناسیم، 
شرایط  این  بفهمیم.  را  کارهای شان  برای 
دارد.  مصداق  نیز  تاریخی  در جریان های 
در  این که  عین  در  تاریخی  پدیده های 
مولفه های  و  عوامل  وجود  با  و  شرایط 
کنش  حال  عین  در  افتاده،  اتفاق  بیرونی 
انسان ها  و  بوده  دخیل  آن  در  نیز  انسانی 
دلیل  به همین  به عمل زده اند.  نیز دست 
مطالعات  برای  تاریخ  مطالعۀ  که  است 
تاریخ  است.  مهم  اجتماعی  و  انسانی 
حوزۀ  در  که  نیست  موضوعاتی  آن  فقط 
مطالعات تاریخی به آن پرداخته می شود، 
بنیادین  انسان  وجود  در  تاریخیت  بلکه 
تفکر  هیچ گاه  هرمنوتیکی،  نگاه  از  است. 
از نقطۀ صفر شروع نمی شود و همیشه ما 
چیزی از پیش داریم. هرمنوتیک به دلیل 
مقومِ  عنصر  را  زبان  و  تاریخیت  این که 
انسان می داند، اساسًا تفکر را بدون تاریخ 
متصور  نمی تواند  زبانی اش  بدون وجه  و 

شود.

یک پسرفِت بزرگ نقطۀ پیشرفِت او شد
تهیه کنندۀ تلویزیون بالتیمور به اپرا وینفری گفت که او اصاًل چهرۀ خوبی 
عنوان گویندۀ خبِر عصر  به  را  کار خود  اپرا  ندارد.  برای گوینده گی خبر 
او را  بماند، چرا که تهیه کننده  باقی  نتوانست در آن حرفه  اما  شروع کرد 
بی استعداد می دانست؛ البته چون داستان دردناِک زنده گی اپرا را می دانست، 
از سر دل سوزی او را به یک گروه برنامه ساز ساخت شوهای روزانه معرفی 
کرد. قلب اپرا حسابی شکسته بود، این انتقال شغل از گوینده گی عصرانه به 
یک شوی روزانه پسرفتی بسیار بزرگ محسوب می شد، اما باید به زنده گی 
ادامه می داد. او در آن شوی روزانه بخشی به نام »مردم حرف می زنند« راه 
انداخت و همین نقطۀ پرتاِب او شد تا اپرا وینفری جایگاه خود را پیدا کند 

و موفق ترین برنامه را اجرا کند.
خودش به کارش ایمان داشت

تأسیس  برای  تالش  در  می کرد،  که  پراکنده یی  کارهای  پول  با  بلومبرگ 
ثروت مند  فرد  او هجدهمین  امروز  بود و موفق هم شد؛  شرکت خودش 
امریکاست. مایکل بلومبرگ به عنوان یک شریک تجاری در بانک سالومون 
مشغول به کار بود، در سال 1998 آن ها مجبور شدند به خاطر رقبای قوی 
شرکت را بفروشند و کار را تعطیل کنند. حاال بلومبرگ با سرمایۀ نه چندان 
زیادش بی کار شده بود. او همان پول کم را برای شروع فعالیت مالی اش 
البته  و  امریکا  مردان  ثروت مندترین  از  یکی  او  امروز  کرد.  سرمایه گذاری 

شهردار نیویورک سیتی است.
وقتی استیو جابز از اپل اخراج شد!

توسط  ساله گی   30 در  اما  بود،  اپل  شرکت  موسِس  خودش  جابز  استیو 
هیأت مدیرۀ شرکت اپل اخراج شد. علت اخراج وی از اپل بر سر اختالف 
در استراتژی های آیندۀ شرکت با کسی بود که خودش چند سال پیش او 
آن شخص  از  مدیره هم  هیأت  بود.  کرده  استخدام  کمپانی  ادارۀ  برای  را 
حمایت می کند و جابز اخراج می شود. در واقع فرآیند اخراج جابز با معرفی 
نسل دوم رایانه های مک آغاز شد. این محصول که در سال 1985 رونمایی 
شد، در حد یک اسباب بازی مورد تمسخر قرار گرفت و بدترین برخورد 

ها نیز با جابز شد.
گرچه فکر کردن به موضوعات منفی در چند روز اول بعد از بی کاری آن هم 
اخراج از موسسه یی که خود جابز بنیان گذار آن بوده اجتناب ناپذیر و طبیعی 
بود، اما استیو خود را تسلیم این احساسات نکرد، بلکه سعی کرد احساسی 

واالتر را در خود تقویت کند: احساس از نو شروع کردن!
استیو جابز طی 5 سال بعد، شرکتی جدید به اسم نکست بنیان گذاشت و 
اولین و معروف ترین  پیکسار  پیکسار را تأسیس کرد.  از آن، کمپانی  پس 
انیمیشِن کمپیوتری دنیا را به اسم Toy Story به وجود آورد و در حال 
حاضر موفق ترین استودیوی تولید انیمیشن در دنیاست. جالب آن که بعد از 
مدتی اپل، نکست را خرید و جابز توانست دوباره در آن شرکت مشغول 
به کار شود و تکنولوژی ابداع شده در نکست هم انقالبی در اپل ایجاد کرد. 
ناگفته نماند که این اولین اخراج جابز نبود، او یک بار هم از دانشگاه اخراج 

شده بود.
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بخش سوم و پایانی

باعث  بی کاری  چه گونه 
می شود؟ آدم ها  خوشبختِی  تاریخیت در وجود

 انسان بنیادین است
بخش دوم و پايانی



نویسنده: جین دی فیلیپ
برگردان: شاپور عظیمی

بخش پنجـــم و پايانی
نانسی مانینگو که مدت ها در خانۀ تمپل دریک به عنوان 
دختر  مرگ  دلیل  به  می کرد،  وظیفه  انجام  خدمتکار 
شش ماهۀ تمپل محکوم می شود. گوین استیونز به عنوان 
وکیل نانسی انتخاب می شود. پس از آن که نانسی به مرگ 
تقاضای  که  می خواهد  گوین  از  تمپل  می شود،  محکوم 
کرده  کتمان  که  می داند  را  حقایقی  تمپل  کند.  فرجام 
از  می خواسته  که  می کند  اعتراف  تمپل  سرانجام  است. 
دست شوهرش فرار کند. او می خواسته دخترش را همراه 
خود ببرد، اما نانسی که نمی خواست دختر کوچولوی او 
بالش  یک  با  را  دخترک  کند،  پیدا  را  مادرش  سرنوشِت 
خفه می کند. فاکنر در این جا نیز هم چون کارهای دیگرش 
درون مایه یی را به کار می گیرد که گه گاه آن را اعالم کرده 
است: »تنها از طریق رنج کشیدن و ازخودگذشته گی است 
که رستگاری به دست می آید«. در این جا هم تمپل و هم 
نانسی به واسطۀ رنجی که می برند، از گناهان گذشته پاک 
بهترین شکل  به  رمان  پایان  در  درون مایه  این  می شوند. 
در  نانسِی  دیدن  به  زندان  در  تمپل  می کند.  پیدا  نمود 
»خداوند  می گوید:  تمپل  به  نانسی  می رود.  مرگ  انتظار 
به تو نمی گوید گناه نکن، او تنها می خواهد که تو چنین 
نکنی. او به تو نمی گوید رنج ببر، اما این شانس را به تو 

می دهد.«
او به تمپل می گوید که خداوند بخشنده است و می خواهد 
تمپل را نجات دهد. تمپل می گوید می خواهد که به چنین 
خدای بخشنده یی ایمان بیاورد، اما در وجود خود شک 
احساس می کند. نانسی به او اطمینان می دهد که خداوند 
تنها  زمین  روی  در  که  می کند  اضافه  اما  می کند،  چنین 
می توانیم با نور ایمان او را بشناسیم، او آرزو می کند که 
ایمان تمپل به خداوند قوی تر شود؛ نانسی به تمپل توصیه 
می کند که به خداوند اعتماد کند »و او تو را نجات خواهد 
اشاره یی  با  برای یک راهبه  ترتیب مرثیه یی  این  به  داد«. 

قوی به تصدیقی مسیحی به پایان می رسد.
از آن جا که فاکنر ساختار این رمان را بر اساس نمایشی 
عقیده  این  بر  برخی  بود،  کرده  طرح ریزی  سه پرده یی 
صحنه یی  نمایشی  برای  را  رمان  این  می توان  که  بودند 
خواست  به  و  بود  عقیده  این  بر  نیز  فاکنر  کرد.  اقتباس 
روت فورد هنرپیشۀ تیاتر تالش کرد که نمایشی بر اساِس 
این رمان بنویسد، اما سرانجام به این نیتجه رسید که او 
باشد؛  کار  این  برای  خوبی  نمایش نامه نویس  نمی تواند 
با  نیز  او  به فورد محول کرد که  این کار را  برای همین 
در  ابتدا  نمایش  این  کند.  چنین  که  پذیرفت  میل  کمال 
امریکا اجرا نشد، اما در تیاتر رویال لندن با تهیه کننده گی 
تونی ریچاردسن و بازی روت فورد بر روی صحنه رفت. 
آلبر  و  روبه رو شد  بزرگی  استقبال  با  پاریس  در  نمایش 
کامو آن را به فرانسه ترجمه کرد. بعدها این نمایش نیز در 
1959 در امریکا با همان گروه قبلی اجرا شد، اما استقبالی 
نبود.  دیگر  کشورهای  اندازۀ  به  آمد،  عمل  به  آن  از  که 
زانوک صاحب کمپانی  داریل اف  فرزند  زانوک  ریچارد 
فوکس تصمیم گرفت که حریم و دنبالۀ آن مرثیه یی برای 
پو  جیمز  بسازد.  واحد  فلم  یک  شکل  به  را  راهبه  یک 
درهم  را  اثر  دو  این  او  کرد.  کار  فلم  این  فلم نامۀ  روی 
یعنی  راوی  از صدای  کرد،  تغییر  اسم ها  برخی  آمیخت، 
تمپل استفاده شد و ماجرای رمان حریم به شکل بازگشت 
به گذشته روایت شد و فلم هم حریم نام گرفت که لی 

رمیک و ایومونتان در آن بازی کردند.
کار  بزرگ  خواِب  فلم نامۀ  روی  بر  فاکنر  که  زمانی   
داستان  یک  فاکنر  چرا  که  پرسید  او  از  هاوکز  می کرد، 
کارآگاهی نمی سازد و فاکنر به او پاسخ داد: »دارم به یک 
کاکاسیا فکر می کنم که در سلول زندان است و سعی دارد 
این  داستانی  طرح  واقع  در  کند«.  ثابت  را  بی گناهی اش 
رمان برای مدت ها در ذهِن فاکنر وجود داشت. در اوایل 
دهۀ چهل میالدی او در نامه یی که برای ناشرش فرستاد 
بر این نکته تأکید کرد که رمانی رازآمیز در ذهن دارد که 
باید اثر پُرفروشی از آب دربیاید، اما در آن زمان فاکنر بر 
روی کارهای دیگری کار می کرد و این فرصت تا 1949 
برایش پیش نیامد. در طی سفری که در همان سال برایش 
پیش آمد، قصد کرد که رمانی در صد صفحه بنویسد، اما 
هم چنان که کار جلو می رفت، پی برد که این داستان به 
تمام  بود و زمانی که کار  شکل یک رمان کامل خواهد 
شد، حجمی دوبرابر آن چه که او فکر می کرد، پیدا کرد. 
مالیسن  اثر چیک  اصلی  او تصمیم گرفت که شخصیت 

خواهرزادۀ گوین استیونز باشد، پسری شانزده ساله که با 
مرگ،  از  سیاه پوست  پیرمردی  بیوچمپ  لوکاس  نجات 
روی  بر  غبار  در  رسیده یی  راه  از  می شود.  مرد  یک شبه 
اتفاق به این دلیل  شخصیت چیک تمرکز می کند و این 
عمویش  به  می خواهد  او  از  لوکاس  که  می دهد  روی 
فاکنر در  بگیرد.  برعهده  را  او  بگوید که وکالِت  استیونز 
یک صحنۀ بازگشت به گذشته نشان می دهد که چیک و 
لوکاس سیاه پوستی  آشنا شده اند.  با هم  لوکاس چه گونه 
است دورگه و محصول یک زناشویی میان نژادی است. 
افتخار می کند. در  امر  این  به  او مزرعۀ کوچکی دارد و 
که  است  آن  از  پیش  سال  چهار  که  زمستانی  روز  این 
یک  در  مبتال شود؛ چیک  کنونی  دردسر  این  به  لوکاس 
فرو  است،  لوکاس  مزرعۀ  نزدیک  که  یخ زده  رودخانۀ 
می رود. لوکاس او را نجات می دهد و می گوید تا خشک 
شدِن لباس هایش می تواند در کلبۀ او بماند و سپس به او 
برای  می خواهد  بنده نوازی  روی  از  چیک  می دهد.  شام 
خدمتی که این سیاه پوست برایش انجام داده، به او پول 
بدهد. لوکاس که همیشه خودش را با سفیدپوستان برابر 
می داند، سکه های چیک را نمی پذیرد. چیک که از رفتار 
بر  سعی  مختلف  اشکال  به  شده،  خجالت زده  خودش 
جبران گذشته دارد، ولی حس می کند که هیچ وقت موفق 
به انجام این کار نشده است؛ و به این ترتیب وقتی لوکاس 
از او می خواهد گناه قتل وینسن گووری را از گردن او 
بر دارد، چیک سرانجام می بیند که راهی برای جبران لطف 

لوکاس نسبت به او پیدا کرده است.
آلک  از  لوکاس  بی گناهی  اثبات  برای  تالش  در  چیک 
این  می گیرد.  کمک  هابرشام  اونیس  دوشیزه  و  ساندر 
لوکاس  مرحوم شدۀ  دوشیزه خانم سال ها دوست همسِر 
بوده است. در واقع این از راه رسیده ها غبار گور وینسن 
را کنار می زنند و جان لوکاس را از مرگ نجات می دهند. 
لینچ کنند و  او را  در واقع خانوادۀ گووری می خواستند 

خودشان قانون را به اجرا درآورند.
به این ترتیب، چیک که با تقاضای کمک برای نجات جان 
لوکاس روبه روست، با درگیر شدن در کنشی عاطفی، در 
طول رمان به رشد و تعالی می رسد. چیک باید در مقابل 
سفیدپوستان شهر قرار بگیرد و از سیاه پوستی دفاع کند، 
سفیدپوستانی که پیشاپیش حکم لوکاس را صادر کرده اند 
و می خواهند آن را اجرا کنند. سرانجام نبش قبر صورت 
مرگ  باعث  که  گلوله یی  می شود  مشخص  و  می گیرد 
وینسن شده، از هفت تیر لوکاس شلیک شده و متعلق به 
دعوای  است. گویی  بوده  وینسن  برادر  کرافورد،  اسلحۀ 

آن ها بر سر پول بوده است. کرافورد برادرش را می کشد 
و گناه آن را به گردن لوکاس بیو چمپ می اندازد.

حریم  بودن  پُرفروش   از  که  دهه  دو  از  پس  رمان  این 
اثر پرفروشی بدل شد و جای تعجب ندارد  گذشت، به 
که هالیوود مایل بود فلمی از روی آن بسازد. متروگلدین 
مه یر که پیش از این زنده گی امروز ما را تهیه کرده بود، 
اثر  سینمایی  حقوق  و  پرداخت  فاکنر  به  دالر  پنجاه هزار 

را خرید.
نسخۀ سینمایی رمان از راه رسیده یی در غبار را کالرنس 
را در  اولین فلمش  او که  تهیه کرد.  براون کارگردانی و 
از کارگردان های ارشد در مترو  1920 ساخته بود، یکی 
بود و خود او نیز در پی خرید حقوق سینمایِی این رمان 
این  به  بود،  جنوبی  یک  که خودش  براون  برآمد.  فاکنر 
نژادی می پرداخت  مسایل  به  کتاب عالقه مند شد؛ چون 
که خود او در سال 190۶ شاهد آن ها بود. او سال ها در 
پی ساخت فلمی از این رویدادها بود و مطمین بود که 
این کتاب می تواند چنین باشد. بن مداف فلم نامه نویسی 
برگردان  برای  نوشته،  را  آسفالت  جنگل  فلم نامۀ  که 
براون تصمیم  انتخاب شد. مداف و  کتاب  این  سینمایی 
مثاًل  کنند،  ساده  را  کتاب  داستانی  پیچیدۀ  طرح  گرفتند 
کرافورد  قاتل  می دانست  که  را  قتل کسی  ماجرای  آن ها 
و به دست او کشته شده را حذف کردند. مداف جابه جا 
استفاده  بود،  نوشته  فاکنر  دیالوگ هایی که  از  فلم نامه  در 
فاکنر  تولد  محل  در  را  فلم  گرفت  تصمیم  براون  کرد. 
در آکسفورد می سی سی پی فلم برداری کند، اما اهالی آن 
نمی خواستند  آن ها  نیامد،  خوش شان  کار  این  از  منطقه 
»یک یارو بیاید این جا و یک آشغالی در مورد لینچ کردن 
کاکاسیاه ها بسازد«. اما براون از امتیاز جنوبی بودِن خودش 
استفاده کرد و اتاق بازرگانی آکسفورد را متقاعد کرد که 
پیدا  برای  فاکنر  کنند.  ایجاد  تسهیالتی  فلم  ساخت  در 
کردن لوکیشن های مناسب به براون کمک کرد. فاکنر به 
خواست براون بر روی فلم نامۀ نهایی فلم کار کرد، اما نام 
او به عنوان فلم نامه نویس در عنوان بندی فلم نیامده است، 

چون او با کمپانی برادران وارنر هنوز قرارداد داشت.
که  داشت  اعتقاد  او  بود،  راضی  بسیار  فلم  از  فاکنر 
کالرنس براون بهترین کارگردانی است که او تا به حال 
بهترین  شمار  در  فلم  این  است.  داشته  سروکار  او  با 
بر روی  تأکید زیادی  او که  ارزیابی می شود،  براون  آثار 
تصویر  بر  بیش تر  که  بود  مایل  داشت،  فلم  بصری  کار 
چیک  که  صحنه یی  در  مثاًل  کالم؛  تا  باشد  داشته  تأکید 
پولی  کرده،  او  به  لوکاس  که  کمکی  قبال  در  می خواهد 

پرداخت کند، لوکاس پول را نمی پذیرد و چیک پول را 
در مشت می فشارد، سپس آن را به زمین می اندازد؛ و به 
این ترتیب براون آقامنشی سفیدپوست ها نسبت به سیاهان 

را به تصویر می کشد.
اما  نشد،  پرفروشی  اثر  غبار  در  رسیده یی  راه  از  فلم 
توانست مخارج تولیدش را برگرداند، و پس از گذشت 
سالیانی این فلم در شمار آثاری قرار گرفت که به آن ها 
سینمایی  آکادمی  از  براون  می شود.  اطالق  کالسیک  نام 
بریتانیا جایزۀ بهترین کارگردانی فلم را دریافت کرد، ولی 
سال  سی وپنج  طول  در  که  جایزه یی  »بهترین  گفت:  او 
فلم سازی دریافت کرده این بود که آقای فاکنر بسیار از 

این فلم خوشش آمده است.«
امریکن  نشریۀ  در  کوتاهی  داستان   1930 دهۀ  در  فاکنر 
بن  هری  سوی  از  که  افتخار  به نامِ  کرد  منتشر  مرکوری 
فلم نامه  این  نوشتن  در  فاکنر  شد،  فلم نامه  به  تبدیل 
پرنده گان  مانند  نیز  فلم نامه  این  اما  نداشت،  همکاری 
جنگ ساخته شد. این داستان کوتاه به لحاظ طرح داستانی 
مشابهت هایی با رمان دکل دارد که فاکنر در 1935 نوشت. 
این رمان را دو دهۀ بعد با عنوان فرشته گان آلودۀ داگالس 
سیرک به فلم تبدیل کرد.افتخار داستان مردی به نام باک 
هوارد  نام  به  بدل  خلبان  یک  همراه  که  است  موناگان 
راجرز  است.  کار  مشغول  هوایی  سیرک های  در  راجرز 
جان موناگان را در یک پرواز نجات می دهد و موناگان 
خود را از زنده گی راجرز و همسرش کنار می کشد. این 
درون مایه در رمان دکل مورد استفادۀ فاکنر قرار گرفت. 
در  راجر شومان  که همراه  است  جک هولمز، چتربازی 
شومان  الورن  دل بستۀ  و  می کند  کار  هوایی  نمایش های 
است. شومان در یک حادثه هواپیمایش سقوط می کند و 
جسدش هیچ گاه یافت نمی شود. گزارش گری می آید تا از 
داستان زنده گی این سه نفر گزارشی تهیه کند. مرگ راجر 
به این دلیل رخ می دهد که او عمداً هواپیمایی را می خرد 
که از نظر پرواز ایمن نیست. الورن می کوشد مانع پرواز 

او شود، ولی راجر حرف او را گوش نمی کند.
با این که استودیوهای فلم سازِی مختلفی مایل بودند فلمی 
بر اساس این رمان بسازند، اما تا اواسط دهۀ 1950 این 
اتفاق رخ نداد. آلبرت زاگ اسمیت اغلب متقاعد شده بود 
که داستان این رمان بالقوه  این امکان را دارد که به فلم 
برگردانده شود. جرج راکرمن فلم نامۀ این فلم را نوشت 
را  آن  ساخِت  داگالس سیرک  آلمانی االصل  کارگردان  و 
از  سیرک  شد.  آلوده  فرشته گان  فلم  نام  گفت.  برعهده 
همان سال هایی که در آلمان بود و رمان دکل را خوانده 
بود، می خواست فلمی بر اساس آن بسازد. زاکرمن نیز در 
بر اساس  همان دوران کتاب را خوانده بود و مایل بود 
آن فلم نامه یی بسازد. فضای تاریک فلم و دیدگاه تلخ و 
یأس آوری که فلم منادی آن بود، باعث شد که منتقدان 
ارزیابی  نوار«  »فلم  آثار  شمار  در  را  فلم  این  فرانسوی 
کنند. برخی از منتقدان ایرادهایی بر این فلم وارد کردند 
از جمله پالین کیل که معتقد بود پانزده دقیقۀ آخر فلم پس 
از مرگ راجر زاید است. خود فاکنر از فلم و صحنه های 
از  فاکنر  که  می گفت  سیرک  آمد.  خوشش  آن  پروازی 
است،  بوده  راضی  گزارش گر  نقش  در  هادسن  بازیراک 
فاکنر معتقد بود که هادسن می تواند یک گری کوپر دیگر 

باشد.
فاکنر سه رمان نوشت که محوریِت آن را خانوادۀ اسناپس 
تشکیل می داد. اگرچه که این سه رمان در طی بیست سال 
منتشر شدند، اما فاکنر در این تریلوژی توانست روایتی 
»تمام  می گوید:  او  کند،  ارایه  خانواده  این  از  یک دست 
داستان این خانواده به یک باره به وجود آمد، درست مانند 
ریسه یی که چندین المپ رنگی به آن ها متصل است که 
را  آن  چشم اندازهای  و  مسیر  تمام  شما  می شود  باعث 

کاماًل ببینید، اما نوشتن داستان این خانواده طول کشید.«
اولین تالش های فاکنر برای روایت زنده گی این خانواده 
»پدر ابراهام« است، که اشاره به کتاب مقدس دارد. فلم 
ابراهیم  حضرت  همان  خانواده  این  سرپرست  اسناپس 
یوکناپاتافا می آورد.  به  را  قومش  که  است  کتاب مقدس 
اسناپس  فلم  مورد  در  کوتاهی  داستان های  بعدها  فاکنر 
و اعضای خانواده اش نوشت که بعدها پایه و بنیان رماِن 
این دست مایه را به چهار بخش  او  هملت قرار گرفتند. 
فلم  همسری  به  که  دختری  »اال«،  »فلم«،  کرد:  تقسیم 

درمی آید، »تابستان طوالنی« و »دهاتی ها«.
جری والد در 1955 حقوق سینمایی هملت و خشم و 
فاکنر  تحسین کننده گان  شمار  در  که  او  خرید.  را  هیاهو 
کاری  بود،  کار  مشغول  فوکس  کمپانی  در  اکنون  و  بود 
به  برای هر دو کتاب  دالر  این کمپانی 50 هزار  کرد که 
اقتباسی  بپردازد. او تصمیم گرفت این هر دو فلم  فاکنر 
را به شکل واید اسکرین و رنگی بسازد. او ابتدا هملت 
را در دستور کار قرار داد و نام فلم را از نام بخش سومِ 
رمان گرفت و آن را تابستان گرم و طوالنی نامید. بسیاری 
فلم  که  داشتند  اعتقاد  نام گذاری  این  دلیل  به   منتقدان  از 
اقتباسی از بخش سومِ رمان است. در واقع تنها از نامِ این 
بخش کتاب در فلم استفاده شد و از بخش های دیگِر آن 

به خصوص بخش اول و آخِر آن بیش تر استفاده کردند.
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خط آهن ایران به چین...
آمده است.

به گفته او این طرح از منطقه کاشغر کشور چین شروع 
و با عبور از قرقیزستان و تاجیکستان وارد شیرخان 
بندر والیت قندوز در شمال افغانستان می شود و از 
راه والیت های شمالی افغانستان به هرات می رسد و 

از طریق منطقه شام تیغ به ایران وصل خواهد شد.
به  ویژه ای  توجه  اخیر  سال های  در  افغانستان 
کرده  تالش  و  داشته  منطقه ای  نقل  و  حمل  بخش 
زمینه  این  در  کند  تشویق  را  همسایه  کشورهای  تا 

همکاری کنند.
آقای منگل درباره مشخصات این خط آهن گفت که 
طول کل مسیر حدود 2 هزار و 100 کیلومتر است که 
حدود 1 هزار و 150 کیلومتر آن از خاک افغانستان 

می گذرد.
عرض  که  گفت  افغانستان  عامه  فوائد  وزیر  معاون 
بر  که  بود  متر خواهد  سانتی   143 آهن جدید  خط 

اساس معیارهای بین المللی، استاندارد است.
بانک  آسیایی،  توسعه  بانک  که  منگل  گفت  آقای 
جهانی و بانک چین هزینه ساخت این خط آهن را 
تامین می کنند و هر کشور نیز مطالعات فنی و برآورد 

مشخصات مسیر را در خاک خود تهیه خواهد کرد.
به گفته او افغانستان مطالعات فنی حدود 500 کیلومتر 

این مسیر را قبال انجام داده است.
مسیرهایی  از  افغانستان،  از  عبور  هنگام  طرح  این 
به  کشور  این  ناامن  مناطق  جمله  از  که  می گذرد 

حساب می آیند.
 - هرات  جاده  ساخت  نتوانسته  حال  تا  افغانستان 
بادغیس - میمنه را که والیت های شمالی را از همین 

مسیر به غرب افغانستان وصل می کند، تکمیل کند.
ولی معاون وزارت فوائد عامه افغانستان می گوید به 
مجبور  افغانستان  طرح،  این  اقتصادی  اهمیت  دلیل 

است که امنیت مسیر عبور خط آهن را تامین کند.
او ابراز امیدواری کرد که ایران نیز خط آهن سنگان 
- خواف - هرات را در سال آینده خورشیدی تکمیل 

کند.
افغانستان عضو سازمان همکاری اقتصادی منطقه ای 
آن  عضو  میانه  آسیای  کشور  ده  که  است  )کریک( 

هستند.
ده  این  از  که  بین المللی  ترانزیتی  داالن  شش  ایجاد 
برای  سازمان  این  برنامه های  از  کند،  عبور  کشور 
کشورهای عضو است. به گفته آقای منگل دو داالن 

از این تعداد، از افغانستان عبور خواهد کرد.

مقام های دولتی پاکستان می گویند حداقل 135 نفر در 
یورش نفرات طالبان پاکستان به یک مکتب در پیشاور 

کشته  شده اند.
را  کشته شده گان  بیشتر  که  گفته اند  مقام ها  این 
دانش آموزان این مکتب تشکیل می دهند. گزارش شده 

که 114 نفر هم در این حمله زخمی شده اند.
که  پیکارجو  یا شش  پنج  گفته اند  پاکستان  مقام های 
داشتند،  تن  بر  را  پاکستان  امنیتی  نیروهای  اونیفورم 
وارد مکتب شدند و سپس صدای تیراندازی و انفجار 

در محل شنیده شد.
این مهاجمان توسط نیروهای امنیتی کشته شده  یا خود 

را منفجر کرده اند.
شده اند،  محل  از  خروج  به  موفق  که  دانش آموزانی 
گفته اند که مهاجمان وارد صنف ها می شدند و شروع 

به تیراندازی می کردند.
آورده   در  محاصره  به  را  محل  که  امنیتی  نیروهای 
بودند، گفته اند که کنترل مکتب را از دست مهاجمان 
مواد  از  مکتب  پاکسازی  حال  در  آنها  آورده اند.  در 

منفجره کار گذاشته شده توسط مهاجمان هستند.
این مکتب توسط ارتش پاکستان اداره می شود.

شریف،  نواز  و  رییس جمهوری  حسین،  ممنون 
نخست وزیر پاکستان این حمله را محکوم کرده اند.

را  حمله  این  نیز  هند  نخست وزیر  مودی،  نارندرا 
محکوم کرده است.

سال   15 زیر  دانش آموزان  را  کشته شده گان  بیشتر 
تشکیل می دهند. او می گوید این حمله و کشته شدن 
برده  فرو  شوک  در  را  پاکستان  مردم  دانش آموزان، 

است.
انفجار  یک  از  ناشی  تلفات  بیشتر  که  شده  گفته 

انتحاری بوده است.
طالبان،  مسلح  افراد  حمله  هنگام  در  که  شده  گفته 
حضور  مکتب  این  در  دانش آموز   500 به  نزدیک 

داشتند.
سخنگوی طالبان در بیانیه یی اعالم کرد که این حمله 
در پاسخ به عملیات ارتش پاکستان در مناطق قبیله یی 
که  کرده  تصریح  وی  است.  شده  انجام  طالبان  علیه 
هدف از این حمله آن بوده که »ارتش رنج ما را درک 

کند.«
پاکستان  ارتش  اخیر  عملیات  در  که  شده  گفته 
منطقه  و  شمالی  وزیرستان  در  پیکارجویان  علیه 
کشته  طالبان  اعضای  از  نفر  صدها  خیبرپختونخوا، 

شده اند.
پیشتر یک کارگر مکتب و یک دانش آموز در گفت و گو 
که  بودند  گفته   پاکستان  جئو  تلویزیونی  شبکه  با 
مهاجمان به سالن اجتماعات مکتب حمله کردند. در 
زمان حمله، گروهی از مربیان نظامی مشغول آموزش 

کمک های امدادی به دانش آموزان بودند.
بیشتر  که  نفر  بیست  و  یکصد  از  بیش  شدن  کشته 
آنها دانش آموز بودند شاید در قیاس با حمالت چند 
باشد و  پاکستان بی سابقه  اخیر ستیزه جویان در  سال 

می تواند تبعات مختلفی به همراه داشته باشد.
هدف حمله به دقت انتخاب شده است. مکتبی متعلق 
به ارتش و نزدیک به محله یی که بسیاری از ساکنان 

آن را وابستگان به نیروهای ارتش تشکیل می دهند.
واکنش های جهانی

کشتار  انگلیس  وزیر  نخست  کامرون  دیوید 
دانش آموزان پاکستانی را شوکه کننده خواند. 

بیانیه یی  با صدور  رییس جمهور فرانسه لحظاتی قبل 

حمله طالبان پاکستان به مکتب در پیشاور را محکوم 
کرد.

فرانسوا اوالند در این بیانیه با وحشیانه خواندن اقدام 
طالبان، حمله به یک مکتب در پیشاور را که تا کنون 

130 کشته بر جا گذاشته محکوم کرد.
اقدامات  از   2012 سال  در  که  یوسف زی  مالله 
تروریستی طالبان جان سالم بدر برد در سخنانی گفت 
برادران و خواهرانمان همگی  دادن  از دست  در غم 
را شکست  ما  موقع  این حمالت هیچ  اما  عزاداریم؛ 

نخواهد داد.
خبر دیگر آنکه »نواز شریف« نخست وزیر پاکستان، 
در واکنش به این حمله، سه روز عزای عمومی اعالم 

کرده است.
نارندرا مودی نخست وزیر هند ساعتی پیش ضمن 
این  پیشاور،  مکتب  تروریستی  حادثه  کردن  محکوم 
اقدام را وحشیانه، غیرانسانی و نابخشودنی توصیف 

کرد.
پیش از نخست وزیر هند، راجنات سینگ وزیر  داخله 
و من موهان سینگ نخست وزیر سابق هند هم اقدام 

تروریستی در پیشاور را محکوم کردند.
با  حمله  نیز  افغانستان  جمهوری  رییس  اشرف غنی 

دانش آموزان در پشاور را محکوم کرده است. 
غیر  و  انسانی  غیر  وحشیانه،  حمله  این  که  گفته  او 

اسالمی است. 
رییس جمهور غنی با نخست وزیر پاکستان نیز تلیفونی 
صحبت کرده و مراتب تسلیت خود و مردم افغانستان 

را به نواز شریف ابراز داشته است. 
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هزینۀ...
یک تریلیون دالر 

 یک تریلیون دالر برای امریکایی ها هزینه داشته، هزینه های جنگ 
افغانستان عامل مهمی در بیزاری گسترده مردم امریکا و دولت 
اعزام  جمله  از  دنیا  نقاط  سایر  در  نظامی  دخالت  جهت  اوباما 

دوباره نیرو به عراق بوده است.
کسی  افغانستان  برای  امریکا  دولت  ویژه  بازرس  ساپکو،  جان 
که سازمان تحت سرپرستی اش پروژه های بازسازی افغانستان به 
ارزش بیش از 100 میلیارد دالر نظارت دارد، می گوید: میلیاردها 
دالر از سرمایه های این پروژه ها به هدر رفته و یا دزدیده شده 
بر  کمی  بسیار  تاثیر  معموالً  که  پروژه هایی  طی  هم  آن   است. 

شرایط افغانستان دارند.
او در این باره اظهار می کند: مطمینًا ما دوباره نمی توانیم چنین 
پولی را از دست بدهیم. مردم امریکا با این موضوع کنار نمی آیند.

صرف  امریکا  که  مبلغی  می افزاید،  تورم  به  اشاره  با  ساپکو 
طرح  طی  که  است  هزینه یی  از  بیش  کرده  افغانستان  بازسازی 

مارشال برای بازسازی غرب اروپا صرف شد.
وی ادامه می دهد: من در سازمان کمک رسانی، امریکا دولت و 
پنتاگون به افرادی برخورد می کنم که گمان می کنند در کانزاس 
برنامه های  درباره  اطالعاتی  من  بازرسان  افغانستان.  نه  هستند 
هزینه ها ارائه می دهند که من فقط می توانم بگویم شما اینها را 

از خود ساخته اید.
عملیات نظامی ناتو در افغانستان که مدت کوتاهی پس از حمله 
پایان  تا  متاسفانه در حالی  آغاز شد  11 سپتمبر در سال 2001 
اینکه کنترل  با وجود  پایان می یابد که شورشیان طالبان  دسامبر 
قدرتمند  همچنان  ولی  ندارند  دست  در  را  بزرگی  شهر  هیچ 

هستند.
طبق برنامه فعلی حدود 10 هزار نیروی امریکایی تا پایان سال 
201۶ در افغانستان باقی می مانند با این وجود دولت امریکا باز 
هم برای افزایش نیروها در این کشور به دلیل نگرانی ها درباره 
به  رو  فشار  تحت  امریکایی ها  با خروج  طالبان  فعالیت  تجدید 

افزایشی است.
از سال 2001، دولت امریکا حدود ۷۶5 میلیارد دالر برای جنگ 
مربوط  هزینه ها  این  بیشتر  است.  داده  اختصاص  افغانستان  در 
به وزارت  مربوط  نیز  دیگری  و بخش  دفاع  به مخارج وزارت 

خارجه بوده است.
مالی هر دو جنگ عراق و  این است که هزینه  اما  نکته جالب 
افغانستان قرض گرفته شده بود و براساس مدارک دانشگاه سیتی 
این  بدهی های  از  دالر  میلیارد   2۶0 تاکنون  امریکا  نیویورک  در 

جنگ ها را پرداخت کرده است.
در راس این هزینه ها، تامین منابع مالی برای درمان و داروهای 
ترک  را  ارتش  که  است  دیده ای  آسیب  و  زخمی  سربازان 
کرده اند. لیندا بیلمز، اقتصاددانی که تحقیقات گسترده ای در زمنیه 
هزینه های  که  است  کرده  برآورد  داده،  انجام  جنگ  هزینه های 
افغانستان  و  عراق  جنگ  دو  هر  سربازان  درمانی  و  بهداشتی 

تاکنون به 134 میلیارد دالر رسیده است.
درمانی  هزینه های  به  دسترسی  است  معتقد  بیلمز  حال  این  با 
تنها برای سربازان جنگ افغانستان غیرممکن است چرا که یک 
شرکت  افغانستان  و  عراق  جنگ  دو  هر  در  سربازان  این  سوم 
داشتند. دلیل دیگر اینکه مسائل درمانی مانند اختالل استرس پسا 

سانحه ای معموال نتیجه مجموعه عوامل است و نه یک حادثه.
جنگ افغانستان باعث افزایش هزینه های عمومی دیگری نیز شده 
است مانند بودجه جداگانه جنگ که از سال 2001 به بعد مطرح 
شده، بودجه اولیه پنتاگون که تمام هزینه های این نهاد را پوشش 
عوامل  مهمترین  از  یکی  افغانسان  و  عراق  در  می دهد و جنگ 

افزایش این هزینه ها بوده است.
همچنین براثر فشارهای سیاسی ناشی از جنگ حق بیمه سالمت 
ارتش که توسط پرسنل این نهاد پرداخت می شود تا حد ممکن 
افزایش  دلیل  به  است. همزمان حقوق ها  داشته شده  نگه  ارزان 
اولیه  از سال 2001، بودجه  به عالوه  یافته است.  افزایش  تورم 

وزارت دفاع به 1.3 تریلیون دالر افزایش یافته است.
هزینه های آتی جنگ افغانستان احتماال به بیش از صدها میلیارد 
نهاد  این  که  است  کرده  بینی  پیش  پنتاگون  می رسد.  دیگر  دالر 
 120 بر  بالغ  بودجه ای  به  نیاز   2019 تا   201۶ سال های  برای 

میلیارد دالر دارد.
با این حال هزینه های دیگری بستگی به عملیات های آتی ای دارد 

که کاخ سفید درباره آن ها تصمیم گیری می کند.
جنگ،  هزینه های  از  ناشی  بدهی های  پرداخت  حال  همین  در 
هزینه های درمانی نیز به شدت در حال باال رفتن هستند چرا که 
برخی از سربازان این جنگ ها اکنون وارد دهه ۶0 زندگی خود 

شده و نیازشان به سرویس های درمانی نیز افزایش یافته است.
درمانی  و  ناتوانی  هزینه های  بیلمز،  پروفسور  برآوردهای  طبق 
سربازان جنگ های عراق و افغانستان طی دهه های آتی به 83۶ 
هزینه های  همچنین  جنگ  دو  این  رسید.  خواهد  دالر  میلیارد 

بازنشستگی را برای پنتاگون افزایش داده اند.
بازنشستگی  سیستم  به  دالر  میلیارد   1.2۷ تا  شده  متعهد  ارتش 
خود اختصاص دهد. انتظار می رود این هزینه تا سال 2034 به 
هنوز  هزینه ها  این  منابع  حال  این  با  برسد.  دالر  تریلیون   2.۷2

تامین نشده است.
جنگ  درباره  تلخ  »حقیقت  دولتی  مقامات  از  یکی  گفته  به 
دولت  در  دیگری  کس  هر  یا  پنتاگون  که  است  این  افغانستان 

نمی تواند بگوید این جنگ چه قدر برای ما هزینه داشته است.

از کمک های پکن و مسکو به...
داده  قرار  افغانستان  اختیار  در  را  زیادی  کمک های 

است.
عبداهلل در این دیدار بر گسترش روابط کابل و مسکو 

در بخش های مختلف تاکید کرد.
انتصاب  تبریک  دیدار مدودوف ضمن  این  ادامه  در 

عبداهلل به عنوان رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
با  همکاری ها  ادامه  و  گسترش  خواستار  افغانستان 

دولت کابل خبر داد.
در  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  رییس اجرایی 
نشست  دوازدهمین  در  رتبه  عالی  هیأت  یک  رأس 
همکاری های  سازمان  ناظر  و  عضو  کشورهای 

کرده  قزاقستان شرکت  پایتخت  آستانه  در  شانگهای 
است.

وی در نخستین روز حضور خود در آستانه با کریم 
مسیموف صدراعظم قزاقستان نیز مالقات کرد.

در این دیدارمسیموف تشکیل حکومت وحدت ملی 
افغانستان را به نفع مردم کشور دانست.

دشمن حمالت توپخانه یی را...
مردم کنر در مجلس سنا گفت: »مردم ولسوالی دانگام 
برای همکاری با نیروهای امنیتی در مقابله با طالبان 
مهاجم برخواسته اند؛ اما هم اکنون امکانات جنگی 
آنان رو به خالص شدن است و وزارت های دفاع و 

داخله تاهنوز به آنان کمک رانی نتوانسته اند«.
آقای حیدری هشدار داد: اگر نهادهای امنیتی زودتر 
به کمک مردم و نیروهای امنیتی در دانگام رسیدگی 

نکنند؛ امکان یک فاجعه در آن ولسوالی وجود دارد.
نیز  سنا  در  بدخشان  مردم  نماینده  اکبری  گاللی 
جات  قریه  در  خارجی  طالبان  کرد:  خاطرنشان 
مقابل  در  شدت  به  و  اند  شده  جابجا  »خوسک« 

نیروهای امنیتی مقاومت می کنند.
او نیز هشدار داد: در صورتی که دولت توجه جدی 
نکند؛ 5- ۶ ولسوالی بدخشان سقوط خواهند کرد. 

سناتوران می گویند: نهادهای امنیتی توان این را دارند 
سرکوب  را  مخالفین  افغانستان  از  نقطه  هر  در  که 

کنند؛ اما نسبت عدم رهبری، هماهنگی ندارند.
آنان از رییس جمهور خواستند هرچه زودتر وزرای 
کابینه به ویژه وزرای امنیتی را جهت کسب اعتماد 

به مجلس نمایندگان معرفی کند.
هر چند رییس جمهور غنی وعده داده بود که از دو 
تا چهار هفته وزرای کابینه را معرفی خواهند کرد؛ 
اما او تاهنوز موفق نشده تا هیچ وزیری را به مجلس 

نمایندگان معرفی کند.

حاضرم در راه صلح...
کشور در مورد صلح گفت: وجیبه بنیادی، انسانی و ملی ما 
برقراری صلح پایدار در کشور است، این وطن بدون صلح 

پایدار بسر برده نمی تواند.
فرزندان  نباید  است،  مسلمان  و  افغان  کسیکه  افزود:  وی 
ما را بکشند، با کشتن فرزندان ما اراده ما مانند اراده مردم 

یحیی خیل، کم نمی شود.
علمای  همکاری  بدون  کرد:  نشان  خاطر  جمهور  رییس 

کرام، شخصیت های جهادی و بزرگان قومی، صلح برقرار 
نمی گردد. شما از من صلح می خواهید، مشترکًا، به ترتیب 
و تدبیر آنرا برقرار می سازیم تا وطن آرام شود و بعد از 

آن کارهای بازسازی را به پیش بریم.
رییس جمهور غنی افزود: ما باید صلحی را برقرار کنیم که 
پایدار باشد و برای آوردن صلح اگر سرم نیز قربان شود، 

سرم قربان این وطن باد.
رییس جمهور کشور با تاکید بر اینکه هر افغان که اختالف 
سیاسی دارد باید از طریق صحبت و مذاکره آنرا حل کند، 

گفت: مشکالتی که در مذاکره حل میشود، بواسطه تفنگ 
حل نمی گردد. این وطن جرگه ها و شریعت است و در این 

چوکات ما به صلح میرسیم.
در این محفل شماری از بزرگان و متنفذین والیت پکتیکا 
و  رییس جمهور  آوری  تشریف  از  و  کردند  نیز صحبت 
آنان،  غمشریکی  و  همدردی  ابراز  و  شان  معیتی  هیات 
و  نیرو  تمام  با  که  کردند  نشان  و خاطر  نمودند  تشکری 
کشور،  رفاه  و  ترقی  ثبات،  صلح،  برقراری  راه  در  قوت 

تالش خواهند کرد.

د کر که  شو ا  ر ن  جها ر  و پشا ی  ید ژ ا تر

طالبان 135 کودک را کشتند



جمعی از علما، اندیشمندان و دانشگاهیان 
بین الملل(  )پولیس  اینترپل  از  جهان 
از  را  قرضاوی  یوسف  نام  فورا  خواستند 
لیست افراد تحت پیگرد خود خارج کند.

در  الجزیره،  خبری  شبکه  گزارش  به 
و  متفکر  مبلغ،   300 از  بیش  که  بیانیه ای 
امضا  کشور  چند  از  آکادمیک  شخصیت 
یوسف  نام  فوری  حذف  بر  کرده اند 
علمای  جهانی  اتحادیه  رییس  قرضاوی، 
بین المللی  مظنونان  لیست  از  مسلمین 

اینترپل تاکید شده است.
در این بیانیه آمده است: ما علمای جهان 
یوسف  شخصیت  به  اهانت  هرگونه 
قرضاوی را اهانت به خود تلقی می کنیم. 
افراد  لیست  در  قرضاوی  نام  دادن  قرار 
شیوه  واقع  در  اینترپل،  تعقیب   تحت 
گرفته  هدف  را  او  یافته  رشد  و  میانه رو 

است.
ضمن  خود  بیانیه  در  علما  از  جمع  این 
رفتاری  را  آن  اقدام  این  محکومیت 
غیرمسئوالنه و توهین به اسالم، مسلمانان، 

علم و علما دانستند.
همچنین در این بیانیه آمده است: قرضاوی 
از  یکی  و  اسالمی  میانه روی  پیشوای 

او  است.  دوره  این  نواندیشان  مهمترین 
و  اسالمی  امت  برتر  چهره های  از  یکی 
تمام  که  است  تفکر  و  دانش  از  سمبلی 
زندگی خود را به خدمت و رسیدگی به 
مسائل امت اسالمی و کار و تولید علمی 
تالش  تمام  و  داده  اختصاص  فکری  و 
میانه رو  شیوه های  گسترش  برای  را  خود 
با  قرضاوی  است.  داده  انجام  معتدل  و 
خود  عمر  بیشتر  سن،  سال   88 از  بیش 
را در حفظ تفسیر و آموزش قرآن، سنت 
نبوی و فقه گذرانده و از سوی موسسات 
اسالمی  و  عربی  کشورهای  و  بین المللی 

جوائز بسیاری کسب کرده است.
سابق سودان، عکرمه  وزیر  البشیر،  عصام 
صبری، مفتی پیشین بیت المقدس و امام 
جماعت مسجداالقصی شیخ رائد صالح، 
عرب  در  فلسطین  اسالمی  جنبش  رییس 
48 و بسیاری دیگر از امضا کنندگان این 

بیانیه هستند.
به  بنا  پیش  روز   10 اینترپل  دستگاه 
درخواست مسئوالن مصری لیستی از چند 
گروه  مشهور  چهره های  و  رهبران  از  تن 
اخوان المسلمین و در راس آن ها قرضاوی 

ارائه کرد.

افزایش شمار خبرنگاران کشته شده 
در ســال 2۰14
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1۰۰ متفکر جهان از اینترپل خواستند نام 
قرضاوی را از لیست مظنونان خود حذف کند

کاپیتان منچستریونایتد تاکید کرد هم تیمی اش 
بهترین دروازه بان حال حاضر جهان است.

منچستریونایتد در هفته شانزدهم لیگ برتر 
صفر  بر  سه  نتیجه  با  شد  موفق  انگلیس 
لیورپول را از پیش رو بردارد تا با 31 امتیاز 
جایگاهش در رده سوم لیگ برتر انگلیس را 

تثبیت کند.
داوید دخیا، دروازه بان جوان  دیدار  این  در 
ضربه  هشت  دفع  با  یونایتدها  اسپانیایی  و 
بازیکنان لیورپول موفق شد ضمن بسته نگه 
داشتن دروازه تیمش، رکورد جدیدی از دفع 
توپ در فصل جاری لیگ انگلیس به ثبت 

برساند.
دروازه بان  نویر،  مانوئل  نام  که  حالی  در 

باشگاه بایرن مونیخ و تیم ملی فوتبال آلمان 
رونالدو  کریستیانو  و  مسی  لیونل  همراه  به 
در بین سه نامزد نهایی برای دریافت توپ 
طال دیده می شود اما وین رونی بر این باور 
بهترین  منچستریونایتد  دروازه بان  که  است 

سنگربان جهان است.
وی در این زمینه گفت: به باور من دخیا در 
دنیا بهترین است. نمایشی که او در دیدارهای 
اخیر ما داشته این موضوع را ثابت می کند. 
نیست  بلند  قد  دروازه بان ها  دیگر  مانند  او 
اما واکنش ها و رفلکس هایی که از خودش 
نشان می دهد فوق العاده هستند. در تمرین ها 
وقتی به شوت هایی که به سمت دروازه  زده 
توپ  می کنم  تصور  می کنم،  نگاه  می شوند 
با  به یک باره دخیا  اما  وارد دروازه می شود 
حرکتی عالی مانع از گل شدن آنها می شود. 

برای او خوشحالم.
دخیا در سال 2011 و هنگامی که 20 سال 
و  پیوست  منچستریونایتد  به  نداشت  بیشتر 
جانشین ادوین فان در سار 40 ساله شد. او 
18 ماه سخت در ترکیب این تیم داشت اما 
شیاطین  بازیکنان  بهترین  از  یکی  به  اکنون 

سرخ بدل شده است.

پایان سال2014 میالدی، سازمان خبرنگاران  با نزدیک شدن به 
بدون مرز از افزایش شمار خبرنگار ربوده شده در سراسر جهان 
به  خبر داده است. شمار خبرنگاران و شهروند خبرنگارانی که 
خارج از کشور خود گریخته اند نیز بیش از دو برابر شده است.

 2014 سال  پایان  به  شدن  نزدیک  با  وله،  دویچه  گزارش  به 
وضعیت  از  جمع بستی  مرز  بدون  خبرنگاران  سازمان  میالدی، 

آزادی مطبوعات و رسانه ها در این سال منتشر کرد.
در این گزارش که روز سه شنبه منتشر شد، تأکید شده که وضعیت 
آزادی مطبوعات و رسانه ها در سال 2014 میالدی به هیچ  وجه 

بهتر نشده است.
سال  پایان  تا  هفته  دو  که  حالی  در  می دهد  نشان  گزارش  این 
2014 میالدی باقی مانده، شمار خبرنگاران ربوده شده در سراسر 
یافته  افزایش  درصد   3۷ میالدی  گذشته  سال  به  نسبت  جهان 
است. در این سال 119 خبرنگار در سراسر جهان ربوده شده اند.
از کشور  شمار خبرنگاران و شهروند خبرنگارانی که به خارج 
خود گریخته اند نیز بیش از دو برابر شده است. در سال 2014 
تهدید،  دلیل  به  خبرنگار  شهروند   20 و  خبرنگار   139 میالدی 

خشونت یا فشار حکومتی از کشور خود خارج شده اند.
در این سال ۶۶ خبرنگار نیز به دلیل فعالیت حرفه ای خود کشته 
شدند. این رقم اندکی کمتر از قربانیان سال 2013 میالدی است 
که در آن ۷1 خبرنگار به دلیل فعالیت حرفه ای خود جان باخته 

بودند.
کارمند   11 و  خبرنگار  شهروند   19 میالدی   2014 سال  در 

رسانه ای نیز کشته شدند.
بدون  خبرنگاران  مدیره  هیات  سخنگوی  فرولوف،  آسترید 
و  شده  کشته  خبرنگاران  باالی  آمار  که  است  کرده  تأکید  مرز 
که  می دهد  نشان  کرده اند،  فرار  خود  کشور  از  که  خبرنگارانی 
کمتر  هیچ وجه  به  جهان  سراسر  در  رسانه ای  فعالیت  »خطرات 

نشده است«.
با  مناطق  از  برخی  در  ما  است:  کرده  تصریح  همچنین  او 
که  هستیم  مواجه  خبرنگاران  علیه  خشونت  از  تاز ه ای  کیفیت 
تأثیرگذار  صحنه سازی  مثال  عنوان  به  است.  وحشت برانگیز 
رسانه ای بریدن سر )خبرنگاران( توسط تروریست های داعش یا 
حمالت گسترده به خبرنگاران در برخی از کشورها که حکایت 
از نگرش غیرانسانی و تحقیر شدید آزادی مطبوعات و رسانه ها 

)در این کشورها( دارد.
به  اشاره  ضمن  مرز  بدون  خبرنگاران  مدیره  هیات  سخنگوی 
اینکه خبرنگاران نباید تبدیل به ابزاری برای تبلیغات گروه های 
تأکید  شوند،  اقتداگرا  حکومت های  یا  تبهکاران  تروریستی، 
کرده است: دقیقأ در این مناطق بحرانی باید موثرتر از پیش از 

خبرنگاران حفاظت کرد.
 2014 سال  در  خبرنگاران  برای  جهان  کشور  خطرناک ترین 
تنها در این  از آن، سوریه بوده است.  میالدی، مانند سال پیش 
کشور 15 خبرنگار حرفه ای و 1۷ شهروند خبرنگار کشته شدند 

و 2۷ فعال رسا نه ای نیز ربوده شدند.
در شمار خطرناک ترین کشورهای جهان نیز مانند سال پیش از 
آن، سرزمین های فلسطین به ویژه نوار غزه، شرق اوکراین، عراق 

و لبنان ذکر شده اند.
خبرنگاران بدون مرز تأکید کرده اند که این شهروند خبرنگاران 
در بسیاری از کشورهای دنیا به کمک شبکه های اجتماعی جایی 
در  خودسانسوری  یا  حکومتی  فشار  دلیل  به  که  می کنند  پر  را 

گزارش رسانی رسانه های سنتی خالی مانده است.
به  دارند  را  زندانی  خبرنگاران  شمار  بیشترین  که  کشورهای 
ترتیب: چین 29 نفر، اریتره 28 نفر، مصر 1۶ نفر و سوریه 13 

نفر است.
شمار شهروند خبرنگاران زندانی به ترتیب کشورها از این قرار 
است: در چین ۷3 نفر، سوریه 1۷ نفر، ویتنام 2۷ نفر، عربستان 

سعودی 9 نفر.
بیشترین تعداد فعاالن رسانه یی که از کشور خود گریخته اند نیز 
به تفکیک کشور به این ترتیب هستند: لبنان 43 نفر، سوریه 3۷ 

نفر، اتیوپی 31.

سوآرس  لوییس  که  قراردادی 
برد،  بارسلونا  به  لیورپول  از  را 
 2014 سال  قرارداد  گران ترین 

لقب گرفته است.
زمینه  در  که  تحقیقی  اساس  بر 
و  نقل  اصلی  قیمت  کشف 
صورت  بازیکنان  انتقال های 
از  برخی  واقعی  قیمت  گرفته، 
انجام  تابستان  در  که  انتقال هایی 
این  در  شد.  مشخص  شدند، 
برای  باشگاه  که  پولی  تحقیق 
خرید بازیکن می پردازد، پولی که 
پرداخت  وی  برنامه های  مدیر  به 
می شود و پولی هم که بر اساس 
طی  باشگاه  مختلف  تبصره های 
خود  به  آن  از  بعد  سال های 
محاسبه  مورد  می پردازد  بازیکن 

قرار گرفته است.
در صدر این فهرست، نام لوییس 
سوآرس اروگوئه ای دیده می شود 
به  قهرمانی  نایب  کسب  با  که 
به  را  تیم  این  لیورپول،  همراه 

مقصد بارسلونا ترک کرد.
روی  بارسلونا  که  نهایی  مبلغ 
کرده  سرمایه گذاری  سوآرس 

یورو  میلیون   252 گزاف  رقم  به 
تا وی در صدر فهرست  می رسد 
انتقال سال 2014 قرار  گران ترین 
بگیرد. در رده دوم آنخل دی ماریا 
رئال  از  که  دارد  قرار  آرژانتینی 
مادرید راهی منچستریونایتد شد. 
برای  یونایتدها  پرداختی  کل  رقم 
دی ماریا نیز به 241 میلیون یورو 

می رسد.
انتقال  هنگفت  قرارداد  سومین 
بازیکن به پرداخت پول از سوی 
رئال مادرید برمی گردد. آنها برای 
 1۶9 رودریگس  خامس  خرید 
ستاره  تا  پرداختند  یورو  میلیون 
کلمبیایی را از موناکو به سانتیاگو 

برنابئو ببرند.

سسک فابرگاس تابستان گذشته از بارسلونا به چلسی آمد تا بار 
دیگر تجربه حضور در لیگ برتر انگلیس را داشته باشد.

نمایش  جزیره  برتر  لیگ  رقابت های  از  فصل  این  در  فابرگاس 
خوبی داشته و گل ها و پاس های گل زیادی را در ترکیب این تیم 
داشته است. او آن قدر خوب کار کرده تا ژوزه مورینیو، سرمربی 
بازیکن  را  او  و  بگشاید  بازیکن  این  از  تمجید  به  زبان  چلسی 
مفقوده چلسی در سال های اخیر عنوان کند. 11 پاس گل او در 
15 دیداری که در ترکیب چلسی به میدان رفته نشان از آن دارد 
که فابرگاس بیش از آنچه تصور می شد در ترکیب آبی های لندن 

خوب بازی کرده است.
که  پُستی  گفت:  خودش  فصل  این  شرایط  مورد  در  فابرگاس 
بسیار  را  داده  من  به  چلسی  ترکیب  در  فصل  این  در  مورینیو 
می توانم  بهتر  زمین  از  منطقه  این  در  می کنم  فکر  دارم.  دوست 
به هم تیمی هایم کمک کنم تا بتوانند گلزنی کنند. در اینجا بهتر 
عنوان  به  بودم  که  بارسلونا  در  باشم.  تیمم  در خدمت  می توانم 
بازیکن شماره 9 کاذب بازی و فکر می کردم بهترین جایی است 
که در آن می توانم بازی کنم. از زمانی که به چلسی آمدم و در 
پُست جدید بازی کردم احساس بهتری پیدا کردم. همه چیز اینجا 
خوب است. فکر می کنم مورینیو با استقاده از من در این منطقه 

از زمین موجب پیشرفت بیشتر من شد.

سوآرس، 
گران ترین انتقال سال 2۰14

رمز موفقیت فابرگاس در چلسی

ورزش
رونی: 

دخیا بهترین دروازه بان دنیاست
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ښودلې  خربي  نا  اړه  په  ریپوټونه  هغه  دفرت  مطبوعايت  ولسمرشۍ  د 

دفرت  په موخه  پخالینې  او  د سولې  قطر کې  په  بیا  یوار  کواکې  چې 

پرانستل شوی.

د ولسمرش ویاند نظیف الله ساالرزي هغو خربونو او ریپوټونو په اړه 

بې خربې ښودلې چې داځل د چین په منځګړیتوب د افغان حکومت 

او وسله الو طالبانو ترمنځ د سولې او پخالینې خربې اترې له رسه پیل 

شوي او په قطر کې یې ورته دفرت پرانیستی.

یو شمېر ریپوټونه خپاره شوي وو چې د سولې بهیر یوار بیا پیل شوی 

او په قطر کې یې دا ځل د چین په منځګړیتوب دفرت پرانیستی چې تر 

اوسه له افغانستان، پېښور او کوټې نه ورته طالب مرشان رسېديل او 

ښایي په نېږدې څو ورځو کې د سولې خربې اترې پیل کړي.

تایید  تن غړي حاجي موسی خان  یوه  د عايل شورا  افغان سولې  د 

کړې، چې په قطر کې د سولې خربې بیا پیل شوي او پر افغانستان 

رسبېره له کوټې او پېښوره هم طالب مرشان او استازي قطر ته رسېديل 

دي.

پیلېدو خربې  بیا  د  بهیر  او همدا راز ویل شوي دي چې د سولې د 

کې  مطلب  شوي  خپاره  یوه  په  څخه  دفرت  مطبوعايت  له  ولسمرش  د 

راغيل؛ خو دغه دفرت په دې اړه بې خربي ښيي او زیاتوي چې تر دې 

دمه په ولسمرشۍ دفرت کې څه نه دي پېښ شوي.

د  کس  یو  یوازې  چې  کړه  زیاته  کې  خربو  په  ته  ماندګار  سالرزي 

افغانستان، چین او یو شمېر نورو هېوادونو لپاره د تجارت او پانګونې 

په موخه د ولسمرشۍ دفرتته راغلی و چې رسنیو ترې د سولې په اړه 

اخذ کړی دی.

د هغه په خربه چې په قطر کې د سولې په اړه د دفرت د پرانیستو په اړه 

په ولسمرشۍ ماڼې کې کومه هوکړه نه ده شوې.

د پخواين ولسمرش حامد کرزي د واک په دوره کې هم د سولې او 

پخالینې په موخه په قطر کې دفرت پرانیستل شوی وو او زیات شمېر 

طالب مرشانو پکې برخه اخیستې وه.

د ښاغيل کرزي د واک په دوره کې د سولې عايل شورا جوړه شوه چې 

له وسله والو طالبانو رسه خربې اترې وکړي او هغوی دې ته اړ بايس؛ 

څو له جګړې الس په رس او له افغان دولت رسه پخال يش.

په همدې موخه د امریکا متحده ایاالتو او قطر د دې تابیا ونیوله چې 

دغه ابتکار دوی دواړه خپل کړي، هامغه وو چې په قطر کې یې طالب 

مرشانو ته دفرت پرانیست.

افغانستان کې زندانونه  په  ایاالتو  امریکا متحده  د  په هغه وخت کې 

درلودل چې د طالبانو یو شمېر غړي پکې بندیان شوي وو. په قطر کې 

د سولې په موخه د دفرت له پرانیستې رسه سم ولسمرش کرزي له امریکا 

نه وغوښتل چې په افغانستان کې دې د دوی د هغو زندانونو واکې 

افغان دولت ته وسپاري چې طالبان پکې بندیان دي.

په خپل الس  واکې  زندانونو  د  پروان  او  باګرام  د  لپاره  دې  د  کرزي 

کې نیول غوښتل چې د سولې په برخه کې له طالبانو رسه د ښې چڼه 

مناسب  په  د هغوئ غوښتنې  او وکوالی يش  هواره يش  بازۍ الره 

ټول پوره کړي.

که څه هم امریکا دا ګڼله چې افغان حکومت به ترې د زندانونو د واکو 

اخیستو غوښتنه کوي؛ خو دومره ژر غوښتنه یې په نظر کې نه راتله. 

همدا وو چې یو څه مخالفتونه یې را وپارول او په قطر کې یې د سولې 

له دفرت نه مناسبه ګټه پورته نه کړای شوه. 

یو شمېر هغو  د  اونۍ وروسته  له جوړېدو څو  د نوي حکومت  خو 

یې  کرزي  چې  شوې  کړل  ور  ته  حکومت  افغان   واکې  زندانونو 

غوښتنه کوله او له دې مخکې د امریکايي ځواکونو په الس کې وه.

د ولسمشرۍ مطبوعاتي دفتر:
 په قطر کې د سولې د دفرت د پرانیستو په اړه دوی خرب نه دي

رییس جمهور غنی:

حاضرم در راه صلح قربانی شوم

رییس جمهور اشرف غنی صبح روز گذشته 
به مردم  ابراز تسلیت  به منظور غمشریکی و 
والیت پکتیکا، در حالیکه شماری از مسوولین 
پکتیکا  نماینده گان والیت  و  دولتی  رتبه  بلند 
در شورای ملی نیز وی راهمراهی می کردند، 

عازم شهر شرنه مرکز آن والیت گردید.
در  کشور  جمهور  رییس  ارگ،  گزارش  به 
ضمن  والیت،  آن  مردم  و  بزرگان  جمع 
امروز  گفت:  آنان،  به  غمشریکی  و  تسلیت 
احساس  را  پکتیکا  درد  افغانستان  ملت  تمام 
می کنند، بنابرین مردم هر نقطه افغانستان، خود 
نداشته  این شک  بر  دانند و  پکتیکایی می  را 
باشید که درد مردم یحیی خیل درد تمام مردم 

افغانستان است.
بزرگان  سخنان  به  اشاره  با  جمهور  رییس 
والیت پکتیکا در این محفل، گفت: کسیکه با 
وجود غم این چنین عزم و اراده داشته باشد، 
همیش  برای  افغانستان  که  معناست  این  به 

افغانستان خواهد بود.
آغوش  به  خاطرۀ  گفت:  غنی  جمهور  رییس 
فراموش  هرگز  را  پکتیکایی  کودک  کشیدن 
نخواهم کرد اما در عین حال پیام مردم غیور 
به  را  افغانستان  مردم  تمام  و  خیل  یحیی 

جهانیان ابراز کردم که کشور ما میدان جنگ 
این خاک  در  را  نیابتی  نیست و جنگ  کسی 

اجازه نمی دهیم.
فداکاری  و  غیرت  از  افزود:  جمهور  رییس 
مردم پکتیکا تشکر می کنم، پکتیکا دروازه این 
امنیتی  به قوای  کشور است. هدایت اول من 
نه  محصور  کابل  در  را  خود  که  است  این 

ساخته، پکتیکا را مصون می سازیم.
اینکه  بر  اشاره  با  کشور  جمهور  رییس 
حکومتداری  در  پکتیکا  والیت  بزرگان 
در  زودتر  چه  هر  گفت:  می خواهند،  تغییر 

حکومتداری تغییرات میاورم.
والیت  بزرگان  به  خطاب  جمهور  رییس 
از  یکی  به  مذکور  والیت  که  گفت  پکتیکا، 
والیت های ترانزیتی مبدل میشود و افزود که 
در صحبت ها با جانب پاکستان در این راستا 

به نتیجه رسیده است.
گفت:  جدید  کابینه  مورد  در  جمهور  رییس 
چهره های  با  جدید  کابینه  آینده،  هفته  دو  تا 
صورت  آنها  با  که  قرارداد  یک  مبنای  بر  نو 
میگیرد، به کار آغاز خواهد کرد، اگر قرارداد را 
به انجام نرسانیدند با آنها خدا حافظی می کنیم.
رییس جمهور...                  ادامه صفحه 6

با  به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامۀ ماندگار رسانیده می شود که 
آغاز سال نو میالدی، توزیع رایگاِن این روزنامه پایان می  یابد. بنابرین از کلیۀ اشخاص، 
نهادها و اداراتی که هم چنان عالقه منِد این رسانۀ نوشتاری هستند، درخواست می شود 
این  این پس  از  تا  کنند  دریافت  اشتراک  ُفرم  و  مراجعه  ماندگار  روزنامۀ  ادارۀ  به  که 

روزنامه را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیــرند.


